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Sarrera

Beharrezkoa da dolua ondo burutzea.
Bestela, arrisku bat dugu:
iraganaren inertziak galaraz diezaguke
datorrena ezagutzen.
Javier Melloni

Xabierren, 2009ko urtarrilaren 4an
Antonio Zavala 2009ko urtarrilaren 2an hil zen. Eta handik
bi egunera, urtarrilaren 4an, igandez, izan ziren haren hiletak
Xabierren. “Egun hotz bezain argia zen. Nafarroako zeru oskarbiak urdin bizi aparta eskaintzen zuen hara hurbildu ginen euskaltzaleoi. Hodeiertzean, elurturik zeuden mendi-gailurrak. Nafarroako lautadetara sartzea zeru-lurrak zabaltzea
bezalakoa zen”, idatzi zuen adiskide Jabier Kalzakortak.
Xabierren hilobiratu genuen Antonio, jesuitek duten hilerrian. Xabierren bizi izan zen azken urteetan. Hilobiraino
lagundu genion, etxeko eta hainbat adiskiderekin batera. Zerraldoaren gainean zeraman Ustu ezin zan ganbara liburua,
berak idatzia, Txirritaren zenbait bertso eta gertaera bilduz.
Frantxi Lopez Landatxek ipini zion zerraldoan, elizako sarreran, hiletaren hasieran. Izenburu harenak baino hitz egokiagorik Antonio erretratatzeko!
Hilobiratzen genuen bitartean, Izaskungo Amaren kanta
kantatu zuten etxekoek. Une hunkigarriak izan ziren. Aurrez
aurre nuen Jabier Kalzakorta; aldamenean nituen Joxemari Iriondo eta Frantxi Lopez Landatxe, Joakin Berasategi eta
Auspoako lagun batzuk; ez oso urruti, zenbait euskaltzain eta
Euskaltzaindiko Herri Literatura batzordekideak.
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Xabierren amaitu zen Zavalaren mundu honetako ibilbidea, non eta berrogeita hamabost urte lehenago bertsoak
biltzen hasi zen leku berean. Laurogeita bat urte betetzeko
zorian zegoen.
Urtarrilaren egun hartan, inoiz baino distiratsuagoa ageri
zitzaigun tolosarrak utzitako ondare harrigarria. Donostian
gelditzen zen, Koldo Mitxelena Kulturunean, hark txindurri
nekaezinaren moduan Euskal Herrian zehar bildutakoaz osatutako artxiboa, 2005ean Gipuzkoako Aldundiari dohaintzan
eman ziona. Auspoa liburu-bilduma oparoan uzten zigun,
txukun plazaratua, artxibo horren muina. Eta, horrez gain,
eskueran genuen Biblioteca de Narrativa Popular bilduma ere,
gaztelaniaz idatzitako obraz osatua.
Orduan amaitu ziren gure arteko hizketa patxadatsuak,
hitz-aspertu deitu ohi direnak, nahiz eta gu ez ginen inoiz
DVSHUW]HQ KDUHNLQ KL]NHWDQ DVNRWDQ JDL PRQRJUDÀNR EHUD
erabiliagatik: Auspoa. Hainbeste zuen hark kontatzeko eta
halako aukera ematen zuen gaiak berak. Eta hainbeste jakin
nahi genuen guk, kontu txikienetatik hasi eta ezkutuenetara
ere iritsi nahian. Halakoetan, gustura sumatzen genuen Antonio. Gustura ematen zigun hainbat urtetako ibilbidearen
berri; eta, horretara mugatu gabe, erraz jotzen zuen atzerago
ere, Tolosako umetako oroitzapenetara eta Adunako udaldietakoetara. Eta gehienetan atzematen genion zerbait berria.
Hain zen agortezina haren altxorra. Eta hain atsegina haren
hitz-jarioa.
Tarteka, guk ere zerbait ipini nahi izaten genuen geure alGHWLN(WDQRL]EDLWXUWHWDQODQGXWDNRNRQÀDQW]DUHQJHUL]DQ
ohi baino gehixeago ere arriskatzen ginen ezkutuko kontuetan barrena. Horrelakoetan, barre gozoz erantzuten zigun Antoniok, eta apenas hornituko zuen barre hura hitzez. Nahiago
izaten zuen gauzak airean zintzilik utzi.
Joxemari Iriondok askotan berritzen ditu Zavalaren hitz
batzuk: “Más de uno morirá en el intento”. Antoniok horrela
12

esaten zituen, gaztelaniaz, ia-ia mehatxuka, adieraziz zer-nolako lanak izango zituen norbaitek, baldin eta deskuiduan
hark utzitako artxiboa ordenatzera ausartzen bazen egunen
batean. “Gizajoa!” eranstea besterik ez zitzaion falta izaten.
Niri, berriz, Antonioren barre gozo hura gelditu zait oroimenean iltzatuta. Eta, pixkana-pixkana, barrea hitzez hornituz ere joan zait, Antoniok esan nahiko balit bezala: “Ondo
ari zara, ondo zoaz..., baina ez da hori, ez da horrela... Baina
segi, segi bila...”.
Egun batean, zertaz ohartuko eta badela Ekialdean esamolde bat, aforismo bat –“neti-neti”–, azken batean gauza
bertsua adierazten duena. Sanskrito hizkuntzan “ez da horrela, ez da horrela” esan nahi omen du, eta Izatearen azken
errealitatearen bila dabilenari esaten omen zaio, Izate hori
ezezka soilik adieraz daitekeela gogoraraziz.
Urtarrilaren 4a hartatik aurrera, bestelakoak izan beharko
zuten gure hizketek. Antonio ez genuen gehiago aurrez aurre
izango. Aurrerantzean, oroitzapenak baliatu beharko genituen, harekin bakarka nahiz lagunartean izandako hizketak
edo egindako lanak, eta hark hain eskuzabal utzitako idatziak.
Eskerrak zertxobait landua genuen terrenoa.
Antoniok berak hala nahita, Joxemari Iriondok, Jabier Kalzakortak eta hirurok osatuko genuen Auspoa taldea, eta gogaide eta bidaide izango genuen Frantxi Lopez Landatxe, Koldo
Mitxelena Kulturuneko zuzendaria. Laurok elkarrekin jarraitu beharko genuen Auspoa altxorra zaintzen eta zabaltzen.
Erantzukizun handia zen guretzat. Baina bagenekin ez ginela
bakarrik izango. Lagun asko eta onak baititu Auspoak.
Antoniok liburu bat bukatu eta behin baino gehiagotan
aitortu izan zigun:
–Hitzaurrea idaztea falta zait, eta ez dakit zer jarri.
Beti berdin erantzuten nion:
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–Konta ezazu nola egin duzun liburua.
Eta ohiko erreparoa jartzen zuen:
–Baina ez al da itsusia norbere buruaz hitz egitea?
–Hala izango da –erantzuten nion–, baina horixe duzu irtenbiderik egokiena.
Zorionez, behin baino gehiagotan eman zuen amore. Eta
gaur, horri esker, eskueran ditugu bitxi eder askoak. Esaterako, hitzaurre batzuk soilik aipatzearren, Pedro Maria Otaño
eta bere ingurua, Euskal erromantzeak edo Uztapideren Berriz
plazara liburuetan idatziak.
Baina beste batean ere egin zidan Antoniok galdera bera:
Deustuko Unibertsitateak Honoris causa doktore izendatuko
zuela jakindakoan. Izendapen horren biharamunean hitzaldi
bat eman behar zuela unibertsitate berean eta ea zer esan
behar zuen, noiz eta bezperako hitzaldian dena esana izango
zuenean.
–Konta ezazu Auspoaren historia –bota nion.
Egun hartan ez zidan erreparorik jarri.
Bi hitzaldi horiek, eta Antonioren beste asko, egoki jasoak
daude Auspoaren auspoa izenburua daramaten lau liburukietan. Hortxe ditugu eskueran, hainbatetan aipatutako kontuen
oihartzun. Izan ere, noizbait bururatu zitzaion Joakin Berasategi zenari denak bildu eta plazaratzea. Harengatik izan ez
balitz, gaur sakabanatuak izango genituzke seguruenik, eta
galdua ere bai bat baino gehiago. Bide batez esanda, Joakinek
berak asmatua da Auspoaren auspoa izenburua. Uste baino
ere zor handiagoak ditugu Joakin eskuzabalarekin.
Mila oroitzapen lagun genituela itzuli ginen Xabiertik urtarrileko igande hartan. Amaitua zen Antonioren mundualdia. Hark utzitako altxorra gelditzen zitzaigun.
Egun hartan bizi eta gogoratuak jasoz idatzi nuen Deia
eta El Diario Vasco egunkarietako. “Bi izar Xabierko zeru gainean” izenburua ipini nion bigarrenera bidali nuenari.
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2009-2013: oroitzapenak, eskeak, erantzunak
Antonio Zavalak 2005ean egin zion artxiboaren dohaintza Gipuzkoako Foru Aldundiari. Artxiboaren lehen zatia, 2008aren
azaroan ekarri zuten Koldo Mitxelena Kulturunera Frantxi
Lopez Landatxek eta Joxemari Iriondok. Handik hilabete gutxira, Antonio hil berritan, eskuratu zuten gainerakoa.
Geroztik, Iriondok sarri samar berritu izan du Antonioren
“más de uno morirá en el intento” zirikatzaile hura. Gaur,
Kulturuneko profesional onen eskuetan da artxiboa, eta pixkana-pixkana ari dira dokumentuz dokumentu katalogatzen
eta ordenatzen.
Artxiboarekin batera iritsi zen Kulturunera Zavalaren
ordenagailua. Antoniok hantxe zituen, gehienak bideratu
samarrak, azken aldera aipatzen zizkigun lanak. Hauek argitara ematea izan da gure lehentasunetako bat; tartean, Antonioren kutunenetakoa: Bilboko gabon-kantak.
Horiekin batera lehendik bideratuak genituenak ere argitaratuz, guztira beste hemeretzi obraz hornitu dugu Auspoa
–hauxe da hogeigarrena–, azken zazpi urteotan.
Bestalde, noizbehinka atea jo izan digute Auspoa taldekooi, Zavalari buruzko lan edo argibideren bat eskatuz, galderaren bat eginez...
Eskari horiei erantzunez plazaratu dira, esaterako, JoxePDUL ,ULRQGRN LGDW]LWDNR =DYDODUHQ EL ELRJUDÀD ODEXU EDWD
Euskaltzaindiaren eskariz egindako hilberri-txostena; bestea,
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak eskatua Bidegileak sailerako. Neuk ere gustura eginak ditut hiruzpalau ahalegin.
Bai: badakit itsusia dela norbere buruaz jardutea, baina berriro halabeharrak agintzen du.
Hitzaldi bat izan zen lehenengoa, Tolosako Udalak eskatua, ekitaldi bat antolatu zuela-eta Zavalaren omenez, 2009ko maiatzaren 22rako. Egan aldizkarian argitaratu zen hitzal15

diaren bertsio idatzia. Joxemari Iriondok ere parte hartu zuen
ekitaldi hartan.
Eusko Ikaskuntzakoek eskatu zidaten bigarren lana, Antonio hil eta berehala, RIEV aldizkarirako. Saiatu nintzen hitz
gutxitan azaltzen zer den Auspoa eta nolako altxorra jasotzen
duen bere baitan.
Hirugarren eskaria ere Eusko Ikaskuntzatik jaso nuen.
Oraingoan, Auñamendi Entziklopedian plazaratzeko zen, ostera ere Auspoaren berri emanez, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Ahalik osoen eta laburren idazten saiatu nintzen,
entziklopedien baldintza eta ezaugarrietara egokituz.
Laugarren ahalegina Euskaltzaindirako egin nuen, euskaltzainburu Andres Urrutiak eskatuta. Izan ere, Akademiak
2011n ipini zuen Auspoa digitalizatua bere webgunean. Eta,
horretara mugatu gabe, ikusi nahi zuen zer bide egin daitekeen Auspoa ustiatuz. Proba txiki bat egin nuen, Auspoa
hiztegia izan zitekeenari begira: hitz bakar bat hartu –jaso–
eta aztertu nuen zer esanahi hartzen dituen Auspoako hogei
obratan. Proba oso mugatua izan arren, emaitza esanguratsuak eskuratu genituen.
Lau lan horiek Auspoa dute gai eta, batera bilduta, Auspoaren ikuspegi orokorra eskaintzen digute. Orokorra, baina
osoa ez. Auspoa baino gehiago baita Auspoa. Ezin da Auspoa
zer den ulertu, ez bada atzematen zertan aritu zen Antonio
Zavala, zerk eraginda, zeren bila. Horiek geureganatu ahala
eta ahalean geureganatuko dugu Auspoa ere eta, are gehiago,
izango gara gai Auspoari jarraipena emateko.

Saiakera hau
Hamalau urterekin izan nuen lehenbizikoz Antonio Zavalaren
berri. Bazela jesuita bat egundoko bertso pila bildua zuena
eta haiek argitaratzen ari zela, pixkana-pixkana. Handik pare
bat hilabetera, 1964ko Eguberrietako oporretan, irakurri nuen
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hasi eta buka Azpeitiko Premioaren bertsoak liburua, Auspoa
bildumako 27. zenbakia, urtebete lehenago plazaratua. Literatur irakasle Aingeruk utzi zidan, bertsoekin eta bertsolariekin nuen txoramena ezagututa. Geroztik, hazi besterik ez da
egin bertsolaritza eta Zavalarekiko nire atxikimendua.
Hamabost bat urte geroago izan nituen lehen harremanak Antoniorekin. Hasieratik ikusi nuen eroso neure burua
haren ondoan, eta berehala hasi nintzen sumatzen zer-nolako mundu miresgarri eta aberatsa zegoen haren baitan. Eta
lehen galderak sortu zitzaizkidan. Batzuen erantzuna apurkaapurka osatu dut. Beste galdera batzuk gero eta indar handiagoa hartuz joan dira.
Zerk eraman zuen halako lana bere gain hartzera? Zer
asmo eta helburu izan zituen abentura hartan sartu eta berrogeita hamabost urtean zehar aurrera eta aurrera egiteko,
eguna joan eta eguna etorri? Zerk eragiten zion amaigabeko
lanean, zenbat eta gehiago egin orduan eta eginkizun handiagoa ikusteraino? Zer zegoen etengabeko jarduera amorratu
bezain pozgarri haren oinarrian? Zerk eragiten zion su hari?
Baina, azken batean, galdera bakarra osatzen dute guztiek:
zertan aritu zen Antonio Zavala ia bere bizitza osoan zehar?
Galdera nagusi horri erantzun nahi lioke saiakera honek.
Galdera ausart eta arriskutsu horrek zulatu izan nau
behin eta berriz. Galderak norbanakoaren barne-esparrura
garamatza, norberak ere ondo ezagutzen ez duen esparruraino eta, ezagututa ere, ondo zaindu eta ezkutatzen duen azken
barrutiraino. Antonio bizi zela, behin baino gehiagotan egin
nion galdera aldez edo moldez; lotsagabe samar ere bai tarteka. Eta horren bila nenbilelako esaten nion, aukerarik galdu
gabe, idatz zezala nola egin zituen lanak.
Galdera horren harira, elkarrizketa luze baten emaitza da
saiakera hau. Antonio bizi zela, ordu batzuk egin genituen
elkarrekin hizketan; eta hura hil ondoren ere ez da hizketa
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amaitu, nahiz eta orain haren testuak soilik izan solaskide.
Baina ez dira pasarte hilak. Bertan daude bizi zeneko hainbat
hizketaren oihartzunak ere. Are gehiago: esango nuke pasarte esanguratsu batzuk gero eta esanguratsuago bihurtu zaizkidala, eta bizi berria dariela etengabe.
Elkarrizketa, berriz, beti da gutxienez biren artekoa. Eta
hizketa horretan ezinbesteko partaidetza dute solaskide bakoitzaren iritzi, aurreiritzi, ikuspegi eta, azken batean, munduak.
Esan nahi dut neure munduaren isla ere badela elkarrizketa
luze hau. Edo, bestela esanda, Zavalaren bizitza eta obraren
neure interpretazioa ere badela liburu honetakoa. Ezinbestez.
Hala ere, saiatu naiz, eginahala, subjektibismoan ez erortzen.
Baina izan dut subjektibismoa saihestea baino zeregin zailagorik: Zavalaren lanak eta esanak konprenitu (osorik ulertu
eta besarkatu) ahal izateko ikuspegi eta markoa aurkitzea.
Eskueran ditugu hark eginak eta esanak. Eginak, argitaratu
zituen 303 obretan eta orain Koldo Mitxelena Kulturunean
dagoen artxibo edo funtsean. Esanak, batik bat Auspoaren
auspoa izenburuko lau liburuetan. Baina ez da erraza dena
osotasun batean ulertu eta konprenitzen. Nahiz eta asko idatzi zuen bere egitasmo eta lanaz, asko utzi zuen erdi esanda
eta iradokita. Eta horiek ere konprenitu nahiko genituzke.
 'HQD NRQSUHQLW]HNR JLOW]D D]NHQHDQ KHUPHQHXWLND ÀORVRÀNRDQHWDH]GXDOWDVXQDUHQMDNLQGXULDQDXUNLWXGXW$QWRniok berak iradoki eta urratutakoaren harira. Hermeneutika
horren aita eta jakinduria hori landu dituzten zenbait autore
izan ditut lagun eskergaitz: hermeneutikara hurbiltzeko1, Ga1

*DGDPHUUHQ SDVDUWH EDWHN DUJL OH]DNH KHUPHQHXWLND ÀORVRÀNRDUHQ
ekarpenarena. Honelaxe dio, hain zuzen, arestian aipatutako solaskidearen partaidetzaz (Gadamer, 2001a: 75-76; 2002: 111):
8QDKHUPHQpXWLFDÀORVyÀFDOOHJDUiDOUHVXOWDGRGHTXHODFRPSUHQVLyQVyOR
HVSRVLEOHGHIRUPDTXHHOVXMHWRSRQJDHQMXHJRVXVSURSLRVSUHVXSXHVWRV/D
DSRUWDFLyQSURGXFWLYDGHOLQWpUSUHWHIRUPDSDUWHLQH[RUDEOHGHOVHQWLGRGHOD
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damer (Marburgo, 1900 – Heildelberg, 2002); eta ez-dualtasunaren iturritik edaten hasteko, Raimon Panikkar (BartzeloQD²7DYHUWHW 0yQLFD&DYDOOp .DQDULD+DQGLD
 HWD(QULTXH0DUWtQH]/R]DQR *XDGDODYLDU %LEOLRJUDÀDQDLSDW]HQGDDXWRUHKDXHQ]HQEDLWREUD
Azkenean, bederatzi kapituluk osatzen dute saiakera, bost
ataletan: 1) “Antonio Zavala (1928-2009)” (kapitulu bat), 2)
“Zauria” (bi kapitulu), 3) “Auspoa” (hiru kapitulu), 4) “Paradigma berria” (bi kapitulu) eta 5) “Hauspoa” (kapitulu bat).
Lehen ataleko kapituluak ´%LRJUDÀDPRGXDQµGXL]HQEXUX=DYDODUHQELRJUDÀDUHQ]LUULERUUREDWGD/DJXQJDUULL]DQ
nahi du beste ataletan aipatutako leku, data eta gertaerak
egoki kokatzeko.
Bigarren atalean, Antonioren funtsezko bizipen bat du
gai lehen kapituluak. Zauri handia utzi zion barruan. Horrek
eraginda jabetu zen gure gizartearen kultur urraduraz. Hortxe dago, nire ustea zuzena bada, haren obra ulertzeko giltza.
Urradura hori sendatu nahian hasi zen bere egitasmoa zirriborratzen. Egitasmo hori –egitasmo bikoitza– azaldu nahi du
atal honetako bigarren kapituluak.
Hirugarren atalean, egitasmoaren emaitza ezagunena dugu
gai: Auspoa. Hitz honek laburbiltzen du Zavalak egina. Lehen
kapituluan, saiakeraren 4.ean, Auspoa gauzatuz urratutako
bidea berrituko dugu mugarriz mugarri. Hurrengoan, hark
argitaratutako guztia zehazten saiatuko naiz, zenbakiak lagun. Auspoa ondarea du mintzagai ondorengo kapituluak,
saiakeraren 6.ak.
Laugarren atalean, egitasmoaren alderdi ezkutuena landuko dugu: Zavalak bai Auspoaz eta bai kultur urraduraz

FRPSUHQVLyQ(VWRQROHJLWLPDORSULYDGR\DUELWUDULRGHORVSUHMXLFLRVVXEMHWLYRV\DTXHHOWHPDHQFXHVWLyQ²HOWH[WRTXHVHTXLHUHHQWHQGHU²HVHO~QLFR
FULWHULRTXHVHKDFHYDOHU
,NXVHUDEHUHDQ´6REUHHOFtUFXORGHODFRPSUHQVLyQµ *DGDPHU 
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egindako gogoetak. Horiek sistematizatzen saiatuko naiz.
Hala zirriborra dezakegu, 7. kapituluan, hark herri-literaturaz zuen teoria. Eta 8.ean dugu zain tolosarraren aurkikuntza
harrigarria, haren bizitza eta obra koroatzen duen giltzarria.
Azkeneko atala, “Hauspoa”, ia berez bezala darie aurreko
lauei, saiakeraren ikuspegi osoa eskainiz eta, horrekin batera, Antonio Zavalaren ustekabeko irudi bat.
Honela azal dezakegu saiakeraren egitura:

Antonio Zavala
(1928-2009)
(1. kapitulua)

Zauria
(2. kapitulua)

Egitasmo bikoitza
(3. kapitulua)

Auspoa

Gogoetak

(4, 5 eta 6. kap.)

Herri-literaturaz Kultur urraduraz
(7. kap.)

Hauspoa
(9. kapitulua)
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(8. kap.)

Datozen orrialdeetan, behin eta berriz egingo dugu topo
Zavalaren hitzekin. Horiek ditugu gidari eta bidelagun. Horiek
ditu saio honek oinarri. Horiei berriro hitz eginaraztea, beste asmorik ez du. Hori lortzen duen neurrian beteko du bere
egitekoa. Horretarako lagungarri izan daitekeelakoan, hark
idatzi bezalaxe aldatu ditut hona, hark idatzitako hizkuntzan
²HXVNDUD]HWDJD]WHODQLD]²HWDRUWRJUDÀDQ
Batzuetan, borrokan sumatuko dugu Antonio bere buruarekin, gauzak azaldu nahi eta ezinean bezala. Halaxe sumatzen genuen, bere zenbait lanez galdetzen genionean ere.
Beti motz geratzen baitira hitzak eta esaldiak.
Berriro esanda, elkarrizketa luze baten emaitza da saiakera. Zavala bera izan dut lehen solaskidea eta solaskide nagusia. Alabaina, berehala sartu ziren hizketan beste zenbaiten
ahotsak. Batzuk, idazten ari nintzela. Horrek zenbait pasarte
behin baino gehiagotan berridaztea eskatu dit. Beti baitago zer zuzendu, zer osatu eta gozatu. Baina noizbait amaitu
behar izaten dira lanak, nahiz eta elkarrizketa bera ez den
inoiz bukatzen.
 %LEOLRJUDÀDQGDXGHMDVRWDVRODVNLGHHQL]HQDNHWDREUDN
Idatziaren irakurketa errazteko, oin-oharretan ipini ditut aipatutako pasarteen erreferentziak. Era berean, oin-oharretan jaso ditut, arestian egin dudan bezala, astunagoak izan
daitezkeen zenbait pasarte, hauek ere eskuratu ditudan hizkuntzan, solaskide guztien aipuak bezalaxe. Bestalde, beti
jatorrizkoak dira aipuetako letra etzanak. Neuk zerbait nabarmendu behar izan dudanean, letra lodiz nabarmendu dut,
aldi bakoitzean oin-oharrean gogoratzen dudanez.
Zabalik geratzen da saiakerako elkarrizketa. Oraindik
asko dago esateko eta jakiteko. Izango ahal dugu horretarako
aukerarik. Bizi balitz, Antonio bera izango genuke lehen solaskidea. Irribarre ere egingo liguke behin eta berriro, “neti,
neti” esanez, “ez da hori, ez da hori”, baina aurrera jarraitzeko
animatuz.
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Esker onez
Ez dezaket sarrera hau amaitu zenbait adiskideri eskerrak
eman gabe. Gutxitan sumatu dut neure burua horren zordun.
Lehenik eta behin, Antonio Zavalarekin berarekin nago
zordun, inoiz kitatu ezingo ditudan zorretan. Nire bizitzako
oparirik handienetako bat izan da hura hain gertutik ezagutu
izana. Gizaki gutxi ezagutu izan ditut horren barrutik. Antonio ez zen bere buruaz hitz egin zalea, baina ez zen asko
zirikatu behar Auspoaz hitz egin zezan. Oso gustura aritzen
zen bere obraz. Hain ziren bat, ordea, haren obra eta haren
barne-barneko taupadak, nola bereizi bata eta bestea?
Eta, Antoniorekiko miresmena eta esker ona azaldu bezain
laster, ezinbestekoa dut Joakin Berasategirekikoa ere aipatzea, oso bestelako arrazoiz bada ere. Oso eskuzabalak izanik
biak, Joakinen eskuzabaltasunak ez zuen neurririk. Ez dakit
idazteko kontua den, baina hain ondo erretratatzen du haren
izaera! Behin batean, honako aitorpen hau itzuri zitzaion Joakini: “ni emakume izan banintz, puta galanta izango ninduan:
beti eman eta eman”. Eta, neurrigabeko emate horretan, Auspoa zuen begiz joa. Nola joa ere, Sendoa argitaletxearen ateak
erabat zabaltzeraino!
Ezinbestez aipatu behar ditut Euskaltzaindiko Herri Literatura batzordekideak. Zenbat ordu elkarrekin, gure herriliteratura hizpide, Auspoa ere tarteko! Zenbat hizketa gozo,
bizitza bera gai! Hildako adiskideen izenak besterik ez ditut
idatziko: Alfonso Irigoyen, Joxe Mari Aranalde, Juan Mari Lekuona eta Emile Larre agurtu berria. Zenbat lagundu diguten
Antonioren obra barrutik ezagutzen!
Azken hitzak zuentzat dira, Joxemari Iriondo, Jabier Kalzakorta eta Frantxi Lopez Landatxe. Ondotxo dakit zenbat
maite dituzuen Antonio Zavala eta Auspoa, eta zenbat lagundu didazuen saiakera hau ontzen.
Mila esker eta bat gehiago, denoi.
Zarautzen, 2015eko irailaren 13an
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Trikua
Urxo txuri polita

Triku bat ezagutu
nuen herenegun.
Hizketan hasi eta
egin ginen lagun.
Izatez zeinen hurbil,
ustez zeinen urrun...
Ai, lotsatiok zenbat
jasan behar dugun!
Lehendik ikusia
nuen argazkitan,
baita izana ere
aurrez aurre bitan.
Piztiek aspalditik
daukate begitan.
Ni ere haien menpe
egon naiz sarritan.
Piztiei irribarre,
trikuari muzin,
haien alde egin nuen
neure gaztetan zin.
Galdutako denborak
ematen dit gaur min:
eskuratu nahi eta
eskuratu ezin.
Herenegun goiz nuen
trikua sentitu,
etxera zihoala
beti bezain triku.
Hurbildu nintzaion ta
begira gelditu...
Ai, haren hitz guztiak
gogoan banitu!
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Pozik zabaldu zidan
etxeko atea,
harro arantzapeko
gordailu betea.
Zeinen zaindua duen
ta zeinen maitea
triku zaharrek utzi
zioten dotea!
Begira egon nintzen
harrituta mutu:
ai, zenbait bitxi polit,
eder ta ezkutu!
Segi horrela zaintzen,
arantzak ezkutu,
inork ez diezagun
alerik lapurtu.
Azalez latz zaitugu
baina mamiz guri,
bihotz neurrigabeko
triku lakatz hori.
Gordailua zabaltzen
diozu opari
sentimenduz hurbiltzen
zaizun edonori.
Hiru egun hauetan,
kantu eta dantza,
itxaropenak ohi dit
samurtu arratsa...
Zuri ere zor dizut,
kirikino latza,
kentzen hasi izana
barruko arantza.
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Antonio Zavala
(1928-2009)

%LRJUDÀDPRGXDQ

Ni, egun batez, ez dakit zein aizek bultzatuta,
edo zein izarrek argi eginda, etxetik atera nintzan,
begiak zabal eta belarriak erne, eta nere gogoko
pitxiak eskuratzen asi nintzan.
Antonio Zavala

Antonio Zavala (Tolosa, 1928 – Iruñea, 2009) laurogeita
bat urte betetzera zihoala hil zen, 2009ko Urteberri biharamunez. Jesuita, irakasle, mendizale, euskaltzale, euskaltzain
oso; herri-literaturaren biltzaile, ikertzaile eta argitaratzaile…
Hori guztia eta gehiago izan zen tolosarra; eta alderdi horiek
aztertuz hurbil gaitezke hura zer izan zen ulertzera.
Hala ere, asmo apalagoa du lehen kapitulu honek: AntoQLRUHQELRJUDÀDEHUH]LPRGXNREDW]LUULERUUDWXKDUHQREUD
hobeto ezagutzeko terrenoa prestatu nahian. Ez du beste asmorik. Gertaera, kontu eta data asko geldituko zaizkigu ikusi
HWDODQGXJDEH%LRJUDÀDUHQEL]NDUUH]XUUDEHVWHULNH]GD
Egiteko honetan, Zavalaren beraren testigantzak izango
ditugu batik bat oinarri. Aurretik, testigantza horiek egoki kokatzeko, ondo etorriko zaigu haren bizitzaren kronologia. Bi
iturri baliatuz dago egina: jesuiten Loiolako artxibo historikoa
eta Joxemari Iriondok Euskaltzaindirako idatzi zuen Zavalaren hilberri-txostena2.
2

Iriondo, 2009b: 1.827-1.828. Iriondok emandako kronologian, bitxikeria bat zuzendu behar izan dut, besteak beste: Zavalak Tolosan meza
berria eman zueneko eguna. Abuztuaren 9an eman zuela dio Antoniok,
Ramon Artolaren liburuaren hitzaurrean (Zavala, 1961b: 11); baina
abuztuaren 11n izan zela, Joxerra Garziak egindako elkarrizketan (Zavala, 2006: 154). Joxemari Iriondok ere abuztuaren 11n eman zuela
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Kronologia
1928.01.23: Tolosan jaio.
1945.09.14: Loiolara joan, jesuita izateko asmotan.
1945 - 1947: Loiolan, nobizio.
1947 - 1948: Urduñan, junior.
1948 - 1950: Loiolan, junior.
²2xDQÀORVRÀDLNDVWHQ ÀORVRÀDQOL]HQW]LDWX 
1953 – 1956: Xabierren, maisu (“maestrillo”).
1956.09.15: lehen hitzaldia, Arantzazun.
1956 – 1960: Oñan, teologia ikasten.
1959.07.30: apaiz ordenatua, Loiolan.
1959.07.31: meza berria Loiolan.
1959.08.09: meza berria Tolosan.
1960 – 1961: Gandian, hirugarren probaldia.
1961 – 1965: Donostian, San Ignacio ikastetxean, irakasle.
1961: Auspoaren lehen alea argitaratu. Euskaltzain urgazle izendatua.
1964: Euskaltzain oso izendatua.
1965 – 1967: Donostian, EUTGn.
1967 – 1972: Donostian, San Ignacio ikastetxean, irakasle.
1972 – 1978: Donostian, San Ignacio ikastetxean.
1974: Auspoa ertaina sortu.
1978 – 1991: Xabierren.
1991 – 1998: Donostian, San Ignacio ikastetxean.
1993: Auspoaren Sail Nagusia sortu.
1993: Biblioteca de Narrativa Popular sortu.
1996.12: Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokak Argizaiola eman.
1997.07.11: Labayru Ikastegiaren Gatzontzia saria jaso, herri-literaturaren alde egindako lanagatik.
1998 – 2009: Xabierren.
1999.11.17: Honoris causa doktore izendatu Deustuko Unibertsitateak.
2000.10.06: Herriko seme kuttun izendatu jaioterri Tolosak.
2005.11.11: artxiboa eman dohaintzan Gipuzkoako Foru Aldundiari.
2009.01.02: Iruñean hil.

esaten du, Antoniori ahoz jasota. Egutegiaren arabera, abuztuaren 9a
izan zen igandea. Hitzaurreko data dago zuzen. Gaztetan ez zion oroimenak hutsegin Antoniori.
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Iriondok egindako hilberri-txostenak egoki laburbiltzen du
Antonioren bizitza; baita egile berak Bidegileak bildumarako
idatzi zuenak ere3.
Era berean, beste bi lan dira egoki-egokiak, Zavalaren bizitzaren eta obraren ikuspegi osoa atzemateko: Antonioren
beraren hitzaldi bat, Honoris causa doktore izendatu biharamunean egina4 eta Joxerra Garziak Antoniori egindako elkarrizketa5.
 %LRJUDÀDPRGXNRKDXRVDW]HNRODXJDUUHQNDSLWXOXDQGXJX
hamahiru mugarritan, Auspoa gauzatuz Zavalak egindako
ibilbidea.
Gauzak gehiegi behartu gabe –hura bizi izandako lekuen
arabera, nagusiki– sei aldi bereiz ditzakegu Zavalaren bizitzan.

Tolosa eta Aduna (1928-1945)
Lehen hamazazpi urteetan, jaioterri Tolosan bizi izan zen Antonio Zavala, uda batzuk Adunan pasatuz. Urte hauek markatu zuten haren geroa. Sarritan esan ohi da paradisu izaten
dela gizakiarentzat haurtzaroa. Ez da beti hala izaten; bai,
ordea, Antonioren kasuan, bere hitzen arabera. Benetako paradisua izan zituen bai haurtzaroa eta bai ondorengo urteak.
Paradisu horren bihotzean, etxea dago. Auspoako liburuek etxe horren helbidea daramate lehen orrialdeetan, 1986a
arte: Santa Maria Plaza, 2. Tolosa.

3
4
5

Iriondo, 2010.
Zavala, 2006: 47-66.
Zavala, 2006: 149-164. Elkarrizketa, Joxerra Garziak Jakin aldizkarirako egin zion Antonio Zavalari, galderak euskara batuan idatzita
bidaliz. Antoniok ohi zuen modura idatziz erantzun zion, gipuzkeraz.
Gero, Joxerrak dena euskara batuan ipinita argitaratu zuen Jakinen:
Garzia (2001). Antoniok ere argitaratu zuen elkarrizketa, baina bakoiW]DUHQMDWRUUL]NRRUWRJUDÀDQ
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Etxearen bihotzean, ama aipatzen zuen beti Antoniok, herri-literaturaz eta herri-euskaraz ari zela. Idatzi, berriz, hauxe
idatzi zuen6:
Ama zanak [...] ao zabalik eukitzen gindun apalondoetan. Orduko telebista orixe baitzan.
[...]
Oiek danak [amaren kontaerak-eta] erri-literatura
dira. Onengana zaletzen orduan asiko nintzan ni, oartu
gabe bada ere.

Aita, hamar urte zituela hil zitzaion.
Etxetik ez hain urruti, eskolapioen eskola zuen. Hara joaten zen. Eta hara ere bertso-saltzaileen ahotsa iristen zen larunbatetan; orduan, eskola izaten baitzen larunbatetan ere7.
0iV>TXHORVEHUVRODULV@PHLQÁX\HURQORVYHQGHGRUHVGH
bertso-paperak, de hojas con estrofas; los cuales, hasta los
DxRV FLQFXHQWD \ WDQWRV VHJXtDQ YLQLHQGR ORV ViEDGRV DO
mercado de Tolosa.
$OOtHQHOYLHMR3RUWDOGH&DVWLOODMXQWRDO&ROHJLRGHODV
(VFXHODV3tDVDQWLJXD'LSXWDFLyQ)RUDOSUHJRQDEDQHOORV
VXPHUFDQFtDHVGHFLUODFDQWDEDQ8QDYH]XQSDGUHHVFRODSLRKDUWRGHODFDQWLQHODRUGHQyDXQRGHVXVDOXPQRV
´9HWH\GLOHDHVHYRFHUDVTXHVHFDOOH\QRVGHMHGDUFODVHµ
6DOLyHOFKLFRVHDFHUFyDOYHQGHGRU\OHGLMR“Orko apaiz
batek esan du oso ondo kantatzen dezula; eta ea gertuago
jarriko zeran, obeto entzuteko” >@ 1R VDEHPRV FyPR VHJXLUtDODFODVH
$HVRVYHQGHGRUHVORVYHtD\RDOVDOLUDOPHGLRGtDGH
GLFKRFROHJLR$SHQDVPHGHWHQtDSHURODLPDJHQGHOYHQdedor de hojas con un corrillo de oyentes en torno se me
6
7

Zavala, 1996b: 285.
Zavala, 2006: 209-210.

30

JUDEy)XHHOFDERGHKLORGHOTXHOXHJRHPSH]DUtDDWLUDU
VLQVRVSHFKDUTXpJUDQRYLOORLEDDVDOLU

Etxetik ere bertso-saltzaileak entzuten zituen igandeetan,
parrokiaren atarian kantuan8.
Nik ortxe amairu urte nituala, 1941-ean, Irailleko
igande-goiz batez eta oraindik oiean negoala, gizaseme
bat Tolosako parroki-atarian kantari somatu genduan.
Gu elizaren ondoan bizi baigiñan, jeiki, leiotik begiratu
eta bertso-saltzaille bat zala ikusi genduan. Auek, izan
ere, kantuaren bidez zabaltzen baitzuten beren salgaia.
Ondarrabia estropadak irabazi berri zan, eta aren gorantzan jarritako bertsoak zituala esan zuten.

Etxean, orduan ere, eskolan agindutako lanak egin behar
ziren. Baina zaletasunak ere bazuen zeresanik9.
Etxera joan [eskolatik] eta historia eta literatura estudiatuko nituen; baiña matematikak, kimika eta oiek ez.
Nere gustuak nundik nora zijoazen oso agerian zegoan.
Jolasak, berriz, futbola, batez ere, eta pelota piska bat.
Baiña oiek baiño geiago mendia. Mendiarekin zoramena
neukan nik orduan.

Udan, Adunara joaten zen Antonio oporretara. Hura jotzen zuen bigarren herritzat10.
Guretzat, izan ere, gure bigarren erria zan Aduna. An
izaten giñan udara pasatzen.
[...] Euskera ere, Adunakoa geiago dedala uste det, Tolosakoa baiño. Tolosan, izan ere, gure gurasoen gizaldiak
dana euskeraz egiten zuan. Guk, berriz, dana erderaz.
8

Zavala, 2003: 14-15.
Zavala, 2006: 151-152.
10
Zavala, 2006: 149-150.
9
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Gauza arrigarria da gizaldi batetik bestera gauzak nola
alda ditezken. Baiña udaran Adunara joan eta euskera
ikasi egiten genduan; eta, denbora berean, erdera erakutsi ere bai.

Eta Adunan entzun zituen lehen bertsolari-izenak ere11.
Otañotarrena eta Pello Errotarena izango dira nere
belarrietara aurrena iritxi ziran bertsolari-izenak. Udara
pasatzera Adunara joaten giñan eta antxe. Erri au eta
Zizurkil eta Asteasu alkarren ondoan izanik, ez da arritzekoa.

Eta Adunan entzun zituen lehenengoz bertsolariak12.
Ango festetan entzun nituan nik leenengo aldiz bertsolariak. Aietako bat Asteasuko Bautista Ondartza zala
uste det.

)RUPD]LRJDUDLD 
Antonio Zavala jesuita izateko asmotan joan zen Loiolara
1945ean. Hantxe hasi zituen formazio-ikasketak, 1961a arte
iraun zutenak. Guztira, hamasei urte dira, sei alditan banatuak.
Orduan bezala, sei aldi hartzen ditu gaur ere jesuiten formazio-garaiak. Edukiak ez dira berdinak izango, eta iraupenean ere badago alde txikiren bat, baina baliagarriak zaizkigu
Antonioren ibilbideaz jabetzeko13.
1REL]LRDOGLD%LXUWHNRD-HVXLWDHVSLULWXDOLWDWHDUHQRLQDUULDNÀQNDW]HUDGDJRHPDQDHWDRKLNRKLUXERWRDNHJLnez amaitzen da, baldin eta norberak bere burua horre11
12
13

Zavala, 1993a: 11.
Zavala, 2006: 150.
Ikus www.jesuitas.es web orrian.
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tarako deitua juzgatzen badu eta Konpainiak onartzen
badu.
-XQLRUDOGLD%HVWHELXUWHLQJXUXLUDXWHQGX$OGLKRQHtan, humanitate izeneko ikasketak egiten ditu jesuitak:
historia, literatura, hizkuntzak, arteak... Horrela hasten
du bere formazio intelektuala, berez inoiz amaituko ez
duena.
)LORVRÀD +LUX XUWH LQJXUXNRD -HVXLWDUHQ SHQWVDPHQdua zorroztu eta zentzu kritikoa lantzea du helburu; aldi
berean, bestelako pentsamenduetara zabaltzen dizkio
ateak eta teologia-ikasketetarako prestatzen.
0DJLVWHULRD%LXUWHLUDXQRKLGXHWDMHVXLWHQKHOGXWDsun erlijioso eta apostolikoa eskuratzea du helburu. Jesuita, aldi honetan, ikasketak utzi eta eguneroko errealitatean murgiltzen da, Konpainiaren obraren batean lan
eginez (gehienetan, hezkuntza-lanetan). Galderen garaia
da, gauzak zalantzan jarri eta birformulatzekoa; horrela
sendotzen du bokazioa eta ondorengo ikasketa teologikoen gosea pizten.
7HRORJLD /DX XUWH LQJXUXNRD -HVXLWDUL IRUPD]LR WHRlogiko sendoa ematea du helburu; azken batean, hori
baliatuko du bere bizitza osoan. Aldi honen amaieran,
ohikoa da jesuita apaiztea. Ondoren etor daitezke ikasketa bereziak: doktoretza, ikasketa zibilak...
+LUXJDUUHQ SUREDOGLD 6HL KLODEHWH LQJXUXNRD .RQSDLnian sartu eta handik hamabost urtera-edo egin ohi
da. Azken probaldia da (nobizio sartu aurrekoa da lehenengoa, nobizio-aldikoa bigarrena); hau gaindituz gero,
Konpainiak betiko onartzen du jesuita.
Aurreratu bezala, hamasei urte iraun zuen Zavalaren formazio-garaiak: hamazazpi urte zituela hasi zuen eta hogeita
hamahiru zituela amaitu, nahiz eta hark etengabe jarraitu
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zuen bere burua gaitzen. Formazio-garaian, bi urte egin zituen nobizio, Loiolan (1945-1947); hiru urte junior, Urduñan
  HWD /RLRODQ   EHVWH KLUX ÀORVRÀD
ikasten, Oñan (1950-1953); hiru urte irakasle, Xabierren
(1953-1956); lau urte teologia ikasten, Oñan (1956-1960), eta
urtebete hirugarren probaldia egiten, Gandian (1960-1961).
Xabierren zegoela, 1954ko urtarrilean, ekin zion bertsopaperak biltzeari. Bi urte geroago, 1956ko irailean, egin zuen
lehen hitzaldia, bere egitasmoaren berri emanez, Arantzazun,
Euskaltzaindiak gerraostean antolatutako lehen biltzar irekian.
Loiolan, nobizio14.
Amazazpi urterekin joan nintzan jesuita, bai. Leenengo
Loiolara. An inguruko auzoetara joaten giñan ostegunetan
dotriña erakustera. Neri Urrestillara tokatu zitzaidan. Gustora joaten nintzan. Nere aldean askoz obeto itzegiten zuten euskeraz ango neska-mutillak, ni baiño gazteagoak izan
arren. Mendira ere joaten giñan. Eta ango baserritar-jendearekin itzegin ere bai. Batean, gogoan det, Oñatzera joan
giñan. Agure batekin topo egin genduan. Nere bi lagunak,
erdaldunak biak, zerbait esan zioten. Eta berak onela erantzun zuan: “No entender”. Orduan aiton-amona asko zan
erderaz tutik ere etzekiana.

Loiolan, humanitate izeneko ikasketak egiten ari zela, egin
ziren elkarren adiskide min tolosarra eta Antonio Pérez asturiarra, hau ere jesuita-gai. Honelaxe kontatzen du honek
gaur; bide batez esanda, Antton deitzen dio Zavalari15:
+DEtDPRVDFDEDGRORVGRVDxRVGHQRYLFLDGRHQ/R\Rla y estábamos empezando nuestros estudios de huma-

14
15

Zavala, 2006: 152.
3pUH]*DUFtD
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QLGDGHVHODxR8QGtDHOSURIHVRUGHOLWHUDWXUD3
/DUUDFRHFKHD QRV OH\y HQ FODVH WUHV UHGDFFLRQHV VREUH
una subida al Izarraitz, escritas por los alumnos. Dos de
HOODVHVWDEDQDGRUQDGDVGHSDODEUDV´ÀQDVµGHFRPSDUDciones con grandiosidades y bellezas del universo entero,
con ritmo. La otra, no. El profesor fue pidiendo nuestro
juicio; todos se inclinaban por las dos primeras, “por lo
VHOHFWRGHOYRFDEXODULRSRUODULTXH]DGHODDGMHWLYDFLyQ\
de las comparaciones, por el tambor de la prosa, por las
DOXVLRQHVFXOWDVHWF0HSUHJXQWyDPt\GLMH
–La tercera.
(OSURIHVRUPHPLUyÀQJLHQGRVRUSUHVD\PHSUHJXQWy
como a todos:
²¢3RUTXp"
²3RUTXHODVGRVSULPHUDVPHKDQUHPLWLGRDWH[WRVD
libros; la tercera, al monte: me lo ha hecho ver.
/DUUDFRHFKHDTXHKDVWDHQWRQFHVQRKDEtDFRPHQWDdo nada, dijo despacio:
–Pues, eso es.
(QDTXHOORVWLHPSRVVROtDPRVLUHQÀODV\HQVLOHQFLRD
ODFDSLOODRDOFRPHGRU$TXHOGtD$QWWRQVHSXVRGHWUiV
GHPt\PHVXVXUUyDORtGR
²(UDPtD
$VtHPSH]yXQDODUJDDPLVWDG

Antoniok, Urduñan eta Oñan zegoela, bi aldiz eskaini zuen
bere burua misiolari bidal zezaten16.
Batean, Urduñan nintzala egin nuan. Nik orduan emeretzi urte izango nituan. Nere eskaerari etzioten kasorik
egin. Ni artean ume mukizu bat nintzala pentsatuko zuten, eta arrazoi osoa zuten, bai.

16

Zavala, 2006: 156-157.
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Gero andik bost bat urtera berriz egin nuan. Probintziala Indian izana zan, eta etorri eta ango berri ematen
ari zitzaigun ikasleei. Beste gauza askoren artean, zera
esan zigun: an bazala aita xaar bat, katalana bera, Gujerat aldeko istoria, literatura eta abar aztertua, eta ondorengo bat nai zuala, bere lanari jarraipena emango ziona.
Nik nere burua ortarako eskeiñi nuan, bada. Aldi ontan
ere etzidaten kasorik egin. Baiezkoa eman izan balidate,
an ere bertsolariak bai omen dira, bat-batean bertsotan
egiten dutenak, eta aien emaitzak biltzen, aztertzen eta
argitaratzen aaleginduko nintzan, emengo bertsoekin
egin dedan bezela. Gizakiaren bizitzak bide-gurutze asko
ditu, eta oietako batean gertatu nintzan ni orduan.

