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AUGUSTIN ZUBIKARAI

NORTASUNA
Eugenio AROZENA.- Zubikarai'ri galdetu d i o g u : Zure izena
zein da?
A u g u s t i n ZUBIKARAI.- Nire izena Augustin.
Gure zarrak Arana Goiri tar Sabin'en izendegia erabiltzen ekien.
Gogoratu kostatu egin zala Elizak aren izendegia onartzea.
Gazteiz'ko Gotzain idazkien bat ere egon zala galerazten. Baiña
azkenez, Erromatik egon zala baimenen bat. Eta orrela asi ziran parrokietan izenak onartzen, beti ere erdal izena alboan jarrita. Ala
nirean esaten da Augustin o Agustin.
E. A.- Orretara A u g u s t o txiki?
A. Z.- Ez, Augustin. Ez al da frantzesez ere Augustin, eta latiñez
Augustinus, eta gerkeraz Augustinos?
Izena beti da izen. Bataioan edo ta legepean ezarria.
E. A.- Aurrera. Ikasketak?
A. Z.- Amar urtekin Saturraran'en sartu nitzan urtean, Eguberri
jaietan erre zen Andoain'go Seminario txikia eta gero angoak
Saturraran'en jarraitu eben urtea.
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Bostgarren urtean gaixotu nitzan eta etxetik ikasten ekin. Baiña
Gasteiz'ko Gotzain zan on Mateo Mujika jauna ez zan etxetik
ikasteko zale, eta beste urte bateko epea emon eustan sendatu ta
Seminarioan jarraitzeko. Eta bitartean otzitu. Beraz lenengo Filosofiko urtea ikasten asi ta bertan amaitu.
E. A.- Eta idazten asi, noiz?
A. Z.- Garai aretan "Jaungoiko Zale" alkartea zan illeroko bat argitaratzen ekiana eta "Ekin" asterokoa ataraten asteko ebillan. Arako
asmotan tokia egin eusten Amorebieta'n, baiña osasunez makal nebillen eta etxera biurtu bear. Etxetik asi nitzan "Euzkadi" egunkarian
idazten, euskeraz eta erderaz ere bai, euskal gaietaz.
E. A.~ Noiz asi edo ausartu ziñan antzerki gaietan?
A. Z.- Ba gendun batzokian antzerki talde bat. Obeto esanda, bat
baiño geiago. Ba dakigu garai aretan parrokietako Mariaren alabak
galerazi egiten eutsela euretako bazkideei mutillekin dantza lotuan
eta abar, bai eta antzerkietan mutillekin lan egitea ere. Luistarrak ez
ziran ain estu. Origaitik mutillen talde bat gendun, neskena beste bat,
eta "mixtoa" bestea, baiña neska batzuk sartzen ez zirala, esandakoagaitik. Zuzendari aukeratu ninduen eta ortik zaletasuna.

Bizkaiko Foru Aldundiaren omenaldia. 1986.
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Gabon irudiak Ondarroa'n, "Seaska inguruan" antzerkiko ikuskizun bat.

E. A.- Ori antzeztuteko. Eta idazteko?
A. Z.- Lenengo antzerkia mutil txikientzat, eskola mutillentzat
idatzi neban. "Aberrijagaz bizi" deitzen zan. 1.933 urtean "Euzkadi"
egunkarian agertu zan, zatika.
Mungia'n antzeztu zan lenengoz. Areik asi ziran guri zirika. Atsegiñez ikusi zan lan ori, eta onek berotu beste zerbait idazteko.
Ondoren "lllobaren indarra" deiturakoa idatzi neban. Au ere "Euzkadi" egunkarian agertu zan zatika, 1.934 urtean. Ondarroa'n emon
gendun lenengo aldiz.
Urrengo urtean, 1.935'n , eta au ere "Euzkadi" egunkarian atalka
agertu, "Itxas Lapurrak" deiturakoa, XVII garren gizaldiko itxas lapurren eginkizunetan iruditu eta gaitua.
Esana lez, iru oneik "Lauaxeta" zanak "Euskadi" egunkarian erabiltzen eban Euskal orrian agertu ziran eta "Lauaxeta" zanak arduratzen eta adoretzen nindun antzerkiak idazten jarraitzera.
E. A.- Eta ondoren?
A. Z.- Gure gerra aurretik oraindik beste antzerki bat idazteko aukera euki neban.
Bilbao 'ko Euzko Gaztediak eratuta, euskal antzerki leiaketa bat
iragarri zan 1.935 urtean.
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"Jaunaren bidetan

Leiaketa onetarako idatzi ta bialdu neban "Itxas ertzeko itsu
mutilla" deiturakoa.
Gure guda sortu zan eta an geratuko zan nunbaiten Euzko
Gaztedi aretako paperen artean.
E. A.- Eta gero porrot?
A. Z,- Ez. Ba dakizu gerratean "Eguna" euskal egunkaria gendula gure kontura.
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