SOZIALISMOA
Sozialistak Espainiara begira
Espainiaren etorkizun poHtikoak geroz eta gehiago kezkatzen ditu m unduko elkarte poHtikoak. H orregatik doaz aste
hauetan hainbat kanpoko delegazio MadrH eta Barcelonara:
liberalak, kristaudemokratak, sozialistak, guztiek hartu dute
Espainiarako trena. Dirudienez, Portugaleko eskarm enduak
oso eskolatu ditu p o litik elkarte haiek. Eta, beste zenbaiten
artean, etorri berria da urtarriiaren 14ean M adrilera Nazioarteko Elkarte Sozialisieren talde ordezkari bat.
Bospasei laguneko delegazioa izan da iku sta ri bezala
etorri den hau: Jaim e Gama (Portugaleko A ld e rd i Sozialista
koa), Jenny Little (Labour Party-koa), Veronica Isenberg
(Aiemaniako sozialdemokrata), A braham A llo n (israeidarra)
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eta Pierre G uidoni (frantsesa) izan dira talde are n buru nagu
siak, lehendakaritzat Hans Ja nitschek (Nazioarteko Eikarte
Sozialistaren Idazkari orokorra) dutela. Talde ordezkari hau
PSOEk dei eginda irits i da, hemengo sozialistekin m intzatzeko asmotan.
Espainian barneko partiduek herbestekoekin eta kideko
dituzten Nazioartekoekin Oraintxe bertatik sor ditzaketen
harreman hauek garrantzirik haundiena ukan dezakete,
zalantzarik gäbe: orain, liderak m olda eta kideko aiderdiak
he men barnean eratu eta datorkeen "eten dem okratikorako"
indar daitezen; geroago Europara begira elkarrekin lan egiteko ere bai. Janitschek sozialistak azaldu duenez, Nazioarteko
Sozialistak 5 6 partidu elkartzen ditu eta 8 0 bat m ilio i lagun
dira alderdi horietara biltzen direnak. A ld e rd i sozialista horietatik, 2 2 daude orain agintean eta 12 G obernu-buruzagi
dituzte beste hainbeste Estatutan. "N azioarteko Eikarte
Sozialista da gaurregun m unduko m ugim endurik bortitzena
eta beronen izpirituzko eragina Eliza K atolikoarenarekin
bakarrik konpara daiteke", esan du Janistschek-ek.
Biltzarre D em okratikoaren eta P lataform aren arteko arazoan aldez aurretiko jokaerarik hartu gäbe heldu dira taidekoak; baina bai, in ondik ere, Espainiaren europartasuna
aitortuz: "Espainia, guretzat, Europako iurralderik axolazkoenetakoa da. Etorkizunean, Espainia eta Europa osoki besarkatuak behar ditugu. Espainia ez da, oporraidietarako lurraldea bakarrik.
Joanes Goia

Neure harridura kondaturik hasiko naiz. Pariseko Trocadero enparantzako "M u se e de l'H o m m e " fam atura lehendabizikoz sartu nintzenean, han bildutako zibiiizazio guztietatik
gehienbat inpresionatu nindutenak Inka eta A zteka eta
horienak dira. Hain bitxiak, hain enigm atikoak, hain m isteriotsuak eta hain esanguratsuak; beste planeta b atetik baletoz bezala.
Pariseko Gizonaren Erakustokian egon ala ez, miresleak
ugari ditu zibiiizazio zahar eta aurreratu honek. A beratsik
badago, hauxe da aberatsa. Espainolek kupidagabeko garbiketa eginda gero ere, aberastasun m iresgarri bat nabari da
zibiiizazio hortan.
Oraindik ere ikertzen ari gara aberastasun hori. Ikerkuntza bakoitzak m iresgarriago bihurtzen du, eta harrituago ja rtzen gaitu. Esaterako, lite ra tu ra ri dagokionez, iiburu interesg a rri b a t argitaratu b e rri da oraintxe Frantzian. Espainolak
hara joan aurretiko literatura, edo literatura prekolom biana
aztertzen du. "Lettres précolom biennes hortan Okzitaniako
Tolosako U nibertsitateko irakasle den Georges Baudot ja u nak adierazten digunez, lite ra tu r bizitza interesgarri baten
testigantza ikusten dugu.
Nâhualt, maya eta inguruko zibiiizazio horiek h itz idatzia
m aite dute. Idatzia sagaratua zen haientzat, esoterikoa.
Haien liburuak zein landuak diren ik u s i besterik ez dago.
M ig u e l A n te l A sturias N o b e l Saridunari inoiz ira ku rri diogunez, afrikarrek ahozko tradizioa eta belarria zaindu zuten
bitartean, ju d u en eta egyptiarren antzera, M exiko eta beheragoko zibiiizazio hauek idaztea m aite dute. Espainiako kolonizatzaile b asati haiek "Gaztelako izaren antzera bildurik",
eta azal p in ta tu e n barnean liburuak zituztenean, haiek ere
harritu egin bide ziren.

