J. Jofforen Puxtarri zakutoa
Egunotan arrakasta biziaz a ri da Frantzian film e bat
zabaltzen, Un sac de billes. Lehenago nobela bat zeri, izan
horrekin berarekin, eta arrakasta berdinarekin, pubUkoa irabazi zuena.
Sentimentuak, arineta fresko narraturik, m erkatu ona du.
Eta filme batetan emana badago, are m erkatu hobea. Zenbait sentimenti! Un sac de billes h o rta n l Eta zenbait negar
gozo isurtzen duen andreak eta ezkutatzen duen gizonak,
zinemako butakan eserita... Errusiako po g ro m eta tik ih e si heldutako judu bat, bizargilea da C lignancourt langile hiribean.
Baina alemanak sartu dira eta, gure bizargileak, okupatu
gabeko bazterretara bidali behar bere zazpi semeak, banaka
eta binaka. Eskola lagun batek Joseph m u tik o a ri —gure
Autoreari— judu izar horia p u xta rri m ordo baten truke kanbiatu dio. Eta mutikoa, ju d u en izar horia gabe, p u x ta rri m o r
do batekin zakutoan, han doa, ifernua barrena, bidean edonoiako pasadizo ta abenturak ezagutuz, alem anengandik
iarrua salbatzeko. Filme hau zuzen-zuzenean bihotzera doa.
Frantzesen bihotzera, hain zuzen.
Baina, noia esaten da? Hasieran berriketa zen. Eta berriketak nobela egin zuen. Eta nobela k egin zuen film e a.
Sevillako bizargilea artista bazen. Parisekoak ez dira
gutiago. Aita bizargilearen semea ere bizargile da. Baina
ketegoria bat gorago. Joseph Joffo, dozena bat bizartegi
saloi dotoreren jabea Parisen, literaturan hasi zaigu. Flasi,
eta salto batekin goraino igon. Bizargileak kondu kondari
biziak izaten dira, labainarekin darabilten hura g e ld i-g e ld i
egonerazteko ere. Le Figarok deskubritu digunez, berritsu
izatea da bizargilearen bigarren naturaleza. Labaina bezain
tresna beharrezkoa duela ipuina, behintzat. Joseph Joffok,
Edgar Faure ta Madame Chirac eta beste bezero ¡lustre
askori behin ta birritan kontatu ondoren, m undu gu ztia ri kondatu nahi zizkion bere historioak. Eta nobela bat id a tzi du.
Ez, zuen, nobela bat id a tzi zuen. Orain b i urte. Eta ora in,
bere ipuinen bezeria haundiago bila, film e bat egin du D o illo nekin. Ipuinekin nobela eta nobelarekin film ea: pu x ta rri zakuto bat.
Papillon-en merkatu-m ekanismo bera da. Eta Papillon-ez
gero, Frantzian puxtarri zakuto h o ri da salm enta haundieneko nobela. 800 mila ale ta gehiago. Filmea estreinatu zenean
bakarrik 50 milako argitalpen berria egin behar izan zen.
Arrapaladan denak saldu ere.
Un sac de billes idatzi zuenean, Joseph J o ffo k esan zuen,
ehenengo nobela hauxe zuela bere azkenekoa. Baina bigarrena ere atera berria digu, Anna e t son orchestre, eta best
seller bidean datorkigu hau ere:
350 mila ale salduta jadanik. Filme berri batetarako ere,
zer aproposa! Anna, Jofforen ama, Kosakoen gandik ihesi
, ° f, rrusiatik. Odessa, Budapest eta Vienan zehar, Parisera
at U ° f a' f )0^ em,'° antzera biziaz eta bizim odua nolabait
ereaz biolin baten laguntzaz, abentura artean, n igar eta
must a artean, Glignancourteko bizargilea ezagutu eta
z on u arte. Ta happy end. B i urtetan b i best-seller.
Gregorio Baldatika
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N obela honen haria ko n fliktu sinple hauxe duzu: ham abost urteko b i m u til ju d u N e w Yorken. Ruben, erlijio irakasle
baten seme, jo e ra liberalean hezia. Daniel, berriz, bere aita
rabinoak ortodoxia gogorrean hezitakoa. Rubenen aitak Talm uda k ritik o k i irakurtzen du. Danielen aitarentzat Talmudeko
p u n tu ta kom arik ttikie n a k ere sakratuak dira. Semeak gurasoen erara datoz.
