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Lan honetan Piarres Larzabalen ant zerkigint zaren ezaugarri nagusiak aztert zen dira. Horrez 
gain, obra beraren oinarriak zein diren begiratuko dugu, zer helbururekin idat ziak ziren. Urrat s 
handia eman zuen ant zerkigint zak Piarres Larzabali esker, komedia izatetik, irri egiteko ikusgarri 
soila izatetik, ant zerkia gogoeta eremu, aldarrikapen eremu izatera eraman zuen. P. Larzabalek, 
komediatik, ant zerki identitariora egindako jauzia bult zatuz, kalitate  zko ant zerkia finkatu du Ipar 
Euskal herrian.

Gilt za-Hit zak: Piarres Larzabal. Komedia. Kalitatea. Ant zerkigint za. Literatura identitarioa.

En el presente trabajo se analizan las características principales de la obra teatral de Piarres 
Larzabal. Además, observamos los fundamentos de dicha obra, los objetivos con los que fue 
escrita. El teatro vasco dio un gran paso con Piarres Larzabal; de ser una comedia, un simple 
espectáculo cómico, hizo del teatro un espacio de reflexión, un espacio de reivindicación. P. 
Larzabal, al propiciar el salto de la comedia al teatro identitario, consolidó el espacio del teatro de 
calidad en el País Vasco continental.

Palabras Clave: Piarres Larzabal. Comedia. Calidad. Producción teatral. Literatura identitaria.

Dans ce travail on analyse les caractéristiques principales de l’œuvre théâtrale de Piarres 
Larzabal. De plus, nous observons les fondement s de cette œuvre, le but dans lequel elle fut 
écrite. Le théâtre basque a fait un grand pas en avant avec Piarres Larzabal; d’une comédie, d’un 
simple spectacle comique, il fit du théâtre un espace de réflexion, un espace de revendication. P. 
Larzabal, en favorisant le saut de la comédie au théâtre identitaire, a consolidé l’espace du théâtre 
de qualité dans le Pays Basque continental.

Mot s-Clés : Piarres Larzabal. Comédie. Qualité. Production théâtrale. Littérature identitaire.
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Piarres Larzabalen literatura lana nahiko ezaguna da. Munduko bigarren 
gerla ondoko garaiko idazleetan idazle handienetan koka dezakegu Larzabal.

Obra nagusia ant zerkigint zari lotua da genero horretako lan asko idat zi 
bait zituen. Arrakastat sua izan zen ekina, sekulako ikusgarri antolatu bait ziren 
Euskal Herrian zehar, eta oraindik Larzabalen obrak ikusteko aukera dago. 
Arrakasta honek loturak baditu garai bateko gazteek zuten elkart zeko ohitura-
rekin. Horretaz jardungo dugu.

Bestalde, gizartearekin bizi zen Larzabal, eta gizartean ematen ziren 
aldaketak nabarment zen ziren ant zerkietan, baina nabarment ze horietatik 
ohar gaite zke aldaketek izigarri zko grina, ke zka sort zen zi zkiola Larzabali, 
horrela aldarrikapena heldu zen, hemen azalduko duguna, euskal identita-
teari lotua dena, ant zerkia identitario gisa definit zera eramanen gaituena.

1. OBRA HANDIKO AUTOREA

Genero desberdinak landu ditu Larzabalek ant zerkian ut zi baldin baditu 
ere aztarna gehien. Lekukotasun asko, ipuinak, kanpoko ikusgarriak, irratiko 
saioak, olerkiak, horiek oro landu zituen.

1.1. Idazle xume eta umila

Larzabalek ez zuen idazle handit zat bere burua, horretaz gut xi idat zi du 
eta bereziki zer nolako lanak idat zi zituen kontat zeko. Lan horiez oroit zapen 
zerbait geldi dadin asmotan. Idazle lana oso normalt zat jot zen zuen, natu-
ralki egiten zuena eta oso gazterik hasi zuena, munduko bigarren gerla baino 
lehen alegia. Nerabea zelarik idat zi zituen lehen bert soak eta horren berri 
izan zuen Piarres Lafittek berak, ohartu zen dohain handiko gaztea zuela 
ait zinan.

Goiz hasi zen idazten eta giz argitaratua izan zen Laffitten eskutik, saris-
tatua ere Euskalzaleen bilt zarrean. Idazle gisa, bere lehen bi ant zerkiak 
Piarres zozo eta Merkatutik1, a zken hau Euskalzaleen Bilt zarrak saristatu 
zuena 1937an. Hot s, goiz ezagutua. Ez zuen horrek ondorio nabarmenik izan 
bere ibilbidean. Hala ere ezagut za handia izan zuen Euskalzaindian sartu 
zelarik 1963an.

Larzabal idazle gisa zeukan orijinaltasuna izan zen herritarrekin sortu 
zituen loturak. Ezin zuen bere lana pent satu bulego baten bakartasunean. 
Herritarrekin era hert sian bizi zen. Bizi guztia eraman zuen horrela, ezagutu 
zuten lekuko guztiek harekin bizitako gertakari bizietan horrela ekart zen 
dituzte. Ibilbide naturala, euskalgint zan ez zuen formakunt za berezirik jaso, 
egoera bereziak ezagutu baino. Aitat xi hurbila zuen, harekin bizipen asko 
izan zituen eta aitat xik karlistak ezagut zen zituen, et xean horretaz hit z egiten 

1. www.armiarma.com/ 
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zuten, oroit zapenak zituen. Amat xik erran zion apeza izanen zela eta bide 
hau hartu zuen. Jendearekin izandako harremanez jasot zen zuen gogoeta 
lerro berean. Eskolako maisuak euskaraz egitea debekat zen zion eta eskertu 
zuen, euskalduna burugogorra dela omen eta debekuaren ondorioa bizi guz-
tian euskararen alde lan egiten aritu zen. Zalant zarik gabe, maisu horrek 
eragina izan zuen Larzabalen bizia, honek Euskalzain sartu zelarik ere haren 
aipamena egin bait zuen sart zeko mint zaldian.

Euskaldunen irudia zalant zan ematen zen garai horretan, gerla ondoko 
garaian, hau ezin zuen jasan Larzabalek eta plazetan erakusten ant zerkiek 
non euskaldunak irrigarri agert zen ziren salatu zituen. Beste ikusgarriak 
aldarrikatu zituen euskaldunen nortasuna goraipatuko zituenak. Horretaz 
prent san idat zi zuen. Piarres Lafitte ere sent su berean zihoan orduan, berro-
geigarren hamarkadaren bigarren zatian.

Hau izan zen Larzabalen obra zabalean ikusgarriena eta ezagunena izan 
zen zatia, ant zerkigint za alegia.

1.2. Piarres Larzabalen ant zerkigint za

Piarres Larzabalen ant zerki obrak ehun ant zerki baino gehiago bilt zen 
du. Horren lekukotasuna eman zuen Larzabalek berak Bordelen han bilduak 
ziren ikasleen ait zinean euskal ant zerkiaz egin zuen bilduman. Ehun ant zerki 
baino gehiago eta bat zuk galdu zituenak. Horrek erran nahi du obra osoa ez 
dela gorde. Seguraski Larzabalen ke zka ez bait zen, hasiera batean behint zat, 
idazten zituen lanak gordet zea.

Piarres Larzabalen ant zerkigint za aztert zen hasteko, bi adar nagusi izan 
behar ditugu gogoan: lehenik ant zerkiak, testu bezala, askotan eskatuak izan 
zit zai zkonak, taldeen arabera idat ziak ziren testuak daudela, eta bigarrenik 
ant zerki horien inguruan bizi zen jende eta mogimendua. Bi zutabe dira, oso 
lotuak, elkarren arteko at xikimendu oso estuaren irudia eman diguna. Bi adar 
horien hurbilpen bat eginen dugu, hemen aurkezten dugun lanean.

Ant zerkien eremuan sartu baino lehen ohar bat egiteke dago. Lan hone-
tan, Piarres Larzabalen ant zeslana aipatuko badugu, ezin dugu obra honen 
arrakasta ulertu lotua zit zaion mogimendua gogoan izan gabe.

Izan ere, 1950tik landa Ipar Euskal Herrian zehar, Larzabalen ant zerkiak 
izigarri zko hedapena izan zuen, Lapurdin eta Behe-Nafarroan gertatu zela erran 
behar baldin bada ere. Eskualde horietako herri gehienetan ant zerki talde bat 
zegoen, talde horien artean loturak zeuden eta horien arteko lehiaketak ere. 

Baina, egoera horren ulert zeko gogoan hartu behar da bi eskualde horie-
tan ant zerkiarekiko at xikimendua aint zineko denboretatik heldu zela. Ipar 
Euskal Herrian alde batetik ant zerkia gustuko denbora pasa zen, eta bes-
taldetik gizartea bera, gizarte antolatua zen, askotan gazteak Euskaldun 
Gazteria mogimenduan partaide ziren, mogimendu honek herri gehienetan 
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talde bat zeukan apez baten ardurapean. Mogimendu honek Eskualdun 
Gazteria zuen izena, elizari lotu gazte antolaketa zen.

Euskaldun Gazteriari buruz egin ditugun ikerketetan, agert zen zaigu 
Euskaldun Gazteria elkartea, 1933an Houbaut apezpikuaren eskutik sortu 
zela, Ibarrart apezaren ardurapean. Honen inguruan aurkitu zen Etienne 
Pochelu besteak beste, Eskualdun Gazteriaren lehen presidentea. 

Gerla aint zin, laborari munduko gazte bat zuek eta herrietako apezak ere 
elkarte horretan lanean ari ziren. 1937ko ekainetik landa 11 herrialdetan 
apezak izendatuko dira gazte mogimendu horren inguruan lanean arit zeko: 
Baiona katedrala, Uztarit ze, Baiona San Andres, Bidaxune, Donibane 
Lohit zune, Ezpeleta, Hazparne, Larzabale, Garazi, Baigorri, Donapaule, 
Maule. Elizak gizartea antolat zeko zituen gogoak argi ziren, laikoen for-
mat zea zuen helburut zat, horren beharraz ohartua bait zen. Bigarren gerla 
aint zin euskal gizartea euskalduna eta fededuna zen, girixtinuen antolake-
tan murgildua. Baina gerla hasi zen eta lanean hasia zen. Haatik, gazteri 
frangok gerlara joan behar izan zuen. Mobilizazioak gazte guziak hunkit zen 
zituen. Askok preso bukatu zuten eta Ipar Euskal Herriko indarrak desa-
gertu ziren.

Gerla bukatu eta Euskaldun Gazteria berpiztu zen. Elizaren tokiaren 
berrindart zeko lanean hasi zen. Hamarkada horietan elizaren eragina oso 
zabala zen, Ipar Euskal Herriko gizarte osoa hunkit zen zuen eta erran daiteke 
Elizak gizartea antolat zen zuela, bederen gazteen eremuan. Antolaketa honek 
beneta zko eragina izanen du hirurogeigarren hamarkadaren bukaera arte Ipar 
Euskal Herrian. Eta antolaketa horretan ant zerkiak bere lekua bazuen, ape-
zak ant zerkiaz ardurat zen ziren ere. 

Herria astekariaren alean Theatrolarier titulupean plazaratu artikulu 
batean azalt zen zaigu:

[...] Aurthen berrogei herri edo herrichketarik segurik ukhan ditugu theatrotan 
jokat zeko Eskuara zko ikusgarrien galdeak [...]2.

Hemen aipatu nahi dugun ant zerki mogimenduaren abiat zea baizik ez 
zen. Berrogoi talde zeunden prest ant zerkian arit zeko.

Bestalde giro politikoaren it zuli xumea egitean, ohart zen gara mende 
honetan zehar eta mende honen hasieratik, eskuineko politikak zuen eragi-
naz, euskaltasunak ez zuen eremu horretan tokirik. Eragina sumat zen zen 
heldu Hegoaldetik, harremanak bait ziren Hegoaldeko abert zaleekin, Aitzol 
berak bere idat zietan Donibane Lohit zunera egin bidaien aipamena egiten du. 
Piarres Laffittek loturak zituen abert zaletasunarekin.

2. Herria astekaria 1948ko maiat zaren 6an plazaratu artikuluan, Theatrolarier izenburupean.
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Xehetasunetan sartu gabe, Jean Ybarnegaray, 24 urtez Ipar Euskal 
Herrian diputatu izan zena, Action Française eta Croix de Fer eskuin mutu-
rreko taldeko partaidea izan zela kontutan hartu behar da. Diputatu gisa izen-
datua izan zen lehen aldikoz 1914an eta berantago Vichyko gobernuan parte 
hartu zuen. Ybarnegarayen hautesbarrutiko herri nagusiak Kanbo, Donapaule, 
Hazparne, Baigorri, Garazi, Atarrat ze eta Maule ziren. Jarraian Int sauspe 
familia sartu zen politikan. Garai berean, De Coral Urruñarra diputatu izan zen 
ere, bera ere frant ses eskuinari lotua. 

Herri oso tradizionala zen Ipar Euskal Herria, laborant zari lotua, zonbait 
eremutan langileriaren present zia nabarmena bazen ere. Present zia horrek 
Larzabal eraman zuen ere problematika sozialen aipat zera, langileen eskaki-
zunak herritarrekin zeraman lanetan ezagut zeko aukera izan bait zuen. Ez da 
ahant zi behar Larzabal familia xume batean hazi zela, herritar xumeen alde 
jart zera askotan ekarri zuen jatorria.

1.3. Gizarte mugimenduen berpiztea

Gerla bukatu eta, zernahi mugimendu sortu zen. Hazparne herrian Piarres 
Larzabal aritu zen lanean sorkunt za horietan, zernahi lanetan partaide zen 
JACen edo Eskualdun Gazteriaren berpi zkunde horretan, baita ere JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) taldearen sorkunt zan3. Izan ere, Hazparne 
langile eremu handia bait zen, lantegietan gazte anit z bilt zen zen. Maule 
bezala Hazparne Ipar Euskal Herriko industria gune nagusia zen, alegia lan-
gileen antolaketarent zat toki egokia. Horrela gertatu zen eta garai horretako 
lekukoek adierazten duten bezala Euskal Herriko CFTCren lehen urrat sak 
JOCren bidetik eman ziren.

Piarres Larzabal 1939an apeztu zen, eta Hazparnen izendatu zuten. 
Urte bat zuk gerlan eta preso egon ondoren, Hazparnera it zuli zen. Frant ses 
erresistent zian sartu zen. Gerla bukatu zelarik giro politikoa aski nahasia 
zegoenez eta komunisten indarraz beldurrez erresistent zian ibili ardura-
dunak ber-bildu zituzten eta Piarres Larzabal “Membre Cantonal du Comité 
de Résistance” izendatu zuten Komandante graduarekin. Horrela Piarres 
Larzabal, hiru urtez Hazparne inguruko gazteei “gerla zient ziak” erakut si 
zi zkien.

Alderdi askotako gizona zen Larzabal, gerlatik landa euskal kulturan ere 
murgildu zen, euskal kultura hedat zeko lanetan hasi zen. Kulturaren heda 
tokit zat ant zerkia hautatu zuen, ala herriari so eginez ikusi ote zuen herria 
hunkit zeko ant zerkigint za zela bitartekari aproposa, zaila da zehaztea. Dena 
den, ant zerkian gaztetatik bizi izan zuela zalant zarik ez dago eta bide horre-
tatik jarraipena izan zen sorkunt zara helt zea. Horrela, bai literaturan bai 
herriarengan, toki berezia izan zuen Larzabalen obrak. Hogeita hamar urtez 

3. MAYTE P. 1992. L’Euskaldun Gazteria (JA, JACF, MRJC) des années 1930 à la fin des 
années 1970. Mémoire de Maîtrise d’histoire. Bordeaux III.
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izan zuen present zia arrakasta handi baten froga bat bezala uler dezakegu 
eta horren segida dugu oraindik, ant zerki horiek plazarat zen baitira oihart zun 
handiz.

2. ANTZERKIA ZERTARAKO ETA NOLA?

Piarres Larzabalen bizit za ekint zetan oinarrit zen zen, jendearekin bizi zen, 
laborant zan, lantegietan, edo 1951tik landa Sokoara bizit zera joan zelarik, 
arrant zale munduan murgildua bizi zen.

Mundu horiek erakut si zituen.

2.1. Hi zkunt zaren garrant zia

Ezaguna zuen haren inguruko munduaren lekukotasuna eman zuen 
ant zerkiaren bitartez. Bere inguruan ikusi, ent zun, sumat zen zituen ke zkak 
azaldu zituen. Zer mint zairatan? Hastapenetik bere buruari egin zion gal-
dera izan zen. Prent san plazaratu zuen4. Herria astekarian euskal ant zer-
kiari buru zko irit zia agertu zen. Bestalde, Larzabalen ikuspuntua bazen eta 
zen soilik berea, gazte mugimenduan ere horretaz arit zen ziren. Hemen dugu 
horren lekukotasun bat, Gazte astekarian aurkitua. Piarres Larzabalek ez 
zuen artikulu hori idat zi, bestalde argitaratu zelarik Larzabal aspalditik ari zen 
ant zerki lanetan. Baina, interesgarria da horren azalt zea, ant zerki horiek zer 
girotan idazten ziren adierazten baitigu:

[...] ZOIN ESKUARA? Ezarrazue hastetik zuen pieza zuen herriko mint zairean, 
etchean bezala sanoki mint za, kostatarrak kostatarrez, garaztarrak chuka; berdin 
beharrez zonbait hit z zuen mint zairarat it zuliz [...]5.

Gerlatik landa, eroria zen gazte mugimendua berriz ezarri zen mart xan. 
Eskualdun Gazteriak ezagupen ofiziala hartu zuen, Eskualdun Gazteriaren 
estatutuak 1954an ofizialki xutik ezarri ziren. Ipar Euskal Herrian gazteek lan 
egin zuten herrietan Euskaldun Gazteriaren dinamika horretan. Talde horiek 
gune ezin egokiagoak izan ziren Larzabalen ant zerkien hedat zeko.

Larzabalek erritmo horri jarraituz lan egin zuen, gazte horiek eskat zen 
zi zkioten ant zerki lanak eskainiz. Ant zerkizaletasunak bizirik irauten zuen, 
euskararekiko at xikimendua hor zen. Ant zerkigint zak herritarrekin izuga-
rri zko lotura eman zion Larzabali. Bere elizan baino jende gehiago hun-
kit zen zituen ant zerkiaren bitartez, ant zerki horiek herri ainit zetan ematen 
bait ziren. Ant zerkietara hurbilt zen ziren herritarrei mundua ulert zeko bide 
egokia eskaint zen saiat zen zen. Herritarrak ez ziren beste ikusgarri asko-
tara aterat zen, ant zerkia urteko gertakaria zen herri t xikietan. Horretaz 

4. Herria 1949ko ekainaren 9an. « Un nouveau théâtre est né en Pays basque » artikulua 
plazaratu zuen.

5. Gazte. 1956ko azila. O.8
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baliat zen zen gogoeta pasarazteko. Bertako hi zkunt za zen, bertako 
ant zezleak ziren, partaidet za handiko unea zen. Publikoak harrera ona egi-
ten zien ant zerkiei.

Herritarrekin ant zinara joan zen, publikoen oharrak ere ent zuten 
bait zituen, gizartearen aldaketak eta euskal gizarteak nortasuna galt zen zuen 
heinean bere nortasunaz arro izaten erakut si nahi zion. Horrela “historikoki 
zuzen” ez diren ant zerki historikoak toki handia hart zen joan ziren Piarres 
Larzabalen obran, sentimendu kolektibo baten oihart zuna. Berrikunt zari buruz 
joaten zen, betiere sustraiei lotua egonik.

Askotan familietan ant zerkiaren esperient zia zegoen, erraten zit zaion 
komediarena, osaba bat, edo gurasoak gaztetan herriko ant zerkian ibiliak zire-
lako. Familia euskaldunetan, “supazter xokoan” ipuinak, istorioak kontat zen 
baziren, ant zerkira joateko ohitura ere zegoen. Ant zerkiak euskara eremu priba-
tutik publikora pasat zeko aukera ematen zuen, mundu afektiboa plazara eka-
rria zen. Apaizaren eskutik plazarat zen zen, ondorioz baimendua zen. 

Publikoak ziren zereginent zat, paper munduarent zat ez zen euskara beha-
rre zkoa. Ant zerkian aldiz, funt zio guztiak hart zen zituen euskarak. Horregatik 
ere ant zerkiak oihart zun handia zuen herritarren artean. Gizarteko lotura-
ren aldeko urrat sa zen ant zerkia, haurt zaroko mundua berreskurat zeko, 
oroit zeko, herrietan bizi zen hi zkunt za ozenki mint zatua ent zuteko. 

Urteko une inportantea zen, hilabeteetako prestakunt zaren emait za, 
goaitatua zena. Komunikazio unea plazeraren eskaint zeko, jendea et xetik 
aterat zeko, munduari irekiak izatea proposat zeko eta herriaz harro izateko. 
Herriaren barneko elkartasun unea zen, jendeen arteko harremanak biziaraz-
teko tresna zen ant zerkia. 

Bestalde, ant zerkilarient zat, mugen gaindit zeko aukera zen, pert sona-
litate bakoit zari beste bat zuen tokian emateko parada eskaint zen zit zaion, 
eta horrekin sorkunt za egitea, ezagutua izateko unea, publikoaren ait zinean 
afektibitate une aparta. Eguneroko bizit zatik at zerbait berri, usaiaz kanpoko 
zenaren bizit zeko proposamena zen. Ihesi joateko bide bat. Horrek guztiak 
lagunt zen zuen ant zerki munduaren idealizat zeko joera, hain xuxen kolekti-
boki eta pert sonalki afektibitatea, mundu emozionala, oso sakonki hunkit zen 
bait zuen. 

Hau zen Larzabalek irauli zuen lurra, onkaia. Berak, segur aski ezaugarri 
berekin biziko zuen ant zerkia. Hobet zeko bere luma erabili zuen, euskal gizar-
tearen kultur eremuak jorrat zea ozenki aipatuz. 

Ez zituen hastapen horretan euskal kulturaren alderdi hoberenak hau-
tatu, Et xahun eta Bordaxuri ez bait ziren euskaldunaren irudi perfektuak, 
alderant ziz. Ez zuketen oroit zapen ona ut zi, hartu zituen eta norabide berria 
eskaini, lot sa kent zeko asmoz, bide berriak erakut siz eta ikasgaiak harturik 
norabide berriak finkat zen ahal zirela errateko. Hau bait zen hastapeneko hel-
burua, tribuna berriaren baliat zea behat zaileei hit z egiteko. 
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Artikulu honetan Larzabalek euskarari zergatik at xikia zen azalt zen zuen.
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Hogeita hamar urtez, gaiez gai pasatuz, euskal kultura erreferent zia har-
tuz, edo it zalean bizi zen kontrabandoa publikoki azalduz, et xeetan zeuden 
arazoak administrazioa zela eta, euskaldunen historia birmoldatuz, ez jakina, 
ez aipatua eta bat zuetan gordea zena plazaratuz.

Bigarren mailako hi zkunt za ozenki mint zatuz, ant zerkia ere hobet zera era-
man zuen. Dinamika handia sortu zen herrietan jokalari bat zuek kalitate han-
diak erakut si zituzten eta urrunago joateko prest zeuden. Talde bat zuk herriz 
herri ibilt zen ziren eraiki zituzten obren erakusteko.

2.2. Kalitate zko ant zerkia

Gorago erran dugun bezala, gerla bukaeran, eta ondorengo urtee-
tan, nahiko luzaz, euskalduna irrigarri erakusten zituzten ant zerkiak salatu 
zituen Larzabalek. Euskal kulturak babesa behar zuela argi zuen. Horrela, 
Hazparnen izan ziren galarrot sak, frant ses prent san salatuak izan zirenak, 
defendit zera atera zen eta artikulua plazaratu zuen6. Alta, berak ez du seku-
lan ez galarrot sarik, ez toberarik idat zi. Euskal kulturari, kritika soziala gisa 
ikusten den karrikako ant zerki mota hori egokia irudit zen zit zaion eta erraten 
zuen, orokorki sostengu gut xi zeukan praktika.

Ant zerkiak idazten zituen heinean, gaiak garaiei egokit zen saiat zen zen. 
Arrakasta handia lortu zuen Et xahun ant zerkiarekin, funt sean irri egiteko 
ant zerki horietatik urrunt zen bait zen eta beste ekarpena egiten bait zuen. 
Hortik landa bere fama hedatu zen eta kalitate bereko lanak espero ziren. 
Hala izan ziren. Bordaxuri heldu zen eta oraindik gaurkotasun handia baitu 
erregularki antolatua den ant zerkia dugu. 

Testuaren kalitatea bilat zen zen, jokoaren kalitatea ere. Pixkanaka, 
lehiaketen bitartez, taldeen kalitatea eta jokalarien kalitatea ere handituz 
joan zen eta hirurogeigarren hamarkadaren bukaeran Ipar Euskal Herriko 
jokalari hoberenak bildu ziren Matalas antolat zeko.

Hau zen helburuetatik bat, ant zerkian kalitatea hobet zea, orduko prent sa 
irakurriz, helburua lortu zela agert zen da. 

Kalitatea ant zezleen artean garrant zit sua zen, autoreak hedatu nahi zuen 
mezuarent zat. Honelako definizioa aurkit zen dugu Patrice Pavisen hiztegian: 

L’acteur en jouant un rôle ou en incarnant un personnage, se situe au cœur 
même de l’évènement théâtral. Il est le lien vivant entre le texte et l’auteur, les 
directives de jeu du metteur en scène et le regard et l’écoute du spectateur7.

6. P. LARZABAL. 1950.06.01. Herria. « A propos du Charivari de Hasparren ». 

7. P. PAVIS. Dictionnaire du théâtre. Messidor. Editions sociales, 1987; 27. or.
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Ant zerki gehiago eta ant zezlari gehiago, taularat zaileak sortu ziren, parro-
kietako geletan ematen ziren ant zerkiak, sotoetan ere. Oso giro herrikoian 
pasat zen zen. Hirira helt zeko garaia heldu zen. Hau zen gauzatu zen hel-
burua. Baionako ant zokian eman zen Matalas, eta gela mukurru bete. Euskal 
ant zerkiak publiko handia zuela frogatu zen.

Ant zerkien kalitatea hobet zea zen helburuetan, baina ant zerki mota 
bat zuen berrit zeko erronka ere hartu zuen. Izan ere, Orreaga (1964) obrare-
kin pastorala hunkit zera doa Larzabal. Pastorala Xiberoatik atera zuen eta 
A zkainen ant zerki taldea bildu eta Donibane Lohit zunen, Dukontenia parkean, 
eman zuten Orreaga. Harrera ez zen oso beroa izan. Pastorala berrit zeko 
nahia ez zen ongi ulertu.

Patronageko ant zerkitik, apezen eskuetan zegoen ant zerki gehienetan 
irrigarri zena, bat zuetan frant ses ant zerkien it zulpenak eskaint zen zituena, 
ant zertira (ederti gisa) helt zea izanen du helburut zat.

Hegoaldean Alt zagak egin zuen moduan, euskal ant zerkia gorat zen 
eta zorrozten aritu zen. Talde lana izan zen, euskal nortasunaren eredu 
bat zuen inguruko gaiak landuz, et xea, familia, fedea. Euskal Herriko histo-
ria ere berrikusi zuen ant zerkien bitartez, oinarri zko elementu bat zuk hartuz 
eta arramoldatuz egokia zit zaion mezua hedat zeko gisan. Oroimen kolekti-
boko pert sonaien bizit za erakusten du ant zerkitan, oroimen kolektiboaren 
indart zeko, herriko kulturaren goraipat zeko, eredu bat zuk aipat zeko, irakur-
keta kritiko bat eginez, humanismoz betea.

Helburu horiek bizirik jarrait zen dute gaurko ant zerkigint zan ere.

3. ESPAZIO EUSKALDUNETIK ALDARRIKAPEN IDENTITARIORA

Ant zerkiaren bitartez, kont zient zia kolektiboa landu zen, eremu ofizialetan 
erabilt zen ez den hi zkunt za nagusit zen zen, publikoarent zat mundu ezaguna 
erakut sia zen, ant zezleen ahotan ent zuten zena hurbiltasun handiz hart zen 
zen. Komunikazio erreza zen, bat bateko harremana, mundu baten aipamena 
era kolektiboan egiten zen.

3.1. Euskaraz bizi zen espazioa

Euskal espazioa aipat zen da, espazio mugatua baita, toki berezi batean 
eta espazio horren publiko berezia deit zen du, euskalduna. Nahiz eta euskal-
dunak ez direnek ere ulert zeko aukera handia izan, ant zerkia ez baita soilik 
hit za. Bestalde, erakusten diren lanak tokiko problematikak jorrat zen ditu, 
horrek ere hurbiltasuna sort zen duelarik. Kolektibitatearen bi ezaugarri nagu-
siak aurkit zen dira.

Bestalde sorkunt za hau, euskaraz egiten den sorkunt za, baldint za 
berezietan egiten da. Ez du instituzioetatik inongo lagunt za jasot zen, ez diru-
tan, ez ezagut za mailan, ez promozio mailan. Baztertua den sorkunt za da. 
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Hi zkunt za gut xituan egin sorkunt za zen, nagusia zen sorkunt zaren ondoan 
eraikit zen zena, beste sorkunt za bat zuent zat Deleuze eta Guattarik deskri-
batuko zituzten sorkunt zak. Bazterbideetan ibilki zen kultura, hert sipenaren 
literatura eginez, kultur bide nagusietan erakusten ez zena8.

Autoreak berak, aztert zeko euskal ant zerkia jatorri gut xi ditu. Alta, bada-
kigu Larzabal ibili zela euskal ant zerkiaren jatorria aztert zen, lant zen, obrak 
irakurt zen. Ant zerkigint za ez zen sort ze soila, lanketa zen, askotan erra-
ten bada ere berehalako idat ziak zirela, banat zen zituen. Guk ere aurkitu 
ditugu lanak afixa baten gainean idat ziak eta horrela gordeak eta segur aski 
hedat zeko zirenak. Ez du horrek kent zen Larzabalen ant zerkiak ez zutela 
oinarri landu sendorik. Dena den sorkunt za honek, euskara zko sorkunt za, 
gerla bukatu eta baldint za zailetan zegoen, idazle franko hil ziren gerlaren 
ondorioz eta beste asko erbestera joanak ziren. Ke zka handiak zeuden eus-
kal munduan, ez bakarrik Hegoaldean, Larzabalek Uztarit zen errefuxiatu ziren 
apezak ezagutu zituen.

Bestalde, inguruko kulturek, frant sesez egiten ziren sorkunt zek, haurrek 
eskolan ikasten zuten hi zkunt za berriak gero eta pisu handigoa zuten euskal 
eremuan. Horrek guztiak zailt zen zuen euskara zko sorkunt za. Horrela esplika 
daiteke beste autore asko ez agert zea urte horietan.

Horrez gain, hogeigarren mendearen hastapeneko “aberri handia eta abe-
rri t xikia” kont zeptuak indar handia zeukan alegia, aberri handia Frant zia eta 
aberri t xikia Euskal Herria gisa ikusten zen Frant ziarekiko harremana, ez zen 
Euskal Herriaren desagert zea, edo biziraupenaren problematika ikusten ez 
eta ozenki salat zen, euskararen aldeko mugimenduak bazeuden ere.

Pixkanaka, euskal munduko pert sonaiak agertuz, tokiko problematikak 
landuz euskal espazioa indartuz joan zen. Egoera indartuz joan zen eta eus-
kaltasunaren desagert zearen ke zka eremu politikora heldu zen Enbata mugi-
menduaren sort zearekin.

Larzabal Enbatako sort zaileetan zegoen. Horrekin ohart zen gara 
urrat s politiko a zkarraren egitera eramana izan zela hamarkada horretan. 
Kanpamentuetan egondako apeza, frant ses erresistent zian ibilitako euskal-
duna, gerlaren bukaeran bere burua abert zale gisa azalt zen ez zuen  idazlea 
abert zale bihurt zen joan zen eta politikan sart zera heldu zen. Idazle gisa erama-
ten zuen lana ez zit zaion aski bere inguruan gertat zen ari zenaren geldit zeko. 

Ez zuen ant zerkigint za ut zi. Espazio horrek eskaint zen zion tribuna era-
bilt zen jarraitu zuen. Obrak bideratu zituen, zituen sentimendu berrien 
agert zeko. Euskal nortasuna erakusten, galde zkat zen ibili zen ant zerkietan, 
euskal espazioari indarra emanez, euskal munduari publikotasuna, ofizialta-
suna erran genezake gaur. Euskal nortasunaren plazarat zetik euskal identita-
tea aldarrikat zera abiatu zen.

8. PARE, François. Les littératures de l’exigüité. Québec: Le Nordir, 1992; 225 or.
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3.2. Euskal espaziotik aldarrikapen identitariora

Publikoarekin harreman a zkarra sortu zen. Publikoa oso leiala zen. Urtero 
ant zerki berrien ikustera heldu zen. Gelak betet zen ziren, ikusgarriak erre-
pikat zen ziren, herriz herri ematen ziren, ant zerki talde desberdinek taula-
rat zen zituzten. Larzabalen ant zerkien berri bazuten Ipar Euskal Herriko herri 
gehienetan, kanpora ere eramaten zituzten, Bordelera, Parisera. Ant zezleak 
ere ez ziren falta. Lehiaketak antolat zen ziren9. Horrela, ant zerki horiekiko 
harreman estua zegoen.

Sekulan euskaraz idat zi edo irakurri ez zutenek alfabetizat zeko aukera 
paregabea izan zuten. Horren oroit zapen bizia dago oraindik herri horietan.

Bestalde ant zerkien ondoren arga zkiak at xiki eta banat zen ziren taldee-
tako kideen artean. Asko geldit zen dira et xeetan.

Publikoarekin ideia trukat zea zen. Prent sak ere parte hart zen zuen mugi-
menduan, ikusgarrien berri ematen zuen. Pixkanaka, ant zerkiei buru zko 
irit ziak ematen hasi ziren. Prent saren bitartez irit ziak trukat zen ziren ere, 
bereziki Herria astekariaren bitartez, baina Gazte aldi zkariak ere horretan 
parte hartu zuen.

Euskal espazioa publikoaren hezit zeko, beste hi zkunt zetako autore asko 
aritu ziren bezala, eta sorkunt zaren biziarazteko baliatu zuen Larzabalek. 
Horrela, eskola modua zen, kultur munduko jende frankok parte hartu zuten 
ant zerkietan eta bult zada berria eskaini.

Baldint za horiek egokiak ziren euskaldunen memoriari dei egiteko. 
Memoria, historia elkartu zituen Larzabalek eta oholt za gainera euskaltasuna 
eta abert zaletasunaren goraipat zeko idat zi zituen.

Et xahun (1951) bert solari ezaguna, garai horretan Euskalt zaleen 
Bilt zarrak omendu zuena. Ant zerkia baliatu zuen adulterioaren lant zeko. Gai 
modernoa, oihart zun handia izan zuen. Et xahun euskaldunen memorioan 
zegoen, gertakari lat zaren aipamena da, Et xahunek bere lagun mina hilt zen 
du, bere emaztearen maitalearen hilt zera atera delarik, jeloskor. Duintasun 
handiarekin marrazten da poeta, bere baitan dauden kontraesanak azalduz, 
inguruak duen jokatzeko era erakut siz, Et xahunen zorit xarra taularatuz.

Berterret x: euskal literaturako testu zaharrenetarik, euskaldunen histo-
riari erreferent zia egiten dio eta hemen ere oholt za gainera ekarriz tragediari 
euskaltasunaren goraipat zea lot zen dio.

Matalasekin, urrunago joan zen Larzabal. Matalas izan zen, maila asko-
tan, besteak beste ant zerki honen inguruan jarriak izan ziren baliabideak, 
nolabaiteko Larzabalen obraren tontorra. Ipar Euskal Herriko ant zezlari 

9. Herria. 1951.01.04. « Grand concours de Théâtre populaire en langue basque ».
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hoberenak elkartu ziren ant zerki honent zat. Taularat zaileak T. de Monzon 
eta R. Idiart izan ziren, Baionako ant zokian emateko. Hirian kalitate zko eus-
kal ant zerkia, ant zezpena, erakut si nahi izan zen. Arrakasta it zela izan zen 
eta horren oihart zuna ere. Historiaren berrikuspena Xiberoko pert sonaia 
famatu baten goraipat zeko. Xiberoko lurren defendit zeko bere bizia eman 
zuen apez baten goraipamena. Historiako drama bat, duintasunaren alde, 
ihardokit zaile baten apologia, herriaren defendat zaile, bandera eramaile. 
Larzabalek egoera konkretu bati egiten dio erreferent zia, pert sonaia 
bakoit zen ahotik agert zen dira egoera horren indar harremana. Ant zerki 
engaiatu baten aurrean gaude.

Anti-tragedia idat zi zuen, Matalas hil zuten baina bizirik jarraitu du beti-
rako, bere herriarengatik hil bait zen (Matalas-Jesus), oroimenean gelditu da.

Horrela euskal munduaren erakusleihoa izatetik aldarrikapena izatera 
joan da Larzabalen ant zerkigint za. Erakusleiho honek gai bati buruz gizar-
tean egon zite zkeen, eta zeuden aurpegi, irit zi, ikuspuntu desberdinak, 
aurrerakoiak bat zuetan plazarat zen zituen. Baina, horretatik urrunago joa-
teko helburua hartu zuen. Euskaltasunaren aldarrikapena, euskal historia-
rena, memoriarena gero eta toki zabalagoa hart zen joan ziren idat zitako 
lanetan. Euskal identitate berri baten aldarrikapena ikusten zaio, erran 
daiteke Enbata mugimenduaren sort zetik landa. Erakusle izatetik alda-
rrikat zaile izatera pasa dela ait zina daiteke. Bi elementu horiek, deskribake-
tak, aldarrikapena, dira ant zerki identitarioaren ezaugarri nagusiak, osagarri 
direlarik.

3.3. Et xahun eta Matalas, bi ant zerki nagusi

Obra guztian, gaien hautat zeko unean, oso autore anit za da Larzabal. 
Problematika sozialak landu zituen baina bestelakoak, historikoak, familiari 
lotuak, haatik pert sonaia konkretuak landuz, pert sonaren ardura, pert sonak 
bizit zan egin behar dituen hautuen aurrean nolako jokabidea hobestu behar 
den erakustera ematen zuen. Pert sonaia konkretuak landu zituelarik ant zer-
kiek oihart zun handiagoa izan zuten oraino, pert sonaiak zer nolako jokaera 
izan zukeen egoera baten aurrean, aukerak erakusten zituen, bat zuk hobes-
ten, baina beste bat zuk ere erakusten.

Larzabalek neurri desberdineko pert sonaiak hautatu zituen, lehena, 
Et xahun, herritarra, koblakari ezaguna, hau izan zen hastapeneko ant zerki 
nagusi eta arrakastat sua, Larzabalen fama berehala hedatu zuena. Euskal 
kultur munduarekin harmonian kokatuz idat zi zuena. Hazparneko ant zerki tal-
deari eskaini zion obra, herrian oihart zun handia izan zuen. 

Matalas baldint za desberdinetan eta helburu desberdinekin sortu zen. 
Ipar Euskal Herriko herri desberdinetako aktoreekin eraiki zen, historian 
inportanta izan zen apez baten inguruan, Matalas, eta Baionako ant zoki 
nagusian, kalitate zko obren egiteko gaitasuna zegoela eta horretarako 
publikoa ere bazegoela.
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Et xahun, (1951) lehen arrakasta izan zen. Ant zerki hau 1951an idat zi 
zuen Larzabalek, Hazparnen bikarioa zelarik, Sokoara joan baino pixka bat 
lehenago. Hazparneko taldearent zat idat zi zuen. Hau ibiliko zen Ipar Euskal 
Herrian gaindi ikusgarriak emanez. Sei gertaldietako ant zerkia da eta didas-
kaliak baditu eta lehena ohargarria da. Larzabal publikoaren informat zeko 
beharraz ohartua zen eta hau da lehenik erraten duena:

Jenderi eman xehetasun zenbait Et xahunez eta haren koplez10.

Bestalde, jendea abisatu behar dela dio haurrent zako ant zerkia ez dela. 
Beste eremu batera pasat zea erabakia du, beste eskaint za bat egiten du, 
euskal kulturaren pert sona baten biziaren kontat zea erabakiz. Et xahunen 
fama eta zorit xarra landu, hedatu nahi du. Egoera korapilat suan erakusi nahi 
du poeta, bert solariei ematen zit zaien fama t xarretik at joan.

Lehen gertaldia pent ze batean pasat zen da, saihet s bide batekin, 
Et xahun bakarrik da eta bere zorit xarra kontat zera dator. Bakarkako mint zaldi 
oso luzea egiten du, Larzabalen ant zerkietan izanen den luzeena. Predikuen 
eragina sumat zen da. Baina, akat s horiek zuzent zen joan zen eta elkarri zke-
tak gero eta zorrot zagoak ziren, pert sonaia bakoit zari ezaugarri bereziak 
eskainiz, ant zezlari bakoit zari bere artearen erakusteko aukera emateko.

Matalas beste helburuekin eraiki zen. Matalas obrak zeraman urtetan 
lant zen eta zorrozten aritu zen proiektua, euskal kont zient zia kolektiboa 
indart zea kulturaren bitartez, ant zerkietako pert sonaien bitartez. Horrela 
urtetan landua izan zen publikoak Matalas ezagutu zuen, Matalasek ziona 
ulertu zuen eta t xalotu zuen. Askotan ant zerki historikoek ez zuten histo-
rialarien azterketa pasat zen, askotan uneko gertakariekin nahasiak izaten 
bait ziren. Adibidez, ait zineko urteetan Hegoaldetik etorritako errefuxiatuek 
problematika zaharrak azalerat zen zituzten. Larzabal berak Anai Artea elkar-
tea sortu zuen, euskaldunek bizi zituzten gora-beherak oholt za gainerat zen 
zituen, besteak beste euskal errefuxiatuei babesa emateko. Gose grebak 
egiten zirelarik Baionako katedralean, horretaz hit z egiten zen Larzabalek 
ant zerkietan.

Bide luzea euskal lurra defenditu zuen apeza oholt zaren gainera 
ekart zeko, euskal historia markatu zuen pert sonaia, kantuz gogorat zen zena. 
Matalasen bitartez euskal identitatearen goraipat zen zen, Matalas apeza 
izanki, identifikazio handia zen autorearekiko.

Bi antzerki horien artean 17 urte iragan dira. Urtez urte publikoa emenda-
tuz joan da, ez da ant zerki horiez aspertu, ase.

10. P. LARZABAL. Idazlanak. Lizarra: Elkar, 1991, 221; or.
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4. ONDORIOA

Gaur egun, Larzabalen ant zerkiak ematen dira, ulert zen eta preziat zen dira, 
errepikat zen dira, euskaltasunaren sentimendua a zkarki aldarrikat zen dituzten 
ant zerkiak direlarik. Ibañeta ant zerkiak euskaltasuna goraipat zen zuen, 1969an 
emana izan zen eta horretaz hit z egiten zuen Inaki Beobidek Argia asteka-
rian. Berrogei urte berantago ant zerki bera emana izan da Larzabalen. Bi mila 
pert sona baino gehiagok ikusi du ant zerkia. Larzabalen ant zerkiak klasikoak 
bihurtu dira publikoari hit z egiten baitiote, publikoak ulert zen baititu, benetako 
emozioak sort zen baitituzte. Benetako arrakasta, omena da autoreari.

Kalitate zko ant zerkiaren alde lan egin den urte horietan, ant zerki amateurra 
eta ant zerki profesionalen arteko debateak jorratu ziren eta debate horrek gaur 
egun ere jarraipena badu. Ant zerki amateurrak sekulako maila erakut si du, eta 
sekulako tokia izan du euskaltasunaren aldeko indarren sozializat zeko.

Euskal identitateaz hit z egiten duen ant zerkia, literatura, bizi da, geroak 
baduke euskal identitatearen aldarrikapena idazleen artean, sort zaileen 
artean, euskaldunen artean beharre zkot zat sentit zen bada. Unibert saltasuna 
aldarrikat zen da kalitate zko literatura aipat zen delarik. Ant zerki identitarioa 
kalitate zko literatura egiten saiatu da, antzerki honek harrera ona izan du eta 
oraindik badu.

Ibañeta ant zerkiaz duela hogeita hamar urte plazaratutako kritika.
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