AURKEZPENA

1990. urtean Txomin Agirre idazlea hil zeneko mendeurrena zela eta, omenaldia eskaini zitzaion bere jaioterrian.
Ez da denbora asko igaro eta 1992. urte honetan, Herriko Udalak eta baita haibat Kultur Elkartek ere, egun, bizirik eta oparotasunez
«produzitzen» diharduen beste ondarrutar seme ospetsua omendu nahi dugu, Augustin Zubikarai.
Gehiegizkoa litzateke, Augustin bera lekuko dugula, bi ondarrutar hauen arteko konparaketa egitera ausartzea. Gehiegizkoa, zeren
Augustinen umiltasunak eragotzi egingo bait luke maila horretako ohorea pairatu eta jasan beharra.
Baina Euskarak, gure hizkuntzak, merezi duen etorkizun sendoa amesten dugun Ondarroako seme-alaba guztioi halabeharrezko
erreferentzi puntu bihurtu zaizkigu bata zein bestea. Horra nor gure gizon biak bat egiten dituen uztarria: Euskara.
Hortixik datorkigu hain zuzen, hau omenaldi hau egin nahia, bai eta Augustinekin batera eta bere itzalpean, lanean aritu diren
«Kamiñazpi», «Atxukale», eta beste herkide euskaltzaleei ere, nola ez, zabaldu nahiko genieke gure errekonozimendu hauxe.
Har dezatela bada, horiek guztiek, gure agurrik beroena, eta zeuri, Augustin, eguneroko lanari orain arteko gogoaz eutsi diezaiozun
opa dizugu.
Augustin Zubikarai
Omenaldi Batzordea

Augustin Zubikarai, Ea 1989an.

AUGUSTIN ZUBIKARAI

1914. urtean jaioa, Ondarroan egin zítuen lehenengo ikasketak, geroago, Saturraranera jo zuen bertako Apeztegian lau urtez ikasten
segitzeko eta ondoren, Gasteizera, filosofia ikasle urte betez. Gazte zelarik ekin zion lumari eta halaxe, guda aurretik jadanik hasia genuen
artikuluak plazaratzen, «Euzko», «Gudari», «Euzkadi Jel» edota «Argia» bezalako euskal argitalpenetan, gudaldian zehar ere, «Euzkadi» eta
euskara hutsezko beste egunkarietan garaiko beste idazle askorekin elkarlanean aritu zen eta, 22 urte besterik ez zituela, «Eguna» egunkariaren
zuzendariorde genuen.
Berak, gehienbat, kazetaritza eta antzerkia landu zituen hasieran. 1933-1936 bitartean lau ziren idatziak zituen antzezlanak: Aberriagaz
bizi, Illobaren indarra, Itxaslapurrak eta Itxasertzeko itsu mutila, «Euzkadi»k argitaratuak.
Guda bitartean kazetari eta gudari ibili zen, gudari, Bilbo galdu ondoren Laredo makurtzea gertatu bitartean, batez ere. Abagadune
haietako ondorengo urteetan, Castro Urdiales, Aranda de Duero eta Miranda de Ebroko konzentrazio zelaietan lan behartuak egitea,
Donostia eta Azpeitian 1936.ean gartzeleratuta egotea eta, kazetari gisa trukaturik, Tarbes eta Lannezemezan herrietan atzerriratua egotea
suertatu zitzaion, beste zenbait gertakariren ostean, 1941.ean Ondarroara itzultzerik izan zuen arte. Gerra garaian, gazte zelarik indar biziaz
hasia zuen bideari eutsi zion, hala ere, ez zuen eduki euskal kazetaritzan gehiago idazterik, euskaraz idazten zuen kazetari harentzat non
idatzirik ere ez zegoen eta. Orduko denboretan, bere herriaren ondoan, Mutrikuko lantegi batetan aritu zen lanean.
Urteetan goxo-goxo landu izan duen lana antzerkigintza izan bada ere, olerkigintza eta elaberrigintza ez ditu albo batera utzi. Antzerki
lanetan hainbat eta hainbat idatzi ditu, eta horietatik asko antzeztu eta saritu ere egin da, hala nola Itxasora (1945), Miarritzen saridun; Seaska
inguruan (1960), Gipuzkoa izeneko 2. saria; Jaunaren bideetan (1961); Kresaletan (1964); Mariñelak (1965); Iru alaba (1963), Toribio Alzaga
sariduna; Bizigarratza (1967), Gipuzkoa sariaren aipamena jasoa; Lurrunpean (1968), Gipuzkoa saria; Errekonduan (1969), Gipuzkoa saria;
Mendi zaharrak (1969), Toribio Alzaga saria; Mendi eta itxaso, Markinako Lore Jokoetako sariduna, eta Eskola maixua (1984), Santurtziko
saria; Baina izendatutako hauez gain beste hamaika antzerki idatzi ditu.
Augustin, kazetari eta antzerkigilea dela ezaguna izanik, ixilean bada ere, olerkigilea ere bada. Zangotzako Lore Jokoetan 1967. eta
1968. urte bietan saridun gertatu zen eta beste horrenbeste, Zornotzako Lore Jokoetan, bai eta Larrako Olerti Sarian eta Laukizko «Lauaxeta»
lehiaketan ere. Ez du ordea, olerki libururik argitaratu.
Elaberrigintzari beranduago heldu dio Augustinek, literatur sormen honen hasiera 1978.ean finka genezake, Bale denporak plazara
irtetzeaz batera hain zuzen, harrez geroztik elaberrigile oparoa izan da, Esan eta esango (1979), Azkue Saria; Anton Guzuretxe (1979), Txomin
Agirre Saria; LainoakMundakan (1980), Mundakan (1981), Itxastarrak (1985), Garratz etagordin (1986) eta Zaldupeko Txikiena (1991).
Azkenik ezin aipatu gabe utzi, itzulpengintzan eginiko hamaikatxo lan eta Ondarrba eta Lea-Artibai eskualdearen inguruei eta gaiei
buruz idatziriko makina bat artiluku eta liburu, hala nola, Ondarroa baserri giroan (1985); Mendeja (1988); Markina Xemeinlsla Markina
Xemein 7/(1991), Munitibar (1992).
Gaur egun oraindik ere etengabe ari da idazten, berak esan bezala «lanean segitzen dut, azken obra aurten bertan idatzia da» (Egin,
1991-12-19). Aipatu beharra dago 1961. urteaz geroztik Euskaltzain Urgalea dela eta bere buruari egotzi dizkion hainbat eginkizunen artean,
besteak beste, aldizkari zuzpertzaile, kolaboratzaile eta zuzendari, edota Euskarazaintza Akademiaren Lehendakariorde izan ezezik
Ondarroako Udal Kultur Etxearen Zuzendari ere bada.
Ezer esan ahal baledi Augustin Zubikaraik eginiko lanaz oparoa eta era askotakoa dela da. Ez da erraza euskal literaturan berak adina
sortu dutenik aurkitzea, izan ere, bere berbak, bigunak batzuk, garratzak besteak, itsas irudietatik sortuak izan ala ez, berez ateratzen zaizkio,
eta bere euskalkian idatzi ohi dituen lanak, denbora laburrean hasi eta amaitzen ditu.

Augustin Zubikarai bere emaztea eta seme-alabekin.