Flauxe da istorio guzia: Rabino seme fanatikoak besteari
ia b egi bat lehertzen dio jo la s batetan, eskolan. Ezin elkar
ikusi. R abino semea odolbero bizia da. Ruben, betaurrekodun barnekoi bat. A stiro -a stiro biok oso adiskide egiten dira.
Rabinoak ez du be g i onez ikusten adiskidetasun hori. A ha leginak egiten d itu biok apartatzeko. Baina alfer-alferrik debekatzen dio se m e ari, beste lib e ra l gaizto horrekin ibiltzea. Eta,
azkenean, kalam itate guztietarako, rabino semeak karrera
tekniko b a t hautatuko du; eta lib e ra l semea, b e ti m atem atikazale agertua, rabinotarako ikasten abiatuko da.
Chaim Potoken interesa sortzen duena, situazio p ro to tip ikoak asmatzea da, ju d u en m undu ttikian. Ju d u arteko hau■ziok berdin baitira kristauonak, kom unistenak, liberal eta
ortodoxotan banaturiko talde guztienak. Talde guztiak daude
gaur horreia ebakita. Chaim Potokek, batez ere, intoleran- .
tziaren problem a ju d u en beren artean sartzeko adore du.
Juduak berak —eta b i m u tilo n gurasoak— hainbat bider b iktim atzat hartu dituen intolerantzia hori. Hórrela intolerantzia
gizonaren problem a deklaratzen du. Ez honena edo horrena
soilik.
Gainera, Chaim Potokek, herritasun, erlijio, eskola, nahiz
ideologien arauera asmatzen diren ghetto guztiak salatzen
ditu. Eta bere herrian salatzen ditu. Rabinoa eta erlijio irakaslea elkarren etsai am orratu bihurtzen dituen "burdin g o ri"
b a t Israelgo Estatua da. Erlijio irakasleak Israeleko Estatua
ontzat ematen du. Rabino ortodoxoari esan ahal ezinezko
sakrilegioa iruditzen zaio, M esiak egin behar duena gizonek
egitea: Israel eraberritzea, halegia. K onpondiorik ez da bion
artean posible. Beraz, rabinoak deskomekatu egiten du bere
herkide liberala.
D eskom ekuak ere, situazio p ro to tip iko batetan jartzen
g a itu : gure mende hau deskomekatzaile ta deskomekatuz
beterik dago ta.
Lazkano M endizabal

Nobela sinp/eak
età euskara
Chaim Potoken età J. Jofforen nobelek m erezi dute
kom entarìo b a t euskal ikuspegitik. B i A u to re juduok, izan
ere, ez dute lum arekin negozio on bat bakarrik egiten. Judegu herriaren zerbitzari habilak ere ba dira. Irakurleak "irabaztea", lite ra tu r negozio ona bezain jokabide p o litik o zuhurra
da.
H auk ez dira historiak aipatuko dituen nobelak. Baina bai,
euskaldunoi zer pentsa eman behar liguketenak. Egungo
gizonak, baxoerdiak edo kafe "b e h a r" duen moduan, kontsum orako irakurgai erraz arina behar du, trenean doanerako,
denbora pasa dagoenerako, burua nekatu n ahi ez duenerako.
Halare, irakurle h o ri g u tita n iristen da lib u ru rik irakurtzera.
Età nobelok horixe lortzen dute: prom edialgoa baino hogei,
berrogei aldiz (liburu) irakurle gehiago sortzea.
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Zer dute Hburuok, halako arrakastarik izateko? Kondakizunak dira età oso sinpleak. Ezaguna età ezagutu gabekoa dosi
egokitan partitzen dira. Irakurlea nahilko gauza ezagunetan
dabil, età, halare, b e rri egiten zaio, alde bereziren batengatik.
Kosakoak. Viena, ju d u e n haurrak, aieman zitalak: ¡rudi topikoak bezala ditugu, età nahiko exotikoak halaber. Irakurleak
oso ezagunak d itu zinem atik età. Gero, irakurlearen sentim entu arrunt batzu a b ilki esplotatzen ditu : gerra, pogrom ak,
haurrak oinazetan, andre bat musika bidez ogia irabazten età
ihesì, sta abar. Baina ez tristeegi. N igarra età poza ongi
banatuta.
