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T
aberna ketuetan umeek zango baso-
ak ikusi zituzten atzo, fruitu eta guz-
ti. Komunetan  zeuden umeek Stock
13 liburukoak ere ikusiko zituzten
akaso, bestela Edorta Jimenezen az-
ken  laneko azala begiratu besterik ez
zuten. Perlen katea telebistan jarrai-

tu genuen duela aste  batzuk. Datorren udan egingo den
Munduko Futbol Txapelketarako sailkapen jardunaldian
ikusi genuen. Frantzia eta Irlandaren norgehiagokan
Thierry Henry jaunaren eskuari esker  irabazi zuten par-
tida galiarrek. Errepublikaren izen ona ez zikintzeko per-
tsonaia ezagun  zenbaitek buruz burukoa errepika zedin
eskatu zuten. FIFAren arauek garbi adierazten ei dute:
epaileak du azken hitza. Gaiaren karietara, Frédéric Tad-
deï jaunak eztabaida antolatu zuen  bere France 3ko saio-
an. Elkarrizketaren gunea beste bide batetik eraman nahi
izan zuen eta  gogoeta hau plazaratu zuen: gure mende-
baldeko gizarteetan kirola ez ote da hain justu  hoberenek
irabazten duten gune bakanetakoa (araua gure alde era-
biltzen jakitea ere jokoaren  baitan dago). Ipurdikoa ere
debekatu nahi dute ez-bortiztasunaren jendarte obsesibo-
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lifikatu baino, gure interesen  aurkako diren horiek ohol-
tzatik jaitsi nahi ditugu. Beste garai batekoek barre egin-
go lukete,  Noaedo Keren Annsionistak direlako haienga-
nako boikota deitu izan balitz (esan dezakegu,  noski, kan-
tari frantsesaren Il n’y a pas d’amour heureux kantuaren
bertsioa ez zaigula  gustatzen). Gure bibliografian eta dis-
kografian zuzentasun politikotik at sortu dutenak ken-
tzen  hasiko bagina, maisulan aipagarrienak kenduko ge-
nituzke.

Carmina Burana nazi konbentzitu batek idatzi zuen,
Guernica stalinista batek.  Nazional-sozialismoak zerabi-
len antisemitismoa gure auto markaren fundatzaile
Henry Fordek  ernaldu zuen The International Jew, the
World's Foremost Problem liburuan (bide beretik
Göbbelsek propaganda Edward Bernays amerikartuari
ikasi zion). Iruñeko pasta goxoenak  karlistei erosten diz-
kiegu. Harridura handiena sortzen didana da beste alorre-
tan defenda ezina  zaiguna arteari aplikatzen diogula (i.e.
nik bezala pentsatzen dutenak dira onak eta dute, beraz,
adierazteko eskubidea).   

Komuna konpontzeko iturgin konpetentea nahi dudan
legez nahi dut artista askearen  lana jaso. Iturginak sena-
rra jipoitzen badu, katua bere terrazan torturatu, hautes-
tontzian sozialdemokraten papertxoa sartu, bere alaba-
ren lagunari bullinga egin, berdin zait. Mugak  jartzerako-
an, adibidez, Stéphane Guilloni Pascale Clarck
kazetariak bere umorearenak  zeintzuk diren galdetuta
«iraina eta difamazioa» zirela esan zuen. Michèle Barrière
eleberrigilea Ce soir (ou jamais!) saioan zaporeen galerak
kezkatzen zuen. Non dago  mingostasuna egun, non ga-
rraztasuna. AEBak metropoli egin direnetik zapore ho-
riek galdu  izanak larritzen zuen Barrière. Psikologiaren-
tzat funtsezkoak direla argudiatzen zuen. Adibide  bera
erabil dezakegu sorkuntzan. Azkenean zapore bakar epel-
duaren erdi-alternatiba da gazia  ere, egiazkotasun bila
sortzen den kartoizko arerioa bezala, boterea egiazkoa
suerta dadin  sortzen den disidentzia beharrezkoa bezala.
Egon dadila Pepsi Coca-cola justifikatzeko, Bové eta Be-
sancenot jaso ditzatela telebistan gure Frantzia diktadura
ez delako ilusioan bizi  gaitezen. Artean, sukaldean zein
kirolean, bizitzan ez bezala hoberenek irabazi behar dute.
Epaileok dugu azken erabakia. Edorta Lamo, Iñigo Cojo
eta Fermin Muguruzaren Pintxatu disko-liburu laueledu-
nak ere lau zaporeak ditu oraindik.

Lagunak izateagatik soilik ez dugu sexua norbaitekin
izaten, ez dezagun gupidagatik  esan artelan bat ona dela.
Etsaia izaten da ederrena eta laguna itsusiena. Gera gaite-
zen  azukrea duen gazitik eta edulkorante artifizialetik at,
guk Durango garratza eta mingotsa bilatu  dugu. 

an,  boxeoa dugu sutsuki kolpatzen duena garaile den
lehiaketa. Kirolean ez dago gizatasunik,  animalia garela
baieztatzeko leku bakarretakoa da. Sexuketa ere haren
mailan dago seguru  asko. 

Ez da, ordea, animaliatartasuna axola zaidana, futbole-
an garbi den hori zergatik arteari  aplikatzen ez zaion bai-
zik (eta ez naiz arte lehiaketez ari, baizik eta produktuen
kalitatea  aztertzeaz). Kirolzale bagara, seguru kirolari
onenaz nahiko dugula gozatu. Sinpatikoena  iruditzen zai-
gunak edo gure ustezko ideologiatik gertuen dagoenak ez
du zertan onena izan.

Kirolak sortzen duen katarsia ez du arteak sortzen
egun. Gainera, hogeigarren mendeko  zientzien aurrera-
penek (psikologian, sexologian, psikiatrian, medikun-
tzan, antropologian)  deskribatzeko gai asko kendu dizkio
idazleari. Orain idazleak abokatu amateurrak dira sarri,
brikolajea egiten duten zirujauak. Duela ez hainbeste,
garbi zegoen, ordea, Émile Zolaren  arteak egia hobe azal-
tzen zuela Karl Marxen Kapitalaren hiru liburukiek bai-
no. Artea,  sublimatzeko eremua izanik, liberazio eta aska-
tasun eremu izan da. Orain zuzentasun  politikoaren aro-
an zientziak mugatu duen larrea berriz ere txikitu nahi da
arteari eremua  kenduz. Orain rock talde baten musika
deslegitimatzeko aski da abeslaria nazia dela esatea  (Des-
kontrol talde arrasatearrarekin hala suertatu da). Deska-
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