17 hör.

MUNDUAN
BARRENA
Liburuarekiko jaiera hon begien bistakoa da: Azteken
artean, Hburutegia Tenpluaren ondo ondoan zegoen. Espainolek deuseztu zituztelako etxe hauetatik g u ti batzuk besterik ez ditugu ezagutzen.
B asati odoltzale gisa, ¡rudi beltzenaren pean presentatu
zaizkigun indio horiek Uteraturarik izan a! dezakete, g e ro ?
B audot iaunaren liburu hortan ikusten dugunez, ba dute, bai,
literatura ederrik. A g e ri denez, X I m endetik XVIra bitartean,
poem a Hrikoak, epopeiak, J a in ko a ri eresiak, kondairakizunak,
kondakizun m itikoak dira nagusi.
Errom atarren eta grekoen itu rritik besterik edan ez
dugunontzat, Lettres précolombiennes liburuan ba dago zer
ikasirik. A re gehiago, Hteraturazko balioak geuk sortuak eta
asmatuak zireta uste zutenentzat.

Latindartzat, Iberiartzat eman dugun A m erika hori, hain
la tin d ar eta horren ib e ria r al da? Ez al dabil, gero, oraintxe,
bere buruaren bilaketa etengabean? Esaterako, espainol hizkuntzaren m onopolioaren aldekoek ez lukete ahantzi behar
Paraguayn, kasurako, herriaren 9 0 % guaraniz mintzatzen
déla. Lekuko ona da, p u n tu hortan, Georges B audot bat, dionean: Zalantzarik batere gabe, birpizte batzuren aurrean gaude. Hizkuntza, kulturaren tresna baita, bere lekua hart uz
doa. Amerika honek, egunen baten, "latindar" izatea ez ote
duen utziko galdetzea ez da ezina.

Pariseko Gabak. Jean-Louis B a rra u lt-i gauza zailak eszeneratzea gustatzen zaio. Rabelais eta Nietzscheren Zaratustra behin. Eta Restifen Pariseko Gabak orain, urte berriaren
hasteko.
Pariseko Gabak. 1 7 8 7 ta 1794 artean idatzizen. Eguneratu beharra egon da, hortakoz. Eta C. Carrierek egin du hori.
Laburtu beharra ere egon da: orijinalak lau m ila horrialde ta
gehiago baitzuen. Zazpi gautara laburturik g e ld itu da.
R e stif Pariseko gau kronista bat zen: gabez oso ondo
ikusten zuena. Zenbait Hunago eta nahasiago eta hainbat
hobeto ikusten zuena. Sozial kritiko ta X IX mendeko Utopis
ten aitzindari. Gauean kalez-kale ¡b ili ohi zen, eta, goizaldean, ikusitakoak id a tzi ta bere inprentan argitara.
Halakoxea zen bera ere ta halaxe ikusi du m undua: erotomano, voyeur, inzestuoso, fe titxista sexuala bera; janean
ona eta edanean ez txarragoa. Berehun am orante eta gehia
go izan zuela ta, oso harro zegoen. Haren mundua ere antzeko tipo interesantez beteta dago: markesa ilu stra tu bat, emagalduak bide zuzeneratzen; asperkeriaren ihesi karitatea egiten a ri diren libertinoak, zerbait egitearren; beren alabak sos
batzuengatik edozeini gau batetarako eskaintzen dizkioten
am ak; kaleetako katu eta zakur-ehiztariak, lukainkak egin eta
saltzeko; hildakoen gorpuak harrapatzen dituzten zirujau
gazteak, esperim entuak egiteko; gizonak bortxatzen dituzten
andreak; egunez Jainkoa eta gabez beste norbait m aitatzen
dituzten m ojak; eta, behin eta berriro, M ari-bidetakoak, mila
klase eta etakoak.
XVI11 m endeko h iri gizartea borbor irakiten. Saltsa beroberoa. Saski-naski hortantxe sortu ziren lehenengo utopistak. Kontraste indarrez. Utopia protesta bat baita. Eta R estif
de la B retonne halakoa dugu. Bizi-bizia. Eskenifikapen honetan B arraultek berak egiten du R etif: eskenario zoko batetatik, aktoreen gorabeherak ikusten a ri da. Ikusle aktibo bat da,
beraz, eta ikusleak pentsatu behar duena predikatzen du:
ondasun guzien komunismoa. Emazteena ere bai, noski,edozein m erkaduria bezalaxe kontsideratzen baitira. Heriotze
kondena, zelibatoa, m oja konbetuak ezeztatzea. Erabateko
askatasuna. Gizarte guzia eraberritzea. Dena eraberritzea.
Azkenik, ortografia eraberritzea ere bai.
Zazpi gauen erdian Iraultza gertatzen da. Dena gainazpikatu eta eraberritu duen Iraultza. Lehen iku si ditugun lapur,
emagaldu, mozkor, hiltzaile eta beste alproja horietxek dira,
zapalduak, Iraultza egin dutenak. Lehen bezain alproja irauten dute, beste egoera ta itxura batzutan. Pariseko zazpi
gauak, lehen eta oraingo Pariseko gauak dira. B allet baten
antzera eramandako akzioan, Barraultek predikatzen du
ira u l dezagun dena, dena berdin uzteko. Ezer berririk ez hilar
gipean.

