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Un cop llegit el llibre, si no el vols conservar, el pots deixar a l’abast
d’altres, passar-lo a un company de feina o un amic a qui pugui
interessar. En el cas de voler llençar-lo (cosa impensable), fes-ho al
contenidor blau de reciclatge de paper.
L’editorial expressa el dret del lector a la reproducció total o parcial
d’aquesta obra per a ús personal.

INTRODUCCIÓ
Aquest relat del Professor Ngũgĩ, Ituĩka Rĩa Mũrũngarũ —La revolució vertical—, va ser escrit originalment en kikuiu i traduït
a l’anglès pel mateix autor. La traducció que t’oferim en aquesta
edició bilingüe és una traducció del seu original en anglès.
Entre els molts aprenentatges que comporta llegir qualsevol
llibre de la seva obra, creiem imprescindible destacar el d’aquesta
faula de tall clàssic i estil africà, on Ngũgĩ planteja que cadascú sap
fer coses diferents i que tots som necessaris per avançar. Aquesta
idea, base del seu pensament, defensa que els éssers humans ens
complementem i que cap persona no és millor que una altra. És
important destacar que ell s’identifica com un intel·lectual al servei del seu poble i com una eina en la lluita dels moviments d’esquerres. També encoratja la idea que el pacifisme, l’antiimperialisme, el feminisme i la lluita contra el racisme i el neoesclavisme
podrien actuar com un sol moviment global. Aquest moviment
hauria de servir per desplaçar el centre de poder i redistribuirlo dels països poderosos a la resta de països, i de les persones que
acumulen riquesa i privilegis a tot el poble.
Ens pot fer l’efecte que es tracta d’aprenentatges complexos
per una obra d’aparença tan senzilla, però Ngũgĩ té l’habilitat de
fer fàcil allò que sembla difícil, i de demostrar-nos que, junts i amb
voluntat, és possible viure en un món més just i igual per a tots.
Com a última idea, us animem a llegir aquest llibre en veu alta
a altres persones, com a defensa de la tradició de la literatura oral,
fonament de les cultures africanes però també de la nostra pròpia.
És un llibre per a totes les edats que convida a compartir una experiència tan única, imaginativa i enriquidora com la lectura.

LA REVOLUCIÓ VERTICAL
Fa molt de temps, els humans caminaven amb les
cames i els braços, com qualsevol altra criatura
de quatre extremitats. Els humans eren més ràpids
que les llebres, els lleopards o els rinoceronts.

ITUĨKA RĨA MŨRŨNGARŨ
Tene mũno andũ maathiyaga na moko na magũrũ. No ti
gũkuruma. Aca. Hĩndĩ ĩyo andũ nĩ makĩrĩtie ngarĩ kana
thungura ihenya. Ciĩga ciothe cia mwĩrĩ nĩ ciendaine mũno,
na kũrutithania wĩra wega.
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Els braços i les cames tenien una relació més estreta
que qualsevol altre òrgan, amb articulacions semblants
i equivalents: espatlles i malucs; colzes i genolls;
turmells i canells; i, als extrems, mans i peus, acabats
cadascun en cinc dits, amb una ungla a cada dit.
No moko na magũrũ, nĩ ciendaine mũno, tondũ cieyonaga
ta ciarĩ cia mahatha. Marũngo ma cio mahanaine mũno
kĩmũmbĩre. Kĩande na kĩnena; kĩgokora na iru; thũng’wa
na nyunĩro ya guoko; rũhĩ na ikinya; marũngo macio
meyonaga marĩ a mũciaro ũmwe: guoko o guoko kwarĩ
na ciara ithano na ndwara ithano, o ta cia magũrũ.
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Les mans i els peus presentaven una distribució
similar dels cinc dits, des del dit gros dels peus i de les
mans fins als dits més petits. En aquells temps, el dit
gros, tant dels peus com de les mans, era a prop dels
altres dits. Els braços i les cames es deien entre ells
cosins germans.
O na mwarĩre wa ciara nĩ wahanaine: Nyagĩtungu
mwena ũmwe na Nyakanini mwenainĩ ũyũ ũngĩ. Hĩndĩ
ĩyo, nyagĩtungu gĩa guoko gĩtietindĩtie, kĩahanaine na
gĩa kũgũrũ, gũkuhanĩrĩria na ciara iria ingĩ.
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S’ajudaven mútuament a portar el cos allà on volgués
anar: al mercat, a les botigues, amunt i avall dels arbres
i les muntanyes, a tot arreu on, per anar-hi, calgués
moure’s. Fins i tot treballaven ben coordinats a l’aigua
per ajudar el cos a flotar, nedar o submergir-se.
Moko na magũrũ nĩ maateithanagia gũkuwa mwĩrĩ
kũũtwara mũgũnda, ndũnyũ kana o iceera; kũwambatia
na kũ-ũikũrũkia irĩmainĩ kana kũ-ũhaicia na kũũcurũria
mĩtĩinĩ. O na maaĩinĩ maarutithanagia wĩra kũhotithia
mwĩrĩ kũrera maaĩ igũrũ, gũthambĩra, kana kũhũũra
kĩhindia.
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Tots quatre es relacionaven amb esperit democràtic
i igualitari. De vegades, a més, aprofitaven la funció
d’altres òrgans, com ara el so de la boca, l’oïda de
l’orella, l’olfacte del nas o la vista dels ulls.
Ciekaga maũndũ mao na njĩra ya gũciirĩra na
kũiguithanĩria. Magũrũ na moko meetanaga, mũihwa.
Nĩ ho hoimire thimo: mũihwa ndaimagwo rũnyeni.
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