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Joanes Etxebarria 

E
z da historialaria,

baina Yves Cas-

taingts baiona-

rrak 1940tik

1945era Ipar Eus-

kal Herrian na-

zien kontra antolatu zen erresis-

tentzia eta laguntza sarea ikertu

ditu urteetan. Lehenik lekukota-

sunak bilduz, haren erranetan

«ordulari biologikoak behartu-

rik», urgentzia bazelako eragile-

ak desagertu aitzin lekukotasu-

nak biltzeko. Ondotik, lekuko

izan zirenak elkarrizketatu zi-

tuen, gerra garaian haur zirenak

bereziki, eta, azkenik, artxiboak

ikertu, Washingtonen AEBetako-

ak eta Vincennes hirian Frantzia-

ko defentsa artxiboak.

Hirugarren liburua du Baxena-

barre eta Zuberoako lekukotasu-

nak okupazio garaian—frantse-

sez da jatorrizko izenburua, baita

liburua ere: Témoignages Basse-

Navarre et Soule sous l’occupa-

tion—, Arteaz argitaletxean. Aitzi-

neko biak ere garai beraz ari dira:

lehenean, bere aita zena hartu

zuen ardatz —erresistentzian 

borrokatu, eta deportatua izan

zen—; bigarren liburuan, erresis-

tentziako bederatzi kideren por-

tretak egin zituen, eta, argitaratu

berri duen liburuan, Baxenabarre

eta Zuberoako hainbat pertsona-

ren itzaleko erresistentzia lana ai-

patzen du. 

Idazlea ez da historialaria, eta

liburua ez da historia liburu bat:

nahasten dira artxiboetako

fitxak, lekukotasunak, zeharka-

baitziren, denen begi bistan eta

herriko bizian parte hartuz.

Izen ezagun batzuk aipatzen

ditu, baina liburuak jende arrun-

taren itzaleko lana du bereziki

deskribatzen. Bardozeko Yvonne

Dermitte da horietako bat, 1939.

urtetik 1945. urtera jostun lana

ikasteko Donapaleun bizi izan

zena. 1940an Frantzia iparralde-

ko errefuxiatuak bere leiho aitzi-

nean pasatzen ikusirik «oroitza-

pen txarrak» zituena. Herriko

etxeko langile bati esker demar-

kazio muga pasatzeko baimen

berezi bat eskuraturik, zona oku-

patutik —Donapaleutik— zona 

librera —Behaskanera— joan-jin-

ka ibili zen urteetan: lehenik, gu-

tunak garraiatzeko; berantago,

familia juduak eta gudari ihesla-

riak laguntzeko. «50 bat pertsona

pasaraziko nituen dohainik, ez

bainuke onartuko pagatua iza-

tea», kontatzen du Dermittek.

Historiaren kuriositate batzuk

ere biltzen ditu liburuak; gerra

Bigarren Mundu Gerran nazien
okupazioari buru egin eta mugalari
lanetan ari izan ziren hainbat
baxenabartar eta zuberotarren
inguruko lekukotasunak bildu ditu
Yves Castaings idazleak. Lapurtarrak
ondoko liburuan omendu nahi ditu.

Okupazio
garaiko
lekukoak

ko kontakizunak... pertsona eza-

gunak eta ez hain ezagunak,

mugalariak eta gudariak. Cas-

taingtsek aitortu duenez, ez du

irizpide zehatzik ukan pertso-

naiak hautatzeko: «Washingto-

nen, adibidez, harrigarria zen

zenbat artxibo zen euskal erresis-

tentziari buruz. Jatorri euskaldu-

neko izen batzuk hautatu ditut;

ezin nituen denak landu». 

Mugalariak lekuko
Idazlearen aita zen —Jean-Pierre

Castaingts—lehen liburuan prota-

gonista nagusia, eta, lekukotasun

hauetan abantzu aipatzen ez bada

ere, zeharkako presentzia badu.

Izurako Jakes Casaubonen konta-

kizunean agertzen da, adibidez.

Larzabaleko postu militar batetik

kontrolatzen zuten alemanek de-

markazio muga, eta Casaubonek

mugalari lanak egin zituen aitare-

kin, zona okupatutik Bunuze edo

Donaixtiko zona librera jendea

eramanez. 80 bat orotara, Jakes

Casaubonen arabera, 1940. urtea-

ren hondarrean hasi zirenetik 

gerra bukatu arte.

Lekukotasun horretan, muga

zeharkatzeko arriskuez gain, Izu-

rako herritarren jarrera ere aipa-

tzen du Casaubonek: «Herri er-

dian bizi ginen, eta pasaia horiek

egunez egiten ziren; gure auzoek

mugimendua ikusten zuten. Ez

ginen arranguratuak: haietaz se-

gur ginen. Herrian ez zen salake-

tarik izan», kontatzen du. Beste

herritarren elkartasuna ere aipa-

tua da, Levy izeneko haur judu

bat edo Gratien Antxordoki Izu-

rako etxaldeetan gordeak egon
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denboran Azkaraten bizi zen Fish
izeneko ofizier alemanaren ingu-
rukoak, besteak beste. Demarka-
zio mugaren zaintzaren ardura
zuen naziaz, Banka, Lakarra, Do-
nibane Garazi eta Azkarateko le-
kuko zenbaitek esplikatzen dute
ezen, eragin handikoa izanik,
Alemanian preso ziren baxena-

bartar batzuk libratu eta herrira
ekarri zituela. Hitlerren lagun
pertsonala omen zena, Jean Ibar-
negarai Uharte-Garaziko haute-
tsiaren lagun ere bazen, Bankara
uso ihizira joaten baitziren biak
elkarrekin. Gerra bururatzean,
inguruetako herritarrak libratze-
agatik, «hemengo mugalariek 

lagundu zuten muga klandesti-
noki zeharkatzen», kontatzen du
Marcel Dutey-Harispe Lakarrako
militar erresistenteak. 

Egunerokoa eta abenturak
Lekukotasun batzuek badute
eguneroko kronikatik ere. Ezpei-
ze-Ündüreineko Maddi Labarra-
que  —sortzez, Etxeberri—, ez da
zuri edo beltzeko aipamenetan
sartzen sasigudariek herrian egin
ekintzak aipatzean. Alemanek la-
borarien kabalak hartzen zituz-
ten, eta, egun batez, erresisten-
tziako gudariek Ezpeizeko gelto-
kian tren bat geldiarazi, eta bar-
nean garraiatzen ziren behiak oro
libratu zituzten. «Sasigudariak ez
ziren sobera maitatuak: beldurra
genien. Zernahi egiten zuten, on-
dorioez arduratu gabe. Ekintzak
egin eta joaten ziren, baina gu ber-
tan egoten ginen».
Hariei tiraka, ezohiko kontaki-

zun baten xerka joan zen Yves Cas-

taingts Mitikile herrira Maddi La-
barraquen elkarrizketan entzun
izen batez galdezka: Ximun Age-
rre, Irolapia etxaldekoa. 1936an
Frantziako zerbitzu militarrera
deitu zuten, eta 1940ko ekainean
preso hartu zuten Alemanian. 177
Kommandoan gauez preso eta
egunez etxalde batean lanean ari
zela, ihes egitea deliberatu zuen.
Hamazazpi egunez Alemania,
Herbehereak, Belgika eta Frantzia
zeharkatu zituen, Euskal Herrira
heltzeko. Ihesaldia Agerrek berak
kontatzen du liburuan, bere gora-
behera guztiekin, traizio arriskua
eta laguntza boluntarioa aipatuz. 
Altzürükün, berriz, erresisten-

tziako gudari multzo bat gorde-
tzen zen gerra denboran. 2017an
zendu zen Jean Etxebar-
ne herriko auzapez ohia-
ren erranetik ezaguta-
razten dira garai hartako
gertakari batzuk. «Boten
harrabotsa» gogoan
zuen Etxebarnek, bere
gurasoen etxeko maizter
edo bordari lanetan ari
zen Joseph Aiscar atxilo
eraman zuten gauean.
Erresistentziako kideak lagun-
tzen zituen.
Altzürükütik mendi aldera,

muga zeharkatzeko gune estrate-
gikoa zen Ahüzkiko ostatuko jabe
ziren Etxebarneren gurasoak 
—gaur egun bere alabak kudea-
tzen du—,eta gerra garaiko istorio
ilunagoak ere kontatzen dira libu-
ruan. Alemanentzat ere estrategi-
koa zen Ahüzki, preseski muga

zaintzeko. Jean Etxebarneren hi-
tzetan irakur daiteke nola muga-
lari batek hamabortz gazteko
iheslari talde bat igorri zuen osta-
tura, erranez: «Benta bat da; hara
joaten ahal zarete: han Espainia
da». Alemanak han ziren, ordea,
mugalariak zekien bezala, eta
egun hartan gazte bat hil eta beste-
ak preso hartu zituzten. «Hilketa
hori ez zen luzaroan zigortu gabe
egon» erranez segitzen du Etxe-
barneren kontakizunak, «muga-
laria laster eta diskretuki garbitua
izan baitzen», bukatzen du. 
Baigorriko Pierre Landaburu-

ren lekukotasunak, berriz, film
bat iduri luke. 1920an sortua, bere
aitaren ile apaindegian laguntzai-
le, Ingalaterrako bonba hegazki-
netako mekanikari bihurtu zen
azkenean, beste bi baigorriarrekin
batean. Alemanek Baigorri oku-
patzean, bi soldaduk familiako
etxean gela bat hartu zuten, eta
«laidoak» jasaten zituztela kon-
tatzen du. «Umiliazio guztien 
ondorioz, alemanekiko herra sen-
titzen nuen», gehitu du Landabu-
ruk, ihes egiteko deliberoa espli-
katzeko. Ondotik, abentura has-
ten da: Erratzun arrastatua, Iruñe-
an preso sartua, ondotik Lekun-
berriko hotel batean eta, azkenik,
Madrilen askatua. Marokon me-
kanikaria zela erran eta trebatua
izan ondotik, 1944an Ingalaterra-
ra igorri zuten bonba hegazkinak
konpontzera Elvingtoneko base
militarrean, Xan Laxalde lagun
baigorriarrarekin. 

Liburu berriak bidean
Liburuan alternantzia bada, leku-
kotasun batetik bestera, nazien
okupazioak ekarri egunerokoa-
ren deskribapena eta ezohiko en-
gaiamenduak. Guy Weber idazle-
aren Iheslariak—Les évadés jato-
rrizko izenburuan— liburuko 
pasarte bat ere bereganatu du Cas-

taingtsek Donapaleuko preson-
degiko pasarte bat ekartzeko: Ro-
bert Georgery gudari belgikarrak
ihes egin zuenekoa. 
Gisa berekoa izanen da, dioe-

nez, Castaingtsen ondoko liburua.
Lapurdiko erresistentzia izanen
du mintzagai, eta ondotik beste li-
buru bat ere argitaratzeko asmoa
du, garai berean Baionako ere-
muan girotuko duena. 

Arnegi,
lekukotasunen
bidegurutzean

R
Yves Castaingts ez da

historialaria, eta, artxi-

boetan egin ikerketez gain,

«ezagutzek» gidatu dute ha-

ren bilaketa. Mathieu Kuru-

txet —2015ean zendua—ar-

negitarra lagun zuelako, Ar-

negiko herriaz informazio

anitz bildu du urteetan. 

Liburua Jean-Baptiste Do-

netxe Arnegiko apezarekin

hasten da. 1884an Uztaritzen

sortua, I. Mundu Gerran anda-

zain izana, lekukotasun zen-

baitetan ageri da nolako mu-

galaria izan zen herriko haur

batzuen laguntzarekin, beste-

ak beste militar nazien pre-

sentzia zaintzeko. 

Gratianne Idiart —sortzez

Intxauspe— arnegitarra ere

mintzarazi du Castaingtsek,

Oxetenia etxea harrera gune

izan baitzen. Idiartek 15 urte

zituen bere amak iheslariak

etxeko sotoan gordetzen zi-

tuelarik. Jean Crouzet biarriz-

tarrak, berriz, lehen pertso-

nan kontatzen du 1943an

muga pasatzen nola lagundu

zioten arnegitarrek eta Jean-

Baptiste Muskarditz Uharte-

Garaziko okinak. Sare antola-

tu horren xehetasun gehiago

ere bildu ditu idazleak.

3

Izen ezagun batzuk aipatzen
ditu, baina liburuak jende
arruntaren itzaleko lana du
bereziki deskribatzen

Gisa berekoa izanen da
Castaingtsen ondoko liburua:
Lapurdiko erresistentzia
izanen du mintzagai

1Kontrola.Militar alemanen

kontrola demarkazio mugan, Be-

haskane eta Donapaleu arteko

mugan.

2Aginte gunea .Gaur egun De

Gaulle jenerala plaza dena, Dona-

paleun. Naziek bereganatu zuten

egoitzaren irudia, aginte gune bi-

lakatua.

3Presondegia.Donapaleuko

presondegia izan zena, gaur egun

desegina. Robert Georgery belgi-

karrak handik ihes egin zuen.

ARGAZKIAK: LEON JACOB

Arnegiko muga, naziek okupauta. LEON JACOB
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Iñaki Etxeleku Ortzaize

K
asik bururatua

da Ortzaizeko

elizako teilatu

berria. Zureria

eta estaldura

osoki berria

ezarri diote zurginek, lehenago-

koa franko higatua baitzen. Arra-

ro da hein horretako zaharberri-

tzea gertatzea sailkatua den gisa

horretako eraikinean.

XII. mendekoa zitekeen eliza

den guneko lehen eraikina, baina

gaur egungoa XVI. mendean

moldatu zuten; Joana Albretekoa

Nafarroako erreginaren denbo-

ran, ortzaiztarrek handitzea eta

apainduren berritzea galdegin

zuten. Geroztik, aldian aldika

egin teila aldatze eta zureriaren

bermatze lanak ez ziren gehiago

aski.

Obra gotorra da, beraz. Urta-

rril-otsailetik egiten ari dira.

800.000 euroko aitzinkontua du

Ortzaizeko elizaren berritzeak,

eta %80 Frantziako Estatuak di-

ruztaturik da; gainerakoa Ortzai-

zeko Herriko Etxearen gain da.

Kultura Ministeriotik segitua da

zaharberritzea, ondorioz. Eraikin

historikoen usaia duen Isabelle

Joly arkitektoak, zehazki, kudea-

tzen du obra. Ortzaizeko eliza

monumentu historiko gisa sail-

katua izan zen, bereziki barnean

dituen altzari eta zizelketa ba-

tzuengatik. 

Eskaintza deialdian, jada egin

gisa bereko obren erreferentzien

ukaitea eskatu zieten zurgintza

enpresei. Ez zuen, beraz, edozein

zurgintza enpresak bere gain har-

tzen ahal. Luhusoko Etxeberria

enpresak eraman du deialdia.

Compagnons formakuntza duten

langilez osatua da osoki. Ortzai-

zeko Herriko Etxeak Trounday

anaien herriko enpresarekin lan

egin nahi zuen, eta horiek deitu

zuten Etxeberria enpresa, hala-

koen egiten ibilia delako lehena-

go. Bi enpresek, zurgintza obrak

eskuz esku eraman dituzte hiru

hilabete hauetan. 

Alabaina, Etxeberria enpresak

zenbait elizaren teilatuak baditu

berriturik. Sarako ezkila dorrea

erre ondoan, estaldura berria egin

zioten zurezko teilaz. Ainhoako-

an ere teila berria ezarri zuten, eta

Baionako katedralean arituak

dira. Duela bi urte, berriz, Luhu-

soko ezkila dorre osoa berriz egin

zuten. Bizkitartean, lehen aldia

dute teilatu oso-osoa berritzen

dutela. «Dena berriz egitea bakan

gertatzen da», dio Christophe

Etxeberriak, izen bereko zurgin-

tza enpresako buruak. «Arkitek-

toak berak bere bizian ez zuen se-

kula egin». 

Ortzaizen guziz ohiz kanpoko

obra egin dute, beraz, zurginek.

Maila gorako lana. «Gure ofizio-

an ezkila dorre baten egitea gore-

na da; zerbait da, gero!». Gehiago

dena: urrundik ageri den obra bat

da, denen bistan dena. «Jendea-

rentzat ere ez da berdin; badakite

hor bataiatuak izan direla, ezkon-

du direla. Etxe bat ez dakizu ez

denetz botea izanen egun batez,

baina eliza bat, normalki, ez da

inoiz botatzen. Badakizu 400 ur-

teren buruan ere oraino hor iza-

nen dela», erran du Etxeberriak.

Ortzaizekoan, funtsean, ezkila

Hiru hilabetez, Ortzaizeko elizaren teilatuaren aldatzen aritu dira zurginak. Bakan gertatzen da
monumentu historiko gisa sailkatua den halako eraikin bateko teilatua osoki berriz egitea. Ohiz
kanpoko zureriaren egiteko, Compagnons langilez osatu Luhusoko Etxeberria enpresari deitu zioten.

Bizian bakan egiten den obra bat

Ortzaizeko elizako zureria berria pausatu-

rik, estaldura errezibitzeko kasik prest,

martxo honetan. LAURENT LEKUNBERRI
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dorreko orratza egitekoa dute
oraino, arbelezko estaldura kan-
biatzekoa baita.

Haritzezko zureria gotorra
Zurgintzatik ikusirik, gainerat,
desafio tekniko berezia izan da.
«Ez da batere usaian bezala. Dena
haritza da; neurriak handiagoak
dira. Neurri handiekin, dena al-
datzen da: mihiztadura gehiago
bada».

Etxeberria enpresakoek hor-
dagoa nahi izan dute bururaino
egin: zureria guzia atelerian
moztu, antolatu, lotu eta munta-
tu, elizaren gainean pausatzeko
momentuan zuzen-zuzena sar
zedin, mozketak eta araberako
loturak lekuan berean moldatu
ordez. «Desafioa hori da: dena
atelerian prestatu, honat etorri,
eta dena muntatu, airez aire joan
dadin». Muntadura bera atale-
rian berean ezarri zuten zutik,
entseatzeko, baina jakin gabe
Ortzaizerat heldu eta zer emanen
zuen. «Aitzinetik ez genekien
martxatuko zenetz. Pentsatzen
duzu ongi izanen dela, baina,
muntatu arte, ez dakizu. Ahanz-
ten ahal duzu neurri bat-edo...».
Kasu eginez egin behar zuten,
eliza barnean baitira ganga, mar-
golanak, zizelkadurak, andeatu
behar ez direnak. «Hori egiten
duzularik, burua hor izan behar
duzu». Eta kausitu zuten. Dena
behar bezala kokatu dute. 

Ortzaizeko elizako obra xehe-
tasun batzuek egiten dute aparte-
koa, bestalde: krakoz lotu kanal
teilak, gisuz indartu hegiak, ko-
brezko teilatu hodiak.

Zureria zaharretik, aldez alde
pausatuak ziren hamalau metro
luzeko petral alimalekoak atxiki
dituzte, zureria berriari lotuz.
Gehiago ezin zen atxiki, loturetan
andeatua baitzen azkarki egitura
zaharra. «Hor sobera hautsia zen
atxikitzeko. Mihiztaduretan hau-
tsia zen denborarekin». Orduko
muntaduraren moldeak ez zeza-
keela gehiago iraun dio Christop-
he Etxeberriak. «Obra ez zen
hain ona. Ez zekiten, ene ustez;
egiten zuten ahal bezala, bazekiz-
kiten gauzekin. Duela 400 urte,
ez zitezkeen eskola batera joaten
ikasteko». Aldi honetan, indar
guziak ordenagailuz kalkulaturik
eta marrazturik asmatu da zure-
ria. Mendeak eta mendeak iraute-
ko egina da. 

Compagnons taldea
Badu beste berezitasun bat Luhu-
soko Etxeberria enpresak: Fran-
tziako itzulia egina duten Com-
pagnons zurginez osatua da. For-
makuntza luze eta zorrotza da
Compagnonsena. Trebezia bere-

ziko zurginak trebatzen ditu.
Etxeberria bera ere halakoa da,
Compagnons eskolakoa. Enpresa
sortu zuelarik, ez zituen langile
guziak halakoak, baina, denbora-
rekin, taldea Compagnonsez osa-
tu da. Ofizioaren ikuspegia eta
beren arteko giroa azpimarratzen
ditu arrazoi bat ematerakoan:
«Pixka bat dena da: lan egiteko
moldea eta [Frantziako] itzuli
denboran gure artean dugun izpi-
ritua. Ez da beste enpresa bateko
langileen artekoa bezalakoa».

Giroa, eta ofizioari dioten atxi-
kimendua, dio Etxeberriak.
«Ofizioaren pasio hori! Hori da
diferentzia». Frantziako itzulia-
ren denboran ofizioa transmiti-
tzen dutenen partetik bildu
pasioa dela dio. «Bide ona da
gazte bati pasioa transmititze-
ko». 

Nahiz ez den baitezpada emana
hamasei edo hamazazpi urtetan
lagunak, herria eta oro uztea hain
luzaz ofizio batean murgiltzeko.
«Sei urtez aritzen zarelarik, lana
da bakarrik; ez duzu beste gauza
handirik egiten. Denbora pixka
badelarik, besta bai, baina ez zara
ibiltzen mendian edo hola». 

Gaur egun, gutiago ikusten di-
tuzte sei urteko engaiamendu
hori hartzen duten gazteak. «Ba-
dira beti, baina ikusten da pixka
bat apaltzen dela. Zaila da gazte
bat abiatzea itzulira. Ikusten due-
larik sei urtez behar duela beti lan
egin, maketak egin, igandetan
aritu... ez da amets bat». Alta,
Etxeberriari ez zaio iduri halako
sakrifizio handia denik, ez eta
gaztetasuna galtzen denik ere.
«Sei urte fite pasatzen dira. Edo-
zein ikasketa egin behar duzula-
rik, Bordelerat joanez-edo gauza
bera da. Sei urte behar dituzu». 

Teilatu berria egina da, beraz,
Ortzaizeko elizan. Ondoko astee-
tan, ezkila dorreko arbelak alda-
tuko dituzte zurginek, eta hargi-
nek ere zaharberritze lanak iza-
nen dituzte egiteko.

Zurgin taldea teila zaharren kentzen, urte honen hastapenean. LAURENT LEKUNBERRI

Zurginak, lotura eta mihiztadura anitzeko haritzezko zureria gotorraren gainean. LAURENT LEKUNBERRI

Zureria berria, euriaren kontrako oihalez estalirik, teilen zain, martxoan. LAURENT LEKUNBERRI

Eliza bat, normalki, 
ez da inoiz botatzen. 
Badakizu 400 urteren
buruan ere hor 
izanen dela oraino»

«Aitzinetik ez genekien
martxatuko zenetz.
Pentsatzen duzu 
ongi izanen dela, baina,
muntatu arte, ez dakizu»
Christophe Etxeberria
Luhusoko Etxeberria zurgintza
enpresako burua

‘‘



Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k
mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria
adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
ieh@hitza.eus

%

Hendaiako EPTA, 700 langileko enpresan
greba egin zuten asteartean soldatentzat

HENDAIA bHendaiako enpresa handienetarik da EPTA France lante-

gia, 700 lagunekin —hozkailu industrialen alorrean estatuko lehen en-

presa gisa ekarria da—, eta langileek asteartean greba egin zuten. En-

presako buruzagiek irabazi handiak dituzten bitartean, lansariak izoz-

tuak dituztela salatu zuten Hendaiako langileek grebarekin. Gehienek

SMICaren inguruko sariak dituztela diote, eta, bost urtez izozturik

egon ondoan, 2020an 4,25 euroz emendatu zitzaizkiela. Diotenez, zu-

zendari nagusiak iaz 6,8 milioi euroko dibidenduak hartu zituen. 

Irudia b Kanbo

Maiatzaren 9an, 30 Herri Urrats Ttiki
Herri Urrats ikastolen besta ospatu gabe egon ezinik, 30 Herri Urrats Ttiki antolatzea erabaki du Seaskak, aste-
artean Kanbon jakinarazi zuenez —irudian—. Maiatzaren 9an izanen da, hainbat herritan, ikastola bakoitzak
bere egitaraua prestaturik. Boga lelopean, bosgarren kolegioa diruztatzeko baliatuko dituzte aurtengo Herri
Urrats Ttiki egitasmoak. Irailean, 38. ikastola Bardozen irekiko duela jakinarazi du Seaskak, bestalde. «Xarnegu
eskualdean, euskara kinka larrian da; eta Xarnegu ikastola euskararen pizgarri izan dadin nahi dugu», erran du
Stephanie Chabay burasoak. GUILLAUME FAUVEAU
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MARRAZKIRITZIA: ‘ASKATASUN PIXKA BAT’ Ño



Iñaki Etxeleku 

Z, Performance chorale pour jeu-
nesse en mouvement(Z, koru per-
formancea dabilen gazteriaren-
tzat) egitasmoa Helene Herve tau-
lakidearekin eraman du Fafiole
Palassiok (Olorone, Biarno, 1974)
PTDP, Le Petit Theatre de Pain
Luhusoko taldeko antzerkilariak.
Donibane Garazi eta Donibane
Lohizuneko ikastetxeetako ikas-
leek parte hartu dute egitasmoan.
Antzerkia izan behar zena film la-
bur bilakatu da, pandemiagatik.
Bestalde, PTDPk udazkenean aur-
keztuko duen MU.e sorkari berria
zuzentzen du Palassiok. 
Lizeo eta kolegioetako gaztee-

kin muntatu Z antzezlan egitas-

moa behar izan zenuten utzi?

Hori arrunt ezeztatua izan da sei
emanaldi aitzinikusiak zirelarik.
Baina lehen hetsialdian film labur
bilakatu da, hetsialdia bukatu eta
grabatu genuena. Ezeztatu den
xede nagusia da.
Boxon(s) antzezlana ematen ze-

nuten oraino?

Emanaldi bat edo beste ezezta-
tuak izan zaizkigu, baina arras
guti. Gehienak gibelatu genituen
udazkenera, partaideen fidelta-
sunari esker. 
Le Grand Bancal zuen kabaret

berria ere gibelatua izan zen?

Ontsalaz, uztailaren 31n emate-
koa genuen lehena, eta irailerat
gibelatua izan zen bi konfina-
menduen artean. Bost aldiz eman
ahal izan genuen, berriz konfina-
tuak izan baino lehen. 
Beraz, Z da zinez gelditua izan?

Film laburra erakutsi behar ge-
nuen Atalante zinema gelan, eta,
bigarren hetsialdiarekin, hura ere
ezeztatua izan zen. Hori ez dugu
nahi bezala bururaino eraman
ahal izan. Baina gazteak atxiki ge-
nituen gurekin asteroko bideo
konferentzien bidez; harremana
atxikitzeko, testua lantzeko. Film
laburraren gidoia lehen hetsial-
dian asmatu genuen. Azkenean,
gazteen parte hartzea eta lortu
den emaitzaren atsegina hor zi-
ren, eta ez dugu frustraziorik sen-
titu. Kontrakoa. Kamera aitzine-

an agertzeak tira gehiago zuen
haientzat. Segitu duten hamabiek
oraino jarraitzen gaituzte ikuste-
ko gazteak nola aipatzen ditugun
MU.esorkuntza berrian. 
Sorkuntza egonaldiekin segitu

duzue pentsatu bezala?

Bai, Boxon(s)-en azken emanal-
diak ziren, eta MU.e-ren sorkun-
tzarako egonaldiak jada hitzar-
tuak ziren. Beraz, egoerak ez digu
aldaketa hain handia ekarri. Par-
taideek, errezibitzen gintuzten
antzokiek buru egin, eta atxiki
dizkigute egonaldiak. Gainera,
egonaldi bukaera orotan ofizioko
partaideak jinarazi ahal izan ditu-
gu lana aitzina zihoala ikus zeza-
ten. Suerte handia izan da. Ikus-
kizun bizien ofizioan %70 apaldu
da jarduna, eta konpainien %5ek
lortu dute kasik berdin segitzea;
gu suerte handiko horietarik
gara, halabeharrak egin baitu. 
Zertan da MU.e lan berria?

Antzokietan, 2021eko urritik
goiti ematekoa dugu. Lehena, Lo
Mont de Marçaneko antzokian
beharra dugu [Okzitania]. Ondo-

tik, azaro-abenduetan, Euskal
Herrian. Gero, kanporako berriz
idatziko dugu 2022ko udaberritik
goiti. 
Zer du aipua?

Geure burua galdekatu dugu gaur
egungo gazteriari buruz. Nola
handitzen ikusten ote du bere bu-
rua gain behera doan gizarte ho-
netan? Ohartu gara ametsaren
ideia franko andeatua zela gazte
batzuen baitan; beste batzuk bizi-
ki baikor dira oraino; beste ba-
tzuk oso haserre dira, eta gure
erantzukizunak aurpegiratu diz-
kigute. Baina, «Zein da zure ame-
tsik eroena?» galdegiterakoan,
gehienak oso zuhur egon dira.
Gure politikariek eta gizarteak
oro har uzten dioten paradoxa
biltzen dute erdiz erdi. Diktadura
berde bat utziko diegula erran 
digute kexatuenek. 
Horiek nola eraman antzerkira?

MU.e lantzeko hastapeneko ai-
tzakia, berehala heldu zaigun gi-
zarte bat da, zeinetan gazteak 
masiboki desagertzen baitira. De-
sagerpenak birus bat bezala he-
datzen dira. Agintariak laster
ohartzen dira nahitarat desager-
tzen direla gazteak, eta, boronda-
tezko ihesa denez, gizarteak bere
buruari galdetu behar dio zerga-
tik eta zer helbururekin? Hori da
abiapuntua. Nahi genuen txoke
kolektibo eta afektibo bat sortu.
Baina COVID-19a etorri da, eta
menturaren sorpresa kendu digu,
nolabait. Bat-batean iduri zuen

errealitatea fikzioari galdezka
heldu zitzaiola, edo fikzioa hits
zela errealitate berriaren aldean. 
Beste gisan landu duzue?

Magali Mougel idazlearekin egin
dugu beharko zela beste nonbai-
tetik zulatu, bestela errepikakor
izanen ginela eta motz. Antzer-
kiaren zati on bat badugu idatzi-
rik, baina urrunago joan behar
dugu orain. Beraz, idazte ikerketa
fasean gara oraino. Haatik, taula
gainean gazteak izatea gurekin

atxiki dugu. 17 urteko aktore gaz-
te bat hartu dugu gurekin aritze-
ko. Ondotik, MU.e emanen du-
gun lurralde bakoitzean, arabe-
ran, nerabe talde bat gomitatuko
dugu parte hartzera. Ados badira,
antzerki zati bat emanen diegu 
aitzinetik ikasteko, eta elkarrekin
errepikatuko dugu emanaldiaren
bezperan. Gure partetik erran
nahi du mekanika ongi olioztatua
beharko dugula ukan, eta haien-
tzat atsegingarria izan beharko
dela, jostakina.

«Partaideek buru egin
dute, eta egonaldiak
atxiki dizkigute»

Fafiole Palassio b Antzerkilari eta taula zuzendaria

Le Petit Theatre de Pain Luhusoko antzerki konpainiak lanean segitu du
pandemia garaian. Fafiole Palassiok zuzendu ‘MU.e’ sorkari berria 
heldu den urrian aurkeztuko dute, osasun egoerak uzten badie.

PTDP

«Konpainien %5ek lortu
dute berdin segitzea,
kasik; suerte handiko
horietarik gara,
halabeharrak eginik»

«‘MU.e’-ren hastapeneko
aitzakia berehala heldu
zaigun gizarte bat da,
zeinetan gazteak
desagertzen baitira»

7
IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2021eko apirilaren 16a Kultura 

Eragileak pandemia garaian



Joanes Etxebarria Ligi-Atherei

Azken bozetan Lexantzüko hau-
tetsi bilakatu zen Egoitz Urruti-
koetxea (Baiona, 1974), eta herri-
ko ordezkaria da Euskal Elkargo-
ko bilkuretan. Martxoaren 20ko
bilkuran hitza lehenik euskaraz
hartzeagatik Claude Olive Ange-
luko auzapezak «hitzartzeak le-
henik errepublikaren hizkuntzan
egitea» eskatu zuen. Urrutikoe-
txea, bestalde, Atherei herriko
aterpetxeko kudeatzaile izanen
da laster, Zuberoako «karta pos-
tala» gainditu nahiz.
Zer ekarpen egiten dute herri

txikietako ordezkariek?

Oinarrira joan behar da: Euskal
Hirigune Elkargoaren ibilmolde-
aren eta zilegitasunaren iturbu-
ruan herriak dira, herrien batura
da. Herri bat, ordezkari bat. Be-
raz, tresna instituzional horren
indarra hori da preseski, herri
guztiek berdin eragin edo parte
har dezaketela eztabaidan. Zen-
tzu horretan pentsatzen dut hori
erabili behar dela, Ipar Euskal He-
rriaren aniztasunak izan dezan
oihartzuna eta ohar gaitezen kos-
taldeko hiri handiez harago bade-
la beste bizi eta errealitate bat.
Zuberoan ordezkari guztiak ez

dira berdin politizatuak. Gai gu-

ziek ez dute ber interesa pizten.

Zuberoan iragan herri hautes-
kundeen ondotik ohartu ginen
baginela hautetsi parrasta bat
sentsibilitate jakin batekoak: ez-
kerrekoak, gure lurraz eta gure
herriaren geroaz kezkatuak gare-
nak eta abertzaleak. Ohartu gi-
nen inportantea dela biltzea, el-
karrekin aritzea, gogoetatzea eta
ekarpenak egitea, bai Zuberoa
mailan eta bai Ipar Euskal Herri
mailan. Horrek ematen duena
gogoeta kolektiboak egiteko pa-
rada da; jende anitz jabetu da ba-
karrik bere xokoan egon beharre-
an, biltzen garenean, nahiz eta
beti ados ez izan —hori errealitatea
da—, badela manera gauzen kan-
biarazteko eta eragiteko. Nik uste
dut hor badela zerbait interesga-
rri abian dena, hemen Zuberoan.
Iaz Zuberoako uraren kudeake-

ta aipatu zelarik gogoeta talde

batean zinen, orain hautetsi. Zer

aldatu da batetik bestera?

Balio du instituzio baten geldota-
sunaz jabetzeko. Izugarria da ad-
ministrazioaren eta burokrazia-
ren pisua. Horretaz jabetu naiz.
Dena biziki teknikoa da eta dena
biziki konplikatua bilakatzen da.
Ez dakit Frantziako administra-
zioari lotua denez; ene iduriko,
bai. Bada anitz konplikaziotik, eta
uraren kasuan gauza bera erran

nezake. Geroz eta jende gehiagok
lotura egiten dugu krisi sanitario
honen eta ingurumenaren gain-
beheraren artean, sistema ekono-
miko jakin bati arrunt loturik, eta
tartean bada pribatizazioarena 
—dena pribatizatu, denaren gai-
nean etekina egin—... Horretaz ez-
tabaidatzen ari gara, eta bat-bate-
an uraren eztabaidan ez dugu lo-
tura egiten. Hor ikusten da zer
behar den uztartzeko herri mugi-
menduen gogoeta edo lanak eta
instituzioetan hautetsiek bete be-
har dugun lana. Hautetsiek badu-
te gibeletik herri mugimendua-
ren beharra, eta, ene ustez, herri

mugimenduen ideiak eta aldarri-
kapenak gauzatu daitezen bada
hautetsien lanaren beharra. Uz-
tartze hori behar da lortu. Onar-
garri da denen ondasuna den zer-
baiten bizkar etekinak egitea?
Uste dut ez dela sekula berant, 
baditugu sei urte horrelako gaiez
jabetzeko eta indarrez herritarrak
burujabe izan daitezen gai horien
inguruan, eta guk, hautetsiok, 
eztabaidak behar diren lekuetara
eramateko. 
Zuberoako poloan sentsibilita-

teak talde desberdinetan bildu

dira. Eztabaidak sortzen dira?

Ez dakit sentsibilitateak agertzen
direnez; erran nezake orain arte
gordeak zirela. Bada halako soinu
ttipi bat entzuten dena, eskuina-
ren eta zentroaren musika dena,
«ez dugu politika egiten» dioena.
Hori erraten duenak inork baino
gehiago egiten du. Uste dut bade-
la afirmatzeko beharra politika
noblea dela eta ideien eztabaida
ezinbestekoa dela, nahi baldin
badugu herri proiektu partekatu
bat eraiki. Gu talde bezala bildu
eta gogoeta egiten hasteak zen-
baitentzat harridura eragin du,
baina argiki erraten dugu talde
dinamikaren helburua ez dela
gure baitan ixtea, baizik eta ekar-
pen bat egitea Zuberoan gure us-
tez ezinbestekoak diren eztabai-
den inguruan. Ez gara indar ha-
rreman baten logikan ari; gai
batzuen inguruan gauzak aitzina
joan daitezen nahi dugu. 
Euskal mendiaz informatzeko

mahai ingurua antolatu zenuten.

Hori da lehenetsi dugun egiteko

manera: inportanteak diren gaien
inguruan eztabaidak eskaini ele-
mentuak dituzten pertsonekin,
guztiek galderak egiteko manera
ukan dezagun, ondotik adosta-
sun bat eraiki dezagun gai horren
inguruan. Euskal mendiarekin
egin genuen, eta xedea dugu on-
doko egunetan euskara gaiarekin
egiteko, batez ere transmisioaren
gaiarekin. Nahi dugu eztabaida
piztu horren inguruan. Gainera,
Frantziako Asanblean Molac lege

proposamena eztabaidatu da eta
uste dut momentu aproposa dela
euskararen murgiltze ereduaren
orokortzeaz mintzatzeko.  

Elkargoan ere ikusi da

zer giro baden hitza

euskaraz hartzean. 

Horrek erakusten du
nolako hertsadura inte-
lektuala den hainbat
hautetsirengandik, ez
bakarrik kostaldekoen-
gandik. Berez, frantsesa
hizkuntza transbertsala
bezala ezaugarritu izan

da, baina haientzat hizkuntza ba-
karra da. Hainbat hautetsiren-
gandik jin diren jarrera epidermi-
koek erakusten dute hizkuntza
eta kultura aniztasunaren, diber-
tsitatearen etsai direla. Euskal
Herriaren historian, mendeetan
zehar, pasabide izan den heinean,
hizkuntza ezberdinak elkar bizi
izan dira. Aberastasun bat da, bai-
na kontsideratzen dute zerbait
ezkor bezala, eta, nire ustez, an-
gelu horretatik erantzun behar
zaie: dibertsitatearen oinarri den
zerbaiten kontrako militante
amorratuak dira. Segituko dugu
hitza bi hizkuntzetan hartzen,
errespetatzen ditugulako frantses
elebakarrak, baina aldarrikatuz
euskarak plaza publikoan behar
duen lekua. 
Athereiko plaza ondoko aterpe-

txea kudeatuko duzu laster. 

Pertsonalki badut gogoa Zubero-
an errotzeko, eta aukera bat ukan
nuen aterpetxean xerkatzen zu-
telako norbait kudeatzeko. Nire
burua aurkeztu nuen, baina ez
naiz ni bakarrik; elkarte bat ere
muntatu dugu, eta helburua da
kanpotik heldu direnei batzarri
egitea, baina irudikaraztea karta
postalez haragoko errealitate eta
herri bat. Horretarako eskaini
nahi dugu Zuberoa eta Euskal He-
rria beste gisa batez ezagutzeko
manera. Bestalde, Basabürüko
herritarrei eskaini nahi diegu bil-
gune espazio bat, eta ideia dugu
hilabetean behin gaualdiak anto-
latzea, euskara ardatz. Kontsu-
motik harago joaten den harre-
man sare bat sortzea ere nahi da.

«Bada zerbait
interesgarri
abian dena
Zuberoan»

Egoitz Urrutikoetxea  b Hautetsia

Lexantzüko ordezkaria da Euskal Elkargoan.
Zuberoako beste hautetsi batzuekin, ezkerreko
talde abertzale talde bat sortu dute gai batzuen
inguruko eztabaidak plaza publikora eraman
nahiz, euskal mendiarekin egin zuten bezala.

J.E.

«Elkargoan segituko dugu
hitza bi hizkuntzetan hartzen,
aldarrikatuz euskarak plaza
publikoan behar duen lekua»

«Argiki erraten dugu talde
dinamikaren helburua ez dela
gure baitan ixtea, baizik eta
ekarpen bat egitea»
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