2xDQÀORVRÀDLNDVWHQDUL]HODSDUDGLVXPLUDGDULR$QWRniori, eta hantxe hasten da paradisu galdua berreskuratzeko
lehen urratsak egiten17.
Loiolan sartu eta denbora asko igaro zan Otañotarren
oroipenik berritu ere gabe. Baina andik zazpi bat urtera,
1952-an, Burgos probintziaren ipar aldeko Oña izeneko
errian ikasketak egiten ari giñala, gure euskal liburutegian
antxe arkitu nuan Alkar izeneko liburu bat. Zer izango eta
bertsoak. Norenak eta Otaño’tar Pedro M’ren Olerki Onenak.
Nere buruan itzulpena egin eta Pedro Maria Otañoren bertsoak irakurri nuanean, gustorago gelditu nintzan. Orduan
ulertu, alegia, bera zala aur-denboran entzuten nuan zizurkildar bertsolaria [alegia: Antoniok haur-denboran askotan
aipatzen entzuten zuen bertsolaria].
Irakurtzen asi eta nere gozamena! Uraxe zala euskera
eta aiek bertsoak! Denbora berean, ura zan, gorputzez
Gaztelako txoko batean nengoala, buruaren barruan Zizurkil eta Adunako parajeak bertan banengo bezela bizibizi ikustea!

17

Zavala 1993a: 12-13.
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Andik bereala, etxekoei enkargu berezi bat eman nien:
Tolosako Zerkausira bertso-saltzailleren bat agertzen bazan, paper bat erosi eta bialtzeko faborez. Ala egin zuten
eta ale batzuen jabe egiten asi nintzan.
Era ortan, Otañoren liburua zala eta etxetik bialdutako bertso-paperak zirala, batere uste gabean, bertso-biltzeari ekin nion. Sarritan gertatzen da: geren bizitzako
erabakirik garrantzizkoenak ia oartu gabe eta nola ez dakigula artzen ditugu.

Antonio Pérezen beste testigantza bat ezin egokiago datorkigu ikusteko jesuita gazte haiek bizi zuten giroa eta, batik
bat, Antonio Zavalaren gustuak eta joera18.
'HVGHPX\SURQWRPHKDEOyGHVXVSODQHVGHUHFRJHU\
HGLWDUDORVEHUWVRODULV3RUFLHUWRTXHVHVRUSUHQGLyTXH\R
DVWXULDQRTXHKDEtDKHFKRHOEDFKLOOHUDWRHQ/DV3DOPDVGH
*UDQ&DQDULDWXYLHUDQRWLFLDVGHHOORV/DWHQtDGHODOHFWXra de AmayaGRQGHDSDUHFHQ\GHDOJ~QOLEURGH%DURMDDO
TXHPLSDGUHHUDDÀFLRQDGR <\RWDPELpQPXFKR 6DOHQ
en varios de ellos; recuerdo especialmente el de Zalakain.
Los compañeros jesuitas vascos de entonces consideraEDQ OD SRHVtD GH ORV EHUVRODULV ´GHPDVLDGR SRSXODUµ $FDbaba de salir Euskaldunak de Orixe, y estaban entusiasmaGRV\MX]JDQGRSRUDOJXQRVSRHPDVTXHPHWUDGXMR3DW[L
$OWXQDFRQUD]yQ3UREDEOHPHQWHHOLJLyORVTXHWHQtDQUHVRnancias clásicas griegas; me parecieron buenos, pero poco
HXVNDOGXQHV6HJXURTXHDODPD\RUtDGHVXVSRHVtDVQROH
SDVDUiHVWR0HH[WUDxyHOSRFRLQWHUpVGH$QWWRQ
Le hablé a Antton de los payadores suramericanos, y
GHTXHXQOLEUR´SRSXODUµ DXQTXHHODXWRUQRORIXHUD HO
Martín Fierro, era como una bandera identitaria para los arJHQWLQRV/RKDEtDOHtGR\RGHPXFKDFKR\PHVDEtD \PH
sé) grandes tiradas de memoria.

18
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/HJXVWDEDTXH\RDSUHFLDUDODOLWHUDWXUDSRSXODU\OH
FRPHQWDUDODDEXQGDQFLD\HOYDORUGHHOODTXHKDEtDHQ
ORVRUtJHQHVGHODVOLWHUDWXUDVGHODVTXHWHQtDHQWRQFHV
\RDOJXQDLGHD\FyPRHUDQHVWLPDGDV\HVWXGLDGDVVRbre todo desde el romanticismo.

 )LORVRÀDLNDVNHWDNDPDLWXWD;DELHUUHUDELGDOL]XWHQ=Dvala, irakasle-lanetara. Maestrillo izan zen hiru urtean, jesuitek han zuten formazio-etxean. Ondorengo testigantza Kaxildo Alkortarena da; Antonioren ikasle izan baitzen mutikotan
Xabierren19.
-HVXLWDJD]WHHNÀORVRÀDNRLNDVNHWDNDPDLWXRQGRUHQEL
edo hiru urte ematen zituzten beren ikastetxeetako ikasleak
zaintzen, tutore-lanetan, eta eskolak ematen. [...] Maestrillos esaten genien gure zaintzaile haiei [...].
[Ikasleok], goizeko sei eta erdietan tirrinak jotzen zuenean, aire jaiki eta garbitzera joaten ginen, konketa piloa
zuen gela handi batera. Ordurako han edukitzen genuen
kurtso bakoitzekoek gure maestrilloa belarri-zuloak eta
hortzak behar bezala garbitzen genituen begira. Lehen
egunetan, ohea egiten ere lagundu behar izaten ziguten.
Beste tirrin-hotsa, eta kaperara mezatara; han ere maestrillorik ez zen falta. Etxe barruan bi ilara luzetan ibiltzen
ginen batetik bestera, kaperatik eskoletara, eskoletatik
jolas-patiora, handik eskoletara, jangelara, logela handi
haietara..., joan behar zen lekura, isil-isilik beti, maestrilloa, bi ilaren artean, erdi aldean genuela. Patioetan jolasean genbiltzan bitartean, batzuetan gurekin jokatzen
zuten eskuz edo palaz; futbolean gutxiagotan. Kurtsoko
lagun batek gogorarazi zigun orain gutxi:
–Gogoan al duzue, ilaratan gindoazenean, Padre Zavalak sotanako faltrikera izugarri haietako batetik atera liburu handi bat eta nola joaten zen irakurtzen? Eta, hizketan
19

Alkorta: 3.
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ari ginela sumatuta, begiak liburutik batere jaso gabe nola
egiten zuen sssssiiiiit? Eta handik pixka batera, berriz ere
sssssiiiiit? Hark beti zian libururen bat ilaratan.

Eta Xabierren, hain zuzen, 1954 urtea estreinatu berritan, hartu zuen Zavalak bertsopaperak biltzen hasteko erabaki sendoa20.
Ni euskal alderdira bultzatu ninduana gertaera bat izan
zan, batik-bat. Xabierrera joan eta eskolak ematen jarri
ninduten. Mutikoen artean bazan azkoitiar bat, baserriko
semea. Amabi bat urte izango zituan arek, baiña ordurako
ere bertsozaletuta zegoan. Etxeko kanta-papelak sarritan
aitatzen zituan, beintzat.
Ala, Gabonetako oporretara joan aurretik, eskaera bat
egin nion: ea bueltakoan etxeko kanta-papelak ekarriko zizkidan. Oporrak bukatu ziranean, illundu eta gero, gu antxe
geunden zai, autobusak mutiko-karraio noiz etorriko. Iritxi
ziran, bada, eta alakoren batean, emandako enkarguaz ni
erabat aaztuta nengoala, oiu bat etorri zitzaidan autobus
aietako leio batetik nere belarrietara: “Ekarri ditut”. Etxeko
kanta-papelak ekarriak zituala, alegia.
Orduan ez nintzan iñola ere oartu. Baiña gaur burua
atzera jiratu eta ikusten dedanez, 1954-ko Errege bigarrenaren edo irugarrenaren illuntzean Xabierko gazteluaren
oiñetan entzun zan oiu orrek eman zion asiera nere bertso
zaar biltzeari.
Mutikoak ekarritako bertso-paperak ogei ta bost bat izango ziran. Aiek ziran, bai, nik umetan Tolosako Zerkausian
saltzen ikusten nituanak. Besterik gabe, erderaz regla de
tres esaten dana egin nuan: baserri batean au baldin bada,
Euskal Erri guzian zer izango ote da?
Ekin nion, bada, biltzeari. Nundik eta Xabierretik.

20

Zavala, 2006: 50.
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Arantzazun, 1956ko irailean, jendaurreko batzar bat antolatu zuen Euskaltzaindiak, gerraondoko lehena. Eta hantxe, Arantzazun, hogeita zortzi urterekin egin zuen Antoniok
bere lehen hitzaldia, hitzaldi programatikoa, erdaraz egin ere,
ez baitzioten garaiz esan euskaraz egiteko. Han azaldu zuen
zertan ari zen eta zer asmo zituen gerorako: obra handi batean plazaratzea bertsopaper zaharretako bertsoak, estudio
bat aurretik zutela21.
Ordurako, material asko zuen bildua, eta buru-belarri ari
zen lanean22.
+DFH\DGRVDxRVTXHQRKDJRVLQROHHU\FRSLDUbertso
berriyas. [...]
Nunca me he detenido a enumerarlas, pero calculo
TXH ORV PDWHULDOHV UHFRJLGRV VXPDUiQ XQDV FLQFXHQWD
PLOHVWURIDV>EHUURJHLWDKDPDUPLODEHUWVRDOHJLD@>@<
GHEHPRVSHQVDUTXHORDUFKLYDGRHVXQDSRUFLyQUHGXFLda de lo actualmente existente...

Arantzazutik Xabierrera itzuli zen Antonio, baina oso
denbora gutxirako. Oñara joan beharra baitzuen, lau urteko
teologia-ikasketak egitera. Ez zen, ordea, esku-hutsik joan.
Berekin eraman zuen, besteak beste, Xabierren bildutako
bertsopaper pila.
Berriro ere, Antonio Pérez jesuita dugu berri-emaile ezin
egokiagoa. Bi Antonio haiek ez ziren, nonbait, teologia ikastera mugatu23.
'HVSXpVGHVXVWUHVDxRVGH´PDJLVWHULRµHQ-DYLHUOOHYy
a Oña, donde volvimos a encontrarnos para el estudio de la
WHRORJtDXQDPDOHWDOOHQDGHBertso Berriak. Algunos con los
ERUGHVURtGRVPDQFKDVGHDFHLWHKXHYR\RORUDFRFLQD\
21

Zavala, 1996a: 24.
Zavala, 1996a: 34, 37.
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QRGLUpTXHDOJXQDKRMDQRWUDVFHQGLHUDDHVWDEORDRYHMD
\DYDFDRORUHVVHULRV/RVIXHSDVDQGRDPiTXLQDVHTXHdaba con los originales y enviaba a los dueños un ejemplar
PHFDQRJUDÀDGR 6DOtD XQ FXDGHUQLOOR 8Q VHUYLGRU TXH HV
PHGLDQRGLEXMDQWHOHKDFtDODSRUWDGD7DPELpQPHKRQUR
FRQHOPpULWRGHKDEHUOHVXJHULGRHOIRUPDWRFRQHOTXHOXHJR
VHSXEOLFDURQHQODFROHFFLyQ$XVSRD

Teologia-ikasketak amaitu baino urtebete lehenago, 1959an,
Tolosan zen berriro Antonio Zavala, etxean, eta orduan ere bertsoak iristen zaizkio belarrietara, gau-giro epelean24.
1959’garrengo Dagonillaren (Agostuaren) 9’an giro
epel goxo bat zegon gabeko amabiak aldian. Tolosa zarra
ixilik eta lo zegon. Alako baten, gau-pasazale batzuk kantari asi ziran “Zeru-txiki” deritzayon tabernan. Ara zer
ari ziran.
Goizean sartu tabernan eta
ateratzen naiz azkena,...
Bertso auek eun urte dituzte [1961ean], eta, guk dakigunez, iñoiz inprentatu gabeak dira. Eun urteko muga
bizi bizirik igarotzeko, zenbat aldiz kantatu izan ote dira
Tolosako –eta Euskalerri guztiko– taberna-zulo ta sagardotegietan?

Igandea izan zen abuztuko 9 hura. Igande luzea bezain gogoangarria: Antoniok Tolosan, bere herrian, meza berria eman
zuenekoa25. Bi aste ere ez zen apaiztu zela, Loiolan, San Ignazio egunaren bezperan, eta San Ignazio egunez meza berria
eman zuela Loiolan bertan.
Abuztuko egun pozgarri hura etxekoekin eta herritarrekin igaro ondoren, etxeko logelan da Antonio gauerdian. Kanpoan, udako gau-giro ederra dago eta gizonezkoak tabernan
24
25

Zavala, 1961b: 11.
Ikus 2. oin-oharra, 27-28. orrialdeetan.
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kantari ari dira zer eta ehun urte lehenago Ramon Artola tolosarrak sagardoari jarritako bertso ederrak. Egun bete hura
amaitzeko modu politagorik!
Baina artean beste bi ikasturte gelditzen zitzaizkion formazio-aldi luzea amaitzeko: urtebete Oñan, teologia ikasten;
eta beste urtebete Gandian, hirugarren probaldia. Ondoren
hasi zen jesuita-lanetan, Donostian.

'RQRVWLD 
Antoniok, formazio-garaia amaituta, hamazazpi urte egin zituen Donostian: hamabost, San Ignacio ikastetxean; eta bi
urte, EUTGn. Ikastetxeko lehen bederatzi urteetan irakasle
izan zen.
Xabierren, lanorduz kanpo hasi zen Auspoa hezurmamitzen, lanorduz kanpo bertsopaperak biltzen. Eta lanorduz
kanpo aztertu zituen, sailkatu, dokumentatu eta kopiatu.
Oñan ere ikasketa-orduz kanpo aritu zen, Antonio Pérez adiskidea lagun zuela. Xabierko egoerara itzultzen da Donostian.
Lehen urteetan, irakaslea izan zen ogibidez, eta irakaskuntzalanek libre uzten zuten orduetan, asti eta atseden-orduetan,
jardun zuen Auspoa ontzen.
Konpainiak 1972an liberatu zuen, buru-belarri gauza zezan egitasmo erraldoi hura. Lehenago, 1964an, halako zerbait eskaini zioten. Eta EUTGn egon zen bitartean ez zuen
eskolarik eman. Baina 1966an berriro irakasle ikusten dugu
Donostian bertan, San Ignacio ikastetxean, 1972a arte.
Donostiako hamazazpi urte horietan, sumendi bat dirudi Zavalak, urteetan pilatutako lana dena batera atera nahi
izango balu bezala. Auspoa liburu-bilduma plazaratzen hasi
zen 1961ean. Sei zenbaki atera zituen urte horretan, hamabost 1962an, hamabi 1963an, bederatzi 1964an, hamaika
1965ean, zortzi 1966an... Gehiago du aldizkari baten antza,
liburu-bilduma batena baino.
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Aldi honetan garatu zuen, neurri handi batean, Arantzazun iragarritako egitasmoa: bertsopaper zaharren argitaratzea. Orduan plazaratu zituen Auspoaren lehen 128 zenbakiak eta, horiekin batera, Auspoa ertaineko bost obra handiak. Era berean, orduan, 1963ko udaberrian, eskaini zuen
EUTG ikastegian, lau hitzalditan, Arantzazun iragarritako estudioa. Urtebete geroago argitaratu zuen Bosquejo de historia
del bersolarismo izenburuaz.
Orduan, Estatu Batuetan ikasten ari zen Antonio Pérez
adiskidea. Eta hara bidali zion liburu atera berria. Honela kontatzen du asturiarrak, iruzkin ezin jakingarriagoa erantsiz26:
Pasé cinco años en Los Estados Unidos, estudiando (1963  $OOt PH HQYLy VX Historia del bersolarismo. De tanto en tanto (pocas veces, claro es) me llamaba por teléfono
SDUDTXHOHUHVROYLHUDGXGDVGHFDVWHOODQRFDVLVLHPSUHODV
mismas, el régimen proposicional de los verbos y si deterPLQDGDSDODEUDQRREVWDQWHVXVLJQLÀFDGRGHGLFFLRQDULR
HVWDEDFDUJDGDFRQDOJXQDFRQQRWDFLyQWUDLGRUD(UDPX\
LQWHOLJHQWHVDEtDGXGDU

Euskaraz ere askotan egiten zuen kontsulta, bati eta besteri galdetuz. Euskalki bat menderatzen ez zuenean, euskalki
horretan aditu zenaren eskuetan ipintzen zuen bere lana.
Baina, euskalkiak euskalki eta hizkuntzak hizkuntza, Antonio Zavalaren idazteko estiloa azpimarratzen du asturiarrak.
Ez da zerbait erantsia, haren izaerari berez dariona baizik27.
Su propio estilo castellano era muy bueno, precisaPHQWHSRUTXHHQWUHVXWH[WR\ODFRVDQRKDEtDGLVWDQFLD
entre uno y otra no pasaba una hebra de seda. Dicho
GH RWUD PDQHUD TXH HQWUH VX HVFULWR \ ODV FRVDV QR VH
26
27

3pUH]*DUFtD
3pUH]*DUFtD

43

LQWHUSRQtDOLWHUDWXUDRSHQVDPLHQWRDMHQRFRPRD\XGDR
DSR\RRDGRUQR2WDPELpQTXHQRSUHVHQWDEDODVFRVDV
como casos particulares de conceptos generales desconcretizadores, sino limpias, y con el nombre justo de su
naciente frescura.
He sido desde niño un lector voraz, y he encontrado pocos
escritores tocados de esa suerte. Baroja es uno de ellos. Probablemente, donde más lo es, es en algunas páginas de sus
historias de Avinareta. Cuando se libera de la pose literaria
TXHHQpOVLHPSUHIXHSHTXHxDODDERUUHFtD \HVFULEHFRPR
con descuido. ¡Ése es el gran cuidado! ¡Entonces!
(VWDFHUFDQtDGHOGLVFXUVRDODFRVDTXL]iODIDYRUH]FDOD
tQGROHGHOHXVNHUD\DGHSRUVt\DSRUKDEHUVLGRSRFRWUDLFLRQDGRRFRQWDPLQDGRSRUODVXFHVLyQGHHVWLORVHVFXHODV
y modas literarias. Por ambas cosas; más por la primera.
3HURLJQRUDQGR\RHOLGLRPDQRSXHGRVLQRTXHGDUPHHQOD
mera conjetura.
>@<RDGPLUDEDHVWHSRGHUGHDSHJDPLHQWRDODVFRVDV
(en su caso, ideas), por ejemplo, en el P. Eleuterio Elorduy
RWURJUDQDPLJR\PDHVWURPtR $XQTXHFRQRFtFDVRVFRQtrarios, de euskaldunes originarios empeñados en escribir
“presioso”. ¡Mal!
3XHV ELHQ 1R VyOR HQ VXV HVFULWRV VLQR HQ OR KXPDQR
$QWWRQHVWDEDFHUFDGHODVFRVDVPiVTXHGHODVpalabras
acerca de palabras sobre cosasHVGHFLUTXHHUDXQVHUYHUdadero.
6HORQRWpSURQWRSRUTXHHVWDLQVWDODFLyQHQHOPXQGR
VX\DWDQDXWpQWLFDLQWHUSHODEDDODPtDWDQPHGLDGD\
GLVWDQFLDGDDIXHU]DGHWHRUtDV\HUXGLFLRQHV

Antonio Zavala, gizon jakintsua, benetakoa, lurrari itsatsia, zehatza, hitzaren dohaina zuena, hitzen aparretan galtzen ez zena... Luzea da aipua, baina merezi zuen hona ekartzea. Ezin hobeto erretratatzen du tolosarra. Horren harira,
hobeto uler dezakegu haren lana ere.
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Hala, bertso biltzen jarraitu zuen, han eta hemen. Gertu
zuen altxorra zain: Donostiatik Oriora bitarteko hainbat baserritan, Errenterian, Hernanin...
Euskaltzain urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak 1961ean,
eta euskaltzain oso 1964an. Epaimahaiko izen zen Euskaltzaindiak antolatutako bertsolari-txapelketetan 1960, 1962,
 HWD DQ HWD W[DSHONHWD KRULHWDNR ÀQDOHWDNR
bertsoak transkribatu eta argitaratu zituen.
Lan horren testigantza ere eman zigun28.
Xalbadorrenera, 1967-ko ekainean iritxi nintzan leen
aldiz. Illaren 11-n txapelketa izana zan, eta Xalbador bigarren gelditua, Uztapideren ondotik. Ni, bertsoak papereratu ondoren, kantatu zuten bertsolari guziengana joan
nintzan, beraien bertsoak zuzen kopiatuak zeuden esan
zezaten. Mugaz egoaldekoena egin nuen; baiña Mattin eta
Xalbadorrena nola?
Garai artan bazan Donostian jaun bat, Patxi Mujika, bertso-saioak grabatzen zituena. Berak eramango
ninduela esan zidan. Ala, jai-goiz batez Urepelera iritxi
giñan, eta kotxetik irten. Meza ondoa zan. Gure aurrean
beste kotxe txiki bat ikusi genduan, abiatu eta bereala
gelditu zana. Andik nor irtengo eta Xalbador bera.
–Retrobisorretik ikusi zaituztet –esan zigun.
Aren atzetik joateko. Joan eta etxera iritxi giñan. Bertan bazkaldu genduen. Ondoren, magnetofonoa martxan
jarri eta txapelketa guzia entzun genduen.

Bi urte geroago ere Urepelen zen Zavala, oraingo honetan
beste lan batek eramanda haraino29.
Xalbadorren liburu ura [lehen liburua: Ezin bertzean] beraren omenaldirako osatu zan bezela, berdin egin genduen
Lasarte, Mattin, Basarri, Enbeita eta Arozamenarekin ere.
28
29

Zavala, 2006: 244.
Zavala, 2006: 246-247.

45

Mattinen liburuan Xalbadorrek eta biak kantatutako
bertso batzuk baziran, eta oiek urepeldarrari erakustera abiatu nintzan abenduko igande batez. Euri otza ari
zuan. Baigorri eta Banka bitartean bazan orduan bideertzean iturri bat. Kotxea aren parean gelditu eta puska
otz batzuk jan nituen. Etzan entzuten erreka aundituaren otsa baizik. Mendiak laiñopean zeuden, azpitik elurra ageri zutela.
Xalbadorrenera angoak bazkaldu berrian iritxi nintzan. Ea bazkalduta nintzan. Nik baietz. Gaztanbera eta
kafe beroa eman zidaten eta ni pozik. Bear ziran bertsoak
Xalbadorri erakutsi eta onek ontzat eman zituen; eta ni,
egitekoa eginda, etxera.
Urrena Xalbador eta biak Gipuzkoan elkartu giñanean, berak onela esan zidan:
–Zuk lehengoan gure etxetik alde egindakoan, kontuak egin genituen, Donostitik noiz aterea izango ziñan
eta gure etxera noiz iritsia, eta zera ikusten genduen: zuk
egun artan etzinuela nehon ere bazkaldu.
–Bazkaldu nuen, bada, alako tokitan, etxetik ekarritako puskak janda.
Eta berak:
–Ala izango da. Baiña orain badakigu etzirela gizon bizkarkina.
Itz ori ez degu guk erabiltzen. Eta esan-naia Xalbadorrek
berak agertu zidan: besteren bizkarretik bizi ez dana; erderazko parasitoa ez dana. Ala, egun artan asko irabazi nuen
Xalbadorren iritzian.

Pasadizoak pasadizo, Konpainiarekiko esker onez ikusten
ditu urte horiek. Ez zen ohikoa, agidanean, norbait horrelako
lanetarako liberatzea30.
Ni asi nintzanean, eta bai geroagoko urteetan, gizon
bat lan ortarako jartzea, eta ondoren beste lanik gabe
uztea ere, oso aurrerakoia izatea zan.
30
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;DELHU 8-1991)
Donostiatik Xabierrera joan zen Antonio Zavala 1978an, berrogeita hamar urterekin, eta bertan egin zituen hamahiru
urte. Aldi honetan, bertsopaper zaharrak plazaratzeari utzi
gabe, prosazko liburuak sustatzen eta argitaratzen hasi zen.
Hauek hartu zuten lehentasuna.
Lehen bertsoen altxorra bezala, orain herri-prosarena ustiatzen hasi zen. Bazegoen alderik, ordea, bi lanen artean.
Bertsopaperak biltzea eta argitaratzea, berak bakarrik egin
zezakeen. Baina besteren beharrean zen herri-prosa sustatu
eta argitaratzeko. Eta ate-joka hasi zen. Jo zuen Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailarena, eta jo zuen Euskaltzaindiarena
ere. Etsita agertzen zen.
Etsipen horren isla da, Euskaltzaindiaren Herri Literatura Batzordearen bilera baterako, 1990aren hasieran prestatu
zuen idatzia. Oso luzea da, baina osorik aldatuko dut hona,
inon argitaragabea denez31.
Auspoak bi alderdi izan ditu: bertsoa eta prosa. Bertso-liburuak zer izan diran argitu bearrik ez dago. Baiña
guztiak bertso-liburuak izatea eroslearentzat aspergarri
izango zalakoan prosa-liburuak ere argitaratzea komenigarritzat jo nuan. Asieran, leengo prosa errikoia atera nuan: kontuak, antzerkiak ta abar. Egilleak: Iraola,
Alzaga, Urruzuno, Larzabal eta abar. Oietako batzuk ez
nituzke gaur argitara emango.
Baiña gutxien saltzen ziran liburuak berak zirala-ta, prosa-liburu oiek argitaratzeari utzi egin nion bolara batean,
eta bertso-liburuekin jarraitu.
Ala ere, iru liburu berezi agertu ziran: Txirritaren bizitza,
bat. Ortan zati aundia Txirritaren illobak du. Berak esan eta
nik idatzi, diktado egiñez bezela osatutako liburua da, errataz beteta badago ere. Bestea, Pello Errotaren bizitza, bere
31

Zavala, 1990a.
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alabak kontatua. Magnetofonoaren bitartez egin zan liburu
au. Eta irugarrena, Salaberriaren Neronek tirako nizkin, berak idatzia. Iru liburu oiek garbi erakusten zuten or bide berri bat bazala, baiña urteak pasako ziran, bide ortatik berriz
pausorik egiteko.
Narratiba edo prosa ori zer dan badakizute: erria –baserritarrak eta abar– idazten jarri, bere oroipenak eta abar
kontatuz.
Prosa orri indar aundia emango ziona, Uztapideren Lengo
egunak gogoan liburua izango zan. Eta arekin batera, Txirritaren illobaren Aien garaia. Ala ere, liburu oiek, eta Xalbador
eta Lasarterenak [Odolaren mintzoa eta Gordean neuzkanak
liburuez ari da], kalte puska bat egin zioten Auspoari. Beraren abiada galerazi zioten, oietako bakoitzarentzat denbora
asko bear izan nualako.
Ondoren etorri diran erri-narratibaren liburuak asko
dira: Arrizabalo, Ataño, Irazusta, Alkain, Mattinen andrea,
Txomin Garmendia, Ostolaiz, Patxi Otxoki, Azpiroz, Ayerbe,
Erramun Etxebarne, Etxaburu...
Prosa berri onek batekoz bestera jarri du salmentaren
arazoa. Prosa-liburuak orain geiago saltzen dira bertsoliburuak baiño.
Izen-zerrenda naiko luzea idatzi det. Baiña liburuen
izenburuak idatzi banitu, luzeagoa izango zan, liburu bat
baiño geiago idatzi dituztenak ere badira ta.
Oinbeste idazle berri zergatik edo nola agertu dira ia
bat-batean? Nere ustetan, esan bezela, eragiñik aundiena Uztapideren liburuak egin zuan. Aren prosa erreza eta
gozoa irakurririk, beren eguneroko euskera liburuetan
ikusirik, erriko jende askok onelako zerbait pentsatuko
zuten: “Nik neronek ere orrenbeste egin nezake”.
Obeto esateko, nik ez dakit olakorik pentsatu zuten.
Baiña nik orixe pentsatu nuala bai. Gauza segurutzat
jo det beti, Uztapidek egin zuana beste askok ere egin
dezaketela. Baiña gauza bat bai garbi ikusi dedala: errijendeak bildurra galdu diola idazteari.
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Gauza oiek alde bat utzita, alor ontatik uzta ugaria
atera ditekela dudarik ez da. Apustu egingo nioke edozeiñi: amabost egunean baietz ogei gizon liburugintzan
jarri.
Prosa onek garrantzi aundia duala derizkiot. Emendik
aurrera, izkuntza bikoak izango dira euskaldunak, nai ta
nai ez. Baiña erri-jende ori oraindik izkuntza bakarrekoa
da. Alegia, euskera utsez pentsatzen duana, naiz-ta erdera ulertu eta lardaskatu. Euskera utsez pentsatutako
euskera ori atera bear da oien burutik, eta almazen aundi bat osatu. Izkeraren jatortasunaren altxor bat, alegia.
Orixe baita urte auetan galtzen ari zaiguna: izkeraren jatortasuna.
Ori, izkeraren aldetik. Eta gero or dira literatura, konGDLUDHWQRJUDÀDDQWURSRORJLDWDDEDUWDDEDUOLEXUXRLHkin aberastuko diranak.
Orain arte gure artean, eta erdal errietan ere berdin,
liburu asko egin dira erri xumearen bizitza eta nortasuna
agertzeko. Baiña geien-geienak gizon eskolaturen batek
egin izan ditu. Liburu auek, berriz, berritasun bat dakarte: erriak berak egiten ditu. Alegia, gauzak protagonista berak kontatzen ditu. Españian olako gutxi egin dala
uste det, edo baterez. Frantzian ez dakit. Baiña an ere ez
geiegi. Onekin esan nai nuke: geienetan besteen atzetik
ibiltzen gerala; lan ontan, berriz, bein bear eta aurrelari
gerala.
Ala ere, entzun detanez, Ipar-Amerikan asko estimatzen omen dira olako liburuak, eta iñork zer kontatua
baldin badu, dirua ere ematen diote, konta dezan.
Liburu auek zer lan duten esango dizuet. Leenengo,
beraiekin itz aspertu bat egin, berengana joanda, ta ez
telefonoz. Izketan ari zerala, bakoitzaren mundua eta bizitza aztertu, eta gaia billatu, berak nekez billatuko baidute. Gero, gai ori, al bada beintzat eta al dan aiñean,
ataletan sailkatu. Asko idatzi gabe, atal bakoitza bialdu
dezatela. Liburuaren arkitekturaren mesedetan izango
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da ori. Bestela, batasunarentzat kaltegarri diran atalak
idatziko dituzte, eta gero olakoak nork kendu arazi?
Beste zer egin bat, zerorrek dana makinaz edo ordenadorez idatzi, orduak eta orduak langintza ortan pasatuz.
Baiña kopia utsa ez da. Puntuazioa ere dana jarri bear.
Dudarik baldin bada, telefonoz deitu edo bertara joan.
Narrazioan utsunerik badin bada, bear dan betegarria
egilleari egin arazi, gero bere lekuan sartzeko. Eta pruebak zuzendu, ta abar ta abar...
Orrekin zer gertatzen dan? Bestetarako denborarik
gabe gelditzen zerala. Ez dakit konturatu zeraten, baiña
aspaldi ontan ez det antziñako bertsorik argitaratu. Ez
gogorik ez detalako, beste prosa-liburu oiek denbora
erruz kentzen didatelako. Askotan pentsatzen det, egille edo aztertzaille leen nintzala, ta orain editore biurtu
naizela.
Dakizutenez, prosa-egille oiei ematen zaien soldata
izan da txosten au egin arazi duana. Uskeri bat da. Milla
liburu egiten baidira, eta liburu bakoitza zortzireun pezetan saltzen baita, euneko amar emanda, larogei milla
pezeta guztira. Berak, diotenez beintzat, pozik gelditzen
dira. Baiña neretzat lotsagarri izaten da orrenbeste lan
eginda, mixeri orrekin pagatzea. Naiago nuke berreun
milla pezetaraiño irixteko modurik balego. Argitaletxeak
ez dauka geiago ematerik, neri ere zerbait eman bear didalako, ortik bizi bainaiz. Beraz, legeak agintzen duana
baiño askoz geiago ematen du berez argitaletxeak.
Ni, berriz, oso estututa bizi naiz. Denbora ezin billatu.
Dana nere gain baidator. Erabaki bat artu bearko det:
edo nere denbora bertso-liburuak argitaratzeari eman,
edo prosa-liburu auek prestatzeari.
Erri-prosaz liburu asko egin ditezkela dudarik ez da.
Baiña gizon bakarrarentzat geiegi da. Nere urteak ere aurrera dijoaz. Osasuna ere ez leengoa. Talde bat osatu eta
gauza asko egin ditezke. Baiña laguntzik ez da izango.
Nik beintzat etsi det. Gogoa ere asko galdu zait. Eta lan
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berriak nere gain artzeko bildurtu ere bai. Alderantziz
esango nuke: lanak uzten asteko garaia etorri zait. Idatzi
au ere alper-alperrik idatzi detala iruditzen zait. Ez du
balio izango, emen [Euskaltzaindiaren Herri Literatura
Batzordean] izbidea sortzeko bestetarako.

Esan bezala, 1990ekoa da idatzia. Etsipena dario, eta nekea ere bai. Soberan daude iruzkin guztiak. Zavalak hirurogeita bi urte zituen orduan. Urtebete geroago Xabierretik
Donostiara bidali zuten Konpainiako arduradunek.
Donostia (1991-1998)
Hurrengo zazpi urteak berriro ere San Ignacio ikastetxean
eman zituen. Hor, problema bat izan zuen, hasteko: lekurik
ez bere artxiboa jasotzeko. Joakin Berasategik zabaldu zizkion Sendoa argitaletxeko ateak.
Hain zuzen, Joakin Berasategiri esker beste loraldi bat
bizi izan zuen Antonio Zavalaren obrak hurrengo urteetan.
Nahiz eta erretiroa hartzeko garaia heldu, indar berriaz ekin
zion tolosarrak lanari.
Tandem eragilea sortu zuten biek elkarrekin. Joakin Berasategik, Sendoa argitaletxearen nagusia izaki, enpresaren
azpiegitura jarri zuen Auspoaren mesedetan. Antonio Zavala
buru-belarri dedikatu ahal izan zen bere lanetara.
Biek elkarrekin Auspoa Sail Nagusia sortu zuten, 1992an.
Sail horretan batera bildu zituen Zavalak Auspoan aleka plazaratutako zenbait lan garrantziko; eta, aldi berean, beste bi
obra berri eta punta-puntako argitaratu zituen: Pedro Mari
Otañoren bertsoen bilduma (1993) eta Euskal erromantzeak
(1998). Eta bitartean, jakina, Auspoa arrunta liburu berriz
osatzen jarraitu zuen.
Baina, horretara mugatu gabe, beste bilduma bat ere sortu
zuten, 1993an, erdarazkoa: Biblioteca de Narrativa Popular.
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Aldi horretakoak dira, era berean, Zavalak Oiartzunen
egindako hitzaldi garrantzizkoa (1994) eta hark jasotako bi
sari: Durangoko euskal liburu eta disko-azokaren Argizaiola
(1996) eta Labayru Ikastegiaren Gatzontzia (1997).

Xabier (1998-2009)
Bere bizitzako azken hamaika urteak Xabierren eman zituen
Antonio Zavalak.
Eta horietan, besteak beste, hiru gertaera garrantzizko
bizi izan zituen: Honoris causa doktore izendatu zuen Deustuko Unibertsitateak (1999), Herriko seme kuttun egin zuen
Tolosak (2000) eta Zavalak bere artxiboaren dohaintza egin
zion Gipuzkoako Foru Aldundiari (2005).
Deustuko Unibertsitateko ekitaldia 1999ko azaroaren
17an izan zen. Euskaraz eta gaztelaniaz mintzatu zen Zavala.
Besteak beste, honela esan zuen euskaraz32:
Izendapen onen muiña auxe dala esango nuke: orain
artean euskaldun eskolatuak eta gure erri xeea, nor bere
aldetik ibiliak dira, alkarren berri jakin gabe eta gure
izkuntza zaarraren ondamendirako. Ara zer esan zuan
Asteasuko Batista Ondartzak, Pello Errotaren billobak,
bertso batean, euskaldunengatik ari zala:
Alkar artuta gutxi gera ta
artz’ezpadegu baterez.
Unibersitate onek bertso orren berri etzuan jakingo;
baiña gaurko ospakizun onekin pauso garrantzisu bat
ematen du Ondartza zanak markatzen zigun bidean.
Goikoak eta beekoak emendik aurrera alkarrekin lan
egitearen alde azaltzen zaigu. Ala, beste guziok zer egin
genezake une ontan, “ala izan dedilla” Goiko Jaunari
32

Zavala, 2006: 31.
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eskatzea baizik? Baiña gai ontaz zeatzago itzegingo det
orain urrena gazteleraz.

Eta hala eman zizkigun, gaztelaniaz, berak ere hizkuntza
horretan jasotako hitz erabakigarriak: no hay “dos literatuUDVXQDFXOWD\RWUDSRSXODUVLQRVyOROLWHUDWXUDµ33.
Doktore izendatu eta biharamunean, Deustuko Unibertsitatean bertan izan zuen Zavalak ikasleen aurrean beste
hitzaldi bat egiteko aukera. “Atzera begira edo liburu-sail baten gorabeerak” ipini zion izenburu. Auspoaren historiaz eta
ibilbideaz mintzatu ondoren, honela amaitu zuen34:
Eta emendik aurrerako zer asmo ditugun? Leengo gure
bidetik aurrera jarraitzea, uste aundirik gabe, usteak erdia ustela duala aspaldi ikasi genduan eta. Eta “gizona
dabil eta Jainkoak darabil”. Bestetik, berriz, Jaunaren
beste esaera ura gogoan artu: “Argi dagoan bitartean,
zuen bidean aurrera joan zaitezte”. Ibili egin bear degu,
beraz, naiz eta usterik gutxienean ilundu eta pausorik
ezin emanik geldituko geran jakiñaren gaiñean egon. Ala,
beste zorionik ez diot nik Jaungoikoari mundu ontarako eskatzen, Santa Agedaren kopletan eskatzen danaren
antzekoa baizik:
Urte on batzuk pasa ditzagun
osasuna ta pakean.

Zavala 2000ko urriaren 6an izendatu zuten Tolosako Seme
kutun. Jaioterrian hasi zen guztia. Hantxe plazaratu zuen
Auspoaren puskarik handiena, lehen hogeita bost urteetan.
Esker oneko bere hitzaldikoak dira honako hitz hauek35:
Ospakizun onekin ez nazute ni bakarrik seme kutun
izendatzen; bai nik bildu ditudan bertso eta idazlan guzien egilleak ere.
33
34
35

Zavala, 2006: 34.
Zavala, 2006: 65-66.
Zavala, 2006: 107-109.

53

Gaurko ontan seme kutun izendatzen dituzute, beraz,
leengo bertsolari zaar guziak. Tolosako seme kutun, beraz,
1802-an, gure erri xaar ontan kantatu zuten bertsolariak:
Amezketako Zabala eta Pernando, Ernaniko Erroizena eta
Tolosako Altamira.
Seme kutun, baita ere, antziñako bertsolari guziak: Xenpelar, Udarregi, Txirrita... Pello Errota [...]
Seme kutun Tolosako Zerkausian kantari jarduten ziran
bertso-paper saltzailleak. Nik iru ezagutu nituan: Bizkaiko
Prudentzio Abarrategi, Besamotza; Mendaro Txirristaka; eta
Pello Saikola. Oni paper bat erosi nion 1954-ko udaran.
Seme kutun, saltzaille oien jiran bildu eta adi-adi egoten zan jende-mordoa. Bai papera erosi eta etxera eramaten
zutenak ere. Orrela sakabanatutako paperak izan dira nik
ondoren andik eta emendik bildu ditudanak.
Baiña kontuan artu ni ez nintzala bertso zaarrak biltzen
asiko, kanta-paper saltzaille eta erosle oiek larunbatetan ikusi ez banitu, eguerdian ikastetxetik etxerako bidean ninjoala.
Zenbat bertso-paper saldu ote dira Tolosako Zerkausian? Eta zenbat bertso-sail? Eundaka, gutxienez; millaka agian. Baiña erdiak baiño geiago betiko galduak,
gizon ikasien zabarkeriz edo arrokeriz.

Bost urte geroago, Gipuzkoako Foru Aldundiari egin zion
tolosarrak bere artxiboaren dohaintza. Foru Aldundiaren
egoitzan, 2005eko azaroaren 11n sinatu zuten dokumentua
Antoniok berak, jesuiten probintzial Juan Migel Arregik eta
diputatu nagusi Joxe Joan Gonzalez de Txabarrik. Ekitaldi
xume bezain esanguratsua izan zen, diputatu nagusiak azaldu zuenez36:
Ongi etorri, ekitaldi xume bezain esanguratsu honetara. Ekitaldi xumea izatea nahi genuke, Antonio Zavalak
36

Gipuzkoako Foru Aldundia, 2005.
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hala nahita. Izan daiteke, ordea, xumea eta aldi berean
esanahi handiz betea ere; halaxe den bezala.
Azken batean, dokumentu bat sinatzera bildu gara.
Dokumentu honen bidez, Antonio Zavalak –eta Jesusen
Lagundiak– Gipuzkoako Aldundiari ematen diote Antonio berrogeita hamabi urtean bilduz eta osatuz joan den
bilduma ezin baliotsuagoa, eta Gipuzkoako Aldundi honek bilduma ahalik eta ongien zaintzeko eta herritarren
eskueran ahalik eta egokien uzteko erantzukizuna hartzen du bere gain.

Juan Migel Arregik egoki azaldu zuen Antonio Zavalaren
nahia: herriarengandik jaso zuela artxiboan bildua eta herriaren eskuetan utzi nahi zuela.
Pozik zen egun hartan Zavala. Urteak zeramatzan artxiboa toki egokian utzi nahian, baina behin eta berriro azaltzen
zitzaizkion oztopoak. Azkenean, lortua zuen nahi zuena. Pozik handiena, dena den, berrogeita hamabi urtean egindakoak emango zion.
Diputatu nagusiak hitz bat jo zuen begiz Zavalaren izaera
eta lana erretratatzeko: jenioa. Eta Ortega y Gasseten bi pasarte baliatu zituen, hitz horren esanahia xehatuz, Antonioren handitasuna azpimarratzeko.
Hauxe da lehenengoa37:
(V VREUHPDQHUD LQVyOLWR TXH HO LQGLYLGXR LQYHQWH OD
RFXSDFLyQDTXHYDDGHGLFDUVXYLGD>«@*HQLRVLJQLÀFD
–y consiste en realidad justamente en eso–: ser capaz de
LQYHQWDU OD SURSLD RFXSDFLyQ 3HUR OR QRUPDO HV TXH HO
individuo escoja alguna de las formas genéricas de exisWHQFLDTXHHOFRQWRUQRVRFLDOWLHQHSUHSDUDGDV\TXHOODPDPRVRÀFLRVSURIHVLRQHVFDUUHUDV

37

Ortega y Gasset, 1984: 14.
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Hitz horiek entzunez, irribarre egiten zuen Antoniok.
Agian, Ortegaren beste pasarteren batzuk etorriko zitzaizkion
gogora. Irakurria baitzuen Ortega. Gogokoa baitzuen saiakerak irakurtzea. Edo, agian, “neti, neti” esaten ariko zen bere
baitan.
Hiru urte eta pare bat hilabete geroago hil zen. Lanean harrapatu zuen herioak. Ezin zitekeen bestela izan. Ordurako,
haren artxiboaren zati bat Koldo Mitxelena Kulturunean zen,
Xabierretik ekarrita. Berehala izango zen gainerakoa ere.
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Zauria

Nosotros, los estudiosos, para eso, para hacernos estudiosos, sorbimos en otras fuentes durante años enteros.
Todo bersolari, por el contrario, es un triunfo
de su alma vasca sobre la maraña de instigaciones adversas. Quizás fuimos compañeros de juegos en la infancia, pero llegó una hora en que nos
separaron caminos que a nosotros nos vaciaron
el alma y a ellos se la colmaron.
Antonio Zavala

Zerk jarri zuen abian Antonio Zavalaren obra? Non ditu
Auspoak sustraiak? Non du hasiera? Galdera horiei erantzun
nahi lieke bigarren atal honek. Horiei erantzutea lortzen dugun neurrian, bideratua izango dugu saiakeraren galdera nagusiaren erantzuna. Ikusten hasiak izango gara zertan aritu
zen tolosarra hainbat eta hainbat urtetan.
Ilunak eta lausoak izan ohi dira hasierak. Iragan lanbrotsuan galtzen zaizkigu haien oroitzapenak. Inor ez da bere jaiotzaz gogoratzen, baina ezta hainbat ibilbideren hasieraz ere.
Askotan, izpiak eta printzak bilduz eraiki ohi dugu iraganaren
kontakizuna, eta oso zail egiten zaigu hasiera atzematea.
Zavalak irudiak baliatu zituen hasieraren berri emateko:
izarra, haizea, hari-muturra... Adibidez, honela mintzatu zen
1999ko azaroaren 17an, Deustuko Unibertsitateak Honoris
causa doktore izendatu zuenean, ekitaldiko hitzaldian38:

38

Zavala, 2006: 26. Hitzaldia, lehen-lehenik, Deustuko Unibertsitateak
argitaratu zuen (Zavala, 2000a). Gerokoa da Zavalak berak argitaratua. Alde oso txikiak daude bi bertsioen artean. Hemen, dena den,
Zavalarena baliatuko dugu.
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Ni, egun batez, ez dakit zein aizek bultzatuta, edo zein
izarrek argi eginda, etxetik atera nintzan, begiak zabal
eta belarriak erne, eta nere gogoko pitxiak eskuratzen asi
nintzan.

Izarra, haizea... Halako kutsu magiko eta mitikoa darie
hitz eta irudi horiei. Berehala ekartzen dizkigute gogora Bibliako pasarte batzuk. Testamentu Berrian, halatsu kontatzen da Espiritu Santuaren etorrera: haize-boladarena bezalako burrunba bat jaitsi zela zerutik eta suzko mihiak bezalako batzuk kokatu zirela apostoluen gainean. Ebanjelioan,
izar batek gidatuta azaltzen dira Jerusalenen sortaldeko jakintsuak galdezka non zen juduen errege jaioberria. Hitz egiteko modu bat da, zerbait azal ezina azaltzeko modua.
Zavalak, biharamunean, hirugarren metafora bat ere erabili zuen, Deustuko ikasleen aurrean: hari-muturrarena39.
Bein baiño geiagotan esan izan det ni egunen batean
ari-mutur bat ikusi zuan gizona naizela, eta artatik tiraka asi zala, eta berak uste zuan baiño mataza aundiagoa
atera zitzaiola. Baiña gaur ere artan jarraitzen det: tiraka, alegia, eta aria atera eta atera ari zait, azken muturra
azaldu gabe.