Liburuok, nahi bada, alienazioaren katea iuze hartan daude. Ez dute katea etengo, behintzat. Età halare (ez horregatik!), hala età guztiz ere, behar-beharrezkoak ditugu halakoxe
gauzak euskaraz. Liburuon teknika estudiatu età ikasi beharrean gaude. H ain zuzen, liburuok etsai ditugulako ere bai;
baina, batez ere, lagungarri izan ditzakegulako.
Ez a l da nahiko problem a, soldadutzara joan, età sekula
libu ru rik irakurtzen ez zuen m utilak, euskaldun hutsa età langilea bera, enpatxatu arte Estefanía Lafuente irakurtzea,
asper ordu luzeetan? Estefanía Lafuente irakurtzeko baino
gehiago eskua luzatu ezin duenak ere, edo nahi ez duenak,
izan dezala zerbait bere eskumenean euskaraz. A la gauza
horiek hobe dira erdaraz euskaraz baino? Beste batzuk
nahiago zuten euskara hiltzea, biraorik euskaraz egotea bai
no... Ea esplikatzen naìzen, H ITZ 5-eko iluntasun età duda
batzu argítzeko moduan. (Bidea nabar esateko: artikulu irakurgarria huraxe, kuttura inprimatuari buruz). Guk lite ra tu ra
ho r i ere BEHAR dugu. Halegia, ez helburu bezala, helpide
gisa baizik.

Irakurleria ugaritzeko, lehenengo. Euskaraz dakien askoì
ez b a ita k i euskaraz irakurtzen. Eta hau nekez hasiko zaign
zailenetik. H alakoekin ikasiko du. A rra zo i hau, aldrebes¡aiu
ta, honela a g iri da: holako literatura behar dugu euskam,
erdarazko berdinari lekua harrapatzeko. Zeren-eta, hori,
erdaraz, euskal irakurlearen alienazio b i baitira. Euskaraz eoinez, apurtxo bat aurreratu dugu behintzat.
Beste arrazoi bat: horien teknika erraza, baina efizientei,
ikasteko. Zabalkunde p o litik o a egiteko ere behar dugu tekni
ka hori. Orixek, bere garaian. Santa Kruz Apaiza egin zìgm
Baina guk ez dugu aurkitu geure egunotarako moduko erarii,
gure ideia età asmoen zabalkunderako. Tostoiak bakariii
egiten ditugu.
Età hirugarren: literatura onik izateko ere beharrezko inditzen zait halako obra u gari izatea. Literatur obra bikaimi
oso bakanak dira, età ez euskaraz bakarrik. Ustekabean anikitzen diren irlak bezala dira. Baina irlak itsasoan bakaià
egoten dira.
Literatura erraza, pornografia, età subkultura oro, dagoena dagoenean uzteko dela, egia da. Ez da hori, askatuko giituena. H o ri esan beharra dago. Baina ez dugu ahantziko, fai
literatura errazak età b a i pornografiak età bai subkultim
askok bere liberazio alderdia izan dezakeela, mila eratan. Ei
esan, iluntzean w hisky b a t liberaziorik ez denik, bere em
egunean g o g o r lan egin duenarentzat. Età batzuk, bereu
atseden ondo irabazirako, telebistan futbola ikusiko duti.
Tertulian arituko dira besteak. Età zenbaitek nobela arinbit
irakurriko dizu, distraitzeko. A tsedena, berriz, "alienazio "m
nik, liberazio b a t da.
Beno, età besterik ez balitz ere: erdaraz alienatzea hobt
ote da euskaraz alienatzea baino? Ez daukagu hortan erezeig a tik erdarari abantailik eman. Baditu bestela ere nahikoi
Jose A zurmeni

IDAZLEARI OHARRAK
Aldizkari hau irakurri nahi baduzu, bete ezazu argi argi
—A rtiku lu a k idazm akinaz id a tzirik b id a l diezaizkigula erregutzen diogu idazleari. Bestela. lan gehiegiagatik e ta je n d e a ren eskasiagatik, ezin kopiaturìk, inprìm ategira eram an gabe
g e ld i daiteke lan hori.
—Halaber, artikuluak idazmakinaz biko Ierro tartea utziz
idazteko gom endatzen diogu. Lerroen arteko hutsune h o ri
behar beharrezkoa du Zuzentzaileak.
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