
Zuberoak 815.5 km2 luze-zabalera dauka. 
Ordea, biztanleriaren kopurua mendra-
tuz joan da azken mendeetan. 1900. ur-
tean 25.000 jende inguru bizi zen. 2012ko 
erroldan 17.018. 2018an, berriz, 12.968 
inguru. Azken kopurua ODACEko Beñat 
Elkegaray presidenteak zehaztu digu. 
 Zuberoko ekonomiaren oinarri nagu-
sia laborantza izan zen antzina. Alta, XX. 
mendean, espartinen fabrikazioak be-
rezko jitea eman zion lurraldeari. 1.200 
langile izan ziren: “Alabaina, gaur egun 
espartingintzako bost enpresa dira, 80-
100 langile orotara. Ontsa ari dira, ba-
koitzak espartin berezi bat lantzen bai-
tu”, diosku Elkegarayk.
 1987-88 urteetan krisia iritsi zen 
sektorera. Azken 30 urteetan industria 
mota berria sortuz joan da. Aeronauti-
karako enpresak dira nagusiki, eta me-
talurgian; kautxua eta plastikoa lantzen 
dituzten enpresak ere badaude. Kabalak 
transformatzen dituzten lantegiak uga-
ritu dira: behikia, txerrikia eta hegazti 
hazkuntzakoak. Axuria kooperatiba da 
nagusia. Ekoizle partikularrak are eta 
gehiago dira urtez urte.   

 Laborantzak baina, beheranzko joera 
hartu zuen mendialdea husten hasi ze-
netik: “Eta zaila dugu hori geldiaraztea. 
Mendiko desertifikazioa eman da azken 
30 urteetan. Demografia arazoa da Zu-
beroan. Bada lotsa edo beldur gisako 
bat. Beste belaunaldi batek segituko al 
du laborantzan?”. Horixe galdera.
 Jende kopuru nagusia Maule-Lextarre 
hiriburuan bizi da. 3.300 inguru; 1911n 
4.700 ziren. Hiriburuaz gain, Sohüta 
(1.100 biztanle), Barkoxe (750), Bildo-
ze-Onizepea (700) eta Atharratze (590) 
herriak dira bizileku nagusiak. Kopuru 
horiek 2000. urtekoak dira, egungoak 
aise apalagoak dira hain ziur ere.   

ODACE erakundea: 160 bazkide
ODACE da tokiko ekonomiaz ardura-
tzen den erakundea. 160 bazkide ditu, 
enpresariak dira. Proiektu berrien ingu-
ruan ari da, enpresen mintegien bidez: 
“Mintegian formakuntza berezia eskain-
tzen dugu enpresa andana batendako. 
Gure ekimena soziala da, enpresari ti-
piak gara, ez dago lobby-rik. Eta horreta-
rako nahikaria behar da. Demagun, 5-10 

zuberoan  
bizi eta lan egin,  
herria bizi dadin
zuberoako ekonomiaren gaineko argazkia duzu jarraian. laborantza 
apaltzearekin batera, enplegua eta biztanleria galduz joan da urtez urte. 
baina baikortasunerako arrazoiak eman dizkigute Ekonomia Ekimen 
Elkartuen Garapen Erakundeko (oDACE) beñat Elkegaray presidenteak, 
lakarriko Dorothée nabarra laborariak eta barkoxeko Herriko Etxearen 
langile Patrick Kanpo Queheille-k. 

 mikel Asurmendi 
 @masurmendi
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enpresa sortzaile berri direla, bada el-
karrekin aritzen gara. Lurralde osoaren 
sustapena dugu xede”. Baionako Merka-
taritza eta Industria Ganbera (CCI/MIG) 
ere elkarte honen partaidea da. 
  ODACEk 20. urteurrena ospatu zuen 
iaz. Enpresaburu anitz bildu zen, horie-
tako asko kanpotik etorrita. Etorkizune-
ko hainbat gairi buruz  jardun zuten, au-
tomatizazioa horien artean: “Galderak 
jalgitzen dira, noski. Automatizazioan 
aritzea lan galtzea da? Xantza al da? Lan 
sortzea al da? Eztabaida sortu zen. Ko-
munikazioaz ere mintzatzeko estakurua 
izan genuen...”. 
 Zuberoako ekonomia Baionako MIGi 
lotua izan da, baina Biarnoko Olo-
roe-Donamaria herria eta Paue hiri-
buruarekin batera ere garatu izan da. 
Zuberotarren etorkizuna bermatzeko 
egungo lurraldearen ezaugarri berriak 
aintzat hartu behar dira, industria eta 
administrazioa ongi uztartu beharra 
dago: “Konparazionerako, administra-
zioan ari diren hainbat langile zube-
rotarrak dira, gehienak Paue, Oloroe 
edota Baionan ari dira. Zuberotarren 
kopuru handi bat beti aritu izan da kan-
poan lanean. Juxtu lo egiteko edo aste-
buruan itzultzen dira. Horrek ere de-
sertifikazio gisako bat eragin du. Beraz, 
ekonomia sustatzeko administrazioan 
ari diren langileen inguruan proposa-
men berriak egin nahi dizkiogu admi-
nistrazioari berari”. 
 Zuberotarrek “kanpoko zentraliza-
zioa” pairatu dute betidanik. Elkega-
rayk dioenez, dinamika berriak sustatuz 
gero, langile zenbait Zuberoan bertan 
ari litezke, industriagune inguruetan 
nahiz landa eremuetan. Esaterako, tele-
langileen eremua zabaltzen ari da, gero 
eta jende gehiago ari da etxetik lanean. 
Edonola ere, hona solaskidearen zehaz-
pena: “Aldian-aldian juntatzea beha-
rrezko da, halere. ODACEn lema hori 
atxiki nahi dugu. Adibidez, Maule, Sohü-
ta, Atharratze eta Barkoxen lau langune-
tan elkarrekin aritzea xede dugu. Lan-
gune hauetan taldeak ari dira, bulego 

bat zabaldu dugu bi urtetarako, tokiak 
eta tresnak partekatzen ditugu denon 
artean”.  

Sohütako Lizeoaren garrantzia
Landa eremuan dago Sohüta, eta bertan 
Zuberoako Lizeoa: “Sohütako Lizeoa es-
trategikoa da. Lizeoa lau langunetarako 
ikur gisako bat bilakatu behar da. Male-
ruski, orain gutxi arte guk ez dugu aski 
ezagutu lizeoa, eta lizeoak ez ditu aski 
ezagutzen Zuberoako enpresak”.
 Lizeoa garrantzitsua da ekonomian 
eragiteko. Baxoa (Batxilergoa) egin on-
doren, Goi Teknikari Titulua (BTS) er-
diesten da bi urtetan: “Ni ikasle izan 
nintzen eta Lizeoak gauza interesgarri 
asko ekar dezakeela badakit. Alta, egun 
17 ikasle baino ez dira arlo horretan, eta 
gure denboran 30 ikasle ginen. BTS titu-
luen kopurua apaltzen ari da”. 
 Sohütako Lizeoa publikoa da, Haz-
parneko Lizeoa pribatua, Miarritzeko 
ESTIA eskola (Ecole Supérieure des Tech-
nologies Industrielles Avancées) priba-
tua. Donapaleuko Indar eta Hazparne-
ko Aldaturen –enpresen sostengurako 
zentroak– artean sare bat munta lite-
ke: “Gure xedea Zuberoa, Baxenabarre 
eta Lapurdiko ikastetxeen eta enpresen 
artean sarea uztartzea da, berrikuntza 
handia litzateke”. 
 Harremanak indartu nahi dituzte Eus-
kal Herriko Ipar eta Hegoaldean, ber-
tako enpresa handiak sarean sartuz: 
“Elkarte bat muntatzea ontsa liteke, ira-
kasle eta ikasleekin batera, elkarte mis-
to bat, ez profesionala”.  
 Komunikazioa inportantea da, baina 
lehenik ekintzak behar direla diosku El-
kegarayk. Zuberoako nekazaritza ez da, 
esaterako, Baxenabarrekoaren heine-
koa. Nekazaritzako elikagaien industria 
indartsuago da Nafarroa Beherean. Ho-
rregatik, tokiko industria eta laborantza 
elkarri begira garatu beharra ikusten 
dute. Aeronautikari edo metalurgia-
ri kasu eginez, baina laborarientzako 
tresneria ere ekoitziz, kanpotik ekarri 
gabe. Hots, hemengoa hemengoentzako 
eginez. Alabaina, globalizazioa tarteko, 
konkurrentzia handia dago, kanpotik 
heldu den multinazionalek hartu deza-
kete eremua: “Baina kezka hori denean 
dago. Horri buru egiteko tokiko indus-
triak, laborantzak eta zerbitzu sekto-
reak elkarrekin ari behar dute. Kanpoko 
produktuak hurbil dira, eta gu ere urru-
nera joan gaitezke. Gakoa da produktu 

Hiriburua da Zuberoako langune handiena. 
Alta, Sohütako Lizeoa gune estrategikoa da 
lurraldearen garapen ekonomikoan. 
Argazkietan, enpresa bateko langile gazteak, 
lizeoko ikasleak eta Maule.
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onak egitea. Adibidez, hemengo enpresa 
batek asmatu duen ahate kaiola anitz 
saldu da kanpoan, gehienak, gutxiago 
Euskal Herrian”. 

Deszentralizazioa edo zentralizazioa
Euskal Herria Frantziaren zentrali-
zazioaren menpe izan da historikoki. 
Zuberoa berriz, Ipar Euskal Herriaren 
menpe antzeman du zenbaitek. Zer da 
deszentralizazioa, ordea? Zer da dele-
gazioa edo ordezkaritza? ODACEko bil-
kuretan galderak eta dinamika berriak 
sortzen ari omen dira. Ekonomia poli-
tikarekin batera garatzen da. Zuberoak  
bere Herri Elkargoa ukan du eta Eus-
kal Hirigune Elkargora pasa da orain: 
“Horren kontzientzia ukan behar dugu 
enpresan nahiz administrazioan ari ga-
ren guztiok. Guk Euskal Elkargoa behar 
dugu, baina Elkargoak ere gure beharra 
dauka”. 
 Euskal Elkargoa estatuarekiko des-
zentralizatzeko bitartekoa da. Datozen 
urtetan ebatziko da instituzio berriaren 
nortasuna eta heina: “Baiki, eztabaida 
areagotu behar dugu ondoko hilabete-
tan, baina, kasu. Hemen ere Frantzia tipi 
bat behar dugu eraiki? Ipar Euskal Herri 
zentralizatua? Hala beste modelo bat?   
Euskal Elkargoa xantza da, berezko es-
kumenak izanen ditu, baina kasu an-
tolatzean, ez dadin beste zentralizazio 
gisako bat izan. Ez bakarrik industria 
arloan, beste arloetan ere bai. Historiko-
ki beti izan dira probintziak, gu Zuberoa 
gara. Beraz, azter dezagun ontsa elka-
rren arteko harremana eta errespetatua 
izan dadin gure nortasuna. Konfiantza 
behar dugu Euskal Elkargoan, baina be-
tiere guk kontrola atxikiz”. 

mendialdeko desertifikazioa
Dorothée Nabarra Lakarri herriko la-
borariak gurasoen etxaldearen segida 
hartu zuen 1990. urtean, Apezetxea ba-
serria. ELB sindikatuko (Euskal Labora-
rien Batasuna) kidea da, lurralde hone-
tako ordezkaria. Etxaldeak 38 hektarea 
lur dauka, horietako 14 traktorez lan-
tzeko modukoa. Bere gurasoek ardiak 
eta behiak hazi zituzten: “Ene senar 
ohiarekin abiatu nintzen laborantzan, 
bera ez zen laboraria. Bera ardiekin ari-
tu zen, eta ni behiekin. Bereizi ondoren, 
behiak baino ez ditut hazi. Orain 25 ur-
tetik behiak ditut baserrian, eta azken 
17 urte honetan, mozkina –behikia– zu-
zenka ari naiz saltzen”. 

 Lakarrin 120 bizilagun dira. Herria 
hustuz joan da azken 50 urteetan. La-
borari honek 25 etxalde ezagutu zituen 
haurtzaroan, egun sei laborari baino ez 
dira ari: “Oro har, inguruko herrietan 
hori gertatu da, baina Lakarrin aboro. 
Bertze herriak baino hamar urte lehe-
nago hasi zen husten. Laborari gazteak 
joan dira kanpora. Ez dago segidarik”.
 Zuberoako Nekazaritzako Lizeoan es-
kolatu zen. Ondoren, Amikuzeko Etxa-
rrin BTS erdietsi zuen. Hasiera ez da 
erraza: “Estatuak sosa ematen dizu, 
baina horretarako hamar urte engaia-
tu behar duzu. Ni hastapenean lotsatu 
naiz, beldurtu”. Biharko Lurren Elkar-
tean (BLE) sartu zen, baita nekazaritza 
biologikoaren (BIO) bidean abiatu ere.
 40 behi ditu orotara. Hamabi bat 
txahal eta bost bat behi saltzen ditu ur-
tero. Etxaldea bere gain hartu zuenean, 
haragia transformatu eta kontsumitzai-
leari zuzenka saldu behar ziola ohartu 
zen, “bestenaz ezin nuen aitzina egin”.

 Hiru tona inguru ekoizten du urtean. 
Mauleko hiltegiarekin ari da lanean, 
Abattoirs du Pays de Soule deritzanean. 
Lakarriko Marie-Claire Leurgorry Ira-
goinegaraia etxaldekoarekin batera: 
“Auzo gara. Biok hasi ginen hiltegian, 
arazo sanitarioak ez ukaiteko. Zuzenda-
riaren sostengua ukan genuen, talde bat 
osatzen lagundu zigun. Kabalak hil eta 
mozkinak hutsean ontziratzen dituzte. 
Haiek atontzen eta nahi bezain luzaz 
atxikitzen dituzte hozkailuan. BIO egi-
tea bermatzen digute”.
 Hiltegitik bertatik merkaturatzen dute 
mozkina, bezeroari zuzen eramanez: 
“Jendeei erraten diet, badut behikia edo 
txahal bat prest hamabost egun ingu-
ruan, nahi duzue?”. Paue, Orthez, Baio-
na eta euskal kostaldean ditu bezeroak, 
baita Parisen ere: “Erosleak denetarik 
hartu behar ditu, 5 edo 10 kiloko haragi 
sorta: xerra, haragi xehatua edo zatikiak. 
Haiek eskatu eta nik eguna ematen diet 
paketeak eramateko, ontsa saltzen dut”. 
Banaketa sei laborariren artean egiten 
dute, kamioi bat partekatzen dute.  
 Mozkinaren kalitateak berme eman 
die laborari hauei aitzina egiteko. Na-
barrak Euskal Herriko Etxe Ekoiz-
leen Elkartearen  (IDOKI) hautua egin 
zuen. 250 jende biltzen ditu elkarteak: 
“IDOKIn sartu naiz, elkarte horrek la-
borantzan aritzeko manerarekin ados 
bainaiz. Kolektiboki aritu behar dugu, 
etxalde batean momentu gogorrak bizi 
ditugu, eta kolektiboan ariz gauzak bes-
te gisa batez ikusten ditugu. Halaber, 
laborantzan ari nahi badugu, ez dugu 
ingurumena zikindu behar. Zuberoan 
eta Euskal Herrian oro har, kontsumi-
tzaileak argi ukan behar du hori”.
 Bizimoldea eta konbikzioak balio 
zaizkio Nabarrari, horiek behar ditu 
uros bizitzeko. Bere seme-alabek Euskal 
Herrian bizitzea dute xede eta arrangu-
ra. Hemen sortu direnez gero, parada 
ukan nahi dute bertan bizitzeko: “Zu-
beroan ez baita lanerako segidarik izan, 
eta Bortu aldean guttiago”. 
 “Gure aita-amek erraten ziguten he-
men plantatzeko, baina lurrari atxiki-
mendua galduz joan da”. Haiez gero, 
ekonomiaren globalizazioak zaildu du 
baserrian segida izatea. Horrek hala ere, 
kontzientzia biziagotu die berari eta 
sendiari: “Politikoki ELBn hartu nuen 
euskaldun izatearen kontzientzia. Ene 
sentimenduetan Euskal Herrian bizitzea 
ukan dut betidanik, alta, ELBko kide eta 

EKOnOMIArEn 
ArGAZKIA

2018. urtean: 12.968 biztanle. 

4.789 enplegu
laborantzan: 863 (%18)
industrian: 1.055 (%22)
eraikuntzan: 480 (%10)

Merkataritza, garraioa, eta hainbat 
zerbitzu: 1.200 (%25)

administrazioa, irakaskuntza,  
osasuna eta gizarte ekimena:  

1.200 (%25)

enpresa kopurua:  
841 (laborantzaz kanpokoak)  

industrian: 138 (%16,4)
eraikuntzan: 131 (%15,6 )

Merkataritza eta garraioan:  
270 (%32)

zerbitzu enpresak: 150 (%18)
partikularrei zerbitzuak: 152 (%18)

2015 urtetik 53 enpresa berri
industrian: 13
eraikuntzan: 9

Merkataritza eta garraioan: 10
enpresen zerbitzurako: 15

enpresa partikulak: 16
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oraingo bikote abertzaleak areago argi-
tu zidan hori. Euskaraz mintzatzea eta 
lurrari lotua bizitzea abertzale izateko 
manera bat da”. 

Herria bizi dadin, bertan bizi behar
1800. urtean 2.290 jende bizi zen Bar-
koxen. 1591n 1900; 2013an, berriz, 673 
bizilagun. Populazioa heren bat men-
dratu da bi mendetan. Bertan sortu zen 
Pierre Topet Etxahun ezaguna, euskal 
idazlea, musikaria eta pastoralgilea. 
Ogibidez laboraria eta artzaina. 
 Patrick Kanpo Queheille barkoxtarra 
da, 1964n sortua. Kanpo etxeak eman 
dio goitizena. Herriko Semeak pastorala-
ren egilea da, 1998an jokatua Barkoxen. 
Xahakoa pastorala ere berak idatzia da, 
2010ean antzeztua. Dantzari izana da 
eta dantza irakaslea egun. 
 Maulen aritu zen lanean gaztetan, in-
dustria alorrean. Barkoxeko Herriko 
Etxeko langilea da azken 23 urteetan, bi-
deetako horniketen arduraduna: “Ontsa 
da herritik joatea, kanpoan zer den ikus-
tea, eta ohartzea zer xantza dugun herri 
txikietan bizita”, erran digu Kanpo-k.
 “Barkoxen 650 bizizale gara. Gure 
arrangura handiena jendearen galtzea 
da. Azken bost urteotan 84 bizizale 
galdu dugu. Seinale makurra da hori, 
Zuberoan populazioa apaltzen ari da, 
Barkoxen bereziki. Ekonomia biziza-
leek sustatzen dute, jendeek atxikitzen 

dute tokiko ekonomia hemen bizi badi-
ra, bestenaz, nola?”. 
 Barkoxen 50 etxalde ari dira laboran-
tzan: “Ardi esnea ekoizten dute nagusiki, 
gero eta laborari gehiagok esnea gasna-
tzen dute eta zuzenka saltzen”. Baina, 
herria bizi dadin, jendeak herrian bizi 
behar du: “Posible da. Bistan da. Harta-
koz, bizizaleen arteko harremana behar 
da sustatu”. 
 Alta bada, Barkoxe bizirik dago. Popu-
lazioaren erdia industrian, zerbitzuetan 
eta administrazioan ari da. Herri batek 
behar dituen komertzioak, saltegiak, 
posta-etxea, medikua eta farmazia ditu, 
baita zahar etxea ere: “Denetarik dago 
eta denetarik behar da”.
 Barkoxtarrak ODACErekin elkarla-
nean aritu dira iragan urtean: “Baiki. 
Ekonomiari arralotzeko, gure gazteak 
herrian atxikitzeko moldea kausitzeko 
edo joan direnak arrajinarazteko. Zu-
beroako bertze herrietako languneak 
partekatzeko xedetan ari gara. Jende eli 
bat ari da eta langune berria sortu liteke 
internetez, telelanaren bidez”. 
  Zuberoako biztanle kopuru handiena 
Maulen kontzentratzen da, industria eta 
zerbitzugune inportanteak hiriburuan 
daude. Zuberotarrak beste herriguneak 

indartzen saiatzen ari dira Atharratze, 
Sohüta eta Barkoxen. Berriki, kari ho-
rretara inkesta bat egin dute familia 
guztien artean. Eztabaida sortu da, jen-
de anitzek parte hartu dute sei hilabetez 
egindako bilkuretan: “Inkestaren funtsa 
da ea asmatzen ahal den, gazteak he-
men egon daitezen. Gazteek nahi dute 
hemen egon, baina lana herrian ez dago, 
ez herri ondoan ere. Alabaina, ekimenak 
gogoarazteko enbeia piztu du gazte eta 
adinekoen artean, arrapostu baikorrak 
biltzen ari gara”. Urte berria hastearekin 
batera bilana egiten ari dira eta herritar 
guztiei aurkeztuko diete aurki.
 Haur eta nerabeek hamaika urtera 
arte herrian egiten dituzte ikasketak, 
eskola publikoan. Gero Maulera doaz, 
bigarren hezkuntza egitera. Lizeoa be-
rriz, Maulen edo urrutiago dute. Eskola 
publikoan, Ikas-bi sistema elebiduna 
lantzen da, euskara atxikitzeko doi-doia. 
 Euskara galtzeak Pastoralaren eta 
Maskaraden segidan trabak ekarri ditu, 
euskaraz egitea geroz eta zailagoa baita. 
Euskararen egoera horrela ikusten du 
solaskideak:“Egun euskara erdiz erdi 
dago. Euskararen transmisioa apaldu da. 
Eskola publikoa ari da husten. Ondoko 
herri txikietan –Arrokiaga eta Eskiula– 
eskolak desagertzen doaz, horregatik 
behar dugu eskola atxiki herri guztien 
artean. Aldi berean, hemen ikastola ba-
karra Sohütan dago, badira seme-alabak 

1986an 1.200 langile ari ziren espartingintzan, 
egun 80-100 dira. Alabaina, industriagintzan 

1.055 enplegu berri sortu dira Zuberoan.
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ikastoletan ematen dituzten gurasoak, 
gero eta jende gehiago lotzen ari zaio 
euskarari, bada kontzientzia hartze bat”. 
 Errugbia Kirol Elkartea eta Etxahun 
Kultur Elkartea bilgune biziki inportan-
teak dira Barkoxen. Hauetan dinamika 
baikorra dago, baina hori ere ez da aski 
Kanpo-ren aburuz: “Hartakoz, pentsatu 
dugu are baliabide gehiago behar du-
gula bilatu. Adibidez, etxalde anitz ari 
dira husten, lurrak landu gabe geratzen 
dira. Desertifikazio gisako bat da. Etxal-
de horiek baliatzeko manera aztertzen 
ari gara, etxerik ez duten baina hemen 
bizitzeko enbeia dutenentzat aterabide 
bat xerkatzen ari gara”. 
 Orain hamar bat urte ingelesak hona 
etortzen hasi omen ziren, eta tokiko 
etxaldeak erosteko asmoa azaldu zuen 
hainbatek: “Beldurra bizitu genuen, bai-
na krisia zela-eta ideia baztertu zuten 
nonbait, ez dugu nehor haboro ikusi. 
Hainbat hobe. Alabaina ikusi behar da 
hustu diren etxaldeetan zer egin ahal 
den, nola biziarazi. Zuberoan edo kan-
poan bizi den jendeari proposatu behar 
zaio hona jiteko, edo arrajiteko”.

 Turismoak laguntzen du herriko 
ekonomian? “Ez. Barkoxen ez hain-
beste. Zuberoa bisitatzera heldu dire-
nak Maulera jiten dira, Atharratzera 
eta Santa Grazira, edo Kakueta arroila 
ikustera. Jende eli bat jiten da herriko 
Xilo ostatura, ospetsua da ahateki go-
xoa ematen baitute. Horrek amiñi bat 
laguntzen du zerbitzuen eremuko toki-
ko jendea”. 
 Euskal Elkargoa ukan dugu hizpide.  
Hainbat zuberotar kostaldea nagusitu-
ko den beldur izan da historikoki: “Zu-
beroako Elkargoko Dominique Bosch 
presidenteak zioenez, ‘hobe da aberats 
batekin ezkondu ez eta pobre batekin’. 
Horretaz ziur naiz, guk badugu haien 
beharra, baina haiek ere gurea. Lurral-
dea osatu behar dugu, laborantza atxiki 
eta industria indartu. Gisa horretara ez 
da nagusituko turismoa, ezta kostalde-
ko populazioa ere”.  
 Euskaldunok elkarrekin aritu behar 
dugu bere ustez, bitartekoak sortu: “Zen-
baitek aginduak Paristik eta Bordeletik 
heldu direla diote, baina urratsak behe-
tik ematen badira, gero eta jende gehiago 

engaiatzen da politikan. Kontua ez da 
soilik sosa nondik heldu den, engaiatzen 
direnak herritarrak izatea baizik”.
 Patrick Kanpo Queheillek biziki ontsa 
ezagutzen ditu gazteak, herriko dan-
tza taldeko irakaslea baita: “Gazteengan 
sentitzen da gogo azkar bat herrian bizi-
tzeko, beren lurraldea aitzina eramate-
ko. Garai batean, gazteak Bordelera edo 
Parisera joaten ziren, hemen ez ziren 
gauzak baitziren han. Egun aurrerakun-
tzak gauza horiek guztiak ekarri ditu 
mendialdera. Itsasoa ere hurbil dugu...”, 
diosku Kanpo-k.
 Horrela jarraitu du: “Gazteei sentiara-
zi eta erakutsi behar diegu posible dela 
hemen bizitzea, hemendik kanpo bezain 
ontsa edo hobekiago. Eta aldi berean 
erran behar zaie ere kanpora ateratzeko 
eta bizitzeko aldi batez, kanpoan dutena 
ere hemen badela edo izanen dela ohar-
tuko baitira. Ziur arrajinen direla eta 
ekarpen bat eginen diotela lurraldeari. 
Horrek mugiaraziko du ekonomia”. 
 Zuberotarrak beren lurraldean biziko 
dira ere geroan. Joan-jinean, lurraldea 
bizirik atxikiko dute. n

 » Beñat Elkegaray  
(Odaceko presidentea): 
“Historikoki beti izan dira 
probintziak, gu Zuberoa 
gara. Beraz, azter dezagun 
ontsa elkarren arteko 
delegazioa eta errespetatu 
izan dadin gure nortasuna. 
Konfiantza behar dugu 
Euskal Elkargoan, baina 
guk kontrola atxikiz”

 » Dorothée Nabarra 
(laboraria):  
“IDOKIk laborantzan 
aritzeko duen 
manerarekin ados naiz. 
Kolektiboki aritu behar 
dugu, etxalde batean 
momentu gogorrak bizi 
ditugu, eta kolektiboan 
gauzak beste gisa batez 
ikusten ditugu”

 » Patrick Kanpo Queheille 
(herriko etxeko langilea):  
“Zuberoako Elkargoko 
Dominique Bosch 
presidenteak zioenez, 
‘hobe da aberats batekin 
ezkondu ez eta pobre 
batekin’. Horretaz ziur 
naiz, guk badugu haien 
beharra, baina haiek ere 
gurea”
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