Baina, irudiak irudi, hasieraren berri zehatzagoa ere eman
zigun40.
Askotan esan izan dedana: Tolosa izan ez balitz, ni ez
nintzan bertso biltzen asiko. Txikitandik ikusten bainituan nik Tolosan bertso-paper saltzailleak. Eskolapioetatik etxera bazkaltzera ninjoala, bat edo beste an izaten
39

40

Zavala, 2006: 47. Hitzaldi hau ere, aurrekoa bezala, Deustuko Unibertsitateak argitaratu zuen lehenik (Zavala, 2000b). Gerokoa da Zavalarena. Apenas dagoen alderik bi bertsioen artean. Hemen, Zavalarena
baliatuko dugu.
Zavala, 2006: 150.
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zan kantari larunbatetan, merkatu-eguna egun orrekin
izaten da eta. Bertso-saltzaille auek dira umetan nik ikusi eta urteen buruan bidea erakutsi zidatenak.

Dena den, lehen-lehenengo hasieraz mintzo dira azken
hitz hauek: herri-literaturaz bizi izandako hasiera-hasierako
esperientziaz.
Bada, ordea, Zavalaren bizitzan beste hasiera bat, lehenlehenengo hura bezain garrantzizkoa: atal honen buru-buruko hitzek adierazten dutena.
Zavalak, pasarte horretan, ikasketa arrotzen eragin gaizto
bezain erabakigarria salatzen du. Erabakigarriak ez ezik, ebakitzaileak ere izan ziren harentzat ikasketak, nonbait. Halako ebaki mingarria eragin zioten, halako zauri sakona. Ia-ia
hausturaz eta etenaz ere hitz egin genezake. Halakoa izan zen
ebakia.
Hala ere, tolosarraren idatzietan ez dugu aurkituko horrelako beste testigantzarik. Ez horren gordinik, behintzat.
Arrastoak eta aztarnak, bai, leitmotiv bat bezala azalduko
zaizkigu haren testuetan, hauek tentuz irakurriz gero. Halakoa izan zen ikasketek eragindako zauria: inoiz erabat ixten
ez den horietakoa.
Horregatik, merezi du poliki aztertzea Arantzazuko hitzaldian jaulkitako pasarte bakan hori. Hala egiten saiatuko gara
atal honetako lehen kapituluan. Nire ustez, hor dago Zavalaren obra osoa ulertzeko giltza. Hortxe aipatutako zauria izan
zuen, aldi berean, bizitzan zauri mingarri, egitasmoa zirriborratzean abiapuntu eta lanean etengabeko ezten eragingarri.
Hurrengo kapituluan ere argigarria gertatuko zaigu Arantzazuko hitzaldia. Zauriaren ispilua izan zen Zavalaren egitasmoa. Osorik mintzen zuen zauriak, osorik hartuko zuen
egitasmo bikoitzak: gorputz eta arima, ekintza eta gogoeta.
Egitasmo bikoitz horren berri eman zuen Arantzazuko hitzaldi programatikoan.
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2. Zauria ezten
Zauri sakon bat dago, nire ustea zuzena bada, Antonio Zavalaren lanaren abiapuntuan. Zauri horrek bultzatu zuen bere
gain hartzera Auspoa bezalako lan erraldoia. Hark eraginda
hasi zen lanean.
Testigantza beroa bezain gordina utzi zigun zauriaz,
1956an, Arantzazuko hitzaldian. Testigantza abiapuntu hartuta sakonduko dugu ondoren zauriaren izaeran.

Testigantza
Arantzazuko hitzaldian, su bizia darie hogeita zortzi urteko
Zavalaren hitzei. Egitasmo liluragarrian murgildu berri denaren distira dute haren esanek. Lehen jendarteko hitzaldia du
eta, era berean, hitzaldi programatikoa. Hantxe azaltzen du
zer egitasmo darabilen esku artean, eta xehe-xehe ematen du
lanaren berri.
Gaur, hirurogei urte geroago, balio eskergaitza dute haren hitzek.
Hain zuzen, Arantzazuko hitzaldiaren pasarte soildu bat
darama bigarren atal honek buru-buruan. Pasarte horretan
dago, berriro esanda, Antonio Zavalaren obra osoa ulertzeko
giltza, nahiz eta oharkabean pasa dakigukeen azaleko irakurraldi azkar batean.
Hona hemen pasartea, orain osorik, luze samarra bada
ere41:

41

Zavala, 1996a: 34. Arantzazuko hitzaldia Euskera aldizkarian plazaratu zen lehenengoz (Zavala, 1956). Berrogei urte geroago, Auspoaren
auspoa I liburuan jaso zuen Zavalak, ohar jakingarri batzuk erantsiz.
Saiakera honetan, bigarren bertsio hau erabiliko dugu.
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Nosotros, los estudiosos, para eso, para hacernos estudiosos, sorbimos en otras fuentes durante años enteURV(VXQDGHODVPiVIDWDOHVTXLHEUDVGHOYDVFXHQFH
TXHWRGDFXOWXUDTXHVHLQJLHUDKDGHVHUIRU]RVDPHQWH
H[WUDxD \ GHVYLDGRUD < VLQ DGYHUWLUOR DFDEDPRV FRQ
RWUR FRQWHQLGR TXH QR HO SXUDPHQWH YDVFR HQ QXHVWUD
DOPD(VHQWRQFHVFXDQGRLQLFLDPRVXQSHUtRGRGHUHLQFRUSRUDFLyQ D FRVWD GH XQD OXFKD \ YHQFLPLHQWR FDVL
ascéticos.
Todo bersolari, por el contrario, es un triunfo de su
alma vasca sobre la maraña de instigaciones adversas,
e incluso un predilecto del euskera aun entre el pueblo
KXPLOGH GH GRQGH HPHUJLy 4XL]iV IXLPRV FRPSDxHURV
GHMXHJRVHQODLQIDQFLDSHUROOHJyXQDKRUDHQTXHQRV
VHSDUDURQFDPLQRVTXHDQRVRWURVQRVYDFLDURQHODOPD
y a ellos se la colmaron.

 0HUH]LGXSDVDUWHDDVWLURLUDNXUW]HD.DUJDELRJUDÀNRKDQdia baitu, Zavalaren pasarterik esanguratsuenek duten bezala. Oraingoz, hiru esalditan ipiniko dugu arreta, azkenekotik
hasita.
4XL]iV IXLPRV FRPSDxHURV GH MXHJRV HQ OD LQIDQFLD
SHUROOHJyXQDKRUDHQTXHQRVVHSDUDURQFDPLQRVTXHD
nosotros nos vaciaron el alma y a ellos se la colmaron.

Antonioren barru-barrutik sortutako antsia da, bihotz
urratuari darion intziria. Hasperenka jaulkitako hitzak.
Uste baino karga handiagoa izan dezake caminos horrek.
Antoniok bide bat hartu zuen, jesuita izatera eramango zuena. Eta horra non ohartzen den, bide horretan gaztetako urterik onenak eman ondoren, dena ez dela irabazia izan. Are
okerrago: hartutako bideak galbidera eraman duela, arima
erabat husteraino. Bitartean, berriz, hara non sumatzen dituen arima gainezka zein eta umetan, mutikotan eta gaztetxotan jolas-lagun izan zituenak.
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Hitz gogorrak dira. Garratzak. Berehala itzuliko gara puntu honetara.
Hitzaldian, esan ere esaten du zergatik galdu zen bidean
eta hustu zitzaion arima.
Nosotros, los estudiosos, para eso, para hacernos estudiosos, sorbimos en otras fuentes durante años enteros.

Hainbat urtetako ikasketak iturri arrotzetan edanez egin
izanak hondamendira eraman behar derrigorrean eta ezinbestez, norbere arimaz beste egiteraino. Ikasketen mizto hilgarria. Berehala itzuliko gara hona ere.
Ondorioez mintzo da hirugarren esaldia. Zer-nolako lanak eta ahaleginak egin behar izaten ditugun, gertatutako
triskantzaz ohartu eta arima bere onera ekarri beharraren
beharrez.
(VHQWRQFHVFXDQGRLQLFLDPRVXQSHUtRGRGHUHLQFRUSRUDFLyQDFRVWDGHXQDOXFKD\YHQFLPLHQWRFDVLDVFpticos.

Borroka eta ahalegin ia aszetikoak. Ondo bereak ditu literatura aszetikoak lucha eta vencimiento horiek, ondo bereak
dituenez. Dena den, gizaki bat ez da horrelako bide neketsuetan sartzen, ez bada motibazio handi batek eraginda. Bide
horretan irauteko, berriz, motibazio iraunkorra behar, etengabe eragingo diona. Antonioren kasuan, paradisu galdua berreskuratzeko ametsa.

Paradisu galdua
Antonio Zavalaren ume, mutiko eta gaztetxotako paradisueremua ez zen oso handia izan. Tolosan zuen erdigunea, eta
Tolosako erdigunean bihotza, Santa Maria plazan, 2. zenbakian, jaiotetxean. Handik metro gutxitara zegoen eta dago
65

Zerkausi, asteroko merkatua egiten deneko eraikina. Tolosatik hamar bat kilometrora dago, berriz, Adunako herrixka;
hantxe pasatu zituen Antoniok mutiko eta gaztetxotan hainbat uda zoragarri.
Eremu txiki horretatik apenas irten zen Antonio. Gehienetan, Donostiara joateko, zazpi urte zituen hartan bezala,
aitak estropadak ikustera eraman baitzuen iraileko igande
batean, beste anaia batekin42. Hamabost urte bete zituen arte
ez zen Gipuzkoatik irten, Iruñea baino harantzago joateko43.
Eremu txiki horretan bizi izan zituen, beraz, bizitza osoa
markatu zioten esperientzia xume bezain liluragarriak. Bizi
izan zituenean ez zen asko ohartuko noraino ari zitzaizkion
barneratzen, eta banaka hartuta ez ziren izango hain zirraragarriak ere. Baina, apurka-apurka, mutiko haren barrua bete
eta moldatuz joango ziren.
Une batean, ordea, atzean uzten du paradisu hura. Hamazazpi urterekin, 1945ean, Tolosari eta Adunari agur esanda, Loiolara doa, jesuita-ikasketak egitera. Erabaki erabakigarria, bizitza bitan banatu ziona. Loiolako horma handi
haien barruan, bestelako giroa aurkitu zuen. Aldaketa handia izan zen harentzat, nahiz eta horrenbeste kilometroko ez
egon Tolosa eta Azpeitia artean. Gero, ikusi dugunez, Loiolan
bi urteko nobiziatua burutu ondoren (1945-1947), urtebete
egin zuen Urduñan junior (1947-1948), beste bi urte Loiolan
MXQLRU  HWDKLUXJHKLDJR2xDQÀORVRÀDLNDVNHWDN
egiten (1950-1953).
Antonio ez zen gaizki hitz egin zalea, baina oso gutxi zuen
zuritik. Behar zenean, kritiko –oso kritiko– ageri ohi zen, gizalegea galdu gabe. Eta, bere formazio-garaiko giroaz mintzo
zela, “hura antinaturala zen” aitortu zigun behin edo behin.
Eta ikasketez ere ez zen gozoago aritzen.

42
43

Zavala, 2003: 14.
Zavala, 1996b: 247.
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Orain, agian, esanahi beteagoa sumatuko dugu arestian
aipatutako hitz erdiragarrietan:
4XL]iV IXLPRV FRPSDxHURV GH MXHJRV HQ OD LQIDQFLD
SHUROOHJyXQDKRUDHQTXHQRVVHSDUDURQFDPLQRVTXHD
nosotros nos vaciaron el alma y a ellos se la colmaron.

Antoniok, une jakin batean, beste bide bat aukeratu zuen.
Bide berri horretan sartu ahala eta ahalean, atzean geldituz
joan zitzaion umetako, mutikotako eta gaztetxotako paradisua; gero eta urrunago jolasetako lagunak.
Hala ere, ez ditu inoiz ahaztuko bizipen oso eta gozo haiek.
Haien oihartzuna aurkituko du han eta hemen.
Lehen kapituluan jasoa dugu testigantza44.
Amazazpi urterekin joan nintzan jesuita, bai. Leenengo Loiolara. An inguruko auzoetara joaten giñan ostegunetan dotriña erakustera. Neri Urrestillara tokatu zitzaidan. Gustora joaten nintzan. Nere aldean askoz obeto
itzegiten zuten euskeraz ango neska-mutillak, ni baiño
gazteagoak izan arren. Mendira ere joaten giñan. Eta
ango baserritar-jendearekin itzegin ere bai...

Eta ondoren45:
Euskal giro ori arnastu egiten zenduan; eta artarako
sentsibilitatea izan ezkero, zure barrenean bere kutsua
uzten zizun. Neri beintzat orixe gertatu zitzaidan Loiolan
pasa nituan urteetan: joan berrian bi, eta gero beste bi,
tartean Urduñan pasa nuan urtea zala.

Urduñan, berriz46:

44
45
46

Zavala, 2006: 152.
Zavala, 2006: 152.
Zavala, 2006: 152-153.
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Urduñan ere berdin. Opor-egun guzietan mendira. Eta
topo egiten genduan jendearekin itzegin. Erderaz, ordea.
An iru probintzitan ibiltzen giñan: Bizkaia, Araba eta
Burgos.

Antzekoa dio, Oñako hiru urteak gogoan47:
Ondoren, 1950-an, Burgosko iparraldean dagoan Oña
errira. An ere berdin: alde batetik estudioak; bestetik,
gure ibillaldiak ara eta onera. Ikusgarria da lurralde ori
ere: La Bureba, Tobalina, Caderechas, Valdivielso, Obarenes mendiak... Nun-nai gazteluren bat edo eliz erromanikoren bat... Eta jende jatorra. Bueno, egia esan, nik
lurralde guzietan arkitu det jende ona eta gauza asko
erakusten dizuna.

Erraza da pasarte horietan Antonioren ume, mutiko eta
gaztetxotako paradisuaren oihartzuna atzematen.
Hala ere, nobizio-garaian, jesuita hezitzaileetako baten
–zuzendariaren?– hitz zorrotzak entzun behar izan zituen, betiko gogoan gelditzeko moduan. “Apego desmedido al monte”
aurpegiratu omen zion. Hori kontatu zigunean, hala erantsi
zuen: “Nolabait atera behar hamazortzi urteko gazteak bere
bizitasun hura! Izan ere, hura giro antinaturala zen”.
Beste batean, nobizio-garaian berriro, formazio-arduradunen batek alferra zela esan omen zion, gaztelaniaz: “perezoso”. Hartaz oroitzean irribarre egin eta erantsi zuen: “Gero,
bai, historiarekin-eta topo egin nuenean...”. Orduan galdu,
nonbait, nagikeria guztiak.
Azaleko kontuak dirudite. Pasadizo hutsak. Baina halakoetan egon ohi da kontu sakonagoak ulertzeko giltza. Giro
horren baitan ulertu behar dugu ikasketen eraginena ere.

47

Zavala, 2006: 153.
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Kultura arrotzak eragindako zauria
Antonio Zavala, Arantzazun, formazio-garaiko giroaz eta bere
barruko zauriaz ez baina, ikasketez aritu zen, arestian ikusi
dugunez.
Nosotros, los estudiosos, para eso, para hacernos estudiosos, sorbimos en otras fuentes durante años enteros.

 ,NDVNHWDKRULHWDQSLVXEHUH]LDL]DQ]XWHQ2xDNRÀORVRÀDLNDVNHWHN+DQJRKLUXXUWHHWDQRVDWX]XHQOHKHQIRUPD]LRDOGLD%DLQDH]]HQVRLOLNÀORVRÀDLNDVWHDL]DQ,NDVNHWHN
bezalako garrantzia izango zuen, gutxienez, hango giroak; eta
giroan zegoen, besteak beste, euskal kulturarekiko kezka.
Adibidez, urte horietan plazaratu zen Orixeren Euskaldunak;
eta badakigu, Antonio Pérezen aitorpenari esker, zer-nolako
harrera beroa egin zion hango zenbait jesuitak; ez, ordea, Zavalak. Arrotza irizten, nonbait.
Dena den, ikasketa haiek ez zioten oroitzapen onik utzi.
Honela jarraitu zuen Arantzazun:
(VXQDGHODVPiVIDWDOHVTXLHEUDVGHOYDVFXHQFHTXH
WRGD FXOWXUD TXH VH LQJLHUD KD GH VHU IRU]RVDPHQWH H[WUDxD\GHVYLDGRUD<VLQDGYHUWLUORDFDEDPRVFRQRWUR
FRQWHQLGR TXH QR HO SXUDPHQWH YDVFR HQ QXHVWUD DOPD
(VHQWRQFHVFXDQGRLQLFLDPRVXQSHUtRGRGHUHLQFRUSRUDFLyQDFRVWDGHXQDOXFKD\YHQFLPLHQWRFDVLDVFpWLFRV

Argi dago hitz zorrotz horien esanahia: zer-nolako urradura eragiten dion erdal kulturak euskarari eta zer-nolako
ondorioa duen kultur urradura horrek euskaldunon ariman.
Horrela ulertuko zuten, noski, Arantzazuko entzule haiek.
Hala ere, hitz horiek adierazten duten baino kultur urradura zabalagoa eta orokorragoa sumatzen zuen Zavala gazteak bere baitan eta inguruan. Arantzazukoa ez zen momen69

tua horretaz jarduteko. Orduan nahikoak zituen hitz horiek
bere egitasmoaren berri emateko. Gero gerokoak.
 )LORVRÀDLNDVNHWDN KL]SLGH EHKLQ EDLQR JHKLDJRWDQ HQtzun genion bi pisu edo planoena ere. Batetik, goi-mailako
ikasketak, jakintsu-ustekoenak, kontu abstraktuez mintzo
zirenak; bestetik, behe-mailako ikasketak, abstrakzioa maite ez zutenenak, kontu zehatzak eta lurtarrak langai. Oso
mingarria zitzaion bereizketa. Goi-mailako ikasketak saritzen
baitzituen, eta behe-mailakoak gaitzesten, eta Zavala behemailakoen zalea izaki, izaeraz eta estiloz. Gogora ditzagun
Antonio Pérezen hitzak: “[Antton] no presentaba las cosas
como casos particulares de conceptos generales desconcretizadores, sino limpias, y con el nombre justo de su naciente
frescura”. Barruraino sartua zuen bereizketaren arantza.
Ikasketak ez dira ikasketa huts; kultura eta estilo baten
ezartzea bideratzen dute. Salaketa horixe egin zuen Zavalak
Arantzazun. Izena ere ipini zion ikasketaz barneratutako kulturari: kultura arrotza. Horretaz zen kexu.
Bertan bilduek ez zekiten guk gaur badakiguna: bi aldiz
eskaini zuela Antoniok bere burua misiolari bidal zezaten Indiara. Izan ere, 1949an, hasi ziren Loiolako eta Gujerateko
probintzietako jesuiten arteko harreman oparoak. Eta Antonio prest azaldu zen hara joateko. Han ere buru-belarri murgilduko zen, eta bertako herri-literatura bildu, aztertu eta
argitaratzeari ekingo zion, seguruenik, berak aitortu zuenez.
Gogora dezagun pasartea48.
Baiezkoa eman izan balidate, an ere bertsolariak bai
omen dira, bat-batean bertsotan egiten dutenak, eta aien
emaitzak biltzen, aztertzen eta argitaratzen aaleginduko
nintzan, emengo bertsoekin egin dedan bezela.

48

“Zavala, 2006: 157.
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Antoniorentzat herri-literaturak bazuen xarma bereziren
bat, Euskal Herrikoa izan, Gaztelakoa, Nafarroako erdal alderdikoa edo Aragoikoa izan. Edo Indiakoa izan. Hemengoek
eta gertukoek bazuten xarma hori. Eta Indiakoak ere izango
zuen; handiagoa, agian.
Galdutako paradisua zen Antoniorentzat herri-literatura.
Eta paradisu haren oihartzunaren bila ibili zen formazio-urteetan, eta paradisu hura aurkituko zukeen Indiara joan izan
balitz ere, Oñako liburutegian bezala.
Zer aurkituko hango apaletan eta Pedro Mari Otañoren
Alkar liburua. Zer-nolako hasperena irteten zaion Antoniori,
paradisu-miraz, aldi berean galduaren mina eta berraurkituaren poza darizkiola49.
Irakurtzen asi eta nere gozamena! Uraxe zala euskera
eta aiek bertsoak! Denbora berean, ura zan, gorputzez
Gaztelako txoko batean nengoala, buruaren barruan Zizurkil eta Adunako parajeak bertan banengo bezela bizibizi ikustea!

Berehala egin zien etxekoei eskaria: Tolosako Zerkausira
bertso-saltzaileren bat agertzen bazen, paper bat erosi eta bidaltzeko faborez. Hala hasi omen zen bertsopaperak biltzen,
nahiz eta benetako bilketari Xabierren ekin, 1954ko urtarrilean erabaki sendoa hartu ondoren. Gero, berrogeita hamabost urte luze eta oparo emango zituen buru-belarri lanean,
ume, mutiko eta gaztetxotako paradisu-minez, gaztetako
zauria ezten eta bere egitasmoa garatuz.
(VHQWRQFHVFXDQGRLQLFLDPRVXQSHUtRGRGHUHLQFRUSRUDFLyQDFRVWDGHXQDOXFKD\YHQFLPLHQWRFDVLDVFpticos.

49

Zavala, 1993a: 13.
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Behin, ikasketez ari ginela, beste hau ere jaulki zigun:
“Pena da bokazioa eta ikasketak nahastu izana eta ikasketa jakin batzuekin lotu izana jesuita-bokazioa. Zergatik egin
EHKDUL]DQJHQLWXHQQDKLWDH]ÀORVRÀDLNDVNHWDN"1LLNDUDJDUULDVSHUW]HQQLQW]HQÀORVRÀDLNDVWHQ+XUDDEVWUDNWXHJLD
zen. Baina historia ikasi behar zenean... Hura zen nirea. Hura
konkretua zen”.
Oñan bertan entzun zuen jesuita irakasle batek liburutegian ikusi eta esan omen ziona: ´£EXHQUDWyQGHELEOLRWHFD
VHUtDVW~µ$QWRQLRNEDUUHJR]RD]JRJRUDW]HQ]LWXHQKLW]KRriek. Oroitzapen horien harira, idatzi zuen50:
Nere txolarteetan istoria pixka bat ere ikasten asi nintzan; eta ia-ia bide ortan sartu ere bai. Artara ezkero,
bertso zaarrak biltzea beste batentzat geldituko zan.

Nolabait irten beharra zuen ataka hartatik. Azkenean, zalantzak zalantza, bertsopaperak biltzen hasi zen. Haiek bilduz hasiko zen kultur urradura sendatzen.

50

Zavala, 2006: 153.
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(JLWDVPRELNRLW]D
Zauriaren ondorengo eta ondorio da Antonio Zavalaren egitasmoa. Eta, halakoa izaki, bitala besterik ezin zitekeen izan.
Egitasmoak haren barru-barruan zituen sustraiak, eta osoosorik hartzen zuen, zauriak bezain sakon: gorputz, arima
eta espiritu. Egitasmo hari emana bizi zen buru-belarri eta
hura garatu zuen berrogeita hamabost urtean zehar.
Ez dirudi oso zentzuzko halako egitasmoari zer eta xede
eruditu bat egozteak edota balio instrumental azalekotzat jotzeak. Baina bi aukera hauek ere aztertuko ditugu. Bestetarako ez bada, ohartzeko zertan ez zen aritu Zavala hainbat
urtetan, zuzenean behintzat.

Herri-literatura, erudiziorako balio?
Zenbait kultur gizon eta emakumek erudizio-lurraldetzat dute
jakintza eta kultura. Eskoletan ere ohikoa izan da ikuspegi hori. Jakite aldera ikasten dira gauzak. Jakintza pilatzeko
ikasten da, jakintza edukitzeko. Zenbat eta gehiago ikasi, orduan eta ikasiago. Zenbat eta gehiago jakin, orduan eta jantziago eta jakintsuago. Jakintza eskuratzea eta pilatzea da
kontua.
Herri-literaturara ere hurbil gaitezke ikuspegi horrekin.
Arlo bitxi edo jakingarritzat jo eta arlo horretako datuak biltzen, ikertzen eta eskuratzen hasi. Eta zenbat eta gehiago,
orduan eta hobeto.
Zavalaz ari garela, erabat baztertzen dugu lehen aukera
hau. Asko landu zuen herri-literatura, baina ez jakite aldera.
Jakintza handia eskuratu zuen eta obra izugarria utzi zuen
gure esku, baina ez besterik gabe jakinduria entziklopedikoa
eskuratzeko edo liburutegiak, berea eta besterenak, liburuz
betetzeko.
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Hori baino balio handiagoa ikusten eta atzeman zuen herri-literaturan.

Herri-literatura, bitarteko?
Baina Zavalak ez ote zuen erabili herri-literatura beste zerbaiten zerbitzuan, beste zerbaitetarako balio izango ziolakoan,
beste zerbait lortzeko bitarteko edo plataforma moduan?
Badakigu herri-literaturak berak ukitu eta hunkitu zuela
haren barrua. Horrek eragin ziola hasieratik, horrek mugiarazi gero eta gogo handiagoz, bizitza osoan zehar. Alabaina,
bazekien herri-literaturak balio handia zuela beste zenbait
arlotan eragiteko ere, nahiz eta ez zegoen prest ezein helbururen zerbitzutan erabiltzeko.
Gutxienez hiru izan zitezkeen Zavalaren ekimenaren eta
jardunaren onuradun. Ondorengo xede hauetarako egin zezakeen lan.
Jesusen Konpainiaren plan estrategiko baten baitan
Duela urte dezente, euskal kultur gizon ezagun bati entzun
nion esaten, Auspoa hizpide, ondo ezagutzen zituela jesuitak
eta kontuz ibili behar dela horiekin. Artistak direla –jarraitu
zuen umorez– Konpainiako jendea leku estrategikoetan kokatzen. Urrutira joan gabe, lortua zutela Euskaltzaindian bi
jesulagun kokatzea, Antonio Zavala eta Patxi Altuna, eta ez
litzatekeela harritzekoa izango plan ezkutu horren baitan aritzea Zavala ere.
Ez dakit euskal kultur gizon hark zer neurritan ezagutzen
zituen jesuitak eta Konpainia. Hasteko, ez zekien –nik ere ez
orduan– jesuitek Antoniori ez ziotela argitaratu nahi izan bertsoei buruzko lehen lan handi hura, eta bere editorial propioa
sortu behar izan zuela tolosarrak. Dena den, ez zuen Antonio asko ezagutzen. Hura besteen plan estrategikoren baten
mende? Ez zatekeen Antonio izango.
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Euskararen zerbitzura
Bigarren hipotesia hau ez da horren burugabea. Herri-literatura zergatik ez erabili euskararen zerbitzura?
Nolabait, aukera hori ikusi zuen Euskaltzaindiak, 1956an.
Akademia batzar bat egitera doa Arantzazun, gerraondoan
jendaurrean egingo duen lehena, eta han parte hartzera deituko diote Zavala gazteari. Jakin baitute zertan ari den Xabierren, eta ondo etorriko zaie haren egitasmoa lau haizetara
zabaltzea.
Halaxe egin zuen Antoniok, 1956ko irailaren 15ean, hitzaldi sutsu hartan. Gordin samar ere aritu zen zenbait momentutan. Trantze ezin larriagoan ikusten baitzituen euskara
eta bertsolaritza –“euskera y bersolarismo corren ya el mismo
trance mortal”–. Amaitu, berriz, honela amaitu zuen51:
1RV WRFD D QRVRWURV PiV TXH FRQMHWXUDU WUDEDMDU
por salvar el euskera. Pero si muriese, y con él nuestro
SXHEORYDVFRTXHGDUiHQHVWDUHFRSLODFLyQ>EHUDRUGXDQ
prestatzen ari zen bilduman], milagrosamente conservaGRHOGHSyVLWRGHVXVGHVHRVSHQDVRGLRVDOHJUtDVWULVtezas, defectos, virtudes, amores y rezos; y, juntamente
con ellos, pueblo e idioma habrán conseguido su más
H[DFWD\WHQD]SHUGXUDFLyQ

Ez dakigu nola hartuko zituzten hitz hauek Arantzazun
bildu zirenek. Hil-kanpaien hotsarekin geldituko zen norbait.
Kanpaiak kanpai, sua zerion hogeita zortzi urteko gazte hari.
Su etsia bai, baina kartsutasunetik gehiago zuena etsipenetik baino. Badirudi, gainera, garraren sorburua ez dagoela
gaztearen suhartasunean, ezta prestatzen ari den bertso-bilduman ere edo lan horren mozkorraldiak eragindako aldi baterako sukarrean.

51

Zavala, 1996a: 40.
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Urrutira begira ikusiko zuten gazte hura, baina hankak
lurrean ondo itsatsita zituela. Ez zen alferrik galtzekoa izango
haren ekarpena.
Urte batzuk geroago, Koldo Mitxelenak gogotik txalotu
zuen Zavalaren ekarpena, bai Auspoa sortu berritan, bai geroago ere52. Baina, egun batean, hark Egan aldizkarian Auspoako liburuei egindako aipamenak eta goraipamenak gogorarazi nizkionean, honela esan zidan Antoniok, errenteriarraren laudorioak beren onera ekarriz bezala: “Bai. Garbizalekeriaren aurka atera nintzelako”.
Gero, 1968an, Arantzazun bertan egindako beste biltzar
batean, euskara batuaren liskarra piztu zenean, batek baino
gehiagok uste izan zuen, Antonioren jokabidea ikusita, euskalkien aldeko apustu bihurtu zuela hasierako egitasmo hura.
Ez ziren horiek Antonioren borrokak, bestelakoak baizik,
nahiz eta aipatutako horiek ere kezkatzen zuten. Nola kezkatu, gainera! Hala ere, ez zioten hartutako norabidea galaraziko. Hark berean jarraituko zuen, oinak lurrean eta eskuak
etengabeko lanean.
Balio pragmatiko eta instrumental handiko izango dira, bai,
gazte hark bildutako bertsoak eta osatutako liburuak. Halakotzat jo dituzte euskal kultur munduko aditu eta gizon-emakumeek. Horren adibide dira, besteak beste, Joakin Berasategik
1994an jasotako testigantzak53. “Euskarak bere tradizioan dakarren altxor aberatsa jaso eta ezagutzeko aukera paregabea”
emateko balioko digute (Mari Karmen Garmendia). Neronek
ahozkotasuna indarberritzeko “ezinbesteko erreferentzi puntu”
52

53

Hiru lekutan aurki ditzakegu, gaur, Koldo Mitxelenak Auspoako liburuei egindako aipamenak: 1) 1961-1964 bitarteko Egan aldizkarietan,
2) Koldo Mitxelenaren Euskal idazlan guztiak liburu sortan (Mitxelena,
1988: 52-145) eta 3) beraren Obras completas direlakoetan (Michelena,
2011a: 299-558).
Berasategi, 1994.
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bezala ikusten nituen. Eskerrak Xabier Azurmendik “Euzkadiko Poemarik ederrena” gauzatuz ikusten zituen.
Alabaina, urrun begira sumatzen dugu Antonio, bai hogeita zortzi urte zituela, bai geroago ere: aldi berean, eguneroko garrasiaren oihartzun eta urrunago begira.
Balio kultural, erlijioso edo transzendentalen zerbitzura
Zavalaren arestiko aipu horrek –“Pero si muriese [el eusNHUD@\FRQpOQXHVWURSXHEORYDVFRTXHGDUiHQHVWDUHFRSLODFLyQPLODJURVDPHQWHFRQVHUYDGRHOGHSyVLWRGHVXVGHVHRV
SHQDV RGLRV DOHJUtDV WULVWH]DV GHIHFWRV YLUWXGHV DPRUHV
y rezos...”– pentsaraz diezaguke, agian, ez ote zebilen azken
batean, eliz gizona eta jesuita izaki, halako balio kultural, erlijioso edo transzendental batzuk salbatu nahian. Ez ote zen
ari, gordinago esanda, erlijioa zerbitzatzen, honen zerbitzura
ipinita herri-literatura.
Ezin uka genezake eman dela halakorik eta antzekorik
Elizaren historian. Eta oraindik ere gerta daitekeela, eta gertatzen dela. Ez, ordea, Antonioren kasuan. Eta, are zalantza
txikiagoaz, Vatikanoko II. Kontzilioaren ostean.
Dena den, jardun zitekeen, herri-literatura ez baina, euskal kultura edo Euskal Herria berpiztu nahian. Horiei ez zizkien ateak ixten. Baina, lehenik eta behin, herri-literatura
zuen hark begiz joa.

(JLWDVPRELWDOD
Uste osoz esan dezakegu: egitasmo bital bat garatuz eta gauzatuz osatu zuen Zavalak Auspoa bilduma anitza. Haren barne-muinik minenean zuen sorburua egitasmoak. Zauri sakon
batek eraman zuen lan erraldoi hari ekitera, eta zauri sakon
bera izan zuen etengabeko ezten bizitza osoan. Hain zen sakona zauria, hain erabakigarria, bizitza osoa markatzen duen
horietakoa.
77

Auspoaren sorburua ez dago Antonioren jakin-min intelektualean, ezta soilik haren sentimenduen munduan edo
plazer estetikoenean. Kontuan hartu beharko dira faktore horiek ere, baina betiere pertsona osoaren baitan, Antonioren
bizipenik bizienetatik hasita.
Antonioren bizipen eta esperientzia oso pertsonal eta mingarria dago Auspoa egitasmoaren sorburuan. Barne-barneko
trauma. Trauma horrek atzera begirarazi zion: ume, mutiko
eta gaztetxotako garaietara, bizipen osoak bezain gozoak bizi
izan zituen une bete haietara. Zein une liluragarriak haiek!
Zein une lazgarriak atzera begira ipini zutenak! Hura paradisu
galduaren mira! Eta, mira horrek eraginda, hasiko da lehenik
egitasmoa zirriborratzen eta apurka-apurka zehazten, xehatzen eta garatzen, hasierako bizipen haiek berrituz eta zaharberrituz: Tolosako bizipenak eta Adunako udaldiak; Loiolan
zegoela, Urrestillako dotrina emateak edo inguruetako baserritarrekin izandako hizketak54...
Bizipen haien baitan, bere lekua izango du hizkuntzak,
eta hizkuntza bera ere festa bihurtuko da. Merezi du gogoratzea Oñako bizipena55.
Loiolan sartu eta denbora asko igaro zan Otañotarren
oroipenik berritu ere gabe. Baina andik zazpi bat urtera,
1952-an, Burgos probintziaren ipar aldeko Oña izeneko
errian ikasketak egiten ari giñala, gure euskal liburutegian antxe arkitu nuan Alkar izeneko liburu bat. Zer izango eta bertsoak. Norenak eta [...] Pedro Maria Otañoren
bertsoak.

Hala ere, bizipen gozo horrek ere badu bere alde mingarria56.
54
55
56

Zavala, 2006: 152.
Zavala, 1993a: 12.
Oñako pasarte adierazgarrian badira hitz esanguratsu batzuk orain
propio alboratu ditudanak. Honatx:
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Izaera existentzial eta pertsonalak, sustraietatik hasita,
oso-osorik kutsatu eta zeharkatuko du Zavalaren egitasmoa.
Eta han eta hemen utziko ditu arrastoak eta aztarnak. Bakarra aipatuko dut.
Antoniok hitz esanguratsu batzuk jaulki zituen Txirritaz,
1963ko maiatzean, Bosquejo de historia del bersolarismo izenpean emandako hitzaldietako batean57. Honela mintzatu zen58:
Siempre me gusta recoger las opiniones del pueblo, y
KDFHSRFRRtVREUH7[LUULWDHVWHMXLFLRTXHH[SUHVDGRSUHFLVDPHQWHFRQKXPRUGHEHUVRODULPHSDUHFLyH[DFWR
²6HGLFH²PHGLMHURQ²TXH7[LUULWDIXHXQYDJR7RGROR
contrario. Fue un gran trabajador en su verdadera proIHVLyQ HQ OD GH EHUVRODUL 3HUR FRPR QR SRGtD VLHPSUH
JDQDUVHFRQHOODODYLGDWXYRTXHHMHUFLWDURWURRÀFLRHO

... antxe arkitu nuan Alkar izeneko liburu bat. Zer izango eta bertsoak. Norenak eta Otaño’tar Pedro M’ren Olerki Onenak. Nere buruan itzulpena egin eta
Pedro Maria Otañoren bertsoak irakurri nuanean, gustorago gelditu nintzan.

Liburu hark mami gozoa zuen, baina azal gogorra. Barruko euskara
gozoa, izan ere, azal gogorrean bildua zuen garbizaleren batek eta, gainera, bertsolariaren izena “jatorrago” ipinia eta bertsoa bera ere izen
“jantziagoz” bataiatua. Horrek guztiak aztoratu egiten du Antonio. Harik eta itzulpena egin zuen arte. Orduan bai: gusturago gelditu zen.
Ez zen kontu hutsala. Bai Loiolan eta bai Urduñan ere, Antoniok
irakurriak zituen euskal liburuak. Ez, ordea, beti gogo onez. Bazegoen
haietan zerbait atzera eragiten ziona: garbizalekeria. Hango euskara
ez zen etxekoa, ez zen Adunakoa. Baina ezta euskara naturala ere.
Berezkotik gutxi zuen euskara garbi hark, eta higuingarri egiten zitzaion.
Gero, bertsoak biltzen hasi zenean, hangoa bai euskara!
Azken batean, osotasun bat eta bera da herri-literatura: literatura,
hizkuntza, euskara, ahozkotasuna, testua..., festa, bizipena, esperientzia bizia, bizi-mundua.
57
Zavala, 1964a. Lau hitzaldi izan ziren, gero Auspoaren aupoa I liburuan
berrargitaratu zituenak: Zavala, 1996a: 109-253. Bigarren argitalpen
honetakoak dira hemengo aipuak eta orrialdeak.
58
Zavala, 1996a: 229.
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GHFDQWHURDOTXHUHFXUUtDORPHQRVSRVLEOHSDUDQRSHUMXGLFDUDVXSULQFLSDOWUDEDMRTXHHUDDOTXHVHGHEtD

Zer-nolako gozamena darien hitz horiei! Zenbat oihartzun,
“vago” hitzetik hasita, nobizio-garaiko “perezoso” mingarri
hura gogoan! Bide batez, galdera gaizto bat: pasarte horretako zenbat hitz aldatu beharko genituzke, Antoniori berari
egokitzeko?
Ondoren, honela jarraitu zuen tolosarrak hitzaldia:
A Txirrita, como a muchos otros bersolaris, se le moteMDGHDUORWH(VTXHVRQKRPEUHVGLIHUHQWHVDORVTXHQHFHVLWDPRVSRQHUOHVXQHStWHWRSH\RUDWLYRRULGtFXORSDUD
QRTXHGDUQRVRWURVPDO&RQORTXHVHUHSLWHHOSOHLWRGH
la vieja fábula de las hormigas y la cigarra, escrita –esto
no puede ponerse en duda– por las hormigas con un
PH]TXLQR\GHVDJUDGHFLGRHVStULWXGHHQYLGLD\YHQJDQ]D
KDFLDDTXHOODFX\RVFDQWRV²WDPELpQHVWRHVLQQHJDEOH²
VH KDEtDQ SDUDGR D HVFXFKDU PiV GH XQD YH] FRPR HO
mejor solaz en su vida de esclavas.

Pasarte hori baliatu nuen osorik, 1996an, Auspoaren auspoa bi lehen liburuen hitzaurrea idaztean59. Ondo zetorkidan,
izan ere, Zavalaren lan osoa ikuspegi egokitik azaldu ahal
izateko eta, bide batez, haren joera eta jarrera erakusteko:
Txirrita, txitxarren eta festazaleen aldeko, eta inurri eta festahondatzaileen salatari. Ezin hobeto datorkigu, orain, agerian
uzteko haren egitasmoaren izaera bitala.

(JLWDVPRELNRLW]D
Baina itzul gaitezen Arantzazuko hitzaldi programatikora. Hantxe azaldu zuen Antoniok zertan ari zen, eta zer asmo zituen.
Gogora dezagun hitzaldiaren hasiera; orain, luzeago hartuta.

59

Esnal, 1996.
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Honelaxe mintzatu zen, erdaraz jarduteagatik barkazioa
eskatu ondoren60:
(VQXHVWUDLQWHQFLyQTXHODPDJQDHGLFLyQGHbertso berriyas TXH SUHWHQGHPRV YD\D SUHFHGLGD GH XQ HVWXGLR (O
encargo inesperado de preparar esta charla adelantará en
DJUD]LGHDV\FRQFHSWRVTXHVyORHQWRQFHV>HVWXGLRDHJLQHWD
DUJLWDUDW]HDQDOHJLD@ORJUDUiQODPDGXUH]\GHVDUUROORVTXH
HQQRVRWURVSXHGDQDOFDQ]DU4XLHUD'LRVTXHODSUHFLSLWDFLyQFRQTXHKDVLGRDSDUHMDGDQROHSULYHGHOD~QLFDYLUWXG
TXH SDUD HOOD >KLW]DOGLDUHQW]DW@ GHVHDPRV OD GH ERVTXHMDU
XQDLGHDGHOHVWDGRDFWXDOGHQXHVWUDUHFRSLODFLyQ\GHODV
FRQFOXVLRQHVDODVTXHSRGHPRV\DOOHJDU

Hitz horien arabera, Arantzazuko entzuleek bazekiten ordurako zertan ari zen jesuita gaztea. Bazekiten bertsopaper
bila zebilela eta horien argitalpena prestatzen. Horrexegatik
esaten die Zavalak ez zela bilduma soila izango; estudio bat
ere joango zela bilduma handi haren sarreran.
Ustekabean harrapatu zuen hitzaldia egin beharrak, eta
zalaparta batean prestatu behar izan zuen. Dena den, argi
utzi zuen bi alderdi izango zituela bere lanak: bertso-bilduma
eta estudioa. Eta zirriborratu ere zituen bi alderdiak.
Baina Antoniori ez zitzaizkion irten gauzak uste bezala.
Eta hasieran dena batera atera behar zuen hura, osorik ez
baina, puskaka hasi zen plazaratzen: bertso-bilduma, aleka,
Auspoa liburu sailean; estudioaren zati nagusi bat, Bosquejo
de la historia del bersolarismo hitzaldietan.
Hala, egitasmo bikoitz bihurtu zen lehen asmo hura: batetik, gerora Auspoa izango zena, egitasmoaren aurkia, alderdirik ezagunena; bestetik, gogoetak, egitasmoaren ifrentzua,
han-hemengo hitzaurre eta hitzaldietan isuriz joan zena eta
azkenean Auspoaren auspoa obra laukoitzean bildu zuena.
60

Zavala, 1996a: 24.
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Auspoa

Nere bizitzan, ez ditut liburu asko idatzi, bakarra baizik; ez ditut lan asko egin, bakarra baizik;
ez ditut gai asko erabili, bakarra baizik: erria.
Antonio Zavala

Hirugarren atal honetan, Antonio Zavalaren obra dugu
aztergai. Hark plazaratu zuena. Guztira 303 obra izanagatik61, obra bakartzat jotzen zuen berak. Hala bada, izenburu
bat eta bakarra ipin diezaiokegu –Auspoa–, nahiz eta berez
izen hau obraren zati bati, zatirik handienari, dagokion.
Auspoa da Zavalaren egitasmo bikoitzaren emaitzarik
ezagunen eta agerikoena. Emaitzaren aurkia.
Zavalak Auspoa izenez bataiatu zuen 1961ean bere lehen
liburu-bilduma62; eta hil artean elikatu zuen, 312 zenbaki
osatzeraino. Era berean, Auspoa izena jarri zien, hurrenez
hurren, 1974an eta 1992an63 sortu zituen beste bi bildumei
ere, lehenengoaren adar izaki. Eta Auspoa izena –edo horren
erdal ordainen bat– izan zezakeen Biblioteca de Narrativa Popular gaztelaniazko liburu-bildumak; azken batean, egitasmo beraren kimu baita 1994an jaiotako hura. Eta egitasmo
beraren kimu dira, nahiz eta lau bilduma horietatik aparte
plazaratu, beste bost liburu ere. Guztira, 303 obra; eta, aldi
berean, obra bakarra.

61

62

63

Bosgarren kapituluan ikusiko dugu nola zenbatu ditudan 303 obra
horiek eta nola uztartu kopuru hori eta Auspoa bildumakoak (312.
zenbaki...).
Zehatzago esanda, Auspoa Liburutegia izena ipini zion, eta izen horrekin jarraitzen du oraindik ere.
Berez, Auspoaren Sail Nagusia izena darama hirugarren bildumak.
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Halaber, Auspoa zuen izen Zavalaren argitaletxeak64. Horretan plazaratu zituen lehen bildumako 203 zenbaki –1-192
eta 207-217 bitartekoak–, eta bigarren bildumako sei aleak.
Zauriak Auspoa izan zuen ondorio. Auspoa da tolosarrak
zauriari emandako erantzuna. Hitz horrek laburbiltzen du
guztia.
Hiru kapitulutan aztertuko dugu, atal honetan. Saiakeraren 4, 5 eta 6.a dira. Lehenean, mugarriz mugarri ikusiko
dugu nola joan zen Zavala Auspoa egitasmoa eraikiz. Bigarrenean, ahalik eta gehien zehaztu eta xehatuko dugu Auspoa
obra osoa. Eta hirugarrenean, tolosarrak Auspoan utzitako
ondarearen balioaz jabetzen saiatuko gara.

64

Lehen aldiz, Zavalak 1976an deitu zion Auspoa bere argitaletxeari.
Lehen bildumako 127. alean izan zen: Editorial Auspoa dio, 4. orrialdean. Ordu arte, Colección Auspoa zioen.
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4. Mugarriak
Antonio Zavalak urratsez urrats garatu zuen Auspoa. Urratsez urrats urratu zuen bidea, berrogeita hamabost urtean
zehar.
Egitasmo sortzailea izan zen harena: ibilian egindako
ibilbidea. Lan eta obra batzuk, erabat argi ez bada ere, argi
samar izaten ditu egileak hasieratik buruan. Zehatz samar
jakiten du aldez aurretik zer ibilbide egingo duen. Bidea ondo
markatuta gero ekingo dio ibiltzeari, nahiz eta beti izan aurreikusitakoa zuzentzeko aukera. Ez da Zavalaren kasua.
Honi, lanak berak erakutsiko dio nola jardun; egin ahala eta
ahalean joango da bidea urratuz. Oso gogokoa zuen izenkide
Machadoren “Ibiltari, ez dago biderik...” hura.
Hasieran, bertsopaperak biltzea erabaki zuenean, zirriborroa besterik ez zen haren egitasmoa. Pixkana-pixkana joango da argitu eta zehaztuz. Ibiliak berak erakutsiko dio bidea,
eta ibilian doala hartuko ditu erabakiak. Behin eta berriro,
distira berriz azalduko zaio bidea, keinu eta keinada; behin
eta berriro erasango dio ezusteak.
Gaur, hamahiru mugarri bereiz ditzakegu ibilbide sortzaile bezain luze horretan.
Dagoeneko ezagunak ditugu bi lehenak. Berez, Auspoa
sortu aurrekoak dira, hurrengo biak bezala. Beste lau, bilduma banaren sortzeari daude lotuak; eta bi, Zavalaren hitzaldi
banari. Ibilbidean zehar, zenbait lagun, idazle edo bertsolariren izenak azaltzen dira –Balentin Zamora, Sebastian Salaberria, Uztapide...–, horiek izandako zerekusiarekin batera.
Hamahirugarren mugarriaren ostean, amaitu gabe geratzen
da ibilbidea; hala utzi zuen Zavalak bere proiektua.
Mugarrien azalpen ia guztietan, Antonioren hitzak ditugu
argigarri. “Atzera begira edo liburu-sail baten gorabeerak” hi87

tzalditik hartuak dira asko, Honoris causa doktore izendatu
zuten biharamunekoak65.
Zavalak, ibilbidean zehar, argitaletxearen arazoari egin
behar izan zion aurre, hasieratik beretik. Hain hala, bere argitaletxe propioa sortu behar izan zuen; gero, beste lau ere
baliatu zituen. Kapituluaren amaieran, eranskin batek ematen du horien berri.