Dr. Constantine-ren estigmak, Tom Dulacken nobela
Edo-eta: gizarte amerikanoaren adarrak eta adar jotzaile bat.
Dr. Constantine, kim ikari, ta biologo ohi a, katoliko ohia,
ateista, senar ohia, am orantearekin pasatako gau baten
ondoren, eta ez errosaioa errezatzen, ondoezean erortzen da,
zerraldo. W hisky gehiegitxo. H urrengo goizean Jesukristoren
estigm ak aurkitzen d itu esku-oinetan eta saihetsean. Ikaratuta, bere burua etxean preso hersten du. Estasi eta bisio
erotìko izugarriak. Ez dio in o ri aterik zabaldu nahi. Asistenta
b a ti bakarrik. Gaua Santa Teresa irakurriaz pasatzen duen
birjina bat da hau, Cathy. Cathyk beste zerbait ere nahi luke
gauean. Baina atferrik, oraingoz.
Odol proba bat bidaltzen dute M ayo-klinikara. Erantzunik ez. Dr. Constantine hotzak eta goseak ia akabatu denean,
Cathyk hippy kom una batetara darama. Lehen kristauen erako hippy kom unitate bat da, otoitzean eta w hisky ta drogen
deboziotan bizi dena. Cathyk ere bere grim a mistikoak ase
ditzake Dr. Constantinerekin, b e ti oso debozio haundiz. Dr.
Constantine estasian erortzen denean, m irariak egiten has
ten da: dohain m iragarri batez, haur leukem ikoak sendatzen
ditu.
Hem en sortzen dira istiluak. Eta sortzen da kontrastea.
Jende printzipala burutik nahastuta dabil. Apezpiku oso
moderno batek ez du estigm a eta m ira ri ipuinik entzun ere
nahi. Zorakeriok aspaldi superatu omen zituen Elizak. Ez
omen gaude E rdi Haroan. N e w Yorkeko psikiatra sonatu
batek ez daki zer egin, horik ez om en dira fenom eno zientifikoak.
Dr. Constantinek ezin jasan du hippy komunitatea. Eli
zak, agirian, ez du harekin ezer ¡akin nahi. Baina, ezkutuan,
laguntzatxo bat ematen dìo. Eta laguntza horrekin Dr. Cons
tantine M anhattango ganbara batetara doa bizitzera. Eskerrak horri, b izi da behintzat: izan ere, hippy komunitatean
A p o ka lip si harrigarriren bat gertatu da, eta hippiek elkar hil
eta erre eta kiskali dute, debotoegi ¡a rri diren batetan.
M ayo-klinikak, azkenean, Dr. Constantineren odola arras
bitxia de I a, argitzen du: ez da gatzaturik gelditzen. Mundu
guztia Dr. C onstantineren bila hasten da zalapartaka. Polizia
detenitzera doakionean, ordea, End: Dr. Constantine hil egi
ten da. Gizarte am erikanoari ihes egiten dio bere mirariak.
Nobela hau hizkuntzagatik da ohargarria, lehenengo. Eta
ironia zorrotzagatik, bigarren. Charles M anson eta Esorzista,
hippy kom unitate erlijiosoak eta fenom eno erlijiosoak baino
gehiago psikoanalisiak interesatzen duen kleroa, droga ta
sexu eta erlijio nahasketa, gizarte am erikano "tipikoa", zakurraren salatik pasa ditu Autoreak.
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