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Zuberoako maskaradak

HERRIAN EUSKARA galtzen ari
dela-eta, aurtengoa izan liteke
Santa Grazik maskarada ema-
ten duen azkeneko aldia. Hala
esan zuen Laurent Chübürük
urtarrilean, aurtengo maskara-
den egutegia aurkeztean.
Duela 40 urteko 500 biztan-
leetatik oraingo 200etaraino
mehetu da Pirinioei itsatsitako
herri txikiaren populazioa.
Biztanleriaren hein berean
egin du atzera euskarak.
1968an ehunetik 95 ziren  eus-
kaldunak; 2011n, transmisioa-
ren kateak begi gutxi ditu
hausteke, eta eskolan frantsesa
baizik ez da. 
Santa Grazin gazte gutxik daki euskaraz, eta
horrek kolokan jartzen du maskarada,
Chübürüren ustez. Maskarada dantza baino
gehiago baita. Mintzatzezko parteak baitira
maskaradaren arima. Kabanaren pherediküa,
kauteren etengabeko jarioa, buhaumeen erre-
gearen mintzaldia, kerestuen nagusiaren eta
Pitxuren solasaldia... Euskaraz dira horiek
denak.
Baina Zuberoa osoan ari da euskara gibelera-
tzen, ez Santa Grazin soilik. Maskarada arris-
kuan da? Galdera horrekin joan gara herrial-
deko errealitatea ongi ezagutzen duten
zenbaitengana, eta Chübürürengan baino
baikortasun handiagoa aurkitu dugu, egoera
samurra denik inork defendatzen ez badu
ere. “Maskarada nahi bezain erraz ezin anto-
latzea ez da oraingo kontua”, diosku Xibero-
ko Botzako Titika Rekaltek, “zeren Santa
Grazikoa ez da kasu berezia, herri gehienena
da”. Aurtengo diferentzia da, Rekalten ustez,
norbait ausartu dela publikoki esatera. Baikor
ageri da, nolanahi, Rekalt. “XIX. mendean

ere esan zuten pastoralek ez
zutela beste 50 urte iraungo...”.

Maskarada, sintoma eta
arma aldi berean
Jean Bordaxar Sohütako ikas-
tolako lehendakaria da, eta
zuberotar kulturaren ezagule
fina. Hura ere baikortasunez
mintzatu zaigu: “Chübürük
aipatutako ar riskua herri
denetan bada, baina ni opti-
mista naiz”. Bordaxarren
ustez, maskaradak erakusten
du lehenik euskararen flake-
zia, baina euskara suspertzeko
arma ere bada. “Maskaradari
esker jende askok hartzen du

kontzientzia behar dela euskara ikasi, eta
seme-alabei irakatsi”. Sohütako ikastola
talaia paregabea da euskararekiko atxikimen-
dua neurtzeko, eta handik ikusten duenak
baikor izatera darama Bordaxar: “Orain
umeak dituzten gero eta gazte gehiagok har-
tzen dute kontuan euskara. Ume horiek
emanen dute bost edo hamar urte barru
maskarada beren herrietan”. 

Bestalde, Titika Rekaltek gogorarazi nahi
luke maskarada bizi daitekeela euskaldun
gutxiagorekin, mutil gutxiagorekin bizi ahal
izan den bezala. “Beti topatzen ahal da modus
vivendi bat. Aurtengo Kabanak, esaterako,
ama du Santa Grazikoa, aita Barkoxekoa eta
bera Garindainen bizi da. Agian eginen dira
maskaradak ez herriko seme-alaba peto-
petoekin, baizik eta han-hemengoak gonbi-
daturik. Eta azken batean, maskaraden egite-
ko lau euskaldun behar dira, ez besterik:
Kabana, Pitxu, buhameen jauna eta keres-
tuen nagusia”. 

Entzuleak ere komeni, ez dezagun ahantz. n

Santa Graziko gazteak dira aurten maskaradaren emaile. Santagraztarrei 1994an egokitu
zitzaien azkeneko aldiz zeregin hori; egokituko zaie berriz etorkizunean? Horri buruzko

zalantza zabaldu dute Santa-Grazi elkarteko lehendakari Laurent Chübürüren adierazpenek.
Zuberoa osoaren termometroa ote Santa Grazi?

Kabana euskaldun bat den artean...
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