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Di.ru.a urtzen zaigu zerbait erostera edo hartzera norabaitera
sartzen garen bezain agudo. Baliorik gabe geratu da dirua. Ezin
eskuraturik ibiltzen gara behintzat egunero behar ditugun gauzak.
Neurriz gainezka eginik dabiltza erosi behar ditugun gauzen
prezioak. Ikaragarriak izan dira urtearen aurreneko sei hilabeteak.
Okerragoa izango oitien da urtearen beste erdia.
Leporaino iritxi zaigu prezioen olatua. Ur txarra, neski, igeri
ikasteko. Zer ikustekp ote gaude?
Buiturik 'eta puzturik dago ekonbmia. Lehertzeko zorian haizaturik dagoen behiaren ijara bezala zulatu beharrean aurkitzen da.
Baina nola? Aurten ez omen da ehuneko hogei baino gehiago puztukd. Ez izan, ordea, aurtengo gaitza bakarrik. Haundi itxurak kendu
behar zaizkio ekonomiari. Giharre hutsean utzi behar da gizen ustelak kendurik. Eztanda egiteko arriskua du gehiegi puzturik dagoenak.
'Bestela beti bezala ahuienak nezituko du eta ordainduko. Lan-.
gileek eta nekazariek jasan beharko dute zamarik astunena. Ikus,
bestela, batzuei eta besteet gertatzen zaiena. Lau aldiz jarri dira
bi urteotan autoen salneurriak galgan. Ezezko berobila eman zaie
esnezeleei. Ez dute esnearen salneurririk jasotzerik izan.
ikustekoa da langi|een larria ere. Ezin dira iritxi. Lansariak
lehenean diraute, gauza guztiak, berriz, egunetik egunera ari dira
garestitzen. Baina gauzen garestitzeaz ez gaitezke zorneak sortzen
duen haundiduraz bezala mintzo.
Hazteh ari omen gara. Oraindik gehiago hazi behar omen dugu.
Baina aurrera-dei horretan beste honako hau izkutatzen da: industriatzea ekin zion bideari jarraitu behar zaiola, soldata merkeekin,
ordu-sartze askorekin, astolan haundiarekin. Gauzak ez daitezke
konpondu diru gutxiagoz lan gehiago egin araziz.
Ez dezagun ahantz, gainera, geure egoera. Gure artean ez dute
langileek lege nortasunik. Langileek egiten duten bidezko eskari
bat, Iantokijik bidaltzeko arrazoi eta legearentzat zigorgarri bilaka
daiteke. Beren eskubideak zaintzekp eta ;eskuratzeko biderik gabe
geratzen dira askotah.
.
Arrisku gehiegi dauzka langileak egoera honetan. Kalean geratu daiteke usterik gutxienean, nagusi eta langile arteko tirabira
batean. Beste ezbehar asko etxera dezake. Baina honela konponbideak irekitzeko ordez itxi besterik ez ditugu egiten.
Ez da aski haziz jarraitu nahi izatea. Nola hazi behar dugu?
Hemen dago kakoa. Beste herri aurreratuagoek egin nahi ez duten
lan merkea eginaz jarraitu behar al dugu? Hoiek nahi ez dutena
guk geuk egin behar al dugu hoientzat? Horri aukeratzen badugu
horma sendoak eta egitura gogorrak beharko dira langileriari eusteko. Gero eta argiago eta-biziago beren eskubideen alde borrokatzen diren langileak zapalduz egin beharko da.
Ez al da beste biderik? Ez al da lan merkeari eta ordu-sartzeari
uko egiteko garaia heldu? Ez al da zenbait bide lasatzeko ordua
iritxi? Ez al da estrata zaharretik bide zabalera ateratzeko denbora
etorri?

Liburuarenak egin du
Lau M handietarik bat —Marx, Mao, Marcuse,
McLuhan— Parisen izan da berrikitan. Honen idazlan bat, Du cliché à l'archétype alegia, frantsesez
argitaratu dela-ta, aurkezpena eginaz hitzaldi bat
egitera ekarri dute Ameriketatik.
1911an Kanadan jaioa, irakasle eta idazlan askoren egilea da Marshall McLuhan. Horietarik bost
itzuli dira Frantzian, eta liburudendetan suma daitekeenez ongi saltzen dira. Halere, ingles hizkuntzaren munduan izan duen arrakastarik ez du gure
artean izan. Agian, Descartesen jarraitzaile zintzoegiak garelako. Mass media direlakoen munduko soziologorik handiena da McLuhan, zalantzarik gabe.
Soziologia-mota hori enpirismo eta inkesta hesietatik atereaz teoria oso eta biribil baten gailurretara eraman duena, bera izan da.
Ezaguna bezain eztabaidatua da McLuhan. Honentzat soziologo zorrotza da, harentzat paradoxa-sortzaile hutsa, zeinentzat piztia bitxi bat (Ameriketan sortzen den horietako bat), halakoarentzat
igarle bat. Maitatu ala gorrotatu, haren ideiak hortaz okupatzen den orok ezagutu behar ditu nahitaez. Erreferentzia bat da. Ulerterreza ez beste gainontzeko guztia da McLuhan. Honen liburuek ez
dute gure ordenurik, gure logikarik. Apropos egina. Haren liburuetan murgiltzen dena, edo egilea
edo bera galdua ote dabilen susmoarekin ateratzen da. «Kultura mosaikoan» gaude bai, eta era
hortantxe hartu eta erabili nahi ditu problemak
oro. Arazo baten adarrak, datozen moduan idazten ditu, liburuaren batasunari eta osotasunari
jaramon handirik egin gabe. Irakurlearentzat neke
guztia. Hor barne zer den baliozko eta zer ez
jakiteko, urre-biltzailearen pazientzia eta kemena
behar da.

Mintzatzen denean, berdin, da: umoretsu, serio, hitz-jokalari, filosofo... Arnas-hartzea bezin
erraz zaio inbentatzea, zioen berari buruz kritiko
batek, Parisen egon delarik. Pariseko egotaldian
bere betiko ideiak birresan ditu. Esan beharra
dago, ideiatan —edo-ta intuiziotan— aberatsa dela McLuhan. Barreiatua eta ixuria ematen du, baina ideia guzien ardatza mass media horietaz duen
iritziak osatzen du.
Elektronika garaian, «Marconi Galaxian» bizi
garela gaur, dio McLuhanek. «Gutemberg Galaxia»
joana dela, liburuarenak egin duela. Irratia, zinema, telebista, e t c , dira gaur nagusi.
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EGUN
EGUNGOA
Hauzokoak ere lanean.
Aragoin barrena ibili tiaizi
Haize berriak nonnahi sumatzen dira. Lehen entzuna
nuen eta orain leheribizikoz
irakurri: .Andal^n» hamabostekari Aragoi-zale bizia. Lantxo bat bertako dialektoz
idatzirik dago. Besteak beste. zera dio: «...os nuestros
fins son... evita qu'a fabla
muera. fe un aragones fiterario comun.... («Horra gure
helburuak: geure mintzaira
hiltzetlk begiratzea, literatur-aragoiera orokor bat egitea...»).
Hauzokoak, bada, gu bezela ari dira batasunaz grinaturik. Ikasi beharko ote dugu inoiz haiengandik usteak
nola bat, eztabaidak noJa
gaindi?
DANIEL 1BARGOITI

PARISEN

Eta aldakuntza hau ez da axalekoa, McLuhanen ustetan. Pentsaera eta biziera osoki aldatzen
dira horrela. Uste eta esan ohi dena baino askozaz ere garrantzizkoagoa da aldaketa, bada. Zergatik? Labur esanik, inportanteena ez delako (nola esan?) zer esaten den, baizik esateko zein tresna erabiltzen den. Esan nahi bait da, ez dela berdin mezu bat, irratitik, telebistatik, egunkaritik
ematea. McLuhanek azpimarratu nahi duena, kontenatzaileak
kontenutua (azalak mamia) baldintzatzen duela adieraziz, zera da, alegia, «medium»
bakoitzaren eragina eta ondorioa arras desberdina dela. Hortik bere aforismo ezaguna: «The medium is the message», hots, komunikabidea bera,
informabidea bera da rriezua.
Komunikabideen eboluzioaren arabera azter
daitekeela munduaren historia, pentsatzen du McLuhanek. Horrela bada, hiru garai nagusi bereizten
ditu, erabili ohi den informazio-gailua kontutan
harturik: leinu-garaia, garai mekanikoa eta — h i rugarrenherrixka osoaren (?) («village globale») garaia.
Leinu-garaian hitza da komunikabide. Gizona-

ren zentzu guziek parte hartzen dute, eta errealitatearekiko harremana direktoa, zuzena, eta sintetikoa da. Herriak eta populuak moldatzen dute
politikazko eta geografiazko antolamendua.
Mekanikazko garaia, idatziarena eta inprimeriarena da. Zentzuaren bereizkuntza sortzen da,
begiaren alde. Lana zatikatu eta gizabanakoa espezializatu egiten dira horrexegatik. Lekuneak
eta denborak neurtzen eta zatikatzen dute errealitatea. Erresuma eta indibidualismoa agertzen
dira. Inprimeriarekin, komunikazioaren mekanizatzeak produzioarena iragarten du.
Gaurregun, «entzun-ikus gailuak»
(moyens
audio-visuels) eta automatizazioak haustura sortzen dute, dena itzulipurdikatuz. Atzera lehengora
goaz. Mundua herrixka zabal eta handi bat bilakatzen da. Abioiak, telefonoak, irratiak, telebistak tartea eta denbora suntsitu eta indargabetu
egiten dituzte. Munduko eta nazioetako zentralizatzea ahuldu egingo da, eta gizabanakoak oro
bere bizitzako eginkizunetan eskuhartzea geroz
eta premiazkoago bihurtuko da. Esan bezala, erdigune eta periferiaren arteko diferentziak putz
dira aurrerantzean. Komunikazioa deneri artean
eta zuzenki egina izanen da. Eskola, hormarik gabekoa. Eta oraingo kultura hierarkikoaren ordez
hierarkiarik gabeko kultura izanen dugu, hots «kultura mosaikoa». lnformazio osoko inguruan bizi
gara, dio McLuhanek. Eta oraindik: hiru
urteko
haur batek Mathusalem-ek
bere bizitzaren azkenean baino gehiago daki gaur*.
Horra bada, bere filosofiaren apurrak, trakets
eta trabes emanak. Aipatutakoaren arabera, aise
uler daiteke liburuaz McLuhanek esango duena,
eta askok barkatzen ez diona. Sartaldea, dio McLuhanek, alfabetak eta idatziak egina da. Gure
kulturaren oinarri, eusle eta zentzu-emaile hitz
idatzia eta inprimatua da. Eta hain zuzen gure
kulturaren akatsak oro hortixek datoz. Inprimeria da bihotzaren eta izpirituaren arteko hausturaren, hizkuntzaren harri-bihurtzearen, eta jakinbide bakarra begia izatearen errudun. Gure kultura arrazoinzalea, hierarkikoa, kartesianoa... dela? Badakigu aurrerantzean zer egin. Zeren-eta,
McLuhanek dioenez, elektronikari esker garai hori azkenetan dago. Liburua eta egunkaria, kondenaturik daude.
Hori da McLuhan. Hori eta gehiago: Zer esan?
Modu askotara erabil liteke berak dioena. Eta ondorio onargaitzak atera daitezke, han eta hemen.
Esaterako: Tresna berri horiei esker mundua herrixka bilakaturik diferentziak oro desagertzen direla? Apolitizismo horixe besterik ez dute nahi
mundu osoko eskuindarrek. Tresna bera dela inportantea eta ez horrenbeste mezua? Sistima f i n katzeko ez dute besterik nahi tresna horien jabeek.
Paradoxaz betea da McLuhan. Liburuarenak
egin duela, dio. Baina Gutemberg ez dago hilik,
ez horixe. Sekula baino liburu gehiago argitaratzen da munduan. Eta McLuhanek berak liburua
hilda dagoela esateko zer egiten du? Liburuak
idatzi.
Joan Mari
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