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nela ezin sor daiteke plataformarik. Beharrezkoa da alor honetan ohitura berriak sortzea, cta agian Elkar-ek urratu du bidea.
Bazen garaia. Baina ez da beranducgi. Sorkuntzaren hamargarrcn urtcurrcna ospatzeko modurik jatorrenetakoa iruditzen
zait Elkar-ek egin duen hau. • Joan Altzibar.

Mendebaldea berriro demofaxismorantz
Historiak, nonbait, ez daki zuzcn lbiltzen bere bidean,
ezker-cskuin zanbuluka joaten da, mozkorrak bezala. Orain cskuinerantz ari da crortzen, mendebaldeko histon zati hau behintzat. Ameriketatik Ingalaterrara, Frantziatik Alemaniara.
Esan nahi bait du, Espaima deritzon moja-internatu horrctan,
bctiko eskuin-zulotik irten bcharrik ere ez dela egongo, gizarte
progresatuenen parcan aurkitzeko, eta lastcr nahikoa ezkerrean
gabikzala mundua, irudituko zaigula.
Richard Strauss eta Franz Lehar-en dantzak, Puccini-ren
Tosca, Isadora Duncan: bai, alai estreinatu genuen mendea. Matisse-k etxe-jaurcgiak dekoratzeko estilo bcrna erakusten zucn
Parisen,
en, Gauguin-ek hegoaldcko itsasoaren margo beroak ekardtuen Europara, Picasso bera urdin zebilen. Lastcr ilundu
tzen zituen
Sarajevo-n lehertuko zen hodeia. Trumoiak ikaratuta, munduko oilatcgia historiaren eskuin muturrean anparatu zen. Demokrazia libcral zaharra faxismoarcn aterpean, dcmokrazia herritarra izan behar zuena stalinismoan, Amerika gaztc libreak
berak New Deal aldera jiratu zucn larri-larri. Dcnak eskuinean
bildu zircn.
Bestc Mundu-Gerra batek aterpe denak hautsi zitucn berriro. Birreraikuntz aldi gorria iragan bezain laster, 50. urtectan,
askatasunaren udaberri cpela dastatu zen, jendeak ezagutzen cz
zuen askatasun oparo eta eroso gun bat, aisiaz eta ltsas balneario konfortez. Askatasun kontzesiboen cuforia mkontzicntca
puztuz eta hanpatuz joan zen, bapatcan lzuaren IZUZ deskubntzcko, ezker muturreko amildegiaren arroka-punttetan an
omen zircla olgatzen arrisku izugarrian. Joa bait zuen kalean
68ko maiatzak.
Jendeak ez zuen, halere, astrapalada zoroan anparo bila ihes
tgin oraingoan. Geldi-geldi bcrc ltkuan geraru zen, arnasa
hartzeko ere beldunxv. Honez gero cz zuten Alderdi cta sindikatu zalapartari primitibo batzuek harat-honataraztcn herna,
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baina administrazio zuhur eta guztiz jakitun batek, polliki-polliki eta inoren aztoramendu gabe. Jendeak bazekien administrazioak dcna ondo konponduko zuela eta ez zela ezer pasako.
Banan-banan, administrazioarcn makina zuhur cta guztiz jakituna ctxcko ate-lehio denak ari da ixten, sabaibcgiak itsutzen,
zimkituak tapatzcn, kristal argiageri dcnak burilatzen. Zaratarik batere gabc, hau deportatu cgiten da, hori garbitzcko arrotz
beltzaran bati ernaten zaio cnkargua, bestea ikusiko dugu nola
bcra suizidatzen dcn gartzelan, kontrainsurgcntzia eskuak zikindu gabc antolatzen da, desagcrtuck ez dute gcrrarik emango
lurraren azpitik, kontrolatu ahal ustc diren istiluak dcsdramatizatzea morroian uzten zaio, bchar denarekin konforme egonez
progrcak izatean ez uztcko adinako diskonformitate dosifikatuaren arttf bern bat asmatzen da intclektualentzat, irudiarentzat oso escetiko egitcn bait du horrek, poliziari gusto ditucn
legeak cta uniformeak josten zaizkio, nazmartcan oraindik falta
ziren konbenioak smatz.cn dira beltzak cta kolorezkoak cta txikanoak ctorri ziren bidt-tik atzera bidaltzea da soluzio errazcna.
Bcno, behar ziren gauzatxoak, denak ordenu onean bizitzeko.
lita, cz czkerrean, ez cskuinean, mundua bake santuan dago,
berriro zcntru-zentruan, Ptolomeok bcrak ipini zuen baino borobilago. • G. Noss.

Zein hizkuntza Unibertsitatean?
Hilabete batzuetako duda-mudcn ondoren, lehertu da azkenik arazoa, eta nola, gero? Espainiako Konstituzioaren arabera,
czinezkoa da Umbertsitatcan gaztelania ez den bestc hizkuntzarik ezartzca, nahiz cta Unibt-rtsitateko Gobcrnu-Zuzendarkzak
berak hartu horrctarako erabakia. Valencia-ko Lurraldc-Entzutegiak dixit.
Arazoan mugitzen dircn indar sozialck zerbait balio badutc,
oraingo hau lzango da hizkuntzen eztabaida edo borroka unibertsitana ckaitz handi bihurtuko dcn egokiera. F.gin dezagun,
bada, historia pixka bat.
Aurtengo ckainaren 20an, Valencia-ko Unibcrtsitateko C",obcrnu-Zuzcndaritzak erabaki soziolinguistiko garrantzitsua
hartu zut-n: "Gure Eskola eta Fakultateetan, lchen ikasturtean
czik, KomunitatL- valcntziarrcko bi hizkuntza ofizialctatik edozcinctan eman ahal izango dira jakintzagaiak, irakaslearcn era-