Xabier (1954)
Hasieran, zalantzaldia izan zen66.
Orain, [...] atzera begira jarrita, gauza bat ikusten det
oso garbi: une artan oso zalantzan egon zala ni euskal
alderdira ala erdal alderdira erortzea. Gure bertso zaarrak biltzen asi bearrean, erderazko erri-poesia jasotzen
astea alegia. Ondoen nola asmatuko nuan, berriz, orixe
da orain garbi ikusten ez dedana.

“Une artan” hori 1950-1953 urteetan kokatu beharko
dugu, noski. Are gehiago, kanpora begira ere egon zen; eta,
agian, hanka bat kanpoan zuela ere bai; bi aldiz, gainera:
bere burua Indiara misiolari joateko eskaini zuenean. Gogora
dezagun nola bukatzen duen Antoniok aitorpena67:
Baiezkoa eman izan balidate, an ere bertsolariak bai
omen dira, bat-batean bertsotan egiten dutenak, eta aien
emaitzak biltzen, aztertzen eta argitaratzen aaleginduko
nintzan, emengo bertsoekin egin dedan bezela. Gizakiaren bizitzak bide-gurutze asko ditu, eta oietako batean
gertatu nintzan ni orduan.

Bidegurutzeak bidegurutze, erabaki nagusia 1954. urtearen lehen egunetan hartu zuen Antoniok, noiz eta Azkoitiko
65
66
67

Zavala, 2006: 47-66. Ikus 39. oin-oharra, 60. orrialdean.
Zavala, 2006: 49-50.
Zavala, 2006: 157.
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mutiko hark, Gabonetako oporretatik itzultzean, “ekarri ditut” oihu egin zionean, autobuseko leiho batetik etxeko kantapaperak erakutsiz68.
Mutikoak ekarritako bertso-paperak ogei ta bost bat izango ziran. Aiek ziran, bai, nik umetan Tolosako Zerkausian
saltzen ikusten nituanak. Besterik gabe, erderaz regla de
tres esaten dana egin nuan: baserri batean au baldin bada,
Euskal Erri guzian zer izango ote da?
Ekin nion, bada, biltzeari. Nundik eta Xabierretik. Bestela ezin eta eskutitzen bidez leenengo. Bertso-kontuan zerbait zekianik nunerebait bazala jakindakoan, berari bereala
eskutitza idatzi. Eiztaria orrela ibiltzen da, eskopeta eskuetan duala, eiza noiz ikusiko, tiroa tiratzeko. Onek tiro utsak
asko egiten ditu; nik ere kolpe utsak sarritan jotzen nituan.
Baiña noizean bein bertso-paperen batzuk bialtzen zizkidaten. Ura nere orduko poza! Nik nere regla de tres artatik atera nuan kontua, zuzen aterata zegoan. Segi, ba, aurrera.

Bide batez: gaur, Joxemari Iriondok plazaratutako elkarrizketa bikain bati esker, ezaguna dugu zein izan zen azkoitiar mutiko hura: Alejandro Larrañaga69.

$UDQW]D]XNRKLW]DOGLD 
Bi urte eta erdi geroago, oinarri-oinarrizko hitzaldi hura egin
zuen Zavalak: “Bertso berri billa Euskalerrian zear (En busca
GHSRHVtDSRSXODUDWUDYpVGHO3DtV9DVFR µ70.
Berriro esanda, Arantzazun izan zen, 1956ko irailaren
15ean, Euskaltzaindiak gerraondoan jendaurrean egindako
lehen batzarrean. Lehenengo hitzaldia zuen Antoniok: hitzaldi programatikoa. Gaztelaniaz mintzatu zen; ez baitzioten garaiz abisatu euskaraz egiteko.
68
69
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Zavala, 2006: 50.
Iriondo, 2009a.
Zavala, 1996a: 23-40. Ikus 41. oin-oharra, 63. orrialdean.
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 ´+DFH\DGRVDxRVTXHQRKDJRVLQROHHU\FRSLDUbertso
berriyas”, esan zuen. Aurreraxeago: “Nunca me he detenido
DHQXPHUDUODVSHURFDOFXORTXHORVPDWHULDOHVUHFRJLGRVVXmarán unas cincuenta mil estrofas [bertsoak, alegia]”. Eta
JHUR ´< GHEHPRV SHQVDU TXH OR DUFKLYDGR HV XQD SRUFLyQ
UHGXFLGDGHORDFWXDOPHQWHH[LVWHQWH²HVSHURSUy[LPDPHQWH
LPSRUWDQWHVDGTXLVLFLRQHVµ
Hitzaldi hartan dago Antonio Zavalaren egitasmoa; hantxe daude gero egin zuena ulertzeko giltza nagusiak.

$XVSRDDUJLWDOHW[HD 
Ustekabeko gertaera batek markatu zuen Antonioren ibilbide
guztia. Minez gogoratzen zuen: jesuitek ez zuten beren gain
hartu bertsoei buruzko lehen lan handi hura argitaratzea.
Horren ondorioz, bere editoriala sortu behar izan zuen,
Tolosan; eta editore bikoitz bihurtu zuen bere burua: editore
literario eta enpresa-editore71.
Langintza ortan aprendiz ibili gabe, argitaletxe bati asiera
eman genion. Liburugintza, berriz, bai idaztearen aldetik eta
bai argitara egoki ateratzeko ere, ez da batere gauza erreza.

Lan zaila bada liburugintza, ez da errazagoa halako enpresako (ia) langile bakarra izatea: berak idatzi liburuak, berak argitaratu, berak banatu, berak saldu…72.
Era ortan billatu, bildu, sailkatu, ikertu eta argibidez
ornitutako aberastasunak liburuetan banatu, argitaratu
eta euskal jendeari eskeintzen asi nintzan. Ori egiñez,
titulu berria erantsi nion nere buruari: saltzaillea. Erriz
HUUL HUH LELOL RL QLQW]DQ ]HQEDLW XUWHWDQ QHUH RÀ]LR EHUUL
ortan, bertsolariak nun kantatu bear zuten, nik ere sal-

71
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Zavala, 2006: 52.
Zavala, 2006: 26.
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gai nuan jeneroa antxe entzuleei eskeiñiz, eta geien-geienetan lotsa ederrak nereganatuz. Baiña ori ere egin bear
zan, eta segi aurrera.

Eskerrak, batetik, harpidetzaren formula baliatu zuen liburuak irakurleen eskuetan jartzeko eta, bestetik, diru-kontuak eta abarrak eramateko, arreba Arantxaren laguntza izan
zuen.
Argitaletxeak 1992a arte iraungo du bizirik: hogeita hamabi urte.

(XVNDUDHUUD]D 
Bere argitaletxea izateak bi ate zabaldu zizkion Antoniori.
Hasteko, besteren liburuak ere atera ahal izango zituen. Horrez gain, erosoago plazara zezakeen bere obra, ez dena batera kolpetik; hartara, denbora ere irabaziko zuen zenbait lan
hobeto burutzeko.
Donostian da Antonio 1961ean, jesuiten ikastetxean irakasle. Eskolak eman ondoren, denbora duenean, bertso biltzen jarraituko du. Urrutira joan gabe du zain altxorra: Donostiatik Oriora bitarteko hainbat baserritan.
Aurretik, Igeldon, lagun egina zuen Balentin Zamora, eta
aintzat hartua haren ekarpena73.
Zein urtetan izan zan ez dakit seguru esateko, baiña
1960 urte inguruan Igeldoko Balentin Zamora apaiz jaunarekin adiskide eginda nengoan. Bertsoren batzuk ere
eman zizkidala uste det. Zera bat garbi ikusten genduan:
Euskal-Erria euskera errezez idatzitako liburuen premian
zala. Asiera emango ote genion, beraz, orrelako liburu
sorta berri bati? Sorta ori bildutako bertso zaarrak argitaratzeko bidea izan zitekean, prosa-liburuekin tartekatuz.

73

Zavala, 2006: 51.
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Osatuz doa Zavalaren hasierako egitasmoa. Bertso zaharrak ez ezik, euskara errazez idatzitako liburuak ere argitaratuko ditu.

$XVSRDELOGXPD 
Eta Auspoa bilduma –bere lehen bilduma– aletzen hasi zen
Zavala. Auspoa Liburutegia izena jarri zion74.
Sorta berriari zer izen jarri? Suari eusteko eta gar berriak
atera erazteko izaten dan tresnarena zergatik ez jarri? Orrek
sukaldean egiten duana egin nai genduan guk euskerarekin. Ala, Auspoa izena jarri genion.
Danen gustokoa izan etzala esan bearrik ez dago. Jesuita batek, Aita Aranzadi zanak, onela esan zidan:
–Urtetan or jardun gera kurpitotik esku-soiñuari inpernuko auspoa esanez, orrek dantza lotua ekarri zualako, eta
zuk orain liburu-sorta bati Auspoa izena jarri?

Lehen alea 1961ean plazaratu zuen75.
Leenengo liburua Ramon Artolaren bertso-bilduma batekin osatu genduan. Bigarrengoa, Martzelino Soroaren
iru antzerkirekin. Ori, bi arrazoirengatik. Leenengoa, prosa ere bear zalako. Eta, bigarrena, Zamoraren ustez, antzerkia nola edo ala bultzatu bear zalako. Orregatik, noizean bein leengo komeritxo batzuk sartzeaz gain, Piarres
Lartzabal zanaren antzerki batzuk argitaratu genituan.

Hasieran, urtean hamabi ale ateratzeko asmoa izan zuen.
Baina berehala ohartu zen gehiegizkoa zela.

Bosquejo de la historia del bersolarismo 
Beste bizpahiru urte itxaron behar izan zuen Zavalak Arantzazuko hitzaldian iragarritako estudio hark.
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Zavala, 2006: 51-52.
Zavala, 2006: 53.
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Lehenik, 1963ko udaberrian, lau hitzalditan aletu zuen
estudioa Donostian, EUTG ikastegian. Handik urtebetera plazaratu zen osorik, Auspoan ez baina, Auñamendi bilduman,
Bosquejo de historia del bersolarismo izenburuaz76. Hogeita
hamabi urte geroago ikusiko du argia Auspoa bilduman, Auspoaren auspoa I liburuan77.
Obra horrek ezinbesteko erreferentzia izaten jarraitzen du
bertsolaritzaren historia ezagutzeko.

Neronek tirako nizkin 
Zavalak aspaldi aurkitua zuen altxorra78.
Ni gauza batek arritu nau beti, bai Euskal Errian eta
bai emendik kanpo ere: erri-gizon eta emakume asko eta
asko zein kontalari onak diran. Makiña bat ordu pasa izan
ditut nik, Euskal Erriko mendi eta baserrietan ez-ezik,
baita Aragoi, Gaztela, Kantabria eta abarretan, artzai eta
nekazari jendearekin izketan. Baiña izketan baino geiago, entzuten eta ikasten, eta bitartean nere buruari onela
esanez: “Kontaera auek merezi lukete, ba, papereratzea.
Zer literatura ederra egin litekean, aozko narrativa au
idatziko balitz!”.

Bertsopaperen inguruko informazioa biltzen ari zela, kontalari on askorekin egiten zuen topo. Eta haien kontaketak
jasoz eta paperera aldatuz ondu zituen lehen urte haietako bi
obra nagusi: Txirrita79 eta Pello Errotaren bizitza bere alabak
kontatua80.
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Zavala, 1964a.
Zavala, 1996a: 109-281. Ikus 57. oin-oharra, 79. orrialdean.
Zavala, 1999: 123.
Zavala, 1962.
Elicegui, Zavala, 1963.
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Bi obra horiek gogoan, honela mintzatu zen Zavala81:
Pello Errotaren bizitza ori egiteko, magnetofonoaz baliatu nintzan. Tresna ori sukaldeko maaian jarri eta aren
alabak –onek larogei ta amairu urte zituan orduan– kontatzen zituanak jaso.
Txirritaren liburua asko gustatu zan. “Orrelako beste
libururik ez dezu berriz egingo” esan zidan Manuel Lekuona jauna zanak. Juan Goikoetxea jesuita zanak, berriz, onela: “Pernado Amezketarraren antzeko beste pertsonaje mitiko bat sortu dezu”.
Pello Errotarena gutxixeago txalotu zan orduan. Aren
goralpenak egin zituztenak, Gabriel Aresti eta Antonio Valverde izan ziran, leen ere kontatu izan dedanez.
Orain, berriz, Pellorena oso aintzat artua dago, aren alde
Bernardo Atxagak itzegin zuan ezkeroztik, batez ere.

Beraz, hortxe zegoen altxorra. Eta argi zegoen zer lan egin
ere: kontalari onen kontaketak jaso eta paperera aldatu. Baina lan handia zen. Eta, nahiz eta lanak ez zuen Zavala inoiz
izutu, beste bide bat ere urratu nahi zuen: kontalari horiek
berak idazten jarri82.
Liburu oien prosa etzan liburu zaarretatik aterea, guk
sortu arazia baizik. Bazan or landu zitekean eta uzta
ugaria eman zezakean soroa. Baiña garbizalekeriak artean ere indarra zuan ezkero, “guk euskerarik ez dakigu, gure euskerak ez du ezer balio” eta olako esaerak
maiz entzuten nituan bere denbora guzian euskera beste
izkuntzarik erabili etzuten baserritarren aotik. Batzuetan, ordea, gure artu-emanetan, eskutitzen bat edo beste
idazten zidan erriko jende jator orrek, neri zerbaiten berri
eman nai zidatelako eta garbizalekeriaz eta abarrez aaztuta. Eta euskera ori zoragarria zan, neretzat beintzat.
81
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Zavala, 2006: 54-55.
Zavala, 2006: 55.
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Azkenean, 1964an lortuko du ametsa gauzatzea: Sebastian Salaberriaren Neronek tirako nizkin eleberria argitaratzen
duenean83, Zavalaren beraren hitzaurre batekin, non orduko
EHUHJUDÀDHUDELOL]GLRHQ84:
Gure erriko gizonak olako kontaera asko dute, eta
ayek berrituaz denbora-pasa egoten dira askotan lagunartean eta etxeko sukaldean. Gaya, Salaverria-ri bezela,
bizitzak erakusten die, eta kontatzeko abilidade aparta
dute askok, Jaungoikoak doai ori emanda.
Oraindañokoan, paperera gabe aotik aora ibili izan
dira kontaera oyek. Salaverria-k, ordea, berea paperera
paseaz, euskal literaturaren bide berri bat azaldu du.
Bejondayola, beraz, eta Jaunari nai dakiola, Salaverria-k
urratutako bidetik beste asko etortzea aren ondoren.

Zailena egina zegoen: bidea urratua.

$XVSRDUHQELJDUUHQELOGXPD 
Zavalak 1964an urratua zuen herri-prosaren bidea. Hala ere,
beste hamar urte itxaron behar izan zuen beste kontalari batek liburua osa zezan: Uztapidek Lengo egunak gogoan85.
Liburu horrekin hasten da Auspoaren beste bilduma bat.
Bost obrak –sei liburuk– osatzen dute, Xalbadorren Odolaren
mintzoa arrakastatsua ere tartean. Sail berdea86 deituko dio
Antoniok bildumari, 2004an, Odolaren mintzoa hirugarrenez
plazaratzean87.
83
84
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Salaverria, 1964.
Zavala, 1964b: 8.
Uztapide, 1974.
Bi adjektibo erabiliz deitu ohi da bilduma: berdea (kolore hori dute-eta
liburuen azal gogorrek) edo ertaina (liburuen tamainagatik: lehen saileko liburuena baino handiagoa eta Auspoaren Sail Nagusia bildumakoena baino txikiagoa). Hemen, batik bat, bigarrena erabiliko dugu.
Zavala, 2006: 247-248.
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Ainbat liburu plazaratu ondoren [orduan, 1974an, plazaratu zen Auspoaren lehen bildumaren 120. zenbakia ere],
bistan zegoen orduko bertsolariekin liburu ederrik egin zitekeala. Ala, asmo berria artu genduen Joakin Berasategi
adiskideak eta beste zenbait lagunek: liburu aundi-dotore
batzuk argitara ematea, bertsolari onenen emaitzekin.
Auspoa-ren sail berdearen liburuak orrela etorri ziran:
8]WDSLGHUHQDXWRELRJUDÀDLengo egunak gogoan, prosazkoa
bi tomo edo aletan, eta Sasoia joan da gero bertso-liburua.
Manuel Lasarteren Gordean neuzkanak bertso-liburua; Jose
Ramon Erauskin Txirritaren illobaren Aien garaia, prosazkoa. Eta seigarrena, Xalbadorren bertso-liburua.
Ia ogei ta amar urte dira sail berde ori atera zala; eta orain,
urteek ematen duten ikuspegiarekin, zera ikusten det: liburu aiek bi bide berri zabaldu zizkiotela gure erri-literaturari.
Batetik, Odolaren mintzoa-k bertsoa eta olerkia elkarrekin besotik elduta ibil ditezkela erakutsi zuan. Leen bagenekien ori, baiña ukatzen zuanik ere bazan artean, eta liburu
orrek denak ixil arazi zituela uste det. Gai ontaz aunitz itzegin diteke, baiña goazen aurrera.
%HVWHWLN8]WDSLGHUHQDXWRELRJUDÀDNELGHEHUULDLUHNL]LRQ
erri-prosari. Prosa onek, leendik zetorrena izanik ere, indar
berria artu zuan orduan liburuetan. Ortarako asko lagundu
zuen Txirritaren illobaren Aien garaia liburuak ere. Geroztik
dozenaka dira gure erriak prosaz osatu dituen aleak.

Uztapideren Lengo egunak gogoan liburuaren arrakasta,
gehiago markatu zuen Antoniok, haren Berriz plazara liburua88 aurkeztu zenean89.
Erri-prosa onek bi garai ezagutu ditu: Uztapideren Lengo
egunak gogoan liburuaren aurrekoa eta ondokoa.

88
89

Uztapide, 2001.
Zavala, 2006: 144.
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Auspoan, guztira, horrelako hirurogeita sei obra plazaratu zituen Zavalak. Hogeita hamaika idazlerenak dira90.

$XVSRDUHQKLUXJDUUHQELOGXPD 
Zavalak, Auspoaren lehen aleak argitaratu eta handik hogeita
hamar urtera, plazaratuak zituen ia bertsolari guztien biograÀDNHWDEHUWVRDN%DLQD3HGUR0DUL2WDxRUHQDNIDOWD]LW]DL]kion. Urtebete osoa eskaini zion horiek prestatzeari.
Biltzen hasi zen, aldi berean, gainerako bertsolari handi
guztiei buruz ordu arte berak plazaratua.
Hori guztia argitaratzeko sortu zuen, Joakin Berasategirekin batera, Auspoaren Sail Nagusia, 1992an.
Hala plazaratu ziren berriro –oraingoan entziklopedia-formatuan– Txirrita, Pello Errota, Xenpelar eta Bilintxen bertsoak, eta horien inguruko beste zenbait bertsolarirenak ere.
Eta, gainera, Otaño eta honen ingurukoenak, eta karlisten
lehenengo gerrateko bertsoak. Gero etorri ziren beste zenbait
obra: Uztapiderena, Lazkao Txikiren bertsoak eta ateraldiak
biltzen zituena, karlisten bigarren gerrateko bertsoak, euskal
erromantzeak...
Hantxe gelditu zen, liburu-bilduma bihurtua, Zavalak
Arantzazun iragarritako obra handiaren zati nagusia.

Biblioteca de Narrativa Popular (1993)
Hasierako zalantzei aurre eginda hasi zen Zavala bertsopaperak biltzen. Ez zuen erabat ahaztu, ordea, alboan utzitako
beste aukera: erdal herri-literatura lantzea.
Hain zuzen, hirurogeita bost urte bete zituenean, 1993an, hasi
zuen beste liburu-bilduma bat: Biblioteca de Narrativa Popular.
Indalecio Zaballa “Masio”ren La última trova izan zen lehena91.
90
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Esnal, 2005: 881. Datorren kapituluan zehaztuko ditugu kontuak.
Zaballa, Zavala, 1993.
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Lehen liburu honen aurkezpenean, honela zioen Zavalak92:
8QGtDXQDPLJRYDVFR\DGLIXQWRDOFRQWDUOHDOJXQDV
DQpFGRWDVHKLVWRULDVGHHVWDtQGROHRtGDVHQWLHUUDVEXUJDOHVDVPHLQWHUUXPSLySDUDGHFLUPH
²$KtKD\PDWHULDSDUDXQOLEUR
)XHPiVH[SOtFLWRXQVDFHUGRWHWDPELpQYDVFRHOFXDO
DORtUPHDOJXQDVQDUUDFLRQHVGHO$OWR$UDJyQPHGLMR
²<¢SRUTXpQRHVFULEH\SXEOLFDXVWHGWRGRHVR"
Le puse un reparo:
²<¢TXpGLUiODJHQWHVLPHGHVYtRDKRUDKDFLDRWURV
temas?
0HUHVSRQGLy
²4XHGLJDORTXHTXLHUDeVHHVHOPLVPRWUDEDMRKHFKR
en dos idiomas.

Handik urte batzuetara eman zizkigun Zavalak bi lagun
horien izenak93. Uztapide izan zen lehenengoa; Pedro Berrondo bigarrena. Zavala, beti adi eta erne, bideak zer erakutsiko.
Masioren liburuaren ondoren etorriko dira beste hogeita
bat obra, erdal bilduma horren hogeita bederatzi ale osatzeraino94.

Auspoaren Auspoa 
Joakin Berasategiren ekimenez plazaratu ziren lehen bi Auspoaren Auspoa liburukiak, 1996an95. Izenburua ere Joakinek
ipinia da. Liburuki haietan bildu zituen Zavalak ordu arte
herri-literaturari buruz idatzitako lanak eta egindako hitzaldiak. Bestela, han-hemenka sakabanatuak geldituko ziren.
92
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Zavala, 1993b: 7-8.
Zavala, 2006: 65.
Kontu hauek ere datorren kapituluan ikusiko ditugu zehatzago.
Zavala, 1996a; Zavala, 1996b.
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Geroago etorri ziren, 1999an96 eta 2006an97, beste bi liburukiak. Horietan ditugu, batera bilduak, Zavalak 1996az
geroztik herri-literaturaz idatziak eta esanak.
Guztira, lau liburuki dira. Horiek eskaintzen digute tolosarraren egitasmo sortzailea eta obra osoa ulertzeko giltza.

Honoris causa doktore (1999)
Hamabigarren hau, mugarria ez ezik, gailurra ere bada. Deustuko Unibertsitateak, 1999ko azaroaren 17an, Honoris causa doktore izendatu zuen Antonio Zavala, herri-literaturaren
alde egindako lana aitortuz eta eskertuz.
Zavalak ekitaldi hartako hitzaldi elebidun hartan jarri
zuen bere egitasmo bikoitzaren azken giltzarria98.
Al cabo de muchas idas y venidas, de muchas vacilaFLRQHV\VHQWLPLHQWRVGHLQFRQIRUPLVPRRtGHODELRVGH
XQDPLJRTXHQRKDEtDGRVOLWHUDWXUDVXQDFXOWD\RWUD
SRSXODUVLQRVyOROLWHUDWXUD

Artxiboaren dohaintza Gipuzkoako Foru Aldundiari (2005)
Azkenean, Gipuzkoako Foru Aldundiari egin zion Antonio Zavalak bere artxiboaren dohaintza. Lehenago esan bezala, Foru
Aldundiaren egoitzan, 2005eko azaroaren 11n sinatu zuten
dokumentua Antoniok berak, jesuiten probintzial Juan Migel
Arregik eta Gipuzkoako diputatu nagusi Joxe Joan Gonzalez
de Txabarrik.
Juan Migel Arregik egoki laburbildu ondoren Antonio Zavalaren nahia, diputatu nagusiak hitz bat erabili zuen Zavalaren izaera eta lana erretratatzeko, jenioa, Ortega y Gasseten
bi pasarte lagun.
96
97
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Zavala, 1999.
Zavala, 2006.
Zavala, 2006: 35. Ikus 38. oin-oharra (59. or.).
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Aipatua dugu lehenengo pasartea99. Bigarrenak honela dio100:
(VWULFWDPHQWH KDEODQGR QR KD\ QDGLH TXH YHD ODV FRVDV
HQVXQXGDUHDOLGDG(OGtDTXHHVWRDFDH]FDVHUiHO~OWLPR
GtD GHO PXQGR OD MRUQDGD GH OD JUDQ UHYHODFLyQ (QWUHWDQWRFRQVLGHUDPRVDGHFXDGDODSHUFHSFLyQGHORUHDOTXHHQ
PHGLR GH XQD QXEH IDQWiVWLFD QRV GHMD DSUHVDU VLTXLHUD HO
HVTXHOHWRGHOPXQGRVXVJUDQGHVOtQHDVWHFWyQLFDV0XFKRV
la mayor parte, no llegan ni a eso: viven de palabras y sugesWLRQHVDYDQ]DQSRUODH[LVWHQFLDVRQDPE~OLFDPHQWHWURWDQGR
GHQWURGHVXGHOLULR/RTXHOODPDPRVgenio no es sino el poder
PDJQtÀFRTXHDOJ~QKRPEUHWLHQHGHGLVWHQGHUXQSRURGHHVD
niebla imaginativa y descubrir a su través, tiritando de puro
desnudo, un nuevo trozo auténtico de realidad.

Hiru urte geroago amaitu zen Antonio Zavalaren ibilaldia.
Xabierren hilobiratu genuen, non eta berrogeita hamabost
urte lehenago Auspoa egitasmoari hasiera eman zion herri
berean.
Gaur, Koldo Mitxelena Kulturunean dago haren artxiboa.
Antonio Zavalak burutu zuen bere ibilbidea. Pixkana-pixkana joan zen proiektua argituz eta gauzatuz, zenbat eta
gehiago egin orduan eta eginkizun handiagoa sumatzeraino.
“Ehun eta berrogeita hamar urte bizi izanda ere, beti izango
nuke zeregina”, aitortu zigun egun batean. Sortzaile eta artista guztien patua da. Lan bat amaitu orduko, hurrengoan dute
burua. Ezerk ez dizkie gose-egarriak asetzen. Ez dira, hala
ere, obra askoren egile; bakarrarena baizik. Inoiz amaituko ez
duten obraren egile, beti zabalik dagoen bidegintzan.
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Ikus 56. orrialdean.
Ortega y Gasset, 2004a: 36.
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ERANSKINA

Bost argitaletxe
Antonio Zavalak, jesuita izanik, uste zuen Konpainiak argitaratuko ziola obra. Baina Konpainiak ezezkoa eman eta, ondorioz, bere argitaletxea sortu behar izan zuen.
Argitaletxe hura baliatu zuen urte askoan, bi alditan baliatu ere. Eta, harekin batera, beste lau ere erabili zituen.
Hala, guztira, bost argitaletxek argitaratu zuten Zavalaren
obra, sei alditan101.
$XVSRD ELOGXPDELOGXPDRVRD
Zavalak jaiotetxean jarri zuen argitaletxea.
Argitaletxeak, arazoak arazo, aukera berriak zabaldu zizkion egitasmoari eta askatasun handiagoa eman Antoniori.
Hala hasi zen eskuetan zeukana plazaratzen, nahiz eta aurreikusitako lana erabat amaitu gabe izan.
Lehen aldi honetan –hamasei urte iraun zuen: 1961etik
1986ra–, lehen bildumaren 192 zenbaki plazaratu zituen, eta
bigarrenaren sei aleak.
(WRU$UJLWDOHW[HD ELOGXPD
Zavala, 1988tik aurrera, saiatu zen argitaletxearen enpresa-ardurak uzten. Lehen ahalegina 1988-1990 urteetan egin zuen.
Tarte horretan, Etor Argitaletxeak plazaratu zizkion Auspoako
14 ale: lehen bildumako 193.etik 206.era bitartekoak.
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Bost argitaletxe horietan plazaratu zituen bere lau bildumak; guztira,
298 obra. Beste bost argitaletxek argitaratu zizkion gainerako bostak.
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$XVSRD ELOGXPD
Zavala berriro bere argitaletxea baliatzen hasi zen 1990ean,
eta beste hamaika ale argitaratu zituen bi urtean: Auspoaren
lehen bildumako 207.etik eta 217.era bitartekoak.
 6HQGRD $UJLWDOGDULD  ELOGXPD 
ELOGXPDRVRD
Ondoren, Sendoa Argitaldariak hartu zuen bere gain Auspoa
argitaratzea. Eta, horretara mugatu gabe, beste liburu sail
bat sortu zuen, erdarazkoa: Biblioteca de Narrativa Popular.
Lehendik, Sendoaren zuzendaria, Joakin Berasategi, lan
egina zen Zavalarekin, 1974tik 1976ra, Auspoaren bigarren
bildumako liburuak argitaratzen eta banatzen. Orain, aldi berri honetan, bi logotipoak –Sendoarena eta Auspoarena– eramango dituzte liburuek, bai Auspoakoek eta bai Biblioteca de
Narrativa Popularrekoek.
Ia hamaika urtez, 1992tik 2003ra, ehun eta zazpi liburu plazaratu zituen Sendoak: Auspoako laurogeita bi –lehen
bildumako 218.etik 283.era bitartekoak eta hirugarreneko
hamaseiak– eta Biblioteca de Narrativa Popularreko lehen
hogeita bost liburuak.
Ondoren, bi argitalpenek hartu zuten Sendoaren lekukoa.
/LEURVFRQ+LVWRULD 
Libros con Historia nafar argitaletxeak eman zion jarraipena
Biblioteca de Narrativa Popular bildumari. Lau liburu argitaratu zituen 2004tik 2007ra bitartean.
 *LSX]NRDNR )RUX $OGXQGLD  ELOGXPD
284-312)
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu zuen bere gain Auspoaren jarraipena. Sei urtean, 284tik 312ra bitarteko zenbakiak
plazaratu zituen. Eta gaur ere, 2015ean, horretan dihardu.
102

5. Auspoa, zehazki
Kapitulu honetan, Antonio Zavalak argitaratua xehatzen saiatuko gara, zenbakiak lagun eta bi puntutan. Lehenengoan,
obra osoa –euskal bildumak eta erdal bilduma– hartuko dugu
kontuan. Bigarrenean, euskal bildumetara mugatuko gara.
Azkenik, eranskin batean ditugu zerrendatuta Zavalak plazaratutako liburu guztiak, bildumaz bilduma eta banan-banan.
Kapituluan zehar, zerrenda horietara jo beharko dugu behin
eta berriz; izan ere, zenbakiz soilik aipatuko ditut liburu eta
obra asko. Eskerrak zenbatuta argitaratu zituen Zavalak bilduma banatako liburu ia denak, hamar ez beste guztiak. Salbuespenak, Auspoa ertaineko seiak dira eta Auspoa Sail Nagusiko azken laurak. Eranskinean, alabaina, zenbatuta doaz
hamar liburu horiek ere, kortxete artean.
Dena den, zenbaki hutsetara mugatu gabe, ahaleginduko
gara mami pixka batez janzten hezurdura.

=DYDODNSOD]DUDWXDREUDODXELOGXPDWDQ
Guztira, 303 obra argitaratu zituen tolosarrak102.


$XVSRDELOGXPDKLUXNRLW]HDQ, 276:
bilduma arruntean, 259,
bilduma ertainean, 5,
Auspoaren Sail Nagusian, 13.



Biblioteca de Narrativa Popular bilduman, 22 obra.



Eta 5 obra solte, bilduma horietatik at.
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Betiere, saiakera honetan erabilitako irizpideen arabera. Hori delaeta, ahalik eta argien azaldu nahi dut nola jokatu dudan, baldin eta
norbaitek gauzak berriro aztertu nahiko balitu, ahalik eta daturik
gehien izan dezan eskura.
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Bilduma bakoitzaren berri eman aurretik, komeni da zenbait kontu argitzea, batik bat Auspoa osatzen duten hiru bildumei buruz.
Zavalak 276 obra plazaratu zituen Auspoan, hiru bildumatan.


/HKHQELOGXPD>$@103 tamaina txikiko liburuz osatua da.
Hau da aldi berean ugariena eta ezagunena. Hauxe du
bizkarrezur Zavalaren obra osoak. Hura hil zenean, 312
zenbaki zituen bildumak104.



%LJDUUHQ ELOGXPD >$(@ WDPDLQD HUWDLQHNR VHL OLEXUXN
osatzen dute. Baina bost obra dira, 1974tik 1976ra plazaratuak.



+LUXJDUUHQ ELOGXPDQ >$61@ KDPDVHL OLEXUX NRND GLtzakegu. Berez, hamabik osatzen dute Auspoaren Sail
Nagusia, bakoitzak bere zenbakiaz; beste laurak ez zenbakiz eta ez sail horren izenez plazaratu ziren. Baina
denak, azken batean, sail berekotzat har daitezke.
Gainera, gogoan izan behar ditugu bi kontu.



%HKDUUH]NRD GD RQGR EHUHL]WHD KLUX NRQW]HSWX REUD
liburu eta zenbaki. Esaterako, Auspoaren lehen bilduman, arruntean, 312 zenbaki plazaratu zituen Zavalak.
Baina, berehala ikusiko dugunez, ez ziren 312 liburu,
baizik 283. Eta ez ziren 283 obra, baizik 259.



$XVSRDUHQKLUXELOGXPHWDNRREUDNEDW]HDQ 
13), guztira 277 obra izango lirateke, baldin eta Xalbadorren Odolaren mintzoa bi bildumatan plazaratu izan
ez balitz: Auspoa ertainean 1976an (AE [6]) eta arrun-
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Saiakera honetan, A, AE eta ASN letra larriz aipatuko ditugu Auspoa
bildumak: A (Auspoa arrunta), AE (Auspoa ertaina) eta ASN (Auspoaren Sail Nagusia).
Plazaratu, Zavala hil eta gero plazaratu zen 312. zenbakia; baina
hark inprentan utzia zuen guztiz amaitua.

104

tean 2004an (A 290). Azken hau, liburuaren azalean
bertan dioenez, obra beraren “hirugarren argitalpena”
da, “zuzendua eta gehitua”105.
 HKHQELOGXPD$XVSRDDUUXQWDobra (283 liburu,
/
312 zenbaki)
Arestian esan bezala, 312 zenbaki zituen Auspoa arruntak
Zavala hiltzean. Baina ez dira 312 liburu, baizik 283. Izan ere,
batzuek bi zenbaki hartzen dituzte; Txirrita liburuak, esaterako, 18-19 zenbakiak. Badira hirukoak ere; adibidez, Altzo’ko
Imaz bertsolaria, 68-69-70 zenbakiez osatua. Zehatz-mehatz,
hemeretzi liburuk hartzen dituzte bi zenbaki; eta bostek hiru.
Hortik sortzen da aldea zenbakien eta liburuen artean.
Hona hemen, banan-banan, zein liburu diren bi zenbakiz eta hiruz osatuak:
Bikoak: 18-19, 35-36, 40-41, 45-46, 49-50, 52-53,
57-58, 63-64, 71-72, 74-75, 77-78, 86-87, 95-96, 98-99,
101-102, 103-104, 109-110, 117-118 eta 137-138.
Hirukoak: 68-69-70, 79-80-81, 88-89-90, 120-121-122
eta 123-124-125.

Baina garrantzi handiagoa du jakiteak zenbat obra diren
283 liburu horiek. Izan ere, Zavalak bi liburutan banatu zuen
zenbait obra; esaterako, Jan-edanaren bertsoak (I) eta Janedanaren bertsoak (II) (154/155)106. Baditu hiru liburutan banatuak ere; hala nola, Nork bere bidea (143/144/145) eta Gerrateko ibillerak (148/149/150). Baita lautan emandako bat
ere: Auspoaren auspoa (238/239/262/300).
105
106

Bilduma ertainean plazaratu ziren lehen bi argitalpenak.
Barrak (/) adierazten du obra bera osatzen dutela barra aurreko eta
atzeko liburuek; kasu honetan, 154 eta 155 liburuek. Berdin irakurri behar da 143/144/145 ere: hiru liburu eta obra bakarra. Beste
horrenbeste egin behar da, kapitulu honetan, barra daramaten zenbakiekin.
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Batzuetan, galdu ere gal gaitezke horrelako xehetasunetan. Baina, agian, Txirritaren bertsoak da argigarriena. Obra
bakarra izaki, bi liburu hartzen ditu (101-102/103-104) eta
lau zenbaki.
Hona hemen, banan-banan, zein obra diren bi liburuz,
hiruz eta lauz osatuak:
Bikoak: ; 101-102/103-104; 154/155; 164/165;
174/175; 180/183; 184/185; 204/205; 212/213; 227/228;
278/279; 286/287; 292/293.
Hirukoak: 130/131/132; 143/144/145; 148/149/150;
.
Laukoa: .

Horiek horrela, guztira 259 obra dira Auspoa arruntean107. Datu hori hobeto ulertzeko, bi xehetasun izan behar
dira kontuan.
Lehena, arestiko zenbaki lodi horiek jasotzen dute. Obra
bikoitz, hirukoitz edo laukoitzak, ia beti, elkarren segidan argitara zituen Zavalak; lau izan ezik. Horiexei dagozkie zenbaki
lodiak: Ezkontza galdutako bertsoak (15/257), Euskal jokoak
bertsotan (180/183), Oinez eta jakin minez (249/263/299) eta
Auspoaren auspoa (238/239/262/300).
Bigarren xehetasuna, ez dago hain agerian. Izan ere,
obrak egoki kontatzeko ez da nahikoa soilik liburuen egileei
eta izenburuei erreparatzea. Kontuan hartu behar da edukia
ere. Hala, 283 liburu horien artean, zalantza sor lezakete lau
obraren egile eta izenburuek. Lauretan, antzekoa egin zuen
107

Gehiago ere xeha daitezke kontuak. Izan ere, badira zenbait liburu,
ale bakarrak izanik ere, bi obraz osatuak; hala nola, A 153 (Zapiraindarren Zure Pasio Santua eta Asis’ko San Frantziskoren bizitza) eta
A 280 (Atañoren Markesgaiak eta Dirua jainko). Bestalde, bada oraindik Zavalaren paperetan aztertzeko gai bat: ez ote zuen, kasuren batean, bi (edo hiru) obratan banatu berez bat zena, handiegia-edo jo
zuelako obra bakar bezala argitaratzeko.
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Zavalak, baina ez zuen beti irizpide bera erabili izenburuak
jartzean, eta horrek nahasbidea eragiten du. Ikus ditzagun
banan-banan.
Sagardoaren graziya (1) eta Sagardoaren graziya II (284),
biak Ramon Artolaren bertsoz osatuak. Izenburu horien
arabera, badirudi obra bera dela bi liburutan emana. Baina,
berez, bi obra dira: lehena, Ramon Artolaren bertso batzuez
osatua; bigarrena, bertso guztiez.
Euskal mutillak armetan I (3), Karlisten eta liberalen gerrakontaerak (I) eta Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak (II)
(292/293), Francisco Apalateguik jasoak. Aurreko liburuen
kasu bera dugu hemen ere. Lehenengoan, kontaketa batzuk
plazaratu zituen Zavalak; hurrengo bietan, kontaketa guztiak. Baina oraingo honetan, izenburuek ez dute nahasbiderik sortzen.
Ustez laguna detan. Izenburu horixe dute 4. eta 297.
zenbakiek. Biek jasotzen dituzte Pepe Artolaren bertsoak.
Baina bigarrenak, lehenengoak jasotakoez gainera, askoz
bertso gehiago dakartza. Beraz, bi obra dira, nahiz eta izenburu bera izan.
Galtzaundi (7), Galtzaundi berriz ere I eta Galtzaundi
berriz ere II (286/287), Ramos Azkarateren lanez osatuak.
Hauek ere bi obra osatzen dituzte, eta ondo dago jasoa bikoiztasun hori izenburuetan.

%LJDUUHQELOGXPD$XVSRDHUWDLQDREUD OLEXUX 
Bigarren bildumako kontaketan ez dago arazorik: bost
obra dira, baina sei liburu.
+LUXJDUUHQ ELOGXPD $XVSRDUHQ 6DLO 1DJXVLD  REUD
OLEXUX
Liburu gutxi ditu hirugarren bildumak ere: hamasei, guztira. Baina arazoren bat edo beste sortzen dute. Izan ere, aurreratu bezala, Auspoaren Sail Nagusia osatzen dute horie107

tako hamabik, bakoitzak bere zenbakiaz. Gainerako laurek
ez daramate ez zenbakirik, ez Auspoaren Sail Nagusia izenik.
Hala ere, bai tamainaz eta bai edukiaz, sail berekotzat jotzea
da egokiena, alferrikako sailkapenak egiten ibili gabe.
Hamasei liburu horiek, bestalde, hamahiru obra dira; ale
bikoitzak baitira hiru.
Obra horietako batzuk erabat berriak dira; beste batzuek,
berriz, lehendik Auspoa arruntean edo ertainean argitaratuak biltzen dituzte, baina batasun berria osatuz; beraz, obra
berritzat hartu beharrekoak dira.
 DXJDUUHQELOGXPD%LEOLRWHFDGH1DUUDWLYD3RSXODU
/
obra (29 liburu)
Guztira, hogeita bi obra dira, hogeita bederatzi liburutan
emanak. Lehenengo hogeita bost liburuak, Sendoa argitaletxeak argitaratu zituen; azkeneko lauak, Libros con Historia
argitaletxeak.
Eta beste 5 obra (5 liburu)
Zuzen banabil, beste bost obra plazaratu zituen Antonio
Zavalak, aurreko lau bilduma horietatik kanpo.
Bilintx bertsolariaz eta haren obraz dihardute bik. Auspoan, beste bi obra eskaini zizkion donostiarrari (A 12 eta
ASN 9). Funtsean, lan handi baten lau bertsio dira, lau obra.
Hirugarren obra –Bosquejo de historia del bersolarismo–
Auñamendi argitaletxeak argitaratu zuen lehenik eta Zavalak
berak jaso gero Auspoaren auspoa I liburuan.
Laugarrena –Euskalerriko Bertsolarien txapelketa - 1960–
egilearen izenik gabe plazaratu zuen Itxaropena Argitaldariak
1961ean, Kuliska Sortan. Hitzaurreak soilik dakar Antonio
Zavalaren izenpea108. Baina liburu osoak darama Antonioren
108

Zavala, 1961a. Honelaxe dio: A. Antonio Zabala, S.J.
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taxua109. Gero, taxu bera eman zien, Auspoan, hurrengo bertsolari-txapelketetako bertso-liburuei, eta hitzaurrean soilik
ipini zuen bere izena.
Bosgarren obra, Antonio Arrueren Idaztiak eta hitzaldiak,
Antonio Zavala hil ondoren argitaratu zuen Euskaltzaindiak.
Zavalak prestatu zuen, eta aurkezpenaz hornitu.

$XVSRDELOGXPDKLUXNRLW]DELHUHPXHWDKDPDLND
arlo
Auspoaren hiru bildumetan, bi eremu bereiz daitezke: bertso-liburuek eta prosaz idatzitakoek osatuak. Argigarria da
bereizketa, nahiz eta batzuetan zaila den mugak zehaztea:
obra jakin bat bertso-liburu den ala prosa-liburu den erabakitzea110.
Eremu bakoitzean, berriz, arloak bereiz ditzakegu; guztira, hamaika111.
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110

111

Iritzi berekoa da Imanol Unzurrunzaga ere. Honek oso gertutik bizi
izan zituen Kuliska Sortako argitalpenak. Hasteko, Itxaropena Argitaldariaren nagusi Patxiren semea delako; baina, batik bat, Imanolek berak ere bi urte lehenago –1959an– Pedro Mari Otañoren bertsoak
liburua plazaratu zuelako bilduma berean; hau ere egilearen izenik
gabe. Kuliska Sortako bi obra horiek ez beste guztiek –77 zenbaki
plazaratu zituen, 1952 eta 1973 bitartean– daramate liburu-egilearen izena.
Bi liburu aztertzeak lagun diezaguke muga zehazten: Antonio Zavalaren Txirrita (Bizitza eta bat-bateko bertsoak) (A 18-19) eta Tiro artean
bertsotan (A 168), Patxi Lazkano eta Antonio Zavalaren artean egina,
hark ahoz kontatu eta Zavalak paperean ipiniz. Bi liburuak daude
bertsoz eta prosaz osatuak. Baina lehenengoan, prosaren zerbitzuan
GDXGH EHUWVRDN ELRJUDÀD EDW GD HWD ELRJUDÀD KRUUHQ SDVDUWH GLUD
bertsoak. Prosa du liburuak ardatz, eta prosa-liburu da, azken batean. Bigarrenean, alderantziz: bertsoen zerbitzuan dago prosa, eta
bertso-liburu da, beraz; bertsoak ditu ardatz eta abiapuntu, eta bertsoen nondik norakoa azaltzeko dago prosa.
Kopuru guztiak adosteko, ikus 114, 118, 119 eta 120. oin-oharrak.
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Bertso-liburuak: 151 obra
Bertsopaper zaharrez osatuak: 84.
Bertsopaper eta bertso berriz osatuak: 48.
Bat-bateko bertsoz osatuak: 14.
Bat-bateko bertsoz eta bertso jarriz osatuak: 4.
Prosa-liburuak: 125 obra
Liburu irakurterrazak: 31.
Zavalak besteren ahotsez idatziak: 7.
Kontalariak idazle: 66 obra (31 idazle).
Bertsolaritzari edo herri-literaturari buruzkoak: 6.
Auspoan baino lehenago plazaratutako idazleenak: 5
(6 idazle).
Bertso eta prosa: 5.
Bereziak: 4.

Bertso-liburuak: 151 obra
Guztira, 151 obra dira eta lau arlotan bana daitezke.
– Bertsopaper zaharrak: 84 obra
Bertsopaperak izan ziren Antonio Zavalaren egitasmoaren
abiapuntu. Ezaguna dugu haren lehen asmoa, Arantzazun
azaldua, 1956ko iraileko hitzaldi hartan: bertsopaperen bilduma handi bat plazaratu, estudio bat lagun zuela.
Hain zuzen, bertsopaperetako bertsoak dira Auspoaren
bihotza.
Zavalak berak esan zuen, hitzaldi berean, berrogeita hamar mila bat bertso zituela ordurako bilduak; eta berehala
eskuratzekotan zela sail ederrik eta askoz gehiago egongo zela
bazterretan.
Gaur badakigu zer-nolako ahaleginak egin zituen ahal zuen
guztia biltzen. Eta badakigu, halaber, ez zela bertsopapereta110

ra mugatu. Berehala ohartu baitzen bertso asko, paperetan
ez baina, aldizkarietan plazaratuak zirela. Eta, are gehiago,
bazela bertsorik inon argitaratu gabe eta bertso-jartzaileen
paperetan jasoa. Horiek guztiak batera hartu zituen, aparteko sailetan bereizi gabe. Eta halaxe egingo dugu hemen ere.
Zavalak 84 obratan isuri zuen material hori guztia, Auspoan. Obra horietako gehienak –guztira, 58– bertsolariak
ardatz hartuta plazaratu zituen, bertsolari bakoitzaren bioJUDÀD HUH HVNDLQL] EDW]XHWDQ W[LNLD HWD JHKLHQHWDQ KDQGLD
HKXQELRJUDÀDLQJXUX osatzeraino. Gainerako 26 obrak gaika
antolatu zituen.
Bertsolarien artean, iturri agortezina gertatu zitzaion Txirrita. Hain hala, Auspoa arrunteko zazpi zenbaki behar izan
baitzituen harenak eta hari buruzkoak argitaratzeko: 18-19,
101-102, 103-104 eta 126. Horietan, denetik dago: Zavalaren
beraren ikerketak, Txirritaren bertsoak –jarriak eta bat-batekoak–, honen gertaera eta pasadizoak, ateraldi eta esaldiak,
lekukoen testigantza ahozko eta idatziak… Gero, Auspoaren
Sail Nagusiaren lehen alean jaso zituen denak.
Beste horrenbeste egin zuen Bilintxen obrarekin ere. Pello
Errota eta Xenpelarrenarekin, berriz, bertsolarienak berenak
ez ezik, horien ingurukoenak ere bildu zituen Auspoaren Sail
Nagusia bilduman.
Baina Auspoa arruntean ez zuen eman ez Otañoren obra,
H]KRQHQELRJUDÀDULN+DLQ]X]HQDXUUHNRKRULHQDEDWHUDELOtzen ari zela ondu zuen Zavalak obra handi hori, eta bi liburutan plazaratu Auspoaren Sail Nagusian.
Horiek horrela, hona hemen banan-banan 84 obrak112:
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Zalantzak zalantza, arlo honetan doa Pernando Amezketarra bertsolaria (A 54), bertsopaperik ez badakar ere; baita Oiartzungo beste lau
bertsolari (A 119) ere, nahiz eta oso bertsopaper gutxi dakarren.

111

Bertsolarika antolatuak
Auspoa arrunta
1, 4, 7, 12, 24, 30, 33, 35-36, 45-46, 52-53, 54, 56, 59,
60, 61, 62, 63-64, 66, 68-69-70, 73, 74-75, 76, 77-78,
79-80-81, 82, 83, 86-87, 88-89-90, 91, 92, 93, 94, 95-96,
97, 101-102/103-104, 105, 106, 109-110, 114, 115,
116, 119, 120-121-122, 123-124-125, 130/131/132, 142,
146, 218, 243, 284, 286/287, 291, 297.
Auspoaren Sail nagusia
1, 5, 6/7, 8, 9.
Gaika antolatuak
Auspoa arrunta
15/257, 27, 65, 128, 129, 133, 135, 136, 139, 140,
153, 154/155, 161, 164/165, 174/175, 176, 180/183,
186, 187, 202, 212/213, 227/228, 281, 310.
Auspoaren Sail nagusia
4, [15].

Zavalak, lan horretan, hiru idazle izan zituen lankide, bost
obratan: Luis Villasante, Graziano Anduagaren bertsoak plazaratzeko (A 30, A 52-53); Jose Mari Satrustegi, Bordelen bertsoak eta Luzaideko kantuak argitaratzeko (A, 45-46, A 65);
HWD3LDUUHV/DIÀWWH0DxH[(WFKDPHQG\UHQEHUWVRDNH]DJXWDrazteko (A 109-110).

Era berean, zalantzazkoa da non kokatu Zure Pasio Santua. Asis’ko
San Frantziskoren bizitza (A 153): arlo honetan ala hurrengoan. Izan
ere, izenburuak ongi dioenez, bi bertso sail ditu liburuak: Pasioari Juan Krutz Zapirainek jarria eta Asisko Frantziskoren bizitzari
Atañok jarria. Bertsopaper zaharrak dira lehenak; berriak bigarrenak, eta ugariagoak, gainera. Hala ere, zaharrei lehentasuna emanez,
arlo honetan kokatu dugu liburua.
Halaber, arlo honetan doa Ramon Artolaren Ipuin eta kontutxoak ere
(A 227/228), nahiz eta bertso bereziak izan: fabulak edo apologoak.
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Aipatutako 84 obrek osatzen dute Zavalaren lanaren
abiapuntua eta enborra. Horiekin hasi zuen Auspoa bilduma.
Horiek zabaldu zizkioten gainerako arloen ateak. Eta horiek
plazaratzen jarraituko zukeen, baldin eta heriok eskuak betiko lotu izan ez balizkio. Izan ere, oraindik plazaratu gabe
daude Zavalak bildutako hainbat bertsopaper zahar113.
– Bertsopaper berriak: 48 obra114
Zavala bertsoak biltzen hasi zenean, artean ateratzen ziren bertsopaperak, gutxi bada ere. Berehala aterako zen azkenekoa115.
113

Zavala hilez geroztik, obra bat plazaratu da, 2012an, hark bildutako
bertso (eta kanta) zaharrez osatua: Bilboko gabon-kantak (A 324).
114
Berez, 48 obra eta erdi dira. Izan ere, Uztapideren Berriz plazara II
da zerrendako azkena (ASN 12); hau da, obraren erdia. Beste erdia,
lehen liburukia, Berriz plazara I, prosaz osatua dago gehienbat; eta
prosazko obren artean sailkatu dut. Dena den, sail honetako kopuruan ez da kontuan hartu erdi hori; bai, ordea, kopuru orokorrean.
115
Zavalak hitzaldi bat eman zuen bertsopaperei buruz 1980an. Hitzaldian, “beti ere paper askatua, sueltua. Eta inprentaz argitaratua” izan
zuen gai tolosarrak (Zavala, 1996a: 325). Bi lekutan dago argitaratua:
Jakin aldizkarian, 1980an (Zavala, 1980), eta Auspoaren auspoa I liburuan (Zavala, 1996a: 323-350), 1996an. Zavalak apenas egin zuen
aldaketarik bertsio batetik bestera. Baina bada aldaketa esanguratsu
bat: bertsopaperen heriotzaren datarena. Lehenengo bertsioan dio:
“eriotza orain ogei ta bost-bat urte gertatu zala esan genezake” (Zavala,
1980: 132); beraz, 1955 inguruan. Bigarrenean: “eriotza orain ogei bat
urte gertatu zitzaiola esan genezake” (Zavala, 1996a: 349); beraz, 1960
inguruan; argi adierazia baitago liburuan ere 1980koa dela hitzaldia.
Dena den, nahiz eta bigarren aldian zertxobait zorroztu kontuak,
Zavala ez zen oso zehatz ibili. Izan ere, berak 1964an argitaratutako
Amar urteko bertso-paperak (1954-1963) liburuan (A 39), bada 1963an
inprimatutako bertso sailik. Are gehiago, Zavalak berak argitaratua
da, 1984an, Sebastian Salaberriaren Nere soroko emaitzak (A 172).
Eta liburu honetan daude jasoak Salaberriak 1964ko irailaren 27an
Iturriotzen jokatutako sega-apustuari jarritako bertsoak. Donostiako
*UiÀFDV ,]DUUDQ L]DQ ]LUHQ DUJLWDUDWXDN  RU  $]NHQHNRDN RWH"
Hala balitz, 1964. urtean ipini beharko genuke bertsopaper horien
heriotza-data.

113

Bertso jarriak ez zeuden sasoirik onenean. Baina Zavala
bera asko saiatu zen genero hori indarberritzen. Eta lortu ere
zuen, besteak beste Auspoa baliatuz.
Horren arabera, bi arlotan bereizi ditut bertsopaperak,
nahiz eta berriro ere zailtasunak izan muga zehazteko116.
Zavalak azken urteetan, berriz, bertsopaper zaharrekin
egindakoa egin zuen Uztapidek eta Mattinek jarritako bertsoekin ere: batera argitaratu, obra banatan.
Guztira, zalantzak zalantza, 48 obra117 argitaratu zituen
Zavalak, bertsopaper berriak bilduz. Hona hemen, bananbanan.
Auspoa arrunta
39, 55, 84, 98-99, 111, 112, 117-118, 127, 151, 162,
163, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 190, 191, 194,
204/205, 208, 216, 217, 220, 229, 230, 251, 252, 253,
254, 255, 266, 271, 276, 277, 283, 288, 290, 295, 298,
303, 306, 307, 312.
Auspoa ertaina
[3], [5], [6].
Auspoa Sail Nagusia
2, 12.

116

117

Muga nolabait zehaztu behar-eta, Zavalaren Amar urteko bertso-paperak (1954-1963) liburua balia dezakegu. Hala, 1954 urtea baino lehen
argitaratutako bertsoak jo ditzakegu zahartzat; eta ondorengoak berritzat. Kontuan izan, bidenabar, 1954a estreinatu berritan hasi zela
Zavala bertsopaperak biltzen.
Gogora dezagun kapitulu honen hasieran esana: bi eremu ezberdinetan dago argitaratua Odolaren mintzoa (A 290 eta AE [6]), baina obra
bakarra da berez.
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– Bat-bateko bertsoak: 14 obra118
Lehenago edo geroago, bat-bateko bertsoek izan behar
zuten lekua Auspoan.
Hala ere, Zavalaren lehen obra, Auspoan ez baina, Itxaropena argitaldariaren Kulixka Sortan plazaratu zen, 1961ean:
Bertsolarien txapelketa–1960. Datu esanguratsua da. Izan
ere, ordurako Auspoak argitaratu zituen lehen aleak. Baina
tolosarrak, nonbait, ez zuen aurreikusiko, artean behintzat,
bat-bateko bertsoak bere bilduman argitaratzea.
Gero bai. Auspoan plazaratu zituen, banan-banan, Euskaltzaindiak antolatutako hurrengo lau bertsolari-txapelketetako bertsoak. Horiekin batera, beste 11 obra argitaratu zituen, horietako bat, Lazkao Txikiren Irriz eta malkoz, Auspoa
Sail Nagusian.
Auspoa arrunta
10, 22, 42, 43, 67, 100, 107, 141, 152, 242, 272, 282,
296, 301.
Auspoa Sail Nagusia
[14].

– Bat-bateko bertsoak eta bertso jarriak: 4 obra
Auspoako lau liburutan, antzekoak dira kopuruz bat-bateko bertsoak eta bertso jarriak.
Auspoa arrunta
85, 108, 157, 302.

118

Arestian, 114. oin-oharrean, aipatutako arazo bera dugu hemen ere.
Berez, 14 obra eta erdi dira. Uztapideren Berriz plazara bezala, bi liburukiz osatua baitago Lazkao Txikiren Irriz eta malkoz ere. Bigarrena
–ASN 14– aipatzen da zerrendan; Lazkao Txikiren bat-bateko bertsoek osatzen baitute batik bat. Dena den, sail honetako kopuruan ez
da kontuan hartu erdi hori; bai, ordea, kopuru orokorrean.
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Prosa-liburuak: 125 obra
Antonio Zavala, bertsoak argitaratzean, beti saiatzen zen
EDLHJLOHDUHQELRJUDÀDHVNDLQW]HQEDLEHUWVRDNEHUHQWHVWXLQguruan kokatzen. Horretarako, artxiboetara jo ohi zuen edo
egilea ezagutu zuten lekukoetara.
Esaterako, Auspoaren 4. zenbakian –Ustez laguna detan
liburuan, non jaso zituen Pepe Artolaren hainbat bertso–, honen bizitzaren zenbait zertzelada jakingarri eman zituen, hamasei orrialdetan, etxekoen testigantzak baliatuz. Beste horrenbeste egin zuen aurrerantzean, aukera izan zuen aldiro.
Zavala berehala ohartu zen zer-nolako balioa zegoen testigantza haietan eta zenbait lekukok kontatzeko zuen gaitasunean. Hala, herritar askoren testigantzaz osatu zuen TxirritaUHQELRJUDÀD $ HWDWHVWLJDQW]DEDNDUUD]DODEDUHQD]
Pello Errotarena (A 32).
Azkar ikusi zuen zein izan zitekeen hurrengo urratsa: lekuko horiek berak ipini idazten. Eta lortu ere zuen Sebastian Salaberriak Neronek tirako nizkin idatzi zuenean (A 38),
1964an. Baina beste hamar urte behar izan zituen hurrengoa
plazaratzeko: Uztapideren Lengo egunak gogoan (AE [1]/[2]).
Eta obra hau, bai, kate luze baten lehenengo emaitza izan
zen; hirurogei obratik gora etorri baitziren ondoren.
Bestalde, prosaz idatzitako beste obra batzuei ere zabaldu zizkien Auspoaren ateak. Hauen egileak ezagunagoa zuten
LGD]OHRÀ]LRD
Guztira, zazpi arlo bereiz daitezke Auspoaren eremu honetan.
– Liburu irakurterrazak: 31 obra
Auspoaren bigarren zenbakiak, bertsoak ez baina, hiru
antzerki dakartza. Antonio Zavalak, Balentin Zamora adiskidearen aholkuei jarraiki, hasiera-hasieratik zabaldu zizkien
116

ateak liburu irakurterrazei. Hala, bi liburu mota tartekatuz
hasi zen Auspoa lehen bildumaren ekoizpena osatzen: bertso
zaharrak eta euskara errazean idatzitako liburuak.
Gero, bere egitasmoaren baitan sortutako liburuek hartu
zuten liburu irakurterraz hauen tokia. Gaur ez dago samurra bi horien arteko mugak jartzen, batez ere 75. zenbakitik
aurrera. Lehen ale hauetan, garbi ageri da zein libururi deitu
zien Zavalak irakurterrazak; hogeita zazpi obra dira. Hortik
aurrera, oso gutxitan jo zuen Auspoaz kanpo liburu irakurterraz horien bila. Hemen, lau soilik jo ditut halakotzat. Aurrekoen hari-harikoak dira: Auspoaren hasiera-hasieratik dira
ezagunak egileak: Urruzuno, Alzaga eta Apalategui; berria da
Antonio Arzak, baina Zavalak behin baino gehiagotan aipatua
bere lanetan.
Horiek horrela, guztira 31 obra jo ditzakegu arlo honetakotzat. Hauexek dira, denak Auspoa arruntekoak:
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 28,
29, 31, 34, 37, 44, 47, 48, 51, 57-58, 71-72, 113, 223,
233, 292/293.

²=DYDODNEHVWHUHQDKRWVH]LGDW]LDNREUD119
Arlo honetako obrak Zavalak idatziak dira, baina beste
norbaiten ahotsaz baliatuz batez ere. Edo, hobeto esanda,
obra hauetan Zavalak bitartekari-lana egin zuen: bestek diktatua edo kontatua idatzi bihurtu.
Aipatuak daude bi obra esanguratsuenak: Txirritaren
ELRJUDÀD REUD NRUDOD KHUULWDU DVNRUHQ DKRWVH] RVDWXD HWD
Pello Errotaren bizitza, alaba Mikela Elizegik kontatua. Baina
alde esanguratsu bat dago bien artean. Zavalaren ahotsa da
lehenengoan nagusia, beste ahots guztiak josiz; bigarrenean,
ordea, Mikela Elizegirena da liburuko ahots nagusia.
119

Berez, 7 eta erdi dira. Izan ere, obra erdia da Lazkao Txikiren Irriz eta
malkoz I (ASN 13). Ikus 118. oin-oharra.
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Gero etorri ziren beste lau obra: lehen biak, berriro, Pello
Errota eta Txirrita gai dituztenak; eta ondoren, Baso-mutillak,
Jose Manuel Arrizabalo kontalari duena, eta Gerrateko ibillerak, Iñaki Alkainek kontatua eta Zavalak ordenatu eta testu
idatzi bihurtua.
Baina Zavala berehala ohartu zen hobe zela, aukeran,
kontalariak berak idazten ipintzea.
Zavalak beti jarraitu zuen besteri ahotsa ematen, baina
ez zuen gehiago horren estu eta buru-belarri jarraitu lan horretan. Berak sekretario-lana deitzen zion, baina hori baino
asko gehiago zen: bestek ahoz kontatua transkribatu, zalantzak argitu kontalariarekin, testua osatu, zatiak ordenatu...
eta osotasun batean eman dena.
Azken aldian, beste liburu koral bat ere plazaratu zuen
Auspoak: Irriz eta malkoz I, Lazkao Txiki hil ondoren, haren
bertsoz, pasadizoz eta abarrez osatua. Horren laburpena da
Gertaerak eta txisteak (A 222).
Auspoa arrunta
18-19, 32, 49-50, 126, 134, 148/149/150, 222.
Auspoa Sail Nagusia
[13]

².RQWDODULDNLGD]OHREUD120 (eta 31 idazle)
Arestian esan bezala, Sebastian Salaberria izan zen Zavalak idazten jarri zuen lehen kontalaria, eta honen Neronek
tirako nizkin izan zen Auspoak bide horretatik plazaratutako
lehen obra (A 38), 1964an. Hamar urte geroago etorri zen Uztapideren Lengo egunak gogoan (AE [1]/[2]).
Zavalak pozik aletu zituen, behin eta berriro, berak idazle
bihurtutako kontalari horien izenak, eta behin baino gehia120

Berez, 66 eta erdi dira. Izan ere, obra erdia da Uztapideren Berriz plazara I (ASN 11). Ikus 114. oin-oharra.
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gotan idatzi zuen horien zerrenda121. Guztira, 31 idazle dira,
66 obraren egile. Ataño da ugariena, hamazazpi obrarekin;
gero datoz Txomin Garmendia, seirekin, eta Manuel Lasarte,
bostekin. Hona hemen idazleak, banan-banan, ordena alfabetikoan, nor bere obrarekin:
Aierbe, Joxe: A 309.
Artetxe, Pello: A 305.
Ataño, Salbador Zapirain: A 137/138, 147, 179, 181, 189, 192,
193, 196, 201, 207, 215, 219, 224, 234, 267, 280, 304.
Ayerbe, Bartolo: A 195, 241.
Ayesta, Lino: A 245.
Azpiroz, Jose: A 200, 203, 250.
Barandiaran, Bizente: A 209, 231, 265.
Erauskin, Jose Ramon: AE [4].
Etchebarne, Erramun: A 198.
Etxaburu, Jose Maria: A 199, 226.
Etxeberria, Faustino: A 237.
Garmendia, Txomin: A 159, 160, 170, 171, 177, 188.
Garziandia, Jose Agustin: A 289.
Gerrikagoitia, Tomas: A 269.
Irazusta, Juan Jose: A 143/144/145.
Iruntxiberri, Leon Albeniz: A 285.
Karrika, Beñat: A 210.
Lasarte, Manuel: A 221, 225, 248, 261, 294.
Lertxundi, Joxe Mari: A 214, 236.
Lete, Jesus “Ibai-Ertz”: A 206.
Lizaso, Koxme: A 256.
Mujika, Teodoro: A 235.
121

Hemen ere zalantza batzuk sortzen dira: zein idazle diren, Uztapide
bezala, Auspoan argitaratu arte ia apenas idatzi gabeak, eta zein ziren idazle Zavalak haien lanak plazaratu baino lehen ere. Dena den,
Antoniok berak laguntzen digu mugak argitzen (Zavala, 2006: 59-60,
63), eta beronen idatziari jarraituz osatu ditut zerrendak.
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Olea, Inozentzio: A 244, 278/279.
Ostolaiz, Mariano: A 182, 268.
Pujana, Basilio: A 211.
Salaberria, Sebastian: A 38, 247.
Treku, Mari: A 158.
Uztapide, Manuel Olaizola: AE [1]/[2], ASN 11.
Zendoia, Nikolas: A 308.
Zinkunegi, Agustin: A 232.
Zubillaga, Jose Ramon: A 40-41.

²%HUWVRODULW]DULHGRKHUULOLWHUDWXUDULEXUX]NRDNREUD
Ikusi dugunez, Zavalak 1964an plazaratu zuen, Auñamendi argitaletxearen eskutik, Bosquejo de historia del bersolarismo, Arantzazun iragarritako estudioa. Gero berak jaso
zuen Auspoaren auspoa I liburuan, 1996an. Era berean, Auspoaren auspoa izeneko ale horretan eta gainerako hiruetan
dago Zavalaren herri-literaturari buruzko azterketa osoa. Oinarri-oinarrizko obra da.
Horrez gainera, beste bost obra plazaratu zituen bertsolaritzari eta herri-literaturari buruzkoak; eta denak Auspoa
arruntean, bat izan ezik: Jesus Mari Etxezarretaren BertsolaULHQGHVDÀRDNJXGXDNHWDW[DSHONHWDN.
Auspoa arrunta
178, 238/239/262/300, 240, 274, 311.
Auspoaren Sail Nagusia
10.

– Auspoan baino lehenago plazaratutako idazleenak:
5 obra (sei idazle)
Badu garrantzia ikusteak nola tolosarrak, pixkana-pixkana, bere egitasmoaren baitara ekarri zituen zenbait idazle,
hauek ere herri-idazletzat joz azken batean: Artola anaiak, Aranalde, Larre, Zubimendi...; nola bere plaza eskaini zien beste
120

nonbait idatzi zutenei edo idazten ari zirenei; eta, azkenik, nola
bere burua ere, harrotasunez, horien sailean kokatu zuen.
Hauexek dira bost obrak, denak Auspoa arruntean plazaratuak:
156, 246, 249/263/299, 264, 273.

– Bertso eta prosa batera: 5 obra
Nahiz eta obrak sailkatzean ahaleginak egin horiek bertsoliburuetan ala prosa-liburuetan kokatzen, bost obra geratu
dira honako, bostok aldi berean prosazko eta bertsozkotzat jo
daitezkeelako. Hauexek dira:
Auspoa arrunta
197, 259, 270, 275.
Auspoaren Sail Nagusia
3.

– Bereziak: 4 obra
Azkenik, lau obra geratzen dira. Izan ere, herri-literaturaren eremukoak dira, baina ez bertsoen saileko eta ez herri-prosaren saileko. Zavalak eginak dira bi, esaera zaharrak
eta euskal erromantzeak bilduz eta argitaratuz. Juan Manuel
Etxebarriarena da beste bat, Zeberioko kantaz osatua; eta Latxagaren saiakera bat, laugarrena.
Auspoa arrunta
184/185, 259, 260.
Auspoaren Sail nagusia
[16].
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ERANSKINA

Zavalaren obra
1. Auspoa
1.1. Auspoa arrunta
1. ARTOLA, Ramon: Sagardoaren graziya, 1961.
2. SOROA, Marcelino: Gabon, Au ostatuba!, Anton Kaiku, 1961.
3. APALATEGUI, Franzisko: Euskal mutillak armetan (I), 1961.
4. ARTOLA, Pepe: Ustez laguna detan, 1961.
5. URRUZUNO, Pedro Miguel: Euskalerritik zerura, 1961.
6. ALZAGA, Toribio: Ramuntxo, 1961.
7. AZKARATE, Ramos: Galtzaundi, 1962.
8. APAOLAZA, Antero: Patxiko Txerren, 1962.
9. IRAOLA, Bitoriano: Oroitzak, 1962.
10. BERTSOLARIAK: Errege eguneko bertso sayoa (1962), 1962.
11. LARZABAL, Piarres: Bordaxuri, 1962.
12. BILINTX, Indalecio Bizcarrondo: Bertso ta lan guziak, 1962.
13. IZETA, Mariano: Dirua galgarri, 1962.
14. LARZABAL, Piarres: Iru ziren, 1962.
15. BERTSOLARIAK: Ezkontza galdutako bertsoak, I, 1962.
16. ZABALA, Alfonso Mª: Gabon gau bat, 1962.
/$%$<(1$QWRQLR0Malentxo alargun!, 1962.
18-19. ZAVALA, Antonio: Txirrita, 1962.
20. GOÑI, Franzisko: Lurdes-ko gertaerak, 1962.
21. LARZABAL, Piarres: Herriko bozak edo Nor alkate, 1962.
22. BERTSOLARIAK: Bertsolarien txapelketa (30-XII-1962), 1963.
23. ZAVALA, Antonio: Aizkolariak ta beste ipui asko, 1963.
24. ZAVALA, Antonio: Fermin Imaz. Bertso guziak, 1963.
25. ITURRIAGA, Agustin Paskual: Jolasak, 1963.
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26. ZABALA, Alfonso Mª; LARRAITZ; MIR, Juan: Periyaren zalapartak, 1963.
27. ZAVALA, Antonio: Azpeitiko Premioaren bertsoak, 1963.
28. MOGEL, Bizenta Antonia: Ipui onak, 1963.
29. ALZAGA, Toribio: Burruntziya, 1963.
30. ANDUAGA, Graziano: Egusentiko txoria, 1963.
31. SOROA, Marzelino: Baratzan, 1963.
32. ELICEGUI, Mikela; ZAVALA, Antonio: Pello Errotaren bizitza bere
alabak kontatua, 1963.
33. ELICEGUI, Mikela; ZAVALA, Antonio: Pello Errotak jarritako bertsoak, 1963.
34. LARZABAL, Piarres: Senpere-n gertatua, 1964.
(&+$*$5$<-RVH9LFHQWHGHFestara, 1964.
37. CARDABERAZ, Agustin: Euskeraren berri onak, 1964.
38. SALAVERRIA, Sebastian: Neronek tirako nizkin, 1964. [Bigarren
argitalpena, 1994an.]
39. BERTSOLARIAK (biltzaile: ZAVALA, Antonio): Amar urteko bertsopaperak (1954-1963), 1964.
40-41. ZUBILLAGA, Jose Ramon: Lardasketa, 1964.
42. UZTAPIDE, Manuel Olaizola: Noizbait, 1964.
43. BERTSOLARIAK: Bertsolari-txapelketa (I-I-1965), 1965.
44. LARZABAL, Piarres: Hilla esposatu, 1965.
45-46. SATRUSTEGUI, Jose Maria: Bordel bertsularia, 1965.
47. URRUZUNO, Pedro Migel: Iru ziri, 1965.
48. BARRUTIA, Pedro; SOR LUISA; MUNIBE, Xabier: Teatro zaarra,
1965.
49-50. ZAVALA, Antonio: Pello Errotaren itzala, 1965.
51. URRUZUNO, Pedro Migel: Ur-zale baten ipuiak, 1965.
52-53. ANDUAGA, Graziano: Bertso-bilduma, 1965.
54. ZAVALA, Antonio: Pernando Amezketarra bertsolaria, 1966.
55. BASARRI, Iñaki Eizmendi: Laugarren txinparta, 1966.
56. ZAVALA, Antonio: Udarregi bertsolaria, 1966.
57-58. BEOBIDE, Crispin: Asis’ko Lorea, 1966.
59. ZAVALA, Antonio: Axentzio Txanka bertsolaria, 1966.
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60. ZAVALA, Antonio: Errikotxia, Itxaspe ta beste zenbait bertsolari,
1966.
61. ZAVALA, Antonio: Gaztelu bertsolaria, 1966.
62. ZAVALA, Antonio: Zarautz’ko Zaldubi bertsolaria, 1967
63-64. ZAVALA, Antonio: Juan eta Pello Zabaleta bertsolariak,
1967.
65. SATRUSTEGUI, Jose Maria: Luzaide’ko kantiak, 1967.
66. ZAVALA, Antonio: Iru bertsolari, 1967.
67. BERTSOLARIAK: Bertsolari-txapelketa (11-VI-1967), 1967.
68-69-70. ZAVALA, Antonio: Alzo’ko Imaz bertsolaria, 1967.
71-72. ITURRIAGA, Agustin Paskual: Ipuiak, 1967.
73. ZAVALA, Antonio: Iru anai bertsolari, 1968.
74-75. ZAVALA, Antonio: Errenteria’ko bertsolari zaarrak, 1968.
76. ZAVALA, Antonio: Alza’ko bertsolari zaarrak, 1968.
77-78. ZAVALA, Antonio: Paulo Yanzi ta bere lagunen bertsoak,
1968.
79-80-81. ZAVALA, Antonio: Lexo bertsolaria, 1968.
82. ZAVALA, Antonio: Juan Maria Zubizarreta bertsolaria, 1969.
83. ZAVALA, Antonio: Motza, Zulaika ta Ugalde bertsolariak, 1969.
84. MATXAIN, Manuel: Uste gabean, 1969.
85. XALBADOR, Fernando Aire: Ezin bertzean, 1969.
86-87. ZAVALA, Antonio: F. Iturzaeta bertsolaria, 1969.
88-89-90. ZAVALA, Antonio: Xenpelar bertsolaria, 1969.
91. ZAVALA, Antonio: Txapel bertsolaria, 1969.
92. ALKAIN, Iñaki; ZAVALA, Antonio: Alkain aita-semeak, 1970.
93. ZAVALA, Antonio: Zubeltzu ta Saikola bertsolariak, 1970.
94. ZAVALA, Antonio: Atano ta Estrada bertsolariak, 1970.
95-96. ZAVALA, Antonio: Azkoitia’ko zenbait bertsolari, 1970.
97. ZAVALA, Antonio: Bidasoa aldeko bost bertsolari, 1970.
98-99. OLEA, Inozentzio: Goierriko lorak, 1970.
100. LASARTE, Manuel: Bertso-xorta, 1970.
101-102. ZAVALA, Antonio: Txirritaren bertsoak I, 1971.
103-104. ZAVALA, Antonio: Txirritaren bertsoak II, 1971.
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105. ETXEBERRIA, Jose Inazio: Mendi gañetik, 1971.
106. ZAVALA, Antonio: Pastor Izuela. Ezkioko ta Segurako itxuak,
1971.
107. ZAVALA, Antonio: Zepai bertsolaria, 1971.
108. MATTIN, Mattin Treku: Ahal dena, 1971.
109-110. LAFFITTE, Piarres: Mañex Etchamendy bertsularia, 1972.
111. ZAVALA, Antonio [biltzaile]: Xenpelar saria, 1972, 1972.
112. BASARRI, Iñaki Eizmendi: Sortu zaizkidanak, 1973.
113. URRUZUNO, Pedro Migel: Sasiletrau baten ziria, 1973
114. ZAVALA, Antonio: Kaskazuri bertsolaria, 1973.
115. ZAVALA, Antonio: Larraburu, Lexoti ta Balentin bertsolariak,
1973.
116. ZAVALA, Antonio: Oiartzungo bost bertsolari, 1973.
117-118. ENBEITA, Balendin: Nere apurra, 1974.
119. ZAVALA, Antonio: Oiartzungo beste lau bertsolari, 1974.
120-121-122. ZAVALA, Antonio: Mendaro Txirristaka, 1974.
123-124-125. ZAVALA, Antonio: Zapirain anaiak, 1975.
126. ZAVALA, Antonio: Ustu ezin zan ganbara, 1976.
127. AROZAMENA, Mikel: Nere aldia, 1976.
128. ZAVALA, Antonio: Amodiozko penak bertso berrietan, 1976.
129. ZAVALA, Antonio: Afrika’ko gerra (1859-1860), 1977.
130. ZAVALA, Antonio: Patxi Erauskin bertsolaria (I), 1978.
131. ZAVALA, Antonio: Patxi Erauskin bertsolaria (II), 1978.
132. ZAVALA, Antonio: Patxi Erauskin bertsolaria (III), 1978.
133. ZAVALA, Antonio: Arrantzaleen bizitza, 1978.
134. ARRIZABALO, Jose Manuel; ZAVALA, Antonio: Baso-mutillak,
1979.
135. ZAVALA, Antonio: Jaioak bizi nai, 1979.
136. ZAVALA, Antonio: Noe’ren ontzia, 1979.
137-138. ATAÑO, Salbador Zapirain: Txantxangorri kantaria, 1980.
139. ZAVALA, Antonio: Soldaduzkako bertsoak, 1979.
140. ZAVALA, Antonio: Nekazariak bai miseriak, 1979.
141. BERTSOLARIAK: Bertsolari-Txapelketa Nagusia (Donostia, 1980-I-6),
1980.
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142. ZAVALA, Antonio: Txabolategi, Elkoro eta Leunda bertsolariak,
1980.
143. IRAZUSTA, Juan Jose: Nork bere bidea (I), 1980.
144. IRAZUSTA, Juan Jose: Nork bere bidea (II), 1980.
145. IRAZUSTA, Juan Jose: Nork bere bidea (III), 1980.
146. ZAVALA, Antonio: Berridi eta Kuxkullu bertsolariak, 1980.
147. ATAÑO, Salbador Zapirain: Txori, 1981.
148. ALKAIN, Iñaki; ZAVALA, Antonio: Gerrateko ibillerak (I), 1981.
149. ALKAIN, Iñaki; ZAVALA, Antonio: Gerrateko ibillerak (II), 1981.
150. ALKAIN, Iñaki; ZAVALA, Antonio: Gerrateko ibillerak (III), 1981.
151. MATTIN, Mattin Treku: Etxe xokotik kantari, 1981.
152. XALBADOR, Fernando Aire: Herria gogoan, 1981.
153. ZAPIRAIN, Juan Krutz; ATAÑO, Salbador Zapirain: Zure Pasio
Santua. Asis’ko San Frantziskoren bizitza, 1981.
154. ZAVALA, Antonio: Jan-edanaren bertsoak (I), 1982.
155. ZAVALA, Antonio: Jan-edanaren bertsoak (II), 1982.
156. ARTOLA, Fernando “Bordari”; ARTOLA, Rafael: Aritz beraren
adarrak, 1982.
157. ELKAR LANEAN: Lexoti bertsolaria, 1982.
158. TREKU, Mari: Mattin, nere gizona, 1982.
159. GARMENDIA, Txomin: Denbora pasa, 1982.
160. GARMENDIA, Txomin: Bizitzaren arian, 1982.
161. ZAVALA, Antonio: Kuba’ko gerra, 1983.
162. ARRIETA, Joxe Mari: Nere ondar alea, 1983.
$5526$*$5$<-XDQ&UX]California-tik kantuz, 1983.
164. ZAVALA, Antonio: Mixioetako bertsoak (I), 1983.
165. ZAVALA, Antonio: Mixioetako bertsoak (II), 1983.
166. MANTEROLA, Marzelino: Lore apal bat, 1983.
167. LERTXUNDI, Joxe Mari: Baso tarteko oiua, 1983.
168. LAZKANO, Patxi; ZAVALA, Antonio: Tiro tartean bertsotan, 1983.
169. BASARRI, Iñaki Eizmendi: Kezka-giroan, 1983.
170. GARMENDIA, Txomin: Bordaberri’ko gozo-mikatsak, 1983.
171. GARMENDIA, Txomin: Bertsolari kurpilla, 1984.
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172. SALABERRIA, Sebastian: Nere soroko emaitzak, 1984.
173. OLEA, Inozentzio: Otemotxeko arnasa, 1984.
174. ZAVALA, Antonio: Kristaubidea bertsotan (I), 1984.
175. ZAVALA, Antonio: Kristaubidea bertsotan (II), 1984.
176. ZAVALA, Antonio: Ameriketako bertsoak, 1984.
177. GARMENDIA, Txomin: Erririk-erri, 1984.
178. BASARRI, Iñaki Eizmendi: Bertsolaritzari buruz, 1984.
179. ATAÑO, Salbador Zapirain: Espetxeko negarrak, 1984.
180. ZAVALA, Antonio: Euskal jokoak bertsotan (I), 1984.
181. ATAÑO, Salbador Zapirain: Zigorpean, 1985.
182. OSTOLAIZ, Mariano: Oroipen-kutxa, 1985.
183. ZAVALA, Antonio: Euskal jokoak bertsotan (II), 1985.
184. ZAVALA, Antonio: Esaera zaarren bilduma berria (I), 1985.
185. ZAVALA, Antonio: Esaera zaarren bilduma berria (II), 1985.
186. ZAVALA, Antonio: Neska-mutillen arteko bertsoak. 1985.
187. ZAVALA, Antonio: Ezkondu bearreko bertsoak, 1985.
188. GARMENDIA, Txomin: Beltzak eta zuriak mendian ardiak, 1985.
189. ATAÑO, Salbador Zapirain: Eltzaorra, 1985.
190. ZUBIARRAIN, Paulo “Ernani Txikia”: Ia kantatuz bezela, 1985.
191. PUJANA, Basilio: Egi batzuek aixetaratzen, 1986.
192. ATAÑO, Salbador Zapirain: Odol-kutsua, 1986.
193. ATAÑO, Salbador Zapirain: Maitasunaren lanak, 1988.
194. ZUBIARRAIN, Paulo “Ernani Txikia”: Gaziak eta gozoak, 1988.
$<(5%(%DUWRORNere mundualdia, 1988.
196. ATAÑO, Salbador Zapirain: Etorkizuna, 1988.
197. AZARATE, Ramos: Ijitoen kontratuba eta abar, 1988.
198. ETCHEBARNE, Erramun: Erramun harginaren oroitzapenak,
1989.
199. ETXABURU, Jose Maria: Neure lau urteko ibillerak, 1989.
200. AZPIROZ, Jose: Arbol zarraren kimuak, 1989.
201. ATAÑO, Salbador Zapirain: Maite itzazute etsaiak, 1989.
202. ZAVALA, Antonio: Frantziako iraultza eta Konbentzioko gerra
bertsotan, 1989.
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203. AZPIROZ, Jose: Gogoz kontrako pausoak, 1989.
204. REZOLA, Luis “Tximela”: Bakardadeko ametsak (I), 1989.
205. REZOLA, Luis “Tximela”: Bakardadeko ametsak (II), 1989.
206. LETE, Jesus “Ibai-Ertz”: Orrela ziran gauzak, 1990.
207. ATAÑO, Salbador Zapirain: Aztia usnari, 1990.
208. ETXEBARRIA, Faustino: Nor garan azaldu, 1990.
209. BARANDIARAN, Bizente: Zartu gabe ezin bizi, 1990.
210. KARRIKA, Beñat: Armendaritza haur begiez, 1990.
211. PUJANA, Basilio: Deabruak ostutako urteak, 1991.
212. ZAVALA, Antonio: Frantzesteko bertsoak (I), 1991.
213. ZAVALA, Antonio: Frantzesteko bertsoak (II), 1991.
214. LERTXUNDI, Joxe Mari: Igaroari begira, 1991.
215. ATAÑO, Salbador Zapirain: Azkeneko saskigillea, 1991.
216. ETXEZARRETA, Jesus Maria “Izazpi”: Hasperen ttanta bihoztiak, 1992.
$<(67$/LQRGure izkuntzaren mugatik, 1992.
218. OTAÑO, Pedro Maria: Bertso guziak, 1994.
219. ATAÑO, Salbador Zapirain: Nora goaz, 1994.
220. LERTXUNDI, Joxe Mari: Sorlekuaren kezka, 1994.
221. LASARTE, Manuel: Lazkao-Txiki gogoan, 1994.
222. LAZKAO TXIKI, Jose Migel Iztueta: Gertaerak eta txisteak, 1994.
223. ALZAGA, Toribio: Neskazar, Amantxi, Aterako gera, Biozberak,
1994.
224. ATAÑO, Salbador Zapirain: Lotsaren iges, 1995.
225. LASARTE, Manuel: Enbor zarraren ezpalak, 1995.
226. ETXABURU, Jose Maria: Ondarroa’ko kontuak, 1995.
227. ARTOLA, Ramon: Ipuin edo kontutxoak (I), 1995.
228. ARTOLA, Ramon: Ipuin edo kontutxoak (II), 1995.
229. ESNAL, Pello: Itzuliko naiz, 1995.
230. KAZABON, Antton: Koskotenekoak, 1995.
231. BARANDIARAN, Bizente: Lanik gabe ezin bizi, 1995.
232. ZINKUNEGI, Agustin: Bizi naiak lege zorrotzak, 1995.
233. ARZAK, Antonio: Idazlan-sorta, 1995.
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234. ATAÑO, Salbador Zapirain: Askatasun bila, 1996.
235. MUJIKA, Teodoro: Errekaldeko intxaurraren itzala, 1996.
236. LERTXUNDI, Joxe Mari: Beti festara begiak, 1996.
237. ETXEBARRIA, Faustino: Nire gazte denpora, 1996.
238. ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa (I), 1996.
239. ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa (II), 1996.
240. ARANALDE, Joxe Mari: Xalbador pertsularia, 1996.
$<(5%(%DUWRORZaarrak berrituz, 1996.
242. KAZABON, Antton: Jose Joakin Mitxelena bertsolaria, 1996.
243. IRAOLA, Biktoriano: Au poza senti det eta beste bertso asko, 1996.
244. OLEA, Inozentzio: Bizitza izbide, 1997.
$<(67$/LQRIkusiak eta entzunak, 1997.
246. ZUBIMENDI, Joxe Ramon: Bidezkoak, 1997.
247. SALABERRIA, Sebastian: Sagardotegiak, 1997.
248. LASARTE, Manuel: Kantuaren ordaiñez, 1997.
249. ZAVALA, Antonio: Oiñez eta jakin miñez, 1997.
250. AZPIROZ, Jose: Alkarrentzat jaioak, 1997.
251. PUJANA, Basilio: Oiuak, 1997.
252. IBARGUREN, Kasiano: Kantari bizi naiz, 1997.
$<(5%(-R[HAlako batean, 1998.
254. ZENDOIA, Nikolas: Beranduko birigarroa, 1998.
255. KALONJE, Segundo: Loreak udan intza bezela, 1998.
256. LIZASO, Koxme: Jose Joakin Mitxelena gogoan, 1998.
257. ZAVALA, Antonio: Ezkontza galdutako bertsoak II, 1998.
258. ARANALDE, Joxe Mari: Bihotzak dion hura, 1998.
259. ETXEBARRIA, Juan Manuel: Zeberioko kantak, 1998.
260. LATXAGA, Jose Maria San Sebastian: Euskal sena, 1999.
261. LASARTE, Manuel: Uztapide gogoan, 1999.
262. ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa III, 1999.
263. ZAVALA, Antonio: Oiñez eta jakin miñez II, 1999.
264. ARANALDE, Joxe Mari: Bertso-kontuak, 1999.
265. BARANDIARAN, Bizente: Tratabideak, 1999.
266. ALDALUR, Justina: Ama Birjiñaren bizitza, 1999.
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267. ATAÑO, Salbador Zapirain: Ondaretzat gorrotoa, 2000.
268. OSTOLAIZ, Mariano: Senda-belarrak, 2000.
269. GERRIKAGOITIA, Tomas: Arantza eta larrosa, 2000.
270. BASTERRETXEA, Andoni: Ene Ondarru, 2000.
271. ATAÑO, Salbador Zapirain: Jesusen bizitza, 2001.
272. AIZPURUA, Mikel: Hasi, Azpillaga, 2001.
273. LARRE, Emile: Ene artzain-etxolak, 2001.
274. ARANALDE, Joxe Mari: Xalbadorren barrua, 2001.
275. IRIONDO, Joxe Mari: Joxe Lizaso. Nere aldiko kronika, 2001.
276. INSAUSTI, Jose: Beti bertsoa buruan, 2001.
277. MATXAIN, Manuel: Uste gabean, 2002.
278. OLEA, Inozentzio: Ostiraleko kronika Segura Irratian (1986-1992) I,
2002.
279. OLEA, Inozentzio: Ostiraleko kronika Segura Irratian (1993-1997) II,
2002.
280. ATAÑO, Salbador Zapirain: Markesgaiak. Dirua jainko, 2002.
281. ZAVALA, Antonio: Estropadak bertsotan, 2003.
282. IRIONDO, Joxemari: Segi, Mugartegi, 2003.
,5$2/$5XÀQRNañarriri begira, 2003.
284. ARTOLA, Ramon: Sagardoaren graziya II, 2003.
285. IRUNTXIBERRI, Leon Albeniz: Nere berriketa eta aitortza, 2003.
286. AZKARATE, Ramos: Galtzaundi berriz ere I, 2004.
287. AZKARATE, Ramos: Galtzaundi berriz ere II, 2004.
288. ETXAMENDI, Pedro Juan: California’ko bertsolari eta musikari,
2004.
289. GARZIANDIA, Jose Agustin: Garai bateko Unanuko oiturak eta
olgak, 2004.
290. XALBADOR, Fernando Aire: Odolaren mintzoa, 2004. [Hirugarren argitalpena, zuzendua eta gehitua.]
291. URRUZUNO, Pedro Migel: Koroi eder bat, 2005.
292. APALATEGUI, Francisco: Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak (I), 2005.
293. APALATEGUI, Francisco: Karlisten eta liberalen gerra-kontaerak (II), 2005.
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294. LASARTE, Manuel: Plaza-gizonak, 2005.
295. ZENDOIA, Nikolas: Egan dijoa, 2005.
296. IRIONDO, Joxemari: Basarri I: bat-batean, 2006.
297. ARTOLA, Pepe: Ustez laguna detan, 2006.
298. TREKU, Mattin; TREKU, Mari: Mattin bertsularia, 2006.
299. ZAVALA, Antonio: Oiñez eta jakin miñez III, 2006.
300. ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa IV, 2006.
301. ZAVALA, Antonio; IRIONDO, Joxemari: Mattin eta Xalbador,
2006.
302. IRIONDO, Joxemari: Xanpun bertsularia, 2006.
$55266$*$5$<-RDQHVBihotz barneko solasak, 2007.
304. ATAÑO, Salbador Zapirain: Berezko iltzaillea. Ovni, 2007.
305. ARTETXE, Pello: Nere bizitzaren gurdia, 2007.
306. MENDIBURU, Jean Pierre: Ene bertsuen feiria, 2007.
307. ERNEST, Alkat: Ene ezkilaren dangak, 2007.
308. ZENDOIA, Nikolas: Sasi guztien gaiñetik, 2008.
309. AIERBE, Joxe: Agindua zor, 2008.
310. ZAVALA, Antonio: Gabon eskeko bertsoak (1814-2000), 2008.
311. ZUBIZARRETA, Iñaki: Manuel Lasarte. Iturria ondare, 2008.
312. ARRIOLA, Jose Manuel: Mondragoiko kalezaiñaren bertsoak,
2008.

1.2. Auspoa ertaina
[1] UZTAPIDE, Manuel Olaizola: Lengo egunak gogoan (I), 1974.
[2] UZTAPIDE, Manuel Olaizola: Lengo egunak gogoan (II), 1974.
[3] LASARTE, Manuel: Gordean neuzkanak, 1975.
[4] ERAUSKIN, Jose Ramon: Aien garaia, 1975.
[5] UZTAPIDE, Manuel Olaizola: Sasoia joan da gero, 1976.
[6] XALBADOR, Fernando Aire: Odolaren mintzoa, 1976.
$XVSRDUHQ6DLO1DJXVLD
1. ZAVALA, Antonio: Txirrita: Jose Manuel Lujanbio Retegi, 1992.
2. BASARRI, Iñaki Eizmendi: Nere bordatxotik, 1992.
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3. LASARTE, Manuel: Beranduko lanak, 1992.
4. ZAVALA, Antonio: Karlisten leenengo gerrateko bertsoak, 1992.
5. ZAVALA, Antonio: Pello Errota: Pedro Elizegi Maiz, 1992.
6. ZAVALA, Antonio: Pedro M. Otaño eta bere ingurua (I), 1993.
7. ZAVALA, Antonio: Pedro M. Otaño eta bere ingurua (II), 1993.
8. ZAVALA, Antonio: Xenpelar eta bere ingurua, 1993.
9. ZAVALA, Antonio: Bilintx: bertsoak eta bizitza, 1993.
10. ETXEZARRETA, Jesus Mari: %HUWVRODULHQGHVDÀRDNJXGXDNHWD
txapelketak, 1993.
11. UZTAPIDE, Manuel Olaizola: Berriz plazara (I), 2001.
12. UZTAPIDE, Manuel Olaizola: Berriz plazara (II), 2001.
[13] LAZKAO TXIKI, Jose Migel Iztueta: Irriz eta malkoz (I), 1994.
[14] LAZKAO TXIKI, Jose Migel Iztueta: Irriz eta malkoz (II), 1994.
[15] ZAVALA, Antonio: Karlisten bigarren gerrateko bertsoak, 1997.
[16] ZAVALA, Antonio: Euskal erromantzeak. Romancero vasco,
1998.

%LEOLRWHFDGH1DUUDWLYD3RSXODU
1. ZABALLA, Indalecio “Masio”; ZAVALA, Antonio: La ultima trova,
1993.
$<$3(+XPEHOLQR=$9$/$$QWRQLRLas tardes de la Bardena (I),
1994.
$<$3(+XPEHOLQR=$9$/$$QWRQLRLas tardes de la Bardena (II),
1994.
$<$3(+XPEHOLQR=$9$/$$QWRQLRLas tardes de la Bardena (III),
1994.
$<$3(+XPEHOLQR=$9$/$$QWRQLRLas tardes de la Bardena (IV),
1994.
6. JARNE, Hilario; ZAVALA, Antonio: Junto al fogaril de Atarés (I),
1995.
7. JARNE, Hilario; ZAVALA, Antonio: Junto al fogaril de Atarés (II),
1995.
8. JARNE, Hilario; ZAVALA, Antonio: Junto al fogaril de Atarés (III),
1995
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9. PEÑA, Justo; ZAVALA, Antonio: El pastor de Páramo (I), 1995.
10. PEÑA, Justo; ZAVALA, Antonio: El pastor de Páramo (II), 1995.
11. RUGARCÍA, Juan; ZAVALA, Antonio: En la ribera de Cares,
1996.
12. BALBÍN, Juan; ZAVALA, Antonio: Entre los olivos de Jaen,
1996.
13. CUESTA, Daniel; ZAVALA, Antonio: En la montaña de León,
1996.
14. LUMBRERAS, Félix; ZAVALA, Antonio: Cuando los ciegos guían,
1998.
15. CALDEVILLA, Alfredo; ZAVALA, Antonio: Una vida en los Picos
de Europa, 1998.
16. GARCÍA DE LA TORRE, Bonifacio; ZAVALA, Antonio: Los Merineros, 1999.
17. RODRÍGUEZ, Diego; ZAVALA, Antonio: Aprendiz de gañán,
1999.
18. TEJADA, Eloy; ZAVALA, Antonio: Castejón y el Ferrocarril, 1999.
19. ARGANDOÑA, Francisco; ZAVALA, Antonio: Lezaun pie de Sierrandia (I), 2000.
20. ARGANDOÑA, Francisco; ZAVALA, Antonio: Lezaun pie de Sierrandia (II), 2000.
21. RODRÍGUEZ SAN JUAN, Antonio; ZAVALA, Antonio: En la reserva de Saja, 2000.
&$648(52 +(55(52 KHUPDQRV =$9$/$ $QWRQLR Prioro,
cuna de la transhumancia, 2001.
23. RODRÍGUEZ ORELLANA, Diego; ZAVALA, Antonio: Andanzas de
un quinto del 42, 2001.
24. RODRÍGUEZ ORELLANA, Diego; ZAVALA, Antonio: Del fusil al
arado, 2001.
02/,1$(6&$%,$6(QFDUQDFLyQCana, la hija de la maestra,
2002.
26. TEJADA y HERRERO, Eloy: Más recuerdos sobre Castejón y el
ferrocarril, 2004.
27. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Juan Pablo: En las dehesas extremeñas,
2005.
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28. CELADA, Modesto: En la tierra de Campos, 2006.
29. )(51É1'(=52'5,*8(=-HV~V: Cañada arriba, cañada abajo,
2007.

3. Eta beste bost liburu
[ZAVALA, Antonio]: Bertsolarien txapelketa–1960. Zarautz: Itxaropena [Kulixka Sorta 43-44], 1961.
ZAVALA, Antonio: Bosquejo de historia del bersolarismo. Donostia:
Auñamendi, 1964.
ZAVALA, Antonio: Bilintx. Indalecio Bizcarrondo (1831-1876). Bizitza
eta bertsoak. Donostia: Donosti Aurrezki Kutxa [Gaztelaniazko
itzulpena: Miguel Pelay Orozco], 1978.
ZAVALA, Antonio: Indalezio Bizkarrondo “Bilintx”. Bertsoak eta beste. Euskal Editoreen Elkartea [Klasikoak 7], 1986.
ARRUE, Antonio: Idaztiak eta hitzaldiak. Escritos y conferencias. Bilbo: Euskaltzaindia [ZAVALA, Antonio: Aurkezpena eta argitalpenaren paratzaile], 2008.
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2QGDUHD
Auspoa da –Zavalak euskaraz argitaratutako liburu-bilduma
hirukoitza– tolosarrak utzitako ondarearen alderdirik ezagunena. Horren balioa dugu hizpide kapitulu honetan, azaletik
bada ere.
Eta azalean geratuko ginateke, Auspoaren baliorik behinenaz ahaztuko bagina. Arte-bilduma dugu, eta kito. Herri
xehearen artea da. Euskal herri xeheak berez eta zuzenean
bizi zuena; eta oraindik, neurri apalagoan bada ere, bizi duena. Eta betiko geratu zaiguna.
Horren oihartzun dira Xabier Azurmendi poetaren ondorengo hitzak. Honela mintzatu zen Zavalaz122:
Inork behar ez zituen bertso-paperetan jaso ditu Herri
zahar honen nekeak, jolasak, lanak eta gudateak, Euzkadiko Poemarik ederrena gauzatuaz.

Euzkadiko Poema ez baina, Euskal Herria poema esango
genuke gaur. Eta Gadamerren honako hitz hauez osatuko genuke123:
1RFDEHGXGDGHTXHODVJUDQGHVpSRFDVHQODKLVWRULD
GHODUWHIXHURQDTXpOODVHQODVTXHODJHQWHVHURGHyVLQ
ninguna conciencia estética y sin nada parecido a nuestro
FRQFHSWRGHO´DUWHµGHFRQÀJXUDFLRQHVFX\DIXQFLyQUHOLgiosa o profana en la vida era comprensible para todos y
TXHQDGLHGLVIUXWDEDGHPDQHUDSXUDPHQWHHVWpWLFD

Ez nuen kapitulu hau zirriborratuko, Antonio bera hasi
izan ez balitz, lehenengo puntuan jasotakoa esanez. Ondo122
123

Berasategi, 1994: 18.
Gadamer, 2001b: 120.
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rengoek Auspoaren hainbat alderdi azaltzen dituzte labur-labur, gehienbat zenbait adituren ahotsak lagun. Eranskin bat
dator amaieran, azken puntuan esandakoaren erakusgarri.

(XVNDOEL]LPXQGXDUHQOHNXNR
Zavalak Arantzazun egindako hitzaldiaren azken hitzak dira.
Ezagunak ditugu124:
1RVWRFDDQRVRWURVPiVTXHFRQMHWXUDUWUDEDMDUSRU
salvar el euskera. Pero si muriese, y con él nuestro pueEORYDVFRTXHGDUiHQHVWDUHFRSLODFLyQPLODJURVDPHQWH FRQVHUYDGR HO GHSyVLWR GH VXV GHVHRV SHQDV RGLRV
DOHJUtDVWULVWH]DVGHIHFWRVYLUWXGHVDPRUHV\UH]RV\
juntamente con ellos, pueblo e idioma habrán conseguiGRVXPiVH[DFWD\WHQD]SHUGXUDFLyQ

Berehala ohartu zen tolosarra eskuetan zeukan altxorraren balioaz. Bizia zerien bi urte eta erdian jasotako berrogeita
hamar mila bertso haiei. Haietan zeuden herri zahar baten
taupada bizia, nahiak eta ezinak, pozak eta penak, gorrotoak
eta maitasunak, otoitzak eta intziriak. Altxor baliotsuagorik!

Balio soziolinguistikoa: euskararen plazaren erdigunean
Antonio Zavalak berak adierazi zigun zein den Auspoaren berezko plaza: lagunartea eta etxeko sukaldea125. Plaza apala
da, itxura batean; baina hizkuntza batentzat, oinarrizkoa ez
ezik, nahitaezkoa. Halaxe azpimarratu zuen Joshua Fishman
soziolinguista handi eta euskaltzain emeritu izanak126.
Baina Fishmanen hitzak baino lehenago entzun ahal izan
genituen gure Koldo Mitxelenarenak. Xabier Letek, 1981ean
124
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Zavala, 1996a: 40.
Zavala, 1964b: 8.
Fishman, 1990.
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argitaratutako elkarrizketa batean, honela galdetzen dio, orduko –eta gaurko– giro eta irizpideak bere-bere eginez127:
En este grave momento de emergencia cultural cuáles
WHQGUtDQ TXH VHU VHJ~Q WX FULWHULR ORV iPELWRV IXQGDPHQWDOHVGHXWLOL]DFLyQGHOHXVNHUD"<RSURSRQGUtDFRPR
urgentes, el ámbito administrativo, el de la enseñanza, el
GHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDO

Eta errenteriarrak zorrotz eta gordin erantzun, oiartzuarraren zerrenda etenez:
6LJRSHQVDQGRTXHFRQWRGRHODQWLJXRiPELWRIDPLOLDU\HOGHODFRPXQLGDGORFDOVLJXHVLHQGRHVHQFLDO<VLQ
HVRWHQHPRVTXHFRQYHQFHUQRVGHTXHQRKD\QDGDTXH
KDFHUGHTXHWRGRORGHPiVHVFXHQWR

Miren Azkaratek errenteriarraren ehungarren jaioturtea
ospatzean gogoratu digunez, haren hitz horiek ez dute batere indarrik galdu; erabat indarrean daude hogeita hamabost
urte geroago ere128.
Euskarak ahozko plaza horri esker iraun du bizirik gaurdaino. Eta hortik zabaldu da gainerako plazetara: eskolara
(lehenik, oinarrizko hezkuntzara; gero, ertainetara eta unibertsitatera), lan-mundura, komunikabideetara, administrazioetara...
Familiak eta lagunarte hurbilak osatutako plazan jokatzen da hizkuntza baten etorkizuna, belaunaldien arteko lotura. Hor irabazi du euskarak gaur arte iraun izana; eta hortxe irabaziko du, irabazten badu, iraupena ziurtatuko dion
belaunaldiz belaunaldiko transmisioa ere. Are gehiago: eskolan, lan-munduan, komunikabideetan eta administrazioan
127
128

Lete, 1981: 36. Hasierako galde-ikurra falta da jatorrizkoan.
Ibargutxi, 2015.
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egindako lanak ez du askorik balioko, ez badu etxeko eta lagunarteko euskal giroa elikatzen eta indartzen.
Horren jakitun da hizkuntz politika zuhurra. Eta hortxe
du, hain zuzen, hizkuntz politika orok ahuldadea: bera nekezen irits daitekeen gunean jokatzen da hizkuntzaren geroa.
Plaza horretan arreta jarri eta plaza horren oinarri-oinarrizko balioa gizarteratu izanean dago, zalantzarik gabe, Antonio Zavalaren meritu handienetako bat.

%DOLRNRPXQLNDWLERDHUGLDKR]NRWDVXQD
Ahozkotasunaz jardutea iraganera itzultzea da askorentzat.
Ez gara ohartzen zer-nolako iraultza ekarri diguten komunikabide elektronikoek-eta, ahozkotasunaren itzulera eragiteraino. Jakina, ez dira gauza bera gaurko ahozkotasuna eta
lehengoa; eta, horregatik, erdi-ahozkotasunaz mintzo dira
adituak, Walter J. Ong honako pasarte honetan bezala129:
1XHVWUDFRPSUHQVLyQGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHODRUDOLGDG\ODHVFULWXUDQDFLyHQODHUDHOHFWUyQLFDQRDQWHV
/RVFRQWUDVWHVHQWUHORVPHGLRVHOHFWUyQLFRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODLPSUHVLyQQRVKDQVHQVLELOL]DGRIUHQWHDOD
disparidad anterior entre la escritura y la oralidad. La
HUDHOHFWUyQLFDWDPELpQHVODHUDGHOD´RUDOLGDGVHFXQdaria”, la oralidad de los teléfonos, la radio y la televiVLyQTXHGHSHQGHGHODHVFULWXUD\ODLPSUHVLyQSDUDVX
existencia.

Oralidad secundaria terminoa darabil Ongek, komunikabide elektronikoetan erabiltzen den hizkera izendatzeko. Hori
baliatzen du, adibidez, irratiko eta telebistako hainbat esatarik, hizketan ariko balitz bezala irakurtzen duenean. Azken
batean, testu idatzia baliatzen du, baina esatariak ahoz gora
129

Ong, 1987: 12.
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irakurri eta entzuleak belarriz jasotzen du. Ez du idazten, beraz, isilean irakurriz jasotzeko; entzunez jasotzeko baino.
Lehendik ere ezaguna dugu entzuteko testu idatzia. Baina, Ongen arabera, komunikabide elektronikoei esker hasi
gara ohartzen ahozkotasunaren eta idatziaren arteko aldeaz,
nahiz eta oraindik ere gai ez garen ondorio guztiak ateratzeko. Ondorio horiek areagotu eta biderkatu besterik ez ditu
egingo informatikak.
Gurean, Juan Mari Lekuonak130 eta Luis Villasantek131
jaso zuten bigarren ahozkotasunaren oihartzuna. Eta norbaitek bildu eta landu badu, Antonio Zavalak bildu eta landu du
Auspoan.

%DOLRNRPXQLNDWLERDSURVDHUHGXJDUULD
Zorrotz salatu zuen Luis Villasantek gaurko euskal prosaren
gordintasuna. Honela esan zuen 1988an, artean euskaltzainburu zela132:
(XVNDUDNEHKDUGXSURVDHJLWHNRPROGHDRQJLÀQNDWXD
eta trenpatua izan. Hau da, segur aski, euskarak duen
premia gogorrenetako bat. Hori duen egunean, euskara
bere bizkar-hezurraz horniturik izanen da. Eta hori ez
duen bitartean, tresna alferra izango da, gai ez dena, zeregin askotarako balio ez duena.
Euskara hizkuntza bizia izan dadila: horra gure mintzairaren premietan lehenbizikoa; baina horren hurrengo, prosa egiteko tresna moldaturik edukitzea da, ene
ustez, bigarrena.

130
131
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Lekuona, 1989.
Villasante, 1991: 607.
Villasante, 1988: 142.
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Antonio Zavalak, premia horren jakitun izanik, Auspoan
bildutako lanez eman zion erantzuna133:
1XHVWURLGLRPDDVtFRPRVXSRKDFHPXFKRHQFRQWUDU
XQEXHQVLVWHPDGHYHUVLÀFDFLyQPHGDODLPSUHVLyQGH
TXH VLJXH WRGDYtD GDQGR SDORV GH FLHJR HQ VX E~VTXHGDGHXQDSURVDTXHVHDXQH[SHGLWRFDXFHGHFRPXQLFDFLyQ\ODKDOODDTXtGHJROSH>KHUULSURVDQDOHJLD@DO
haber pasado al plano escrito los recursos del cotidiano
comercio oral del pueblo.

Eta134:
Gure izkuntzak, izan ere, badu aspalditik auzi bat.
Auzi ori ez degu maai gaiñean jartzen, eztabaida gogorra
sortuko duan bildurrez edo ez dakit zergatik. Baiña erabaki bitartean or izango da, gaitz ixil bat bezela, pipiak
egiten duan lana egiñez.
Auzi ori zera da: gure euskerak, itzegiten danetik idazten danera nolako tartea bear duan. Nere iritzia auxe
da: batetik bestera tarte geiegi dagoala eta alkarrengana
urbildu-premia dagoala; ori egitera, gure izkuntzak eta
literaturak mesede luketela.

Zenbait kazetari ohartua da Auspoaren ekarriaz. Eta sutsu mintzo da. Joxerra Garziak dio nola Pello Zabaletari entzuna dion “Auspoa irakurri gabe ez lukeela inork euskaraz
ezer idatzi behar”135.

Balio literarioa
Antonio Zavala bera jabetu zen lehenik ahozko hiztunen jardunaren eta bertso idatzien eta herri-prosaren balio literarioaz.
133
134
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Zavala, 2006: 43.
Zavala, 2006: 143.
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Eta Euskal Herriko eta kanpoko hainbat hiztun egokiren jarduna jo zuen begiz. Horrek bultzaraziko zion lanera.
Ezaguna dugu pasartea: nola hiztun horiei entzunda, bere
buruari esaten zion: “Kontaera auek merezi lukete, ba, papereratzea. Zer literatura ederra egin litekean, aozko narrativa
au idatziko balitz!”136.
Era beran, ezaguna dugu zer esperientzia argigarria bizi
L]DQ]XHQ2xDQDQÀORVRÀDLNDVWHQDUL]HOD+DQHXVkal liburutegia zuen eskueran, baina ezin euskal liburuez
gozatu; irakurri bai, baina ezin gustua hartu. Harik eta bi
liburu eder topatu zituen arte: Pedro Maria Otañoren Alkar
eta Pedro Migel Urruzunoren Ipuiak137. Eta haiek irakurtzen
hasita, hura euskara, hura gozamena!
Bertso-liburua zen Otañorena. Hitz beroz gogoratuko du
berrogei urte geroago138. Zirrara bera eragingo dio bigarren
liburuak, Urruzunoren prosa biziak, urte haietan ohikoa zen
euskal prosaren motela salatuz. Horregatik esango du Elgoibarren, hogeita bat urte geroago, Urruzunori egindako omenaldian139:
Nekez arkituko da euskal idazlerik, arek [Urruzunok]
bezin ondo erriaren euskera ematen duanik.
Garai artan, euskaltzaleen artean modan jarria zegoen
garbizaletasuna [...].
Urruzunok etzion moda orri jarraitu. Arek egin zuana
zera da: euskerarik errikoiena ta jatorrena bere lanetan
erabili [...].
Orduko idazle guziak Urruzunoren bidetik abiatu izan
balira, beste txori batek joko zion gaur kuku euskerari.

136
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Zavala,
Zavala,
Zavala,
Zavala,

1999: 123.
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Arantzazuko hitzaldian –1956an gaude–, hauxe aitortu
zuen, bere egitasmoa plazaratzean140:
+DFH\DGRVDxRVTXHQRKDJRVLQROHHU\FRSLDUbertso
berriyas. Cuando hojeo ahora algunos de nuestros libros
euskéricos, siento a veces la frialdad y languidez más delatoras de la falta de vida.
1RGXGRGHTXHDTXtUDGLFDPXFKRGHODUHSXOVDGHOSXHEORDQXHVWURVOLEURV\JUDQSDUWHGHVXGHYRFLyQDORVbertsos (QFXHQWUDQ HOORV HQ HVWH HXVNHUD SDOSLWDFLyQ FDORU
QHUYLRHQXQDSDODEUDWRGRHVHVXEVWUDWRHVSLULWXDOTXHHV
el alma y la vida de un idioma.

Euskal irakurlea apurka-apurka ohartu da Auspoaren
balio literarioaz. Mugarri garrantzitsuak izan ziren bi liburu:
Txirrita (Bizitza ta bat-bateko bertsoak)141, Txirritari buruzko
hainbat eta hainbat testigantzaz osatua; eta Pello Errotaren
bizitza bere alabak kontatua142. Laugarren kapituluan jaso
dugu horiei buruzko Zavalaren testigantza: nolako harrera
beroa egin zioten Manuel Lekuona, Juan Goikoetxea, Gabriel
Aresti eta Antonio Valverdek143.
Inazio Mujikak, berriz, honako hau du idatzia, Auspoa
goitik behera ezagutzen duen baten eskumenez144:
[Auspoaren] literatur balioa da niri gehien interesatzen
zaidana, eta, bide batez esan dezadan, gutxien aztertu
dena ere bai.
Gure aurrekoen kontatzeko moduaz jabetzeari ezinbestekoa deritzot bai literatura modernoan hainbat erre-

140
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jistro hezurmamitzeko, eta bai literatur hizkuntza azkar
eta malgu bat sortzeko. […]
Beste oilar batek egingo liguke kukurruku, noizean
behin gure lumak Auspoa bildumaren uretan beratzen
utziko bagenitu.

Zein antzeko hitzak Antonio Zavalak eta Inazio Mujikak
erabiliak! Hark: “Orduko idazle guziak Urruzunoren bidetik abiatu izan balira, beste txori batek joko zion gaur kuku
euskerari”. Honek: “Beste oilar batek egingo liguke kukurruku...”.

Balio antropologikoa
Berriro ere, Inazio Mujikari utziko diot hitza145:
Begi-bistakoa da, zer esanik ez, bilduma horren [Auspoaren] balio antropologikoa, inon diren Quosque tandem eta
euskal arimaren interpretazio saio guztiena baino handiagoa.

Nekez esan daiteke argiago eta ozenago.

Balio historiko eta soziologikoa
Inazio Mujikarena da pasarte hau ere146:
[Auspoaren] balio historikoa, berriz, nabarmena da,
bai bertso corpus zabala dagoelako bertan, bai Euskal
Herriko gorabehera historikoek gizarte xehean jaso duten erantzuna ulertzen laguntzen dutelako. Bertan aurkituko ditu irakurleak, esate baterako, euskaldunek parte hartu duten azken mendeetako gerra guztiei buruzko
bertsoak: frantsesteak, karlistadak, Kubako edo Afrikako
gerra eta Espainiako azken gerratea. Hori bera dago esa145
146

Mujika, 1999: 112.
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ten balio soziologiko handia dutela liburu horiek; izan
ere, hor agertzen den ikuspegia ez baita gerrate horien
eragile nagusien ikuspegitik atera eta gero esku-liburuetan agertzen dena, ez bada, Stendhalen harako Fabrizio
del Dongo harena bezala Waterloon, lokatz artetikakoa,
intrahistoriaren antzezle anonimoek odolez eta izerdiz jositakoa.

Behin eta berriro dihardugu irakaskuntzako euskal kurrikuluaz. Baina apenas ustiatu dugun Auspoaren ahalmena.
Sarritan, auzoan ibili ohi gara altxor bila, urrutiko intxaurren
distirak liluratuta, noiz eta etxean dugunean altxorrik preziatuena.

Balio pedagogikoa eta psikologikoa
Auspoaren balio pedagogikoaz eta psikologikoaz jabetzeko,
ezin egokiago datozkigu Ortega y Gasseten hitzok147:
<R FUHR TXH LPiJHQHV FRPR ODV GH +pUFXOHV \ 8OLVHV
VHUiQ HWHUQDPHQWH HVFRODUHV *R]DQ GH XQD LUUDGLDFLyQ
inmarcesible, generatriz de inagotables entusiasmos. Un
pedagogo practicista despreciará estos mitos y en lugar de
WDOHV LPiJHQHV IDQWiVWLFDV SURFXUDUi GHVGH HO SULPHU GtD
implantar en el alma del niño ideas exactas de las cosas.
´+HFKRVQDGDPiVTXHKHFKRVµ>«@3DUDPtORVKHFKRV
GHEHQ VHU HO ÀQDO GH OD HGXFDFLyQ SULPHUR PLWRV VREUH
WRGR PLWRV /RV KHFKRV QR SURYRFDQ VHQWLPLHQWRV ¢4Xp
VHUtDQR\DGHXQQLxRVLQRGHOKRPEUHPiVVDELRGHOD
WLHUUD VL V~ELWDPHQWH IXHUDQ DYHQWDGRV GH VX DOPD WRGRV
ORVPLWRVHÀFDFHV"(OPLWRODQREOHLPDJHQIDQWiVWLFDHV
XQDIXQFLyQLQWHUQDVLQODFXDOODYLGDSVtTXLFDVHGHWHQGUtD
SDUDOtWLFD&LHUWDPHQWHTXHQRQRVSURSRUFLRQDXQDDGDSWDFLyQLQWHOHFWXDODODUHDOLGDG(OPLWRQRHQFXHQWUDHQHO
mundo externo su objeto adecuado. Pero, en cambio, susci-
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ta en nosotros las corrientes inducidas de los sentimientos
TXHQXWUHQHOSXOVRYLWDOPDQWLHQHQDÁRWHQXHVWURDIiQGH
YLYLU\DXPHQWDQODWHQVLyQGHORVPiVSURIXQGRVUHVRUWHV
ELROyJLFRV(OPLWRHVODKRUPRQDSVtTXLFD

Gaur, adimen emozionalaz dihardugu sarri, Daniel Golemanek bere obra entzutetsua plazaratu zuenez geroztik148.

%DOLROH[LNRJUDÀNRD
Eraztuna erira bezala dator Xabier Amurizak idatzia149:
Euskalkien altxorra galduko ote den eta hori guztia
funts gabeko beldurra da, gauzak ondo egiten badira.
Eta gauzak ondo egiteko, euskalki guztietako hitz eta ñabardura guztiek joan behar dute aurrera.
[…] Argi dago lehen-lehenik euskal-erdal hiztegia burutu behar dela. Zer daukagun argi jakin behar dugu, zer
falta dugun hautemateko.

Euskalkien altxorra du gai Amurizak: euskararen altxorra. Eta askoren beldurra aipatu ondoren –altxor hori galduko ote den–, beldur horri nola aurre egin esaten du: gauzak
ondo eginez. Horixe da funtsezko baldintza.
Gauzak ondo egitea, berriz, hiztegiak ondo egitea da,
Amurizaren hitzetan; zehatzago: “euskalki guztietako hitz eta
ñabardura” guztiak jasotzea, eta “lehen-lehenik euskal-erdal
hiztegia” burutzea. Horrek, azken batean, bi eginbehar ondo
betetzea eskatzen du: korpusa ondo aukeratzea eta korpus
berori ondo ustiatzea.
Horren harira, korpus ezin baliotsuagoa da Auspoa. Ez da
nahikoa izango –Auspoako liburuetan nabarmena da euskalkien arteko desoreka–, baina bai nahitaezkoa.

148
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Bigarren eginbeharra dela-eta, hitzak etorri ohi zaizkigu
lehen-lehenik gogora; hau da, euskalki guztietako hitz guztiak biltzea, zehatz-mehatz, beren aldagai guztiekin. Baina,
euskalki guztietako hitzak ez ezik, “ñabardura guztiak” ere
aipatzen ditu Amurizak; alegia, hitz bakoitzaren adiera guztiak xehatzea eta jasotzea. Eta hori, gutxienez, aurrekoa bezain funtsezkoa da. Honetarako ere korpus ezin baliotsuagoa
osatzen du Auspoak.
Horrek guztiak zer esan nahi duen azaltzera eta zehaztera
dator ondorengo eranskina.
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ERANSKINA

Jaso
(Euskal Maria Molinerren zain)
Arbasoengandik jasoa
konkistatu egin behar dugu
geurea egitekotan.
Goethe
Auspoaren balio lexikala probatzeko eta frogatzeko, hitz
arrunt bat aukeratu dut esanahi (adiera) asko dituena –jaso–
eta saiatu naiz atzematen, zehazten eta azaltzen zer esanahi
eta adiera hartzen dituen Auspoako hogei obra esanguratsutan (ikus zerrenda eranskin honen amaieran).
Lehen puntuan, jaso hitzari Auspoan atzemandako esanahi eta adierak ikusiko ditugu, batik bat adibideak baliatuz.
Bigarrenean, hiztegietara begira ipiniko gara: zer egiteko zaila
duten eta, bide luzea egin badugu ere, zenbat dugun oraindik
eginkizun.

Jaso$XVSRDQDGLHUD
Jaso hitza, forma batean edo bestean, 419 aldiz azaltzen da hautatutako hogei obretan.
Baina zenbat adiera hartzen ditu? Segun, bereizmenaren
arabera. Halatsu gertatu ohi da koloreekin ere. Hogeita hamarren bat zuri mota bereizten omen dituzte eskimalek.
Adierak bereizten laguntzeko, eskueran ditugu hizteJLDN +HPHQ KLUX EDOLDWX GLWXW 0DUtD 0ROLQHUUHQ ELNRL147

tza150, Euskaltzaindiaren hiztegia151 eta Orotariko Euskal Hiztegia152.
 /HKHQXQHDQH]LQEDOLRWVXDJRDJHUWDWX]DLW0DUtD0ROLnerrena. Halako xehetasunez eta bereizmenez atzeman, bereizi eta zehaztu zituen gaztelaniazko hitzen esanahiak eta
adierak. Xehetasun eta bereizmen horiek aplikatzen saiatu
naiz hogei obretako 419 jaso horiek sailkatzeko.
Hamahiru sarrera landu behar izan ditut haren hiztegietan: alzar, coger, elevar, guardar, levantar, recibir, recoger,
recolectar, reservar, retirar, reunir, subir eta tomar. Eta horiek
eskainitako informazioa baliatuz, jasoren hogeita zazpi adiera
bereizi ditut guztira.
Adiera horiek zehaztu eta azaltzea etorri da ondoren. HoUUHWDQ HXVNDUD HWD JD]WHODQLD HUDELOL GLWXW GHÀQL]LRDN HWD
erdal ordainak, elkarren osagarri. Ezinbestekoak izan ditut,
0DUtD 0ROLQHUUHQ KL]WHJLD H] H]LN (XVNDOW]DLQGLDUHQD eta
Orotariko Euskal Hiztegia.
Ondoren datoz adibideak. Horietan ageri da jaso bakoitzaren adiera modurik egokienean, dagokion testuinguruan.
+RUUHQ]HUELW]XUDGDXGHGHÀQL]LRDNHWDHUGDORUGDLQDN$XVSRDNR JUDÀDQ XW]L GLWXW DGLELGHDN %DW]XHWDQ NRUW[HWH DUtean tartekatutako argibideak lagunduko digu testua hobeto
ulertzen.
Adibide batzuetan –6, 8, 9, 10...–, beste adiera bati dagokion esanahia duela ere azaltzen da jaso. Halakoetan, kortxete artean adierazten da zer beste esanahiari dagokion.
Adibidearen ondoren, deitura aipatzen da: nori jasoa den
DGLELGHD1RUPDOHDQELEOLRJUDÀDQDLSDWXWDNROLEXUXDUHQHJLlearena da, baina ez beti. Egileak, zenbaitetan, beste norbai150
151
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tek esana baliatzen du. Halakoetan, aurretik doa beste horren
deitura eta atzetik, kortxete artean, liburuaren egilearena.
Besterik gabe, hona hemen adierak, banan-banan.

1
Lurrean edo eroririk dagoena altxatu.
Recoger (del suelo).

Gaia: Lazkao-Txiki urtetan zaitutako amona degu; Euskitze mutil gaztea ikustean, pañueloa lurrera botatzen du.
nai badezu utzi ta
nai badezu jaso.
jaso nai ez badezu
utz zazu lurrean.
Lazkao Txiki

2
Zerbait gainean eraman, zerbaiti gainean eutsi; jasan.
Soportar, aguantar, cargar; sufrir.

Bere gaiñean [seaskan] ibiltzen niñun
txoritxo baten moduan,
karga aundirik ez nuen eta
aisa jasotzen ninduan.
Lazkao Txiki
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Sinismenez jaso nizkin zetozkidan oñazeak, Jainkoaren
borondatera danetan makurtuz.
Ataño
Asko jaten zuten [txoriek], eta beste asko lurrera bota, txoria, alea jateko, gari gañean gelditzen baitzan; eta, onek jaso
ezin zuelako, bere kargarekin lurrera eroritzen zan.
Erauskin
Eman zidaten jaso ahalako pena,
ahal bezain umilki hartu nuen dena.
Xalbador

3
Dagoen lekua baino gorago eraman gauza bat.
Levantar, alzar.

Arri jasotzen, berriz, an ziran Bizkaitik asi ta onerañokoak
danak.
Geien-geiena arritu niñuna izan zan, danetatik, Atxaga Luisek. Bere berrogei urterekin amabost arruako arria bi aldiz
jaso zuan, da errez jaso zuala iduritu zitzaigun guri.
Uztapide
Orrela, beintzat, poliki-poliki joan gera bi gazte ildako oiek
zeuden lekura. Bañan gorputz ildakoa oso zalla izaten da bizkarrera jasotzen.
Aurrena, andoaindar ori jarri diot Etxeberria’ri bizkarrean
eta or abitu da.
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Bañan bestea bizkarrera jasotzen ederki kostea izan zan.
Obeto esateko, ez nuan jasotzeko bear ainbat indar izan. Ez
saio batean, bitan, irutan eta lautan. Azkenean, belar-sorta
bezela, bere azpian etzanda sartuta jaso bear izan nuan. Ia-ia
itoan gañera, nere estuasun arekin.
Alkain
Baiña [gure aita] ez zan beti mendian ibillia. Baita Donostia’n ere piontzan. Antigua’ko tunela egin zanean, an aritua.
Eta askotan esaten zigun, Antigua’ko tunelako fatxadako arri
aiek aren bizkarrean jasoak zirala.
Ala esan omen zioten pioiai enkargatuak: aber boluntariorik
bazan arri labratu aiek bizkarrean jasotzeko, argiñak pronto
jartzean. Ez zuala beste lanik izango, eta egunean pezeta bat
geiago jornala emango ziotela.
Ayerbe

4
Zerbait gorago jarri edo eraman. Igo.
Llevar arriba, transportar más alto. Elevar, subir.

Ordura arteko lan guztiak gogorrak izan baldin baziran ere,
andik aurrera zetozenak ziran ortik onerakoak. Porlan, burni
eta bear ziran trepeta guztiak kamioietan jaso omen zituzten
Andatz-zarateko gaiñera.
[…]
Toki ortatik gora gauza aiek danak jasotzeko, Aiako Etxeta baillarako amabost abere omen zeuden idiak irixteko zai.
Gurdietan jaso zuten guztia, gero andik Zelatungo Aitzarteren bordara abere aien bidez aldatu omen zuten.
Zuzenean Erniora jasotzea geiegi baizan egun artarako,
lenengo eguneko lana Andatz-zaratetik Zelatungo bordara
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jasotzea izan zuten; eta ori ere etzan txantxetako lana, jaso
zuten zama gogoan izanik: zazpireun kilo burni, irurogei ta
amar zaku porlan, gurutzearen kaja egiteko olak eta beste
zenbait gauza gogoratzen ez diranak.
Lertxundi

5
Zutik edo zuzen ipini zerbait etzana edo makurtua dagoena.
Levantar, enderezar.

Ipurtargia esaten genion txondor bat ere bagenduan. Gabean jaiki ta beti argi egoten zan ura. Enbor aundi bat zuan
arek gañeko aldeko egalean. Jaso ezin da etzanda utzi genduan enbor aundia. Egiñalak egin giñuzen, baña ezin jaso
bost gizonek eta bertan utzi genduan; da arri aundi batekin
azalak egin.
Uztapide


Zerbait (pareta, etxea...) egin igeltsero-lanetan, edo monumenturen bat eraiki.
Levantar, construir, erigir.

Nola euskaldunen artean oitura indartsua eta amets nagusia izan dan beti mendi gaillurrik goituenetan gurutzeak
jasotzea, Andres eta bazkideko lagun danei ere gogo orixe
etorri zitzaien.
Lertxundi

152

Gaia: zeu jaio eta ainbeste maite zenduen baserria sutan
ikusten dezu.
Or sutan zaude, ni gordetako
Abaliñe basarria,
nere aurtzaro oso-osoan
gorde niñuzun kabia.
Bear bezela portatzen bada
ni sortu nindun erria,
gaizkille asko egonagatik
jasoko degu berria.
Lazkao Txiki
Donostitik Bilbora dagoen burnibideko paretak jasotzen
ere ibilli zan [Txirrita], burnibide ori egin zanean.
Zavala
San Markos gañean, mendiari izena ematen zion ermita txiki bat bauan. Bota ziteken, baña berririk jaso ez.
San Markos ta Txoritokieta’n guda-gazteluak jaso bear zituztela-ta langille-eske bandua jo zutenean, ikustekoa uan
emen.
Ataño
Guda bukatu zala urteak itun. Ukulloa osatu genin; etxea
antolatu ta barruti danak ongarrituz, azkeneko gizon-iltzearen kutsuak garbitu ta bizi-pozean buruak jasotzen [22] ari
giñun.
[…]
Euskalerriko mendirik erosoenetan guda-gaztelu batzuk
jaso, aiek leporaño soldaruz ta armaz bete ta kito: beti garrondoan ezpata.
Ataño
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Etxe bat(i), herri bat(i), negozio bat(i)... aurrera atera, aurrera
eragin; prestigioa eman.
Sacar adelante, hacer prosperar, dar prestigio.

Zientzi gizon askok ez badu
aldatzen gaurko joera,
batzuek beren alegiñakin
jaso dutena obera,
egun batetik bestera dana
erori leike lurrera.
Mujika

8
Goretsi, goraipatu, famatu.
Ensalzar, elogiar, encumbrar.

Zuk Bahamontes famatzen zertan
zendun ainbeste enpeño?
Erdaldun ori jaso nai dezu
zuk zeruetan goraño.
Oraindik ere zuk Bahamontes
jaso nai gora ta gora,
mesederikan ez dan tokian
etzaitez juan iñora.
Lazkao Txiki
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Zure izena jaso nai degu
al genezaken gorena,
zuretzako gaur goratzarre ta
gaur zuretzako omena.
Gure biotzak egin dezaken
oparirikan onena [plaka bat],
zure besoak jaso [10] bezate
Teodoro Ernandorena.
Mujika

9
Zerbaiten prezioa edo balioa igo, garestitu.
Encarecer.

Gero, zergak goraka zijoazen neurrian, errentarik jaso edo
igo ezin nunbait; eta, nagusientzat galera zetorrela jakiñik,
baserriak salgai jarri zizkioten maiztar askori.
Lasarte
Sebastian [harakinak] eta [Lazkao Txikik] edan dituzte baxoerdi batzuk alkarrekin, eta arek onela esan omen zuan:
–Nik oraintxe joan egin bear diat, karnizeria jaso [21] ta ...
Eta Joxe Migelek:
–Bai! Leen bean egonda jende gutxi joaten dala, ta jasota
jarri zak eta zera joango zaik aruntza!
Florentino Goiburu [Lazkao Txiki]
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10
Bildu, hartu, eskuratu.
Recibir.

Istorigille batzuek beren liburuetan orduko gertakizunen
berri ematen digutelako, eta liburuetan agertzen ez diran
beste gauza askoren aztarnak gure aurrekoengandik jaso ditugulako, liburu ontan josita utzi nai izan ditut Iturriotzen
gizaldietan zear gertatutako gauzarik garrantzitsuenak, gure
ondorengo belaunaldietan ere beroien berri jakin al izan dezaten.
Lertxundi
Orrelaxe asi zan [gizon heldua] kontu zaarrak astintzen;
eta nik liburu ontan Santa Kruzi buruz jarri ditudan eraso
eta ibillaldirik aundien edo aipagarrienak, beragandik jasotakoak dira. Entzuten oso pozik egoten nintzan aitona orri.
Baiña, gaur bezela jakin izan banu garai artan istori aiek liburu batean jarriko nituala, arreta aundiagoz gauza guztiak
jaso [12] edo ikasten saiatuko nintzan.
Lertxundi
Rekete pilla batek bertan igaro zituen egun dexente [gerratean]. Ni nere anaiekin ordurako ille mozten eta bizar ebakitzen asia nintzan, eta makiña bat ille mozte egin genduen,
zentimorik jaso gabe. Zor ori ordaindu gabe joan zan gure
Patxi [Franco].
Mujika
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Zure izena jaso [8] nai degu
al genezaken gorena,
zuretzako gaur goratzarre ta
gaur zuretzako omena.
Gure biotzak egin dezaken
oparirikan onena [plaka bat],
zure besoak jaso bezate
Teodoro Ernandorena.
Mujika

11
Norbaiten idatzia, hizketa edo kanta hartu paperean idatziz, edo
magnetofoian edo dena delakoan grabatuz.
Tomar (apuntes), grabar.

Txirrita-ren berriak Errenteriko Pello Zabaleta-ri jasoak.
Euskal-festen berriak “Euskal-Erria” aldizkaritik jasoak.
Zavala
Makiña bat arratsalde goxo pasa izan degu bera [Mikela Elizegi] kontari ta ni entzule. Ta obe bearrez, bereala asi
nintzan magnetofon bat eramaten. Arrezkero, arek jasotzen
zuan gure berriketa guzia
Gero, etxerakoan, ariak jasoa paperera pasatzen nuan. Ori
izan da nere lana, besterik ez. Aldaketa bat sartu da: ariak
gure alkar-izketa jasotzen zuan, alegia nire galdeerak eta Mikelaren erantzunak.
Zavala [Elicegui]
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12
Entzundako edo ikusitako zerbait atzeman, eta gogoan edo aintzakotzat hartu.
Captar. Memorizar.

Orrelaxe asi zan [gizon heldua] kontu zaarrak astintzen;
eta nik liburu ontan Santa Kruzi buruz jarri ditudan eraso
eta ibillaldirik aundien edo aipagarrienak, beragandik jasotakoak [10] dira. Entzuten oso pozik egoten nintzan aitona
orri. Baiña, gaur bezela jakin izan banu garai artan istori aiek
liburu batean jarriko nituala, arreta aundiagoz gauza guztiak
jaso edo ikasten saiatuko nintzan.
Lertxundi

Lazkao-Txikik, an ibili oi zanez, jasoko zituen banaka batzuk [bertsolaritzako tranpak-eta] gogoan. Baita txarrak bezela onak apartatu ere dotore asko, bakoitzari bere prezioa
emanez.
Lasarte
Igande batez, Zaldibin, parabola bati buruz egin zuan apaizak sermoia. [Meza ondoan apaizak eta Lazkao Txiki izandako hizketa pusketa bat da ondorengoa.]
–Bai; baiña ori parabola bat da! [apaizak]
Asmatutako ipui bat zala alegia, guk aren erakuspena jasotzeko.
Eta Lazkao-Txikik:
–Ez dakit, ba, para kendu ta ez ote dan ori obeto geldituko!
Xabier Zeberio [Lazkao Txiki]
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13
Leku ezberdinetako gauzak bilatu, hartu eta bildu.
Recoger, recolectar.

Arritzen gaitu Aita Zabalak
eginda uzten dun lanak,
galtzear zeuden ainbeste bertso
txukun jaso ditu danak.
Lazkao Txiki

14
Sakabanatutakoa edo lehendik bereizitakoa batu, bildu.
Recoger, reunir.

Bagoaz, goizean jaikita, Garaia ortara. Gurea baño lenago,
beste txabola bat bazegoan. Arrimatu gera orrera, ta artaldea
antxe barruan. Anaia gazteena atean utzi, bazkaria emanda
kopa-otarra batean, da sartu gera geok barrura.
Asi gera bizkarrean begiratzen. Ardiak izu samarrak ziran,
ba, aiek. Bizkar ederrak zeuzkaten. Gu an genbiltzan maixian, da alako baten pentsatu dute ertetzea. Gure anaia bota
dute bere bazkari ta guzi. An ziaztik danak kanpora!
Ardiak joan ziran kanpora, ta gu an babarrunak jasotzen.
Alde batera parra egiten genduan, baña etzan broma. Jaso
ditugu beintzat urdai koskorren bat eta sagarrak. Erretzeko
edo ola izango ziran. Joan gera txabola aldera, ta babarruna
ta urdaia-ta piska bat garbitu egin bear.
Uztapide
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15
Uztak edo fruituak bildu.
Recoger, coger, recolectar.

Guk sekula gibelurdiñik ederrenik ere ez genduan zuzter
da guzi biltzen. Danak, zuzterrak kendu ta otarra kertendun
baten jarri, ta txarra utzi bertan. Alare naikoa izaten zan an.
Ziza gorriak eta kuleto-arrautzak bakarrik biltzen ziran an
zuzterrarekin. Gañontzekoak, danak gabe. Aukerakoak jaso
ta pixka bat zartzera egindakoak utzi bertan.
Uztapide


Gauza bat hartu eta dagokion lekura eraman, bertan behar bezala gordea edo babesean egon dadin.
Recoger, guardar.

Gaia: Omenaldi bat egiña da Lazkao-Txikiri, eta orduan
erregalatu zenizkioten guardasola bat eta linterna bat. Berak
esan zuenez, ondo etorriko zitzaizkion andregai billa joateko.
Zerbaitetarako serbitu al dizute?
Jai-egunetan usatutzen det [linterna],
jasota daukat astian,
baiñan linterna itzaldutzen det
andregaiakin astian.
Lazkao Txiki
Gaia: gaur goizean, etxeko ganbara txukuntzen ari zerala,
ango trastoen artean, zure eskuetan izan zenuen leen bertsoliburua aurkitu dezu.
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O liburua, etzaitut izan
bear bezela jasoa,
zure bitartez eman nuen nik
bertsoz lenengo pausoa;
ta arratoiak puska zaituzte,
etzaude dana osoa,
bañan oraindik bizirik zaude,
nere liburu gaixoa.
Toki txarrean iñortxo ere
berri ezin da mantendu,
ta arratoiak autsi zaituzte,
orrien erdiak kendu;
eta lenoko zure nausiak
au gertatutzea pen du,
obe genduen armario baten
txukunao jaso bagendu.
Lazkao Txiki


Leku batean gordeta edo ipinita dagoen dirua edo beste zerbait
atera edo eraman.
Retirar.

Bein, aizkoran jokatzeko señaleak botata, joan omen zan
[Arrola] Keixetarengana aizkoran ikastera. Beti ere egiten
omen zituzten pruebak, eta Keixeta ori ixilik omen zegoan.
Alako batean galdetu egin omen zion Arrolak ia zer aizkolari iduritzen zitzaion bera: jokatzeko modukoa edo.
Etzekiala, ba, arek nolako kontrarioa zuan ere, ta arek zer
esatea nai zuan, ba? Señaleak berdiñean jasotzeko modua
egiten bazuan obe, esan omen zion.

161

Urrengo egun batean or etorri omen zitzaion gure Arrola ori,
jaso zituztela diruak esatera. Ala egin omen zuten pakea.
Uztapide

18
Zerbait ezkutatu iruzurrean edo bereganatzeko asmotan.
Guardar, ocultar.

Bein, tabernaria kontrario zuan [musean], eta nunbait ere
amarreko bat jaso omen zuan tranpaz.
Lazkao Txiki

19
Beharrean den norbait hartu; hari laguntza, babesa, aterpea
eman.
Recoger, acoger, albergar.

Gure aitak berari segitzeko esan zion [aterperik gabeko gizonari], da etxera jaso zuan. Sartu ta guri ola esan zigun:
–Ea gizon oni zeozer, alkandora legor bat-edo emayozute.
[…] Konportan, berriz, oinbeste aundiko etxea izan, da bazuten ba ainbeste toki, bañan etzioten [aterpea] eman. Ta
ango beko atean eman etziotenean, mandioko atearen kontra
jarri omen zan, da an zegoan, ebiak itotzen, gure aitak jaso
zuanean.
Elicegui
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Baña [1972ko] Loraillaren amarrean, nere urte betetzean,
orduantxe nituan irurogei ta iru urte, ta, apaltzen ari giñala,
eman zidan berriz ere atake batek, eta orduan konturik gabe
gelditu nintzan. Oiera jaso niñuten, eta nere burua oian ezagutu nuan.
Uztapide
Gaia: Lazkao-Txiki aurtxo bat da; Imanol Lazkano, ume
askoren aita. Lazkao-Txiki, aurtxoa, estalpe baten eske agertzen da.
[Hamabost bertso kantatu zituzten bien artean. Bertso batean, Lazkano aitak emaztearen besoetan uzten du umea, titia eman diezaion. Ondorengo bertsoa Lazkao Txikirena da,
saioko azkenekoa.]
Ama maitea, berriro ere
naukazu zuri begira;
nere begiak zure aurpegiai
eman diote bi jira.
Ni jaso nauzu ain maitasunez
zeure aurraren tokira,
naiago nuke ama guziak
zure antzeko balira.
Lazkao Txiki
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20
Hartu, onartu.
Recibir, acoger.

Gaztetan ondo bizi liteke
mutil soltero rasoa,
berak nai duan aldera libre
ematen baitu pausoa.
Baiña zartzean ez al da obe
ezkondu ta gurasoa,
norbera gauza ez dan garaian
izan dezan nork jasoa?
Lazkao Txiki

Gaia: Txapel, Arregi, Olaizola [orduan hil berriak]
Gaur iru gizon ospetsu aiek
etorritzen zaizt gogora,
negar-malkoak neregan doaz
begiak egiñik lora.
Gure artean bizi ondoren
orain iyo dira gora,
gure Jainkoak jasoko zitun
bera dagoen ondora.
Lazkao Txiki

21
Zerbait egiteko bereziki antolatu diren gauzak berriro beren tokian gorde.
Recoger, arreglar, limpiar (la mesa, casa, cocina…).

164

Sebastian [harakinak] eta [Lazkao Txikik] edan dituzte baxoerdi batzuk alkarrekin, eta arek onela esan omen zuan:
–Nik oraintxe joan egin bear diat, karnizeria jaso ta ...
Eta Joxe Migelek:
–Bai! Leen bean egonda jende gutxi joaten dala, ta jasota [9]
jarri zak eta zera joango zaik aruntza!
Florentino Goiburu [Lazkao Txiki]
Jarri bakarra ez [otordua]; maiera atera eta partitu, eta
gero arrenbeste ontziren garbitzea eta jasotzea. Baztarrak
txukuntzea ere etzegoen urrengo egunerako utzitzerik.
Erauskin
Arkumea ekarri omen zioten [Arrolari]; asi omen ziran jaten da biak apetitu ederrekoak [Arrola eta honen lagun bat].
Orain bada ezurrak platera batera jasotzeko oitura ere, baña
orduan etzan olakorik ere: mamia jan-alean, ezurra lurrera
botatzen omen zuten.
Uztapide

22
[Burua / bihotza jaso]
Adoretu, suspertu, piztu... animatu.
Levantar(se) (el ánimo). Animarse. Levantar cabeza.

Etxea bete ume, aziendak erdiak bederen kenduak. Etxe
zikiña, purrakatua, berri-berritik asi bearra. Lau urte aietan,
len egiña jan, berririk egin ez, doi-doi bizi zirala; besterik ez.
Errex zioken burua jasotzen! Seme-alabei dote ona emateko
alibio ederra! Bazter guziak ondatu; zelaiak urteetan ongarritu gabeak; alkarren gorrotoa azi; gauzak zuzendu bearrean,
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okertu... Gudaren ondorenak! Lenengo, etxea kiskali. Berritu
ta burua jasotzen asi ziran orduko, beste erasoa.
Ataño
Guda bukatu zala urteak itun. Ukulloa osatu genin; etxea
antolatu ta barruti danak ongarrituz, azkeneko gizon-iltzearen kutsuak garbitu ta bizi-pozean buruak jasotzen ari
giñun.
[…]
Euskalerriko mendirik erosoenetan guda-gaztelu batzuk
MDVR >@, aiek leporaño soldaruz ta armaz bete ta kito: beti
garrondoan ezpata.
Ataño

23
Jantzia (mahuka, gona, galtzak...) edo beste zerbait (pertsiana...)
bildu.
Arremangar, recoger.

Beroa, berriz, ikaragarria egiten zuan an. Exerita jarri ta
galtzak belaun gañean etzegoan sufritzerik. Galtza kakiak
eskuakin artu ta jaso egin bear gora belaun kontratik.
Uztapide

24
[Gorputza jaso]
Hildakoa kanposantura eraman.
Conducir (el cadáver al cementerio), levantar el cadáver.
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Bein batean, gorputz jasotzera esaten diogu guk, ildakoa
kanposantura eramatera joan giñan.
An ardoa eman izan diote gorputz jasotzera joaten danari.
Uztapide

25
[Hankak jaso]
Arin ibili, aire mugitu. Ihesi joan.
Moverse ligero. Poner los pies en polvorosa.

Goizeko seiretan ziran [ohetik jaiki berritako] kontu auek,
eta berealaxe ankak jaso genituen Amarako estaziora. Sei ta
erdietan baizegoen trena.
Lasarte
Txakurrak aurrian da
eiztariak atzetik,
eztek errez libratu
oyetxen tartetik,
zazpi tiro tira ta
ala ere zutik,
ortxe gora mendira
ankak jaso zetik.
Txirrita [Zavala]


[Haurra jaso]
Bataioan, haurraren aitabitxi edo amabitxi izan.
Apadrinar, amadrinar.
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[Gure aita] gaixorik zegoala, Anastasi nere alaba bigarrena
izan nuan. Jayo baño len, berak [aitak] aur ura jaso bear zuala esaten zuan, da ala, batayora astoaren gañean joan zan.
Elicegui


[Kintak jaso]
Ejertzitorako bildu, deitu jendea.
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Frenteak or luzaro egon ziran, da Kalamua ta oiek frente
txarrak izan ziran.
Gero kintak jasotzen asi ziran, da orduan ziran komeriak.
Gu oso urrean ez geunden, baña ala ere bildurra ematen
zuan.
Uztapide

Jaso, zenbait hiztegitan
Zer neurritan eta nola jasotzen dituzte gure hiztegiek aurreko
hogeita zazpi esanahi eta adiera horiek? Ustekabekoren bat
baino gehiago har dezakegu, eta mereziko luke horiek aztertzea. Baina muga gaitezen bi ondorio ateratzera.
Auspoa, altxor aberatsa
Lehenengo ondorioa da funtsezkoena: zein altxor aberatsa den Auspoa. Agerian dago testuetan eta aipatutako adibideetan.
Begiratu xeheak are ageriago ipintzen du balio hori. Zenbat dagoen oraindik hiztegietan jasotzeko! Hiztegi horietan
daude, agerian bezain ezkutuan, hiztegigileen lanak eta bo168

rrokak; adierak atzematen eta xehatzen egindako ahaleginak;
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izandako buruhausteak; nahiak eta ezinak, lorpenak eta porrotak.
Balia ditzagun ezin eta porrot horiek begiratua gehiago
xehatu eta zorrozteko. Altxor agortezina dago hiztun onen
euskararen erabileran.
Zenbat dagoen oraindik hiztegietan jasotzeko
Nahiz eta lan eskergen emaitzak izan hiztegiak, oraindik ere
badago zer jasoa; zenbait hitz arruntetan, uste baino gehiago.
Orain, soilik hiru hiztegiren emaitzak ikusiko ditugu, gainetik bada ere: Euskaltzaindiarenak, batik bat; eta Orotariko
Euskal Hiztegia eta Zehazkirenak ondoren. Apunte batzuk
besterik ez dira.
Euskaltzaindiarenak, jaso sarreran, zazpi adiera bereizten ditu, eta zenbait adibidez hornitzen (letra etzanean). Hona
hemen, hiztegian bezala pilatuta ez baina, lerroka emanda:
1. Lurrean edo eroririk dagoena altxatu.
Lurretik zerbait jaso eta garbitu ondoren, sakelan sartzen
du.
Jaso ezazu paper hori.
Ia ezin jaso ahaleko zama astun hori gure gain dagoela.
Harria zortzi aldiz jaso du minutu batean.
2. Altxatu, goratu.
Besoak, begiak zerurantz jaso.
Haize oihalak jasorik.
Herriak jaso dion oroitarrian.
Han eliza berri bat jasotzeko (Ik. eraiki).
Jaso ditzagun bihotzak.
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Horiek jaso dute aldizkari hau dagoen mailara.
Hizkuntza noranahiko egin, jakite hegoz jaso, soin zaharrari gogo berria eman.
Gizonak besteri laguntzen dionean jasotzen du bere burua.
Euskarak burua jasotzea Jainkoak nahi du.
3. Bildu, hartu, eskuratu.
Egun gutxi barru jaso nuen agindu zidan eskutitza.
Lehen saria jaso duen olerkia.
4. (Gauza abstraktuez mintzatuz).
Ederki jaso du hitz bitan nik esan nuenaren muina.
Herriaren ahotik jasotako esaerak.
Euskal Herriko zokorik galduenetan jaso izan diren hitzak.
Bere bilduman jaso dituen kantak.
Hizkuntza idatzia begiek jasotzen dute bestek baino lehenago.
Arbasoengandik ikasi duguna baita gure kultura, ez
haiengandik jaio garelako jaso dugun ondarea.
Tradizioz jaso ditugun euskalkietan.
Hitzez hitz jasoa.
5. Zerbait egiteko bereziki antolatu diren gauzak berriro bere
tokian gorde.
Mahaia jaso, sukaldea jaso.
6. (Eguraldiaz mintzatuz).
Giro epela zen; eguraldia laster jasoko zuen.
7. (Era burutua izenondo gisa).
Adar jasoak.
Gogoeta jaso eta hitz ederren bidez.
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Hitz jaso eta landuak.
Elizarako jantzi jaso bat ez daukala.
Zaldun jator jaso bat, italiarra bera.

Zalantzak zalantza eta ñabardurak ñabardura, Auspoako
hogei obretan bereizitako hogeita zazpi adieretako hamaika
daude Euskaltzaindiaren Hiztegian era esplizituan jasoak, eta
honako hamasei hauek jaso gabe: 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 eta 27.
Orotariko Euskal Hiztegian, berriz, bederatzi hauek faltako lirateke jasotzeko: 5, 11, 17, 18, 20, 23, 24, 25 eta 27.
Bestalde, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren 6. eta 7. adierarik
ez da ageri Auspoako hogei obretan. Pentsatzekoa da, dena
den, 6. adiera azalduko dela beste obra batzuetan, baina nekezago 7.a.
Zenbait arrazoi eta argudio erabil daitezke hutsune horiek zuritzeko. Esan ere esan daiteke Auspoako hogeita zazpi
adiera horiek jasoak daudela hiztegietan, aldez edo moldez,
esplizituki ez bada ere, inplizituki behintzat. Edo erants daiteke, beharbada, txikikeriak direla kontu xehe hauek, eta euskararen eremuan badagoela lehenagoko lanik; edo hutsune
horiek erraz samar konpon ditzakeela euskaldun zuhur eta
trebe batek.
Baina beti dago jaso gabea ez erabiltzeko arriskua. Hala
gertatzen da, esaterako, Zehazki gaztelania-euskara hiztegian153.
=HKD]NLk badakar jaso hitza honako hauen ordainetan: alzar, amadrinar, apadrinar, arreglar, arremangar, coger, construir, elevar, erigir, levantar, levantar
el cadáver, recibir, recoger, subir...
153

Sarasola, 2005.
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Baina ez beste hauenetan: acoger, aguantar, albergar,
animarse, captar, cargar, elogiar, encumbrar, enderezar, ensalzar, grabar, guardar, limpiar, memorizar,
ocultar, poner los pies en polvorosa, recolectar, reservar, retirar, reunir, tomar, soportar, sufrir...
Badugu oraindik zer jasoa geure hiztegietan. Eta zer ustiatua, besteak beste, Auspoan.
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Hasta que al cabo de muchas idas y
venidas, de muchas vacilaciones y sentimientos de inconformismo, oí de labios de
un amigo que no había dos literaturas, una
culta y otra popular, sino sólo literatura.
Antonio Zavala
Gogoetek osatzen dute Antonio Zavalaren egitasmoaren
bigarren alderdia. Nahiz eta apenas den ezaguna, garrantziaz
bada gutxienez Auspoa adinakoa.
Auspoa eta gogoetak, egitasmoaren aurkia eta ifrentzua.
Biak aldi berean eta elkarrekin estu lotuta garatu zituen Zavalak, Auspoari askoz denbora gehiago eskaini bazion ere.
Horrek ez du esan nahi bigarren mailako direnik gogoetak.
Gogoetak izan ziren Auspoaren oinarri, gogoeten argitan hartzen du Auspoak esanahi betea eta gogoetek jarri zioten azken giltzarria tolosarraren egitasmo bikoitzari.
Hala ere, osatu gabe utzi zizkigun gogoetak, han-hemenka
sakabanatuak, lotura eta garapen handiagoren eske. Horretan saiatuko gara laugarren atal honetan: gogoetak elkarrekin
lotzen eta ahal den neurrian argitzen. Horretarako, ezinbestekoa dugu gureak baino ahots adituagoei leku egitea. Hasteko,
Gadamerrenari; ondoren, ez-dualtasuna landu dutenenei.
Zavalak utzitako ondare harrigarriaren baitan, altxor berezia osatzen du Auspoaren auspoa laukoitzak. Hor dugu, obraren
izenburuak egoki jasotzen duenez, Auspoari eragin zion arima
eta hauspoa; hitz batean, Antonioren hatsa eta bihotza154.

154

Zavala, 1996a, 1996b, 1999, 2006. Azpitituluak (Itzaldiak / conferencias)
dio lau liburuetan, eta egoki iragartzen du euskaraz eta erdaraz daudela
horietan jasotako lanak. Alabaina, denak ez dira hitzaldiak; zenbait hitzaurre eta idazlan ere jasotzen du obra laukoitzak.
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Obra laukoitz horren baitan, arreta osoa merezi dute hitzaurre batek eta lau hitzaldik. Hitzaurrea, Mokoroaren “Ortik
eta emendik” obrari egina da, 1990ean. Lehenengo hitzaldia,
berriz, Arantzazukoa da, 1956koa; bigarrena, Oiartzunen egindakoa, 1994an; eta hirugarrena, Deustuko Unibertsitatean,
1999an. Laugarren hitzaldia, Renon (Estatu Batuetan) irakurtzeko idatzi zuen. Bide batez esanda, batik bat gaztelania erabili zuen hitzaldi horietan155.
Hitzaurre eta lau hitzaldi horietan daude Zavalaren gogoetarik garrantzitsuenak. Zauriak eraginda, kultur urradura
dute leitmotiv nagusi. Eta horietan atzeman ditzakegu, zirriborroan bada ere, herri-literaturari buruzko teoriaren oinarriak.
Hain zuzen, bi gai horiek landuko ditugu atal honetako
kapitulu banatan. Lehenengoan, herri-literaturari buruzko
teoriaren oinarriak. Bigarrenean, kultur urradurari buruzko
gogoetak. Hauek jartzen diote azken-giltzarria tolosarraren
lan itzelari.
Unitate bakarra osatzen dute bi kapituluek, paradigma
berri baten eske. Paradigma horren baitan eraiki dezakegu
herri-literaturari buruzko teoria. Paradigma berri horren baitan ulertu eta senda dezakegu kultur urradura.

155

Arantzazukoan, sarreran soilik erabili zuen euskara, aitzin-oharrean.
Mokoroaren obrari euskaraz egin zion hitzaurrea. Deustuko hitzaldia,
euskaraz eta gaztelaniaz egin zuen, baina gaztelaniazkoan dago teoriaren muina. Oiartzungoa eta Renokoa, osorik daude gaztelaniaz.
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+HUULOLWHUDWXUDWHRULDUHQRLQDUULDN
Zavalaren beraren hitzek lagunduko digute gaia egoki kokatzen. Joxerra Garziak, 2001ean, zirikatzaile galdetu zion elkarrizketa batean156:
Beste edozeinek, zuk dakizunaren laurdenaren laurdenarekin sekulako teoria osatuko zukeen aspaldi. Zuk,
ordea, ez dakit teoria gorrotatzen duzun, ala teoria egiteko joerari eutsi egiten diozun. Bildu dituzunak bilduta,
ez al duzu ikusten corpus hori aztertu eta arrasto teoriko
batzuk ateratzeko premiarik?

Eta Antoniok erantzun157:
Nik ez det ortarako astirik izan. Teoria pixka bat egin
det. Oiartzunen eman nuan itzaldia, adibidez: Pensamiento intuitivo y discursivo en la poesía popular vasca. Mokoroaren liburuari egin nion itzaurrean, berriz, esan-modu
edo modismoei buruz jardun nintzen. Baiña leen esana:
denborarik ez det. Leen pausoa eskuratu ditugun materialak argitara ateratzea da. Eta gero gerokoak.

Zavalak argi utzi zuen teoria pixka bat egin zuela; baita
zein bi lanetan aurkituko dugun teoria hori ere: Oiartzunen
1994an egindako hitzaldian eta lau urte lehenago, 1990ean,
Mokoroaren liburuari idatzitako hitzaurrean.
Hitz horiek egoki ulertzeko, gogoan izan behar da 2001ekoak direla eta idatziz egin zela elkarrizketa.
Zavalak adibide moduan aipatzen ditu bi lanak. Agian,
horietan garatu zuelako gehien herri-literaturari buruzko teoria. Eta aipatu gabe utzi zituen bi hitzaldi. Lehenik, 1956an
156
157

Garzia, 2001: 88. Ikus 5. oin-oharra; 29. orrialdean.
Zavala, 2006: 159.
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Arantzazun irakurri zuena, noiz eta hor daudenean bere lan
teorikoaren zimenduak. Era berean, ez du aipatzen Deustuko hitzaldia ere, nahiz eta hitzaldi honetan jarri zion azken
giltzarria hainbat urtetako lanari. Alde horretatik, pena da
elkarrizketa idatziz egin izana, ohiko postaz. Gaur informazio
zehatzagoa eta argiagoa izango genuke, noski, kazetariak eta
Antoniok aurrez aurre jardun izan balute.
Hemen, dena den, aparteko arreta eskainiko diogu Arantzazuko hitzaldiari. Hara itzuliko gara, Zavalaren beraren eskutik; hau ere itzuli baitzen 1996an, hitzaldia bigarrenez argitaratzean. Deustuko hitzaldia, berriz, ia aipatu besterik ez dugu
egingo; xehe samar aztertuko baitugu hurrengo kapituluan.
Elkarrizketa egin eta bi urtera, 2003an, gonbidapen bat
jaso zuen tolosarrak Renotik, eta hitzaldi bat idatzi zuen harako, herri-literaturari buruzko jardunaldietan irakur zezaten. Hitzaldi horretan ere jorratu zuen teoria; “zertxobait”, berak dioenez hitzaldian bertan. Baina hori baino gehixeago ere
landu zuen. Urrearen balioa baitu lan horretan idatziak.
Hitzaurre eta hitzaldi horietan utzi zizkigun, guk nahi baino laburrago bada ere, herri-literaturari buruzko teoriaren oinarriak. Arretaz irakurri ezean, zirriborroaren tankera hartuko diegu. Baina uste baino aberastasun handiagoa darie.
Banan-banan irakurriko ditugu hitzaurrea eta hitzaldiak,
apur bat aldatuz ordena kronologikoa. Azkenerako utzi dut
Deustukoa, lan teoriko guztiaren azken giltzarria delakoan.

$UDQW]D]XSDUDGLJPDEHUULD
Arantzazuko hitzaldiak, berez, azalpena izan behar zuen: zer
asmo zituen Zavalak 1956an, zer lanetan ari zen... Izenburuak ere hala iragartzen du, bi hizkuntzatan: “Bertso berri
ELOOD(XVNDOHUULDQ]HDU (QEXVFDGHSRHVtDSRSXODUDWUDYpV
GHO3DtV9DVFR µ(WDD]DOSHQDL]DQ]HQQHXUULEDWHDQ%DLQD
Antonio ez zen horretara mugatu.
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Bi ardatz hartu zituen hitzaldia egituratzeko: bertso-bilduma zertan zen eta estudioaren lehen emaitzak, ondorioak.
Eta biak txirikordatuz burutu zuen hitzaldia.
Bertso-bildumaz esaten du generoka eta autoreka zituela
sailkatuak bertsopaperak158. Gero, generoak zerrendatu eta
bi bertso-jartzaile aipatzen ditu: Iturzaeta eta Altzoko Imaz.
Eta horien aurkezpena egiten du pasadizoz eta gertaeraz biribilduz, bizi-bizi.
Ondoren, estudioaren lurraldean sartzen da, bertsolaritzaren balioa errebindikatzeko. Izan ere, beste ezertan hasi
baino lehen, egitera zihoanaren balioa azaldu eta frogatu
beharra zuen. Merezi al zuen halako proiektu batean hastea?
Merezi al zuen bertsopaperak biltzea eta argitaratzea, hain
euskara traketsa zerabiltenean eta hain balio literario eskasa
zutenean?
Galdera horiek gizarte-giroan sumatuko zituen Zavala
gazteak; eta, seguruenik, belarrietara ere iritsiko zitzaizkion.
Berak, ordea, garbi zituen gauzak ordurako. Eta sua dariola
egingo die aurre, gupida handirik gabe, bertsolaritzari buruzko aurreiritzi horiei. Euskara mordoiloa zerabiltela bertsolariek? Bertsopaperek ez zutela balio literariorik?
Hogeita zortzi urteko gazte baten sua da Antoniorena.
Baina baita lurralde berria aurkitu duen esploratzaileari dariona ere. Hain zuzen, su horren mira izango du berak, hogeita hamazortzi urte geroago, Oiartzungo hitzaldian159.

158

Orduan ez zuen asko usteko, argitaratu ere, autoreka eta generoka
argitarako zituela bertsopaperak. Espero, berriz, inork ez zezakeen
espero –ezta Antoniok berak ere– neurri guztiak gaindituko zituela
bilduma handi edo magna edición hark.
159
´0HYHRDKRUDSUHFLVDGRDUHFXUULUDORVUHFXHUGRVGHHVDpSRFDPtD
GHH[SORUDGRUGHXQSDtVH[WUDxR\TXLVLHUDTXHHQHOIRQGRGHPL
PHQWHTXHGDUDDOJ~QUHVFROGRYLYRGHDTXHOORVVHQWLPLHQWRVGHDGPLUDFLyQµ=DYDODE
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Zavalak erraz eta sakon ematen dio buelta bertsolarien
euskarari egindako salaketari. Nola buelta eman ere! Azkenean, salatuen aulkian ezartzeraino salatzaile jakintsuak160.
Nosotros pensamos en castellano y hacemos, inconscientes, un calco de los giros castellanos; los bersolaris
conservan la integridad de su pensar vasco y expresan
VXVLGHDVFRQPRGXODFLRQHVJHQXLQDV$OJRDVtFRPRVL
nosotros cerráramos la puerta a los erderismos de palabra y se nos colaran por la ventana los erderismos de
LGHD\HOORVDOUHYpV<HUGHULVPRSRUHUGHULVPRKHULGD
SRUKHULGDPiVSHOLJURWUDHHOHUGHULVPRGHLGHDTXHHO
GH SDODEUD SRUTXH pVWH KLHUH DO FXHUSR SHUR DTXpO DO
alma.

Gori-gori sumatzen ditugu Antonioren hitzak: herida, hiere, alma... Ez da azaleko kontuez ari. Eta ez da azalean geratuko. Izan ere, horren guztiaren sustraiak bilatzen hasita, zer
erantsiko eta:
(VWDGLVFUHSDQFLDQRHVVLQRPDQLIHVWDFLyQDOH[WHULRU
GHRWUDPiVVRPEUtD\UHFyQGLWDTXH\DKHPRVFRPHQ]DGRDDSXQWDUODGHOSHQVDPLHQWRODGHOHVStULWX

Jo ote daiteke hondorago?
Gero, sakontasun berarekin ekiten dio bertsolaritzaren
balio literarioa azaltzeari. Behin eta berriro errepikatuko du
ideia bera, aldez edo moldez: gizon-emakume ikasi eta ustez
jakintsuok ez gaude prestatuta bertsolaritzaren balioa atzemateko. “No estamos preparados para enjuiciar el bertsolarismo”.
Eta, horretan etsi gabe, hori guztia zergatik gertatu den
bila jotzen du Zavalak. Eta hitz gogorrez salatzen du, dagoeneko hain ezaguna dugun pasartean.
160

Zavala, 1996a: 33.
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Nosotros, los estudiosos, para eso, para hacernos estudiosos, sorbimos en otras fuentes durante años enteros.
(V XQD GH ODV PiV IDWDOHV TXLHEUDV GHO YDVFXHQFH TXH
WRGD FXOWXUD TXH VH LQJLHUD KD GH VHU IRU]RVDPHQWH H[WUDxD\GHVYLDGRUD<VLQDGYHUWLUORDFDEDPRVFRQRWUR
FRQWHQLGRTXHQRHOSXUDPHQWHYDVFRHQQXHVWUDDOPD

Azkenik, bere teorizazio guztia gidatuko duen printzipioa
ezartzen du161:
Con nuestros ingenuos y románticos estudios de hace
un siglo sobre el vascuence [XIX. mendekoekin, alegia]
OOHJDPRV D VHU OD LUULVLyQ GH ORV ÀOyORJRV $SUHQGLPRV
FDXWHOD\\DQXHVWUDVPRGHUQDVLQYHVWLJDFLRQHVOLQJtVWLFDVVHFLPHQWDQHQODFUtWLFDPiVH[LJHQWH
/R PLVPR UHFODPDUtD \R SDUD HO EHUVRODULVPR &LHUWR
TXHQRKDUHPRVHOULGtFXORSRUTXHQRDWUDHUiDWDQWRV
HVWXGLRVRVDSHVDUGHVHUXQIHQyPHQRQRPHQRVLQWHUHVDQWH 3HUR VX DSUHFLDFLyQ HVWpWLFD UHTXLHUH XQD SUXGHQFLD \ SUHSDUDFLyQ SUHYLDV PX\ VHPHMDQWHV D ODV GHO
medievalista, por ejemplo. 6HQFLOODPHQWH KHPRV GH
GHVSRMDUQRVGHODVQRUPDV\FULWHULRVGHOPXQGRPRderno y de las literaturas extrañas.
6yORDVtFRQPHQWHVQXHYDVWUDVHVDGRORURVDRSHUDFLyQ
GHDUUDQTXHSRGUHPRVKDFHUMXVWLFLDDORVbertso berriyas.
'HORFRQWUDULRREWHQGUHPRVXQDSHUFHSFLyQGHIRUPDGDGH
los hechos de la realidad. (O EHUVRODULVPR HV XQ PXQGR
YLHMRTXHSUHFLVDFULWHULRVQXHYRV.

Ez dago argiago esaterik. Pentsamolde eta irizpide berriak
eskatzen ditu bertsolaritzaren azterketak. Ez dute balio ohiko
arau, irizpide eta ikuspegiek: ez mundu modernoarenek, ez
literatura arrotzenek. Mundu zaharra da bertsolaritza, ikuspegi berria behar duen mundu zaharra.

161

Zavala, 1996a: 36. Nirea da letra lodia; etzana, jatorrizkoa.
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Horra hor, zirriborroan, gordinik emanda –“en agraz”,
esan zuen berak–, Antonio Zavalak bertsolaritzari buruz lantzen eta ontzen ari zena 1956an. Batzuetan, bihurritu ere egiten zaio haria, baina azkenean ez da horren zaila jarraitzea.
Sutsu aldarrikatu zuen herri-literaturarentzat erreferentzi marko berri baten premia. Sutsu jardun zuen, bazekielako
bestelakoak zirela, oso bestelakoak, Arantzazura bildutako
batzuen eta bildu gabeko askoren ikuspegi, premisa eta oinarriak.
Berrogei urte geroago, hitzaldi hura berriro argitaratzean,
sei oin-ohar erantsi zizkion, pasarte bana argitu, zehaztu eta
biribilduz. Ezin esanguratsuagoa da horietan hirugarrena.
Karmelo Etxegarairen bertsopaperekiko gutxiespenaren
harira, honela esan zuen Arantzazun162:
(OSXHEOR²DXQTXHDYHFHVORORJUHDFFLGHQWDOPHQWH²
QXQFDWUDWyGHKDFHUSRHVtD\HVXQDLQMXVWLFLDMX]JDUOH
SRUORTXHQRIXHVXLQWHQFLyQ>@
< VL QR EXVFD SRHVtD OOHJDPRV D XQD FRQFOXVLyQ GH
VRUSUHVDDSHVDUGHODFODULGDGGHVXVSUHPLVDV<HVTXH
HQHOEHUVRODULVPRYHUVRQRWLHQHSRUTXpVHUHTXLYDOHQWHDSRHVtD>@<VHDpVWHHOSULPHUFULWHULRLQWUXVRGHO
TXHFRQYLHQHQRVGHVSUHQGDPRV3HURDGHFLUYHUGDGQR
GHMDGHVHUH[FpQWULFDQXHVWUDSRVLFLyQGHLPSXJQDUSRU
FDUHQWHGHSRHVtDDTXLHQQXQFDODSUHWHQGLy

Hain zuzen, pasarte horri honako ohar hau erantsi zion
1996an163:
Al terminar de pronunciar esta conferencia, se me
DFHUFyGRQ0DQXHO/HFXRQD\FRQODVXDYLGDGHQpOFDUDFWHUtVWLFDPHGLMR“Poesi-kontu ortan urrutiegi joan zera,
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Zavala, 1996a: 32.
Zavala, 1996a: 32.
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poesi-mota asko daude ta” >@ &UHR TXH OH DVLVWtD WRGD
OD UD]yQ 3HUR VL HQ PLV SDODEUDV KXER DFDORUDPLHQWR
VHGHEtDDODFDORUDPLHQWRFRQTXH(FKHJDUD\DUUHPHWLy
contra los bertso-paperas\\RQRTXLVHVLQRGHIHQGHUORV
4XHGHFRPRMXVWRPHGLRHOTXHDOEHUVRODULVPRQRKD\
TXH MX]JDUOR FRQ FULWHULRV H[WUDxRV VLQR SRU OR TXH ORV
bersolaris, y el pueblo en general, han buscado y pretendido por medio de él.

Merezi du pasarte honetan geratzea. Hain da argigarria.
Bi ikuspegi azaltzen dizkigu, Manuel Lekuonarena eta Antonio Zavalarena, nahiz eta tolosarrak 1996an, nolabait, biak
adostu nahi izan zituen. Ez dakit lortu zuen. Baina guri ezin
hobeto datorkigu oin-oharra. Bestela, oharkabean itzuriko zitzaigun Zavalaren ekarpen erabakigarria.
Funtsean, bai Manuel Lekuona eta bai Antonio Zavala,
biak, Karmelo Etxegarairi aurre eginez mintzatu ziren, nor
bere garaian. Azpeitiarrak gutxietsi egin zituen bertsoak,
hauen arruntasuna eta poesiarik eza nabarmenduz. Aurka jaiki ziren Lekuona eta Zavala, baina erantzun ezberdinak emanez. Lekuonak bertsoetan badela poesiarik esanez
erantzun zuen, eta poesia horren zer-nolakoak aztertzeari
eta azaltzeari ekin zion. Zavalak, berriz, sustraietara jo zuen
erantzun bila: herriak ez duela poesiarik egiteko asmorik
izan, eta bertsoak ez direla ikuspegi horretatik juzgatu behar.
Bertsoak ere izan daitezke poesia, baina bigarrengo mailako
kontua da hori.
Korapiloaren bihotzean gaude. Bai Lekuonak eta bai Zavalak herri-literatura defendatu nahi izan zuten, eta literatura kultuaren eta herri-literaturaren arteko urradura sendatu
eta zentzatu. Baina urrunago zihoan Zavala, kultur urradura
VDNRQDJRDUHQ VXVWUDL H]NXWXHQ ELOD *DGDPHU ÀORVRIRDUHQ
eskutik saia gaitezke arazoaren mamiaz jabetzen.
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Urraduraz mintzo da Gadamer ere, nahiz eta bestelako
KLW]DNHUDELOL(WDXUUDGXUDKRULGXJDLEHVWHÀORVRIRDVNRN
bezala. Izan ere, honela dio164:
/DYHUGDGHUDWDUHDGHODÀORVRItDGHVGHHOVLJOR;9,,KD
FRQVLVWLGRHQFRQFLOLDUHVWDQXHYDXWLOL]DFLyQGHODFDSDcidad humana de saber y de hacer [zientziaz ari da] con
el conjunto de nuestra experiencia vital.

Batetik, zientzia; bestetik, bizi-esperientzia edo bizi-mundua. Bi horien artean dago tirabira eta gatazka. Zientziaren
lilurak eta distirak badu eraginik gure bizi-esperientzien munduan, eta dena ez da onura. Bizi-mundua zapuzten eta hondatzen ere ari da zientzia. Gadamerrek extrañamiento hitza
darabil sarri eta, horrekin batera, desnaturalizar, enajenado,
alienada...165. Urraduraz eta urradura horrek eragindako zauriaz mintzo gara gu hemen. Funtsean, egitate bera izendatu
nahi dute denek, esperientzia bera iradoki.
Gadamerrek bi esparrutan gertatua baliatzen du, gatazka
eta tirabira horren berri emateko. Artearena eta historiaren
esparruak dira; hain zuzen, Zavalak begiz jo zituenak hasierahasieratik166.
3DUWLUpGHGRVH[SHULHQFLDVGHH[WUDxDPLHQWRTXHQRV
DVDOWDQHQHOFDPSRGHODVVLJQLÀFDWLYLGDGHVGHQXHVWUD
H[LVWHQFLD0HUHÀHURDODH[SHULHQFLDGHH[WUDxDPLHQWR
en la conciencia estética y a la experiencia de extrañaPLHQWRHQODFRQFLHQFLDKLVWyULFD

Eta, artearena sustraietatik landuz, honelaxe dio167:
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Gadamer, 2001a: 85; 2002: 213.
Gadamer, 2001a: 85-98; 2002: 213-224. Jakina: itzulpenekoak dira
hitz horiek. Lana, berez, alemanez dago idatzia.
Gadamer, 2001a: 85-86; 2002: 231-214.
Gadamer, 2001a: 86; 2002: 214. Nirea da letra lodia.
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El artista de las culturas de signo religioso ha creado
VLHPSUHHQHOSDVDGRVXREUDGHDUWHFRQODLQWHQFLyQGH
TXHORFUHDGRSRUpOVHDDFHSWDGRHQORTXHGLFH\UHSUHVHQWD\GHTXHSHUWHQH]FDDOPXQGRGRQGHFRQYLYHQORV
seres humanos. /DFRQFLHQFLDDUWtVWLFDODFRQFLHQFLD
HVWpWLFD HV VLHPSUH XQD FRQFLHQFLD VHFXQGDULD (V
VHFXQGDULDIUHQWHDODSUHWHQVLyQGHYHUGDGLQPHGLDta que se desprende de la obra de arte. En este sentido,
el juzgar algo en referencia a su calidad estética consWLWX\H XQ H[WUDxDPLHQWR GH DOJR TXH QRV DIHFWD PXFKR
PiV tQWLPDPHQWH (VH H[WUDxDPLHQWR HQ HO MXLFLR HVWpWLFRVHSURGXFHFXDQGRDOJXLHQVHKDVXVWUDtGRFXDQGR
QRDWLHQGHDOUHTXHULPLHQWRLQPHGLDWRGHDTXHOORTXHOH
posee.

Nahiz eta erlijioaren eta antzinateko artea abiapuntu hartuz ari den pasartea, erabat dagokio bertsoen eta, oro har, herri-literaturaren eremuari. Kontzientzia artistikoa, kontzientzia estetikoa, beti da ondorengoa. Aurretikoa da bertsoaren
edukia. Bertsoa kalitate estetikoaren arabera juzgatzean, beren onetik ateratzen ditugu gauzak.
Horrek ez du esan nahi bertsoak balio estetikorik ez duenik, ezin izan lezakeenik. Baina hori atzemateko, berezko entzuleetara jo behar dugu eta horietan duen eraginean oinarritu. Antonio mintzo da orain168:
Personalmente estoy persuadido de su excelencia liWHUDULD &UHR SRU HMHPSOR TXH DOJXQDV GH QXHVWUDV YLdas de santos no desmerecen de las de Berceo. Incluso
encuentro entre ambas profundas semejanzas de fondo
\WpFQLFDTXHVHUtDQGHPDVLDGRODUJDVGHH[SOLFDU3HUR
UHSLWRTXHQRHVHQODDSUHFLDFLyQTXHQRVRWURVSRGDPRV
darles donde debemos apoyarnos, sino en el efecto lograGRHQHOS~EOLFRDTXLHQVHGLULJHQ

168

Zavala, 1996a: 37.
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Horixe bera gordinago dio Gadamerrek169:
7RGD DXWpQWLFD FUHDFLyQ DUWtVWLFD WLHQH DVLJQDGD VX
comunidad correspondiente, y tal comunidad es algo diIHUHQWHDODVRFLHGDGFXOWLYDGDTXHHVLQIRUPDGD\DPHGUHQWDGDDODSDUSRUODFUtWLFDGHODUWH

Horren argitan, esanahi betea hartzen du Zavalaren arestiko pasarteak170:
$OEHUVRODULVPRQRKD\TXHMX]JDUORFRQFULWHULRVH[WUDxRVVLQRSRUORTXHORVEHUVRODULV\HOSXHEORHQJHQHral, han buscado y pretendido por medio de él.

Berez estetikaz ari badira ere pasarte horiek, bai Zavalarenak eta bai Gadamerrena, berdin balio dute hizkuntzaren
mundurako ere. Horien argitan, uste ez bezalako esanahia
hartzen dute Arantzazuko hitzaldi hartako hitz jakin batzuek, eta indar berezia zenbait eta zenbait pasartek. Baina,
batez ere, esanahi betea eta erabakigarria hartzen du hitzaldi
osoak. Zavalak ikuspegi eta irizpide berriak errebindikatzen
zituen herri-literatura juzgatzeko; gaurko hitzez esanda, paradigma berria, erreferentzi marko berria.
Mundu modernoak ekarri zuen bertsoak, bizi-munduaz
ahaztuta, irizpide estetikoz juzgatzea. Gero nolako lanak gauzak beren onera ekartzen171.
6XDSUHFLDFLyQHVWpWLFD>EHUWVRHQD@UHTXLHUHXQDSUXGHQFLD \ SUHSDUDFLyQ SUHYLDV PX\ VHPHMDQWHV D ODV GHO
medievalista, por ejemplo. Sencillamente, hemos de despojarnos de las normas y criterios del PXQGRPRGHUQR
y de las literaturas extrañas.

169
170
171

Gadamer, 2001a: 87; 2002: 214-215.
Zavala, 1996a: 32.
Zavala, 1996a: 36. Nirea da letra lodia.
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Adierazgarria da despojarnos hori. Aldaketa handia eskatzen du erreferentzi markoa aldatzeak, paradigma-aldaketa,
Kopernikok bere garaian astronomian eragin zuena bezalakoxea.
Irizpide berriak ez dira herri xehearenak baino172:
[Nuestra falta de un criterio] interno la podemos suplir con otro criterio externo e infalible: el mismo pueblo
vasco.

Adibide oso biziaz ilustratzen du Zavalak173:
6HJ~QQXHVWURVFiQRQHVQRKDEUiTXL]iVFDOLGDGOLteraria. Pero si a nuestro pueblo lo vemos permanecer a
ODHVFXFKDKHFKL]DGR\UHtUIHOL]FRQXQJRFHLQIDQWLO\
SURIXQGRROORUDUQRVyORHQODSD]LQYHUQDOGHVXFDVHUtR
VLQR WDPELpQ FROHFWLYDPHQWH HQ HO YDJyQ GH XQ WUHQ R
llevar a hombros al bersolari de calle en calle, como en
XQSXHEOHFLWRGH9L]FD\DHQWRQFHVWHQGUHPRVTXHSHQVDU TXH VHD FRQ OR TXH IXHUH REWLHQH HO EHUVRODULVPR
XQDLQÁXHQFLDTXHSDUDVtODTXLVLHUDQORVPHMRUHVOLWHUDWRVTXHDOOtUHJLUiQRWURVFiQRQHVHVWpWLFRVSHURTXHVH
FRQVLJXHORTXHQRVRWURVTXLVLpUDPRVFRQORVQXHVWURV

Erabat aldatu beharko ditugu irizpideak eta ikuspegiak,
baldin eta bertsopaperetara egoki hurbildu nahi badugu174.
6yORDVtFRQPHQWHVQXHYDVWUDVHVDGRORURVDRSHUDFLyQ
GHDUUDQTXHSRGUHPRVKDFHUMXVWLFLDDORVbertso berriyas
[bertsopaper zaharretako bertsoez ari da]. De lo contrario
REWHQGUHPRV XQD SHUFHSFLyQ GHIRUPDGD GH ORV KHFKRV GH
la realidad. El bersolarismo es un PXQGRYLHMRTXHSUHFLVD
FULWHULRVQXHYRV.

172
173
174

Zavala, 1996a: 36.
Zavala, 1996a: 36-37. Nirea da letra lodia.
Zavala, 1996a: 36. Nirea da letra lodia.
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Eta badakigu zer den irizpideak eta ikuspegiak erabat aldatzea: paradigma aldatzea, darabilgun erreferentzi markoa
utzi eta erabat bestelako paradigma bat hartzea. Badakigu,
aldi beran, zein zailak eta nekezak diren horrelako barru-barruko aldaketak.
Iradoki dugunez, Kopernikok eragindako irizpide- eta ikuspegi-aldaketa jo izan da paradigma-aldaketaren adibidetzat.
Lurrari, Lurrarena; eta Eguzkiari, Eguzkiari dagokiona. Eta
bertsoari, bertsoari dagokiona175.
No estamos preparados para enjuiciar el bersolarismo.
>@(VWiSUHSDUDGRHOSXHEORTXHQXQFDVDOLyQLVHDVRPy
a otros PXQGRV. Saben ellos medir sin titubeos la calidad de
los bertsos\WHQJRFRPSUREDGRTXHFDVLVLHPSUHVHKDOODQ
H[WUDxDPHQWHDFRUGHVHQVXVMXLFLRV(VTXHUHSLWRQXQFD
VDOLHURQGHDTXHOiPELWR cuasi medieval.
Lo abandonamos nosotros y pertenecemos ya al PXQGRPRGHUQR3UHFLVDXQDUHLQWHJUDFLyQTXHSRUGHVJUDFLD\DQRHVSRVLEOHHQVXSOHQLWXGVLQRDHVStULWXVDPplios y especialmente dotados.

Orain badakigu nola irakurri letra lodiz nabarmendutako
hitz horiek. Bizi-mundua da bertsolariena176. Haiek ez ziren
hortik irten. Haien mundua ez zen adituen mundu objektiboa. Ez zituzten bertsoak irizpide estetikoz juzgatzen. Kontua
ez da Erdi Arora itzultzea; baizik eta bakoitzari dagokiona aitortzea eta ematea.
Baina bada beste oin-ohar esanguratsu bat ere, Zavalak
1996an Arantzazuko hitzaldiari erantsitako seien artean. Jatorrizko testuan honela zioen177:
175
176

177

Zavala, 1996a: 35-36. Nirea da letra lodia.
Dagoeneko, bizpahirutan erabili dut bizi-mundua. Berehala zehaztuko
dut zer zentzutan darabildan.
Zavala, 1996a: 40.
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De algunas obras euskéricas se ha dicho, como elogio má[LPRTXHVRQXQSHUIHFWRUHWUDWRGHQXHVWURSXHEOR$TXt
en los bertsos, no se trata ya de percepciones mediatas.

Eta, mediatas horren esanahia argiago uztearren, honako
oin-ohar hau erantsi zuen berrogei urte geroago178:
4XL]iV QR HVWp VXÀFLHQWHPHQWH FODUD HVWD IUDVH 4XHUtD
H[SUHVDUVHTXHDVtFRPRHQRWURVFDVRVHVXQWHVWLJRGHOD
YLGDGHQXHVWURSXHEORTXLHQGHVFULEHDpVWDHQORVbertso
berriyasHVHOPLVPRSXHEORTXLHQQRVKDEOD\SXGLHUDGHFLUVHVHFRQÀHVD

Herriaren ahotsa aurkitzen du Zavalak bertsopaper zaharretan. Eta ahots hori berreskuratzea izan zuen haren egitasmoak helburu. Horixe besterik ez da Auspoa: herriaren ahots
berreskuratua.
Bide batez, orain suma dezakegu zer lan egingo zukeen
Zavalak, baldin eta historiaren eremua jorratzea aukeratu
izan balu. Orduan ere, herriaren ahotsa berreskuratzera joko
zukeen, hari hitz eginaraziz179. Eta, kasu honetan, kontzientzia estetikoa ez baina, kontzientzia historikoa jarriko zukeen
bigarren mailan.
Nahiz eta aurreko pasarte horiek berez bertsoen alderdi
artistikoaz mintzo diren, ez dugu ahaztu behar berdin balio
dutela hizkuntzaren alderdiaz jarduteko ere.
178
179

Zavala, 1996a: 40.
Berreskuratu ere berreskuratu zuen herriaren ahotsa historiarako.
Berritu ditzagun aurreko kapituluan jasotako Inazio Mujikaren hitz
baliotsuak (Mujika, 1990: 112):
[Auspoaren] balio historikoa, berriz, nabarmena da, bai bertso corpus
zabala dagoelako bertan, bai Euskal Herriko gorabehera historikoek gizarte xehean jaso duten erantzuna ulertzen laguntzen dutelako. Bertan
aurkituko ditu irakurleak, esate baterako, euskaldunek parte hartu duten
azken mendeetako gerra guztiei buruzko bertsoak: frantsesteak, karlistadak, Kubako edo Afrikako gerra eta Espainiako azken gerratea.
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Arantzazuko hitzalditik zazpi urtera, berriro jorratu zuen
Zavalak bertsoen hizkuntzaren alderdia. Eta, oraingo honetan, are gogorrago salatu zituen epaile arrotzak. Luzea da pasartea, baina merezi du ia osorik ekartzea hona180.
>(OHUURUGHORVSXULWDQRVGHODOHQJXD@FRQVLVWLyHQQR
KDEHUDGYHUWLGRTXHHQORVLGLRPDVYLYRVODVLWXDFLyQGH
KHFKR \ OD GH GHUHFKR VH LGHQWLÀFDQ \D TXH D IDYRU GH
cada palabra o costumbre gramatical vivas, sean nativas
RLPSRUWDGDVHVWiLPSOtFLWRSHURYHUGDGHURHOSOHELVFLWRSRSXODUPiVHVSRQWiQHRXQiQLPH\GHPRFUiWLFRTXH
SXHGH GDUVH \ TXH DWHQWDU FRQWUD HO GHUHFKR RWRUJDGR
por este plebiscito constituye un acto dictatorial nocivo
siempre a la vida del idioma.
>@/yJLFDPHQWHHVWHFDPELRQRSRGtDPHQRVGHDIHFtar a los bersolaris. Éstos no cantan en el vascuence de
GHUHFKR TXH ORV SXULWDQRV SURSXJQDEDQ VLQR HQ HO GH
KHFKRTXHUHFKD]DEDQ(QFRQVHFXHQFLDQRVyORFRPLHQ]DQDFDUHFHUGHODSODXVRGHOVHFWRUFXOWRVLQRTXHOOHJDQ
incluso a ser menospreciados.
<DQRVHOHVOODPDDSDUWLFLSDUHQODVÀHVWDVpXVNDUDV
ya no se les abren los teatros, a no ser en San Sebastián
HOGtDGH6DQWR7RPiV\DQRKD\TXLHQHVFULEDUHVHxDV
de sus actuaciones, como lo hicieron Manterola y OtaeJXLFRQDTXHOVHQWLPLHQWRGHDGPLUDFLyQ\DVRPEUR(V
PiVDOJXQDVUHHGLFLRQHVGHFDQFLRQHVRSRHVtDVSRSXODres llegan a retocar los textos primitivos.

Eta, testigantza argi bezain mingarri horren ondoren, honela eransten du tolosarrak181:
Gracias a Dios, el bersolarismo es fuerte; tiene seguULGDGHQVtPLVPR1RYLYHPLUDQGRDORTXHORVH[WUDxRV

180
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Zavala, 1996a: 225.
Zavala, 1996a: 225-226
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puedan decir, como parte de nuestra literatura no popuODUVLQRTXHEURWDSRUTXHHVXQDQHFHVLGDGHQHOSXHEOR
vasco: necesidad de cantar en el bersolari y necesidad
GH HVFXFKDU HQ OD PDVD ([LVWtD VLJORV DQWHV GH TXH OH
DSODXGLHUDQORVFXOWRV¢3RUTXpKDEUtDGHFDOODUDKRUD
>;;PHQGHKDVLHUDQ@TXHOHYLWXSHUDQ"(OEHUVRODULVPR
seguirá adelante en su camino.

Eta, nahiz eta pasarte horretan hizkuntzaren alderditik
ari den tolosarra, berdin balio du estetikaren alderdirako ere.
Baita 1968an idatzitako pasarte honetakoak ere182:
Pero a principios de siglo se puso de moda el purismo del
OHQJXDMH(OYDVFXHQFHKDEODGRHVWDEDFRUURPSLGRKDEtDTXH
SXULÀFDUOR 9LQR HQ FRQVHFXHQFLD HO GHVSUHFLR DO bersolari.
eVWHLPSHUWpUULWRVLJXLyFDQWDQGRHQODVSOD]DVGHDOGHD\HQ
ODVWDEHUQDV\VLGUHUtDVSHUR\DQRKXERFRQFXUVRV

Baina, idazlanaren zentzuaren arabera, honela egokitu
beharko genuke testua:
<DQRKXERFRQFXUVRV3HURHOEHUVRODULLPSHUWpUULWR
VLJXLyFDQWDQGRHQODVSOD]DVGHDOGHD\HQODVWDEHUQDV
\VLGUHUtDV

Alferrik baita itsasoari mugak jartzea.
Mokoroaren harira: hitzez eta hizkuntzaz harantzago
Justo Mokoroak, azkenean, 1990ean plazaratu zuen “Ortik
eta emendik”. Repertorio de locuciones de habla popular vasca
obra erraldoia, bi tomotan, erabat 92.167 esaeraz osatua183.
Mokoroak berak hala eskatuta, Antonio Zavalak idatzi zuen
hitzaurrea184. Ez da harritzekoa eskaria. Biak, tolosarrak eta
182
183
184

Zavala, 1996a: 265.
Mocoroa, 1990.
Hitzaurrearen bi bertsio ditugu eskueran: Mokoroaren obran plazaratua (Zavala, 1990b) eta Zavalak gero, 1996an, Auspoaren auspoa II
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obra erraldoi banaren egile ez ezik, gogaide eta bidaide izan
ziren urte askoan.
Aspaldi, 1936an, jarri zizkion Mokoroak oinarriak lanari,
Genio y Lengua liburua idatzi zuenean, Ibar ezizenaz185. Lanegitasmo haren garapena da “Ortik eta emendik”, bizitzan
zehar bildutako euskal esamolde eta esapidez osatua.
Baina, bide batez esanda, Mokoroak bildutako esaldi asko
ez dira berez lokuzio; ez dira iristen lokuzio izatera; ez dituzte
betetzen lokuzio izateko behar diren baldintza guztiak. Badute ezaugarri nagusia: idiomatizitatea (lokuzioaren esanahia
ez da osagai banaren esanahien batuketa). Baina beste ezaugarriren bat falta zaie, gutxienez: maiztasuna (ez dira maiz
erabiltzen), instituzionalizazioa (ez daude behar adina zabalGXWD HJRQNRUWDVXQD H]GDXGHEHKDUKDLQEDWÀQNDWXHWDLUmotuak)...
Alabaina, Mokoroa ez zen horrelako teknizismoetan geratzen186. Euskararen bizitasunak kezkatzen zuen, obsesio
bihurtzeraino; eta ez zuen aukerarik txikiena galtzen bizitasun horren lekukorik bitxiena ere jasotzeko. Antonio Zavalari, berriz, oso ondo datorkio hori guztia, urak bere errotara
ekartzeko.
Antonio Zavalak egin zuen, hitzaurrea ez ezik, obra aurkeztu zeneko hitzaldia ere187. Baina ez bata eta ez bestea dira hizkuntzalari baten lanak, Zavalak hitzaurrean espresuki dioenez.
Bietan bere golkotik ari da, hizkuntzalari edo adituen esanak
aipatu gabe; bere bihotzetik eta erraietatik, Mokoroaren lan
erraldoiaren harira.

185
186

187

liburuan argitaratua (Zavala, 1996b: 71-83). Apenas dagoen aldaketarik bien artean. Hemen, dena den, bigarrena baliatuko dugu.
Mocoroa, 1936.
Alderdi teknikoetarako, ikus Corpas Pastor, 1996: 20-32. Mokoroaren obrari dagokionez, Esnal, 2001.
Auspoaren auspoa berean dugu hitzaldia, hitzaurrearen ondoren eta
honen osagarri (Zavala, 1996b: 87-93).
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Ezaugarri hau –bere erraietatik aritzea– oso berea du Antoniok. Hala entzun dugu Arantzazuko hitzaldian ere. Eta
ezaugarri bera atzemango dugu berehala, Oiartzun, Reno eta
Deustuko hitzaldietan.
Zavala, Mokoroa bezala, hizkuntza biziak kezkatzen du,
euskararen bizitasunak. Baina ez da hizkuntzara mugatzen.
Harantzago doa. Ez bagara horretaz jabetzen, motz geratuko
gara haren hitzak irakurtzean.
Bai hitzaurrean, bai aurkezpen-hitzaldian, batetik hizkuntzaren gramatika eta hiztegia ikusten ditu eta bestetik
esaerak, esaldiak edo modismoak –hiru terminoak darabiltza,
Mokoroak izenburuan lokuzio deitua euskaraz izendatzeko–.
Hauxe dio Antoniok hitzaurrean188:
Iztegi eta gramatikak alako geldi-antza bat dute esaeren
aldean. Mundu estatiko baten berri ematen digutela esan genezake. Baiña mundua bizitzaren eta bizidunen lekua ere
bada. Eta bizitzaren berri ere eman bear digu izkuntzak.

Poliki irakurri behar da pasartea. Horrexegatik nabarmendu ditut letra lodiz zenbait hitz, Antoniok nabarmendutako estatiko horrez gain. Oiartzungo hitzaldian eta Renorako idatzitakoan izango dugu aukera bizitzaren eta bizidunen
munduaz hitz egiteko.
Zavalak, orain ere, urradura du gai. Batetik, hiztegiak eta
gramatikak; bestetik, bizi-mundua. Eta, orain ere, Gadamerrek lagun diezaguke tolosarraren hitzen esanahi sakona eta
balio erabakigarria atzematen. Osorik aldatzen dut hona pasartea, luzea bada ere189.
(O´WH[WRµGHEHHQWHQGHUVHDTXtFRPRXQFRQFHSWRKHUPHQpXWLFR (VWR VLJQLÀFD TXH QR VH FRQWHPSOD GHVGH
188
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Zavala, 1996b: 75. Nirea da letra lodia.
Gadamer, 2001a: 201; 2002: 329. Nirea da letra lodia.
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ODSHUVSHFWLYDGHODJUDPiWLFD\ODOLQJtVWLFD, es deFLUFRPRSURGXFWRÀQDODOTXHDSXQWDHODQiOLVLVGHVX
SURGXFFLyQFRQHOSURSyVLWRGHDQDOL]DUHOPHFDQLVPRHQ
cuya virtud funciona el lenguaje como tal, SUHVFLQGLHQGR GH WRGRV ORV FRQWHQLGRV TXH WUDQVPLWH. Desde la
SHUVSHFWLYDKHUPHQpXWLFD²TXHHVODSHUVSHFWLYDGHFDGD
lector– el texto es un mero producto intermedio, una fase
HQHOSURFHVRGHFRPSUHQVLyQTXHHQFLHUUDVLQGXGDFRPR
WDOXQDFLHUWDDEVWUDFFLyQHODLVODPLHQWR\ODÀMDFLyQGH
esta misma fase. Pero ODDEVWUDFFLyQYDHQODGLUHFFLyQ
LQYHUVDDODTXHFRQWHPSODHOOLQJLVWD. Éste pretende
QROOHJDUDODFRPSUHQVLyQGHOWHPDH[SXHVWRHQHOWH[WR
[sino] aclarar el funcionamiento del lenguaje al margen
GHORTXHSXHGDGHFLUHOWH[WR6XWHPDQRHVORTXHHO
texto comunica, sino la posibilidad de comunicarlo, los
UHFXUVRVVHPLyWLFRVSDUDSURGXFLUHVWDFRPXQLFDFLyQ
3DUDODySWLFDKHUPHQpXWLFDHQFDPELRODFRPSUHQVLyQGHORTXHHOWH[WRGLFHHVOR~QLFRTXHLQWHUHVD
(OIXQFLRQDPLHQWRGHOOHQJXDMHHVXQDVLPSOHFRQGLFLyQSUHYLD

Ez. Zavalaren hitzaurrea ez da hizkuntzalari baten lana.
Eta ez, soilik, bera ez delako hizkuntzalari. Batez ere, bere asmoa ez delako hizkuntzalariena –aztertzea nola funtzionatzen
duen testuak edo herri-literaturak–, baizik eta zer dioten. Bizitzaren berri eman behar du hizkuntzak, eta hiztegiak eta
gramatikak motz gelditzen dira.
Orain hobeto ulertzen dut zergatik Antoniok ez zuen hain
gogoko zenbait eztabaida eta lan, bertsolaritzaren edo herriliteraturaren alderdi formalarekin zerikusi zutenak. Aspergarri ziren harentzat, zentzu handirik gabeak. Bigarren mailakotzat jotzen zituen. Eta bigarren mailakotzat irizten zien
herri-literaturari buruzko teorizazioari begira.
Horren arabera irakurri behar dira Mokoroaren obrari
egin zion hitzaurrea eta haren aurkezpenean esan zituenak.
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Berez, ez da ari hizkuntzaren funtzionamenduaz edo hizkuntzak eskaintzen dituen baliabideez. Ondo daude horiek, baina betiere esaten denaren baitan eta zerbitzuan.
Adibidez, honela dio aurreko pasartearen segidan190:
Egiteko ori [bizitzaren berri ematearena] esaeren bidez
egiten du geienbat [hizkuntzak]. Esaerak munduko dinamikaren berri ematen digute.
Ortarako, irudi edo metaforaren batez baliatzen dira
askotan.

Eta, hori esanda, lokuzioak aztertzen hasten da, “mingainean herdoilik ez du” adibidetzat hartuta, eta esaera horretan
eta beste batzuetan herdoila metaforak jokatzen duen papera
azalduz.
Eta ondoren dio, berriro ere edukiari eta esanahiari begira191:
Era ontako esaerak arpegiko begiekin ikusten ez dan
zerbaiten berri ematen digute sarritan. Ez da besterik
esan bear, esaera oiek izketarako duten balioaz. Ortik
dator, ain zuzen, beren bereiztasunik arrigarrienetako
bat: bat esan eta bestea ulertu egin bear dala. Itzak adierazten dutena baiño esan-nai zabalagoa eta sakonagoa
dutela.
Ori ala izanik, ez dago itzegiterik irudirik eta esaerarik
gabe. Eta ori, ez izkuntza au dalako edo bestea dalako,
izkuntza guziak barren-barrengo muiñean ori dutelako
baizik.

Hitzaldiaren azken aldera dioenez, “esaeretan ez-ezik,
itzetan ere gauza bera ikusten da”.

190
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Zavala, 1996b: 75. Nirea da letra lodia.
Zavala, 1996b: 76.
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Hitzaurreko beste pasarte batean, berriz192:
Buka eziñeko gaia genduke au [hizkuntzen esaera eta
irudiena], beraren itzuli-mitzuli guziak aztertu nai bagenitu. Izkuntza guziak irudiz eta esaldiz beteta baitaude.
Izketan ari gerala, ez gera ortaz konturatzen. Baiña ez da
ausnarketa luzerik bear ori ikusteko eta arri-arri eginda
gelditzeko.

Baliabide asko erabili ohi ditu gizarteak mendeetan zehar,
eguneroko bizitzako esperientzien berri emanez, ohiko hizkeran lehenik. Eta hizkuntza bakoitzaren lexikoan geratu dira
jasota.
Antonio Zavalak baliabide horietako bat –lokuzioa, zabal
hartuta– azaldu eta aztertuz osatu zuen Mokoroaren “Ortik
eta emendik” obraren hitzaurrea. Ildo horretan sakonduz jarraituko du ondorengo hitzaldietan.

2LDUW]XQLQWXL]LRDHWDEL]LHVSHULHQW]LDN
Euskaltzaindiaren Herri Literatura Batzordeak antolatuta,
1994an izan ziren Herri Literatura III. jardunaldiak, Oiartzunen, Manuel Lekuonaren sorterrian, honen jaiotzaren mendeurrena gogoratuz. Ahozkotasuna izan zuten gai. Jardunaldi haietan, abenduaren 30ean, eman zuen Antonio Zavalak
´3HQVDPLHQWRLQWXLWLYR\GLVFXUVLYRHQODSRHVtDSRSXODUYDVca” hitzaldia193.
Jardunaldiak antolatzen egindako bileretan, gogotsu ikusten genuen, ilusioa zeriola. Azkenean, plazaratzera zihoan urte
askoan hausnartua eta landua. Behin baino gehiagotan entzun genion zertaz jardungo zuen, eta sumatu ere sumatzen
genuen nondik jo zezakeen. Baina harekin hobe zen erne ibiltzea, ezustekoren baten peskizan.
192
193

Zavala, 1996b: 77.
Zavala 1996b: 243-267.
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Hitzaldiaren lehen hitzetatik erasan zigun ezustekoak.
Gaztelaniaz hasi baitzen, “señoras y señores” esanez. Eta horren zergatia azaldu behar izan zigun194:
5DUDYH]PHKHVHQWLGRWDQLQFyPRGRFRPRHQHOLQLFLR
GHHVWDFKDUOD(VWiSRUXQODGRHOTXHODGLFWHHQFDVWHllano, cuando vosotros la esperabais, sin duda, en euskeUD3HURODVLGHDVTXHGHVHRYHUWHUQRVDEUtDH[SUHVDUODV
en nuestra lengua de forma medianamente inteligente,
DGHPiV GH OOHYDUPH PiV HVIXHU]R \ WLHPSR GH ORV TXH
puedo disponer.

Balio handiko hiru pasarte eskaini zizkigun ondoren. Izan
ere, hor daude, Oiartzungo hitzaldiaren ezaugarriak ez ezik,
Zavalaren teorizazioaren hiru ezaugarri ere.
Lehenengo ezaugarria: teorizazio subjektiboa. Era subjektiboan jardun beharrak ere deseroso sentiarazten zuen195.
Mi labor durante muchos años ha consistido en publicar materiales anteriormente recopilados; en disponer
\PDQHMDUHOHPHQWRVTXHQRKDEtDQQDFLGR\FUHFLGRHQ
PtVLQRTXHPHHUDQH[WUtQVHFRV'HHVWDODERUVHHVSHUD
HO Pi[LPR GH REMHWLYLGDG \ HO PtQLPR GH VXEMHWLYLGDG
Hoy, en cambio, cambiando las tornas, voy a daros algo
PX\VXEMHWLYRHLQWUtQVHFR\SRFRREMHWLYR\H[WUtQVHFR

194
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Zavala, 1996b: 245. Bide batez, ondo etorri zitzaion Zavalari hitzaldia
erdaraz egitea; entzuleen artean baitzuen adiskide min Rafael Andolz
apaiza (Jaca, 1926 – Huesca, 1998), berau ere partaide jardunaldi
KDLHWDQ´/LWHUDWXUDRUDOHQ$UDJyQµKLW]DOGLD] $QGRO] +DUWDra, honek ere izango zuen Zavalaren hitzez jabetzeko aukera, nahiz
eta euskara ere zerbait ulertzen zuen –nola edo hala hitz egitera ere
iritsi omen zen jesuita zela; jesuita izana baitzen, eta Zavalaren ikaskide–. Nago tolosarra benetan interesatua zegoela horretan. Agian,
behin baino gehiagotan jorratua izango zuten, elkarrekin, Zavalak
Oiartzunen jorratu zuen gaia, eta aragoiarraren zordun ere ikusiko
zuen bere burua.
Zavala, 1996b: 245.
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Si hasta ahora me he dedicado a ofrecer textos de la literatura popular, hoy pretendo hablaros de algunas de las
UHDFFLRQHVRHFRVTXHHVRVPLVPRVWH[WRVKDQVXVFLWDGR
HQPt

Zerbait oso subjektibo eta intrintsekoa eskainiko zigun.
Herri-literaturako testuek bere baitan sortutako erreakzioak
eta oihartzunak izango zituen hizpide. Ordu arte, objektuaz
soilik jardun zuen; hitzaldian, subjektuaz arituko zen.
Antoniorentzat herri-literaturaren ezagutza ez zen soilik
kontzeptuala; ez zegokion soilik buruari; ez zen soilik intelektuala; ez zen estetika hutsa. Bere izate osoari zegokion. Biziesperientzien adierazpena zen, bizi-munduaren jario. Bere
osotasun betean –gorputz, arima eta espiritu– bizitzen zuen.
Oiartzungo hitzaldiak horretan sakontzeko aukera eskaini
zion.
Hala ere, ez zuen bere burua nabarmendu nahi izan. Esan
zuena baino gehiago ere zezakeen; alegia, bere pentsamendua
ere intuitiboagoa zela diskurtsiboa baino. Hitzaldian ez zuen
esan. Joxerra Garziak egindako elkarrizketan eman zuen aditzera. Honek galdetu “Zer moduzko sermoilaria izan zara?”,
eta Antoniok erantzun196:
Eskas samarra. Izketarako abildade gutxi daukat nik,
bai euskeraz eta bai erderaz. Nik nere barruan ez det itzik
entzuten; gauzak ikusi egiten ditut. Orregatik, izketan
asterakoan, nik nere barruan ikusi egin ditudanentzat
itzak billatu bear ditut, eta lan orrek denbora eskatzen
du; izketak ez dit ortarako astirik ematen.

Berehala ikusiko dugu zeinen egoki azaltzen duten hitz
horiek zer den pentsamendu intuitiboa. Ohartzen ari gara:
NDUJDDXWRELRJUDÀNRKDQGLDGXWH$QWRQLRUHQ]HQEDLWSDVDU-

196

Zavala, 2006: 155.
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tek. Kasu honetan, hitzaldi osoak du karga handia, Arantzazukoak izan zuen bezalaxe.
Bigarren ezaugarria: teorizazio osatu gabea. Honela jarraitu zuen hitzaldian197:
4XHQDGLHHVSHUHGHHVWDFKDUODXQVLVWHPDGHLGHDV
ELHQHVWUXFWXUDGR\HQVDPEODGR1RHVXQDWHRUtDPiVR
PHQRVFRPSOHWDORTXHYR\DSUHVHQWDURVVLQRXQFRQjunto, un tanto confuso y mal hilvanado, de impresiones
SHUVRQDOHVTXHQRWUDWRGHLPSRQHUDQDGLHVLQRGHH[WHULRUL]DU R FDVL FRQIHVDU FRQ HVSHUDQ]D GH DEVROXFLyQ
SRUSDUWHGHTXLHQHVODVMX]JXHQXQGLVSDUDWH

Antonioren leloetako bat da, baina tentuz hartu beharrekoa. Izan ere, zirudiena baino gehiago esaten zuen behin
eta berriro. Horrelako hitzak ondo etortzen dira norbera apal
azaldu eta aldez aurretik bizkarra babesean jartzeko, baina ez
dira hitzez hitz ulertu behar. Antoniok ez zuen teorizazio-lan
askorik eskaini, baina oso aintzat hartzekoa da utzi ziguna.
Hirugarren ezaugarria: Zavalaren teorizazioa bakarti baten lana da198.
Ocupado, como digo, en la tarea de ofrecer los primeURV PDWHULDOHV DSHQDV KH OHtGR ORV WUDEDMRV GH TXLHQHV
KDQWHRUL]DGRVREUHODOLWHUDWXUDSRSXODU5HFRQR]FRTXH
en este campo tengo muchas carencias, lagunas e ignoUDQFLDV0HKDIDOWDGRWLHPSR\WDPELpQTXL]iVKXPRU\
ganas. Me muevo más a gusto en el plano de lo concreto
TXHGHORDEVWUDFWR'HDKtQDFHHQHVWHPRPHQWRHOWHPRUGHTXHHFKDQGRDDQGDUSRUHOWHUUHQRWHyULFRDOR
PHMRU QR KDJD PiV TXH H[SRQHURV FRPR QRYHGRVR DOJR
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Zavala, 1996b: 246.
Zavala, 1996b: 246. Lapsus bat itzuri zitzaion Antoniori lehen esaldian. Honela izan beharko luke, noski: “Ocupado, como digo, en la
tarea de ofrecer primero los materiales”.
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archisabido o algo descaminado; el temor de no saber si
voy a llevaros a descubrir el Mediterráneo o a extraviaros
HQXQSDtVLQKyVSLWR\KRVWLO

Antoniok ez omen zuen beste adituen lan askorik irakurri.
Denbora ezagatik, zioen berak. Eta, agian, umore eta gogo faltaz ere izan zitekeela erantsi zuen Oiartzunen. Berriro, haren
hitzak osatu beharrean gara. Batetik, aditzera ematen zuena
baino gehiago irakurri zuen. Bestetik, ez zuen behar adina
irakurriko, baina ez gogo-faltaz, baizik eta ez zuelako nahi
zuenik eskuratzen.
Dena den, bi beldur aipatu zituen hitzaldian: ez ote zuen
Mediterraneoa aurkitua izango eta ez ote zuen entzulea galbidera eramango. Bere bizkarra babesten ari zen ostera; baina,
aldi berean, aurkikuntza bat egina zuela ere iragartzen.
Sarrera horren ondoren, harriduraz mintzatuz hasi zen:
bertsopaperak biltzen hasi zenean, bertsoek-eta sortzen zioten harriduraz. Ezaguna dugu pasartea199:
&XDQGRHPSHFpDUHFRSLODUOD>KHUULOLWHUDWXUD@DTXHOOR
fue como entrar a explorar una tierra desconocida. Todo
VHPHKDFtDOODPDWLYR\GLJQRVHUQRWDGR

Zavalak, Oiartzungo hitzaldian, Manuel Lekuonaren lana
baliatu zuen une batean. Berriro ere, oiartzuarra eta tolosarra
dira solaskide, aurrez aurre ez bada ere. Lau urte lehenago,
Mokoroaren obra izan zuen abiapuntu, haren eskaria baliatuz. Orduan, egoki azaldu zuen zer-nolako aztarnak utzi dituen hizkuntzan –batik bat, esamolde edo esapideetan– biziesperientziak adierazi beharrak. Orain, Oiartzunen, esapideak ez baina, bertsoak ditu abiapuntu; zehatzago esanda,
hauen irakurketek eragiten zioten harridura.
199

Zavala, 1996b: 247.
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Zavalak, hitzaldian, bere bi interesgune nagusiak jorratzeko aukera izan zuen: herri-literatura eta kultur urradura.
Herri-literaturaz
Hasteko, testuek lehen urteetan sortutako harriduratik
testu-egileen buruek lan egiteko erak eragindakora pasatzen
da200.
8QDGHPLVSULPHUDVLPSUHVLRQHVIXHODGHTXHODFDEH]DGHORVDXWRUHVGHDTXHOODVHVWURIDVTXHUHFRSLODEDOHtD
\WUDQVFULEtDIXQFLRQDEDGHPRGRGLIHUHQWHDOQXHVWUR

Urte batzuk geroago, zertaz ohartuko eta aurrea hartua
ziola Manuel Lekuonak201.
&XDQGRPiVWDUGHOHtODFRQIHUHQFLDGHGRQ0DQXHO/Hcuona, La poesía popular vascaOHtGDHQ%HUJDUDHQ\
su libro Literatura oral vascaSXGHYHUTXHKDFtDDxRVTXH
GRQ0DQXHOKDEtDFDtGRHQODFXHQWDGHHVWHIHQyPHQR

Eta, ondoren, Lekuonaren hitzok berritu zituen:
El orden de los conceptos para el poeta clásico siempre
WLHQH TXH VHU OyJLFR UDFLRQDO 6LQ HVWH RUGHQ OyJLFR QR
HVSRVLEOHODSRHVtDSDUDpO&RQWRGRGLMpUDVHTXHSDUD
el poeta vasco no rige o rige muy atenuada esta ley. Hay
HQQXHVWUDVFRSODVWDOGHVRUGHQOyJLFRGHFRQFHSWRVTXH
DTXpOODVQRSDUHFHQREUDGHUD]yQ<HVTXHHQULJRUQR
ORVRQVLQRPiVELHQGHODLPDJLQDFLyQ

Zavala, funtsean, bat zetorren Lekuonarekin puntu honetan: ezberdinak dira euskal herri-poesia eta poesia klasikoa
(eta geure buruak)202.

200
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Zavala, 1996b: 248.
Zavala, 1996b: 252.
Zavala, 1996b: 255.
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(O KHFKR GH TXH OD SRHVtD SRSXODU QDFtD HQ FDEH]DV
bastante distintas de las nuestras estaba claro.

Eta, ezberdintasun horren zergatia aurkitu nahian, Lekuonaren funtsezko pasarte bat gogoratu zuen203:
VLODFLHQFLDHVREUDGHHQWHQGLPLHQWRODSRHVtDORHV
PiVELHQGHVHQWLPLHQWRRLPDJLQDFLyQ<VLODFLHQFLD en
VXVREUDVSURFHGHSRUVLORJLVPRV\GHÀQLFLyQ\GLYLVLyQ
DGHFXDGD \ UHODFLRQHV GH SULQFLSLR D FRQFOXVLyQ HWF
HWFODSRHVtDHQODVVX\DVSXHGH\DXQGHEHPiVELHQ
por conexiones y asideros perceptibles aun a la sola imaJLQDFLyQ\DORVVHQWLGRV

Eta ondoren erantsi zuen:
+HGHFRQIHVDURVTXHVLELHQPHKDOODEDGHDFXHUGR
FRQVXVDSUHFLDFLRQHVQRPHVHQWtDGHOWRGRVDWLVIHFKR
7HQtDPRVXQKHFKRODGLIHUHQWHHVWUXFWXUDGHODSRHVtD
SRSXODUUHVSHFWRDODFXOWD+DEtDTXHHQFRQWUDUOHHOSRU
TXp 'RQ 0DQXHO OR YHtD HQ XQ PD\RU GHVDUUROOR GH OD
LPDJLQDFLyQVREUHHOHQWHQGLPLHQWR7DPELpQHQHVRHVWDEDFRQIRUPH3HUR¢QRHUDPiVTXHXQDVROXFLyQXQ
WUDVODGRGHOSUREOHPD"3RUTXHLQPHGLDWDPHQWHVXUJtDOD
SUHJXQWD<¢SRUTXpHVHGHVDUUROORRKLSHUWURÀDGHXQD
cualidad mental sobre otra?

Horra hor Zavalaren galdera erabakigarria.
Manuel Lekuonarekin, baina ez zuen asetzen
esanak. Urrunago, sakonago joan nahi zuen.
hitzaldikoan bezala, erantzun beteagoaren bila
azkenean, aurkitu ere zuen.

Bat zetorren
oiartzuarrak
Arantzazuko
zebilen. Eta,

<DQRUHFXHUGRORVSDVRVFRQFUHWRVSRUORVTXHOOHJXp
DXQDVROXFLyQTXHDOPHQRVDPtPHVDWLVÀ]R2VLpVWD
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Zavala, 1996b: 255. Nirea da letra lodia.
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PHYLQRGHUHSHQWH(OFDVRHVTXHGHXQPRGRXRWURVH
PHKL]RPDQLÀHVWRTXHFRQODSRHVtDSRSXODUPHHQFRQWUDEDDQWHWH[WRVTXHEURWDEDQPiVGHXQSHQVDPLHQWR
GHWLSRLQWXLWLYRTXHXQRGLVFXUVLYRGHPHQWHVHQODVTXH
predominaban las imágenes visuales sobre las verbales.

Hortxe ditugu hitzaldiaren tesia eta muina, funtsa eta ardatza: pentsamendu intuitiboaren emaitza da herri-poesia.
Are gehiago, hortxe dugu, era berean, Antonio bila zebilen
giltza: bi pentsamendu mota horiek eragina da, hain zuzen,
literatura kultuaren eta herri-literaturaren arteko urradura.
“Eureka!” egin zezakeen oihu, entzuleok ere ohar gintezen aurkikuntzaz. Baina aurrera egin zuen. Oraindik bazuen
zer azaldua. Entzuleok, berriz, denbora beharko genuen hura
guztia geureganatzen hasteko.
Eta pentsamendu intuitiboak eta diskurtsiboak aztertzen
hasi zen: non duten sorburua eta zer ezaugarri dituzten.
Mokoroaren obraren hitzaurrean esanak berrituz, hauxe
dio gure buru-jardueraren jatorriaz204:
(VTXHQXHVWUDDFWLYLGDGPHQWDOVHDOLWHUDULDFLHQWtÀFD R GH OD tQGROH TXH VHD QR QDFH GH OD QDGD 6H OH
GDSiEXOR\DOLPHQWRDWUDYpVGHORVVHQWLGRV$KtHVWi
por poner un ejemplo, el hecho de nuestras palabras y
FRQFHSWRVPiVLQPDWHULDOHVHLQFRUSyUHRVTXHVLHPSUH
tienen un componente inicial suministrado, como digo,
SRUORVVHQWLGRVFRPSRQHQWHTXHVHVXEOLPDRHOHYDGH
rango.

Alabaina, entzumena eta ikusmena dira gizakiaren zentzumen nagusiak, eta gizaki batzuetan bata gailentzen da eta
beste batzuetan bestea. Eta horrek esplikatzen du batzuk
–ikusmena nagusi duten gizakiak– batik bat pentsamendu

204

Zavala, 1996b: 256.
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intuitibokoak izatea eta beste batzuk –entzumena nagusi dutenak– pentsamendu diskurtsibokoak.
Hitz gutxitan adierazi zuen zer den pentsamendu bakoitza205.
El pensamiento intuitivo viene a ser como un cuadro
TXHDGPLUiUDPRVRXQSDQRUDPDTXHFRQWHPSOiUDPRV
[...]
3HURDVtFRPRWRGRVHVRVHOHPHQWRVVHGDQDXQPLVmo tiempo, también los del SHQVDPLHQWRLQWXLWLYRFRLQFLGHQHQXQDPLVPDYLVLyQSXGLpQGRVHGHFLUTXHGRV
de sus cualidades sean la pluralidad y la coexistencia.

Erabat bestelakoa da pentsamendu diskurtsiboa206.
El pensamiento discursivo es, en cambio, como su nombre lo expresa, semejante a un discurso, en el cual las imágenes, e imágenes verbales, como decimos, QRVHQRVRIUHFHQ DO PLVPR WLHPSR, sino una detrás de otra, al igual
TXHORVHVODERQHVGHXQDFDGHQD

Eta, bien alde onak eta gaiztoak laburbilduz, honela azaldu zituen pentsamendu intuitiboaren bentajak207:
El pensamiento intuitivo, por ejemplo, tiene presente, como sucede con nuestros ojos, una pluralidad más
ULFD\FRPSOHMDGHFRVDVLQFOXVROHMDQDVFRQORTXHVH
permite muchas veces avanzar no a pasos, sino a saltos,
DXQODUJXtVLPRVFRPRTXLHQGLULJHODPLUDGDGHVGHORV
primeros planos de un panorama a los más lejanos.

Hitzaldi osoa dago pasarte esanguratsuz eratua. Baina
eten dezagun irakurketa eta aipuak pilatzea. Horiek nola ira-
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Zavala, 1996b: 259. Nirea da letra lodia.
Zavala, 1996b: 259-260. Nirea da letra lodia.
Zavala, 1996b: 260.
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kurri asmatzean dago gakoa. Apenas zertxobait aldatzen dugun ikuspegia, esanahi berriz irteten zaigu dena bidera.
Zavala beldur zen ez ote zuen Mediterraneoa aurkitu.
Hala esan zuen, behintzat. Nik, hitz horien atzean, gehiago
sumatzen dut Sokratesen “ezjakintasuna” eta maieutika. Alegia, ez ote zen ari gu zirikatzen, geure kabuz pentsa genezan,
geure baitan generamanaz erdi gintezen. Agian, beste ahots
batzuek ere lagun diezaguke horretan.
Javier Melloni jesuita gaztearenak dira beste honako hitzok208:
Estamos claramente ante la complementariedad cognitiva de los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio
derecho es intuitivo y ve la parte desde el todo, mientras
TXHHOKHPLVIHULRL]TXLHUGRHVDQDOtWLFR\YHHOWRGRFRPR
resultado de la suma de las partes.
'HODSUHGRPLQDQFLDGHOXVRGHOKHPLVIHULRL]TXLHUGR
VH GHULYD HO SULQFLSLR GH OD QRFRQWUDGLFFLyQ TXH VLUYH
para individualizar los conceptos pero a costa de escindir
ODSODVWLFLGDGGHODUHDOLGDGVLQDVXPLUODLQWHJUDFLyQGH
los contrarios. En cambio, el hemisferio derecho acepta
ODFRQWUDGLFFLyQFRPRSDUWHFRQVWLWXWLYDGHODUHDOLGDG

 5DLPRQ 3DQLNNDU ÀORVRIRDN EHUUL] KRQHOD DPDLW]HQ GX
pasarte esanguratsu bat, datorren kapituluan baliatuko duguna209:
Toda verdadera experiencia no puede ser comunicada
ni expresada por medio de conceptos.

Berriro, bizi-esperientzien munduan gaude. Esan ezina
da benetako esperientzia. Ezin da kontzeptuz komunikatu
eta adierazi. Bai, ordea, atzeman. Nola? Intuizioaren bidez,
208
209

Melloni, 2011: 88-89.
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diosku Panikkarrek berak goiko hitz horiek baino lehenago.
Horixe bera esan berri digu Mellonik. Soilik intuizioari esker
gaindi ditzakegu ez-kontradikzioaren printzipioak ezarritako
mugak.
Baina, ondoren, nola azaldu hitzez intuizioaz antzemana?
Nola gainditu kontzeptuen mugak? Gadamerren beste pasarte batek argi diezaguke.
Heideggerren iritzia gogoratuz hasten da210:
/DRSLQLyQGH+HLGHJJHU>HV@TXHQRVREUHSDVDPRVHO
OHQJXDMHGHODPHWDItVLFDSRUTXHODJUDPiWLFDGHQXHVWUDVOHQJXDVDWDQQXHVWURSHQVDUDODPHWDItVLFD

Gadamerrek ondo ezagutzen zuen zer-nolako ahaleginak
HJLQ ]LWXHQ EHUH PDLVXDN PHWDÀVLNDUHQ KL]NHUD JDLQGLW]HQ
eta zer neurritan lortu zuen. Hala ere, ez zetorren bat haren
iritziarekin, eta honela zuzentzen du berehala:
([SUHVDUVHFRQVtPLOHVSDUiERODV\WRGDVODVGHPiV
PDQHUDVLQGLUHFWDVGHKDEODUTXHVHGHVDUUROODURQHQHO
SUy[LPR \ OHMDQR 2ULHQWH PXHVWUDQ XQD HVWUXFWXUD QDUUDWLYD\WUDQVPLWHQQRREVWDQWHLGHDVGHODPHWDItVLFD
ÀORVyÀFD (O OHQJXDMH GH HVRV WH[WRV QR WLHQH QDGD TXH
ver con la estructura predicativa del juicio y es independiente de toda gramática determinada. Incluso en la
WUDGXFFLyQWDOHVGLVFXUVRV\VHQWHQFLDVFRQVHUYDQXQD
profunda inteligibilidad.

Eta aurrerago211:
(Q HO KDEODU TXHGD VLHPSUH OD SRVLELOLGDG GH VXSHrar y sublimar la propia tendencia objetivante, lo mismo
TXH+HJHOVXSHUD\VXEOLPDODOyJLFDGHOHQWHQGLPLHQWR
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+HLGHJJHUVXSHUD\VXEOLPDHOOHQJXDMHGHODPHWDItVLFD
los orientales superan y subliman la diferencia entre los
ámbitos del ser, y los poetas superan y subliman todo lo
TXHYLHQHGDGRHQJHQHUDO

Antonio Zavalak ez zukeen asko beharko, noski, zerrenda
hori osatzeko, bertsolariak eta gainerako euskal herri-poetak
ere aipatuz.
Baina Oiartzunen bazuen oraindik zeresanik. Urrunago
begira jarraitzen zuen. Zauria zuen eztenka.
Kultur urraduraz
Hitzaldian, pentsamendu intuitiboak eta diskurtsiboak
historian zehar izandako bilakaeraz ere jardun zuen. Zer-nolako eragina izan zuten idazkeraren sorrerak eta inprentaren asmatzeak pentsamendu diskurtsiboaren garapenean eta
pentsamendu intuitiboaren murrizketan –bien arteko urraduran–; eta zer-nolako eragina izan lezakeen gaurko egoerak,
irudiaren kultura deitutakoak, pentsamendu intuitiboaren
indarberritzean –urraduraren konponbidean–.
Eta historia horren baitan kokatu zuen bertsolaritza, idazkerak artean astindu gabeko lurralde bateko emaitza. (Gogora dezagun ahozkotasuna izan zutela gai Herri Literatura III.
jardunaldi haiek.) Eta horren harira ulertu ahal izan zuen
Zavalak zergatik hasieran hain deigarri egiten zitzaizkion bertsoak212:
<HVWDPRVHQFRQGLFLRQHVGHDÀUPDUTXHODVGLIHUHQFLDVTXHHQXQSULPHUFRQWDFWRHPSHFp\RDYLVOXPEUDU
HQODVPHQWHVGHORVDXWRUHVGHQXHVWUDSRHVtDSRSXODU
GLIHUHQFLDVTXHPiVWDUGHYLFRQÀUPDGDVHQORVHVFULWRV
de don Manuel [Lekuona], tienen como causa principal
HOTXHEURWDQGHFDEH]DVHQODVTXHDOUHYpVTXHHQODV
212
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nuestras, el pensamiento intuitivo domina sobre el discursivo.

Agian, berriro ere ondo datorkiguke beste ahotsen bat sartzea hizketa honetan. Berriro ere, Javier Melloni izango dugu
solaskide.
Mendebaldeko eta Ekialdeko kulturak elkarrekin parekatuz, zazpi ezaugarri ipintzen ditu aurrez aurre binaka jesuita
gazteak. Dagoeneko, ezaguna egiten zaigu laugarren bikotea.
Honela dio Mellonik213:
5D]yQ DQDOtWLFD \ SULQFLSLR GH QRFRQWUDGLFFLyQ versus
UD]yQVLPEyOLFD\SDUDGyMLFD

Eta azaltzen du ondoren:
Lo propio de la cultura occidental está en su capacidad
GHLQTXLULUGHLQGDJDUODVFDXVDV\ORVHIHFWRVGHORVIHQymenos externos para intervenir y dirigir las fuerzas de la
QDWXUDOH]DHQXQDGLUHFFLyQGHWHUPLQDGD7HQHPRVXQDUHODFLyQIXQGDPHQWDOPHQWHDQDOtWLFD\XWLOLWDULVWDFRQHOHQtorno. Oriente, en cambio, [...] tiende a acoger la vida tal
como le es dada, sin dirigirla ni violentarla. En el zen enFRQWUDPRV XQD WHUPLQRORJtD TXH FRUUHVSRQGH D HVWDV GRV
actitudes: la PLUDGDÁHFKD y la mirada-copa. La primera es
GLVFULPLQDWRULDDJXGDFRPRODSXQWDGHXQDÁHFKDGLULJLGDDXQ~QLFRREMHWLYRTXHGHMDGHODGRWRGRORTXHQRVH
encuentra en su trayecto. La mirada-copa, en cambio, se
TXHGDTXLHWDSDFtÀFDDELHUWDVRORUHFLELHQGR\DFRJLHQGR
ORTXHHVPRVWUDGR

Zenbat oihartzun pasarte horretan, Antonio Zavalari ikasitakoaren argigarri eta osagarri! Ezin egokiago datorkigu pasartea, orain arte esandako guztia batera bildu eta Zavalaren
zauria ulertzeko.
213
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Ez da harritzekoa hitzaldi hau izatea Zavalaren maiteenetako bat, nahiz eta ia oharkabean pasatu zitzaigun Oiartzunen. Antoniok berak aitortu zigun, tarteka, ez zela saltzaile ona, ez zekiela bere jeneroa saltzen. Bestalde, hitzaldia ez
zuen Euskaltzaindiaren esku utzi, eta ez zen argitaratu Oiartzungo jardunaldi haietako beste hitzaldiekin batera214.
Agian, hurrengo aukeran hobeto asmatuko zuen jeneroa
saltzen. Bost urte barru izango zen, Deustuko Unibertsitatean.

5HQREL]LPXQGXDUHNLNRXUUDGXUD
Zavalak, 2003an, gonbidapen bat jaso zuen Estatu Batuetatik, Renoko Unibertsitateko Euskal Ikasketen Departamendutik, bertan hitzaldi bat egin zezan maiatzean, herri-literaturari buruzko sinposio batean. Hitzaldia idatzi eta bidali
egin zuen, han irakur zezaten215.
Antoniok bazekien hitzaldiaren entzule askok apenas
izango zuela Auspoaren berri. Beraz, distantzia pixka bat
hartuz azaldu beharko zituen gauzak. Hemengoentzat behin
eta berriro esanak berrituko zituen hangoentzat.
Lau gai jorratu zituela esan dezakegu. Ezagunak ditugu
laurak. Baina agortezina zen tolosarraren iturria. Beti zerion
ur bizia. Besteak beste, urraduraz mintzo zaigu berriro, baina
Arantzazukoak esan eta berrogeita zazpi urtera. Orain, argiago uzten dizkigu kontuak, mingarriak badira ere. Eta, bide
batez, herri-literaturaren funtsa azaltzen digu.

214

215

Joxe Ramon Zubimendi izan zen hitzaldia argitaratzen lehena. Osorik
ez bada ere, Jokaera-liburuan jaso zuen, haren balio eta garrantziaz
jabeturik (Zubimendi, 1995: 173-180). Gaur egun, aipatutako Auspoaren auspoan ez ezik, Euskaltzaindiaren web-gunean ere badago,
“Herri Literatura Jardunaldietako Antologia” bilduman.
Zavala, 2006: 209-224.
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Ibilbidea
Hitzaldia hasi, berrogeita bederatzi urteko ibilbidearen
berri emanez hasten da: zergatik sartu zen 1954an tamaina
hartako abenturan, nola hasi zen lanean, zer aurrekari izan
zituen, zer ibilbide egin zuen..., eta nola ikusten zituen kontuak 2003an.
Hori neurri handi batean esana zuen Deustuko hitzaldian, Honoris causa doktore izendatu zuteneko ekitaldian.
Alabaina bestelakoa zen Renoko sinposioaren testuingurua,
eta hartara moldatu zuen erabat hitzaldia. Baina, egokitze
hutsera mugatu gabe, zer eskainiko, berri orokor hori eman
eta balantzea ere egitean, eta herri-literatura errotik ulertzeko giltza.
Dena den, irakur dezagun hitzaldia hasieratik.
Egoki asko azaltzen du Antoniok, testigu baten ikuspegi
zabala hartuz, zerk eraginda sartu zen halako abenturan216.
/RSULPHUR¢FyPRPHHPEDUTXp\RHQHVWDDYHQWXUD"
3RUTXHQDFtHQ7RORVDYLOOD\DHQWRQFHVELOLQJHVLHQGR
ODQXHVWUDODSULPHUDJHQHUDFLyQTXHKDEODEDHQFDVWHOODQR0LEDJDMHOLWHUDULRHXVNpULFRVHUHGXFtDDDOJXQDV
FDQFLRQHVIUHQWHDXQDSURIXVLyQGHHVWXGLRV\OHFWXUDV
HUGpULFDV1RPHHPSXMySXHVHODPELHQWH
/DSULPHUDYH]TXHRtDORVEHUVRODULVIXHHQ$GXQDSXHEORHQWUH6DQ6HEDVWLiQ\7RORVD3HURPiVPHLQÁX\HURQ
los vendedores de bertso-paperak, de hojas con estrofas; los
FXDOHVKDVWDORVDxRVFLQFXHQWD\WDQWRVVHJXtDQYLQLHQGR
los sábados al mercado de Tolosa.
$OOtHQHOYLHMR3RUWDOGH&DVWLOODMXQWRDO&ROHJLRGHODV
(VFXHODV3tDVDQWLJXD'LSXWDFLyQ)RUDOSUHJRQDEDQHOORV
VXPHUFDQFtDHVGHFLUODFDQWDEDQ>@

216
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A esos vendeGRUHVORVYHtD\RDOVDOLUDOPHGLRGtDGH
GLFKRFROHJLR$SHQDVPHGHWHQtDSHURODLPDJHQGHOYHQdedor de hojas con un corrillo de oyentes en torno se me
JUDEy)XHHOFDERGHKLORGHOTXHOXHJRHPSH]DUtDDWLUDU
VLQVRVSHFKDUTXpJUan ovillo iba a salir.

Ezaguna dugu nolako zirrara eragin zioten bertsopapersaltzaileek Antonio mutikoari. Hain handia, horien oroitzapenak eraman baitzuen abentura hartan sartzera; eta ez horrenbeste bertsolariek edo bertsoek. Oroitzapen haiek izan
zituen hari-mutur –irudi berbera erabili zuen Deustuko hitzaldian–; eta, urteen joanean, mutur hartatik tira eta tira,
bildu eta bildu, osatu zuen altxorra.
Hitzaldian, aipatu zituen gainerako eragileak ere.
También me acercaron al mundo vasco mis excursiones
PRQWDxHUDVPLVDxRVHQ/R\RODYDOOHGRQGHVyORVHRtDHXVkera, y las lecturas de libros euskéricos. Desde Oña, CastiOODHVFULEtDFDVDHQFDