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BAIGORRI (NAFARROA BEHEREA),
1555. URTE INGURUAN. Grazian
Etxauz Baigorriko bizkondeak gazte-
lua eraikiarazi zuen. Hurrengo urtean
jaio zen Bertrand Etxauz, Grazianen
biloba, eta leinuko kide ezaguneneta-
koa. 1599an Baionako apezpiku izen-
datu zuten Bertrand, eta 1617an
Tourseko gotzaintza lortu zuen. 

1643an Pedro Agerre Axularrek
Gero argitaratu zuenean, liburua Ber-
trand Etxauzi eskaini zion, eskerro-
nez; 1600ean, Sarako erretorea erre-
tiratu zenean, Etxauzek Axularri
eman zion kargua. Eta, itxuraz, Axu-
lar ez zen izan gotzain baigorriarra-
ren laguntza jaso zuen idazle baka-
rra, Joanes Etxeberri Ziburukoak ere
Elizara erabiltzeko liburua eskaini bai-
tzion urte batzuk lehenago, 1636an.

Gaztelua etxauztarren eskuetan
egon zen Amouko Caupenne fami-
liak 1732an eskuratu zuen arte. Fran-
tziako Iraultzaren ondoren, Jean Isi-
dore Harizpe mariskal baigorriarrak
erosi zuen, baina handik mende erdi-
ra beste sendi ezagun bat sartu zen
gazteluan: Abbadie D’Arrast familia.

Antoinen anaia Jean Charles
d’Abbadiek erosi zuen etxea 1850eko
hamarkadan. Eta haren biloba Harry
d’Abbadieri esker, gaztelua Hollywo-

odeko hainbat izarren ostatu izan
zen XX. mendearen lehen erdian.

Harryk, Argentinan jaio arren eta
Hollywooden zinema zuzendari eta
gidoigile aritu arren, denboraldi luzeak
ematen zituen familiaren gazteluan eta
tarteka zine munduko lankideak gon-
bidatzen zituen. Douglas Fairbanks,
Mary Pickford eta Gloria Swanson
izarren laguna zen, baina bereziki
Charles Chaplinekin zuen harreman
estua. Maisuaren The gold rush (Urrea-
ren sukarra) filmeko zuzendari lagun-
tzailea izan zen 1924an, eta Chaplin
behin baino gehiagotan izan zen Bai-
gorriko gazteluan. Aktore eta zuzen-
dari ezaguna ez omen zegoen gustura
gazteluko telefonoarekin eta, horren-
bestez, bisitaldietako batean ondo
funtzionatzen zuen telefono bat era-
man zuen Baigorrira. 

Harry d’Abbadiek ingurukoak
liluratzen zituen xarma omen zeu-
kan, baina baita galbidera eramaten
zuen muturreko urguilua ere. Azke-
nean, Chaplinekin haserretu zen eta
The gold rush filmaren bertsio berria
aurkeztean, 1942an, Chaplinek
Harryren izena kredituetatik ezabatu
zuen. Baina hark ekarritako telefo-
noa Etxauzko gazteluko liburutegiko
mahaiaren gainean dago oraindik. n

Etxauz: Axular eta Chaplin
lotzen dituen haria Aztekek ere

lurrun-bainuak
hartzen zituzten

TEMAZCAL hitzak lurrun-etxe
edo lurrun-tenplu esan nahi du
nahuatl hizkuntzan. Aztekek
fisikoki nahiz espiritualki gar-
bitzeko erabiltzen zituzten
sauna edo terma moduko
horiek etxeen albo bati atxikita
egon ohi ziren. Etxola txikiak
ziren –nobleenak, handiago-
ak– eta harri goriei ura botata
lortzen zuten berotasuna eta
lurruna. Nahikoa izerdi bota
ondoren, aztekek ur hotzare-
kin amaitzen zuten erritua,
poroak erabat garbitzeko. Gai-
nera, nolabaiteko etekin eko-
nomikoa lortzen zuten jardue-
ra hartatik, kotxinilla-tindua
temazcaletan egiten zutelako,
eta errautsak ongarritarako
erabiltzen zituztelako.

Konkistaren ondoren, zen-
bait apaiz espainiar jardun hura
debekatzen saiatu ziren, temaz-
caletan emakumezkoak eta
gizonezkoak batera sartzen zire-
lako. Baina lurrunezko bainuen
onurak ikusita, kolonizatzaileek
temazcalak baimentzea erabaki
zuten, eta zenbaitetan legeak
ere egin zituzten ospitaletan eta
bestelako eraikin publikoetan
lurrun-etxeak eraikitzeko.

Baina aztekak ez ziren Ame-
rikako saunazale bakarrak.
Maiek zumpul-chéak zituzten,
mixtekek ñihi-ak, eta iparralde-
ko lakotek inipiak. n

Arrastoak

Etxauzko gaztelua gaur egun. 

Temazcal baten irudia, 
XVI. mendeko Codex
Magliabechiano lanean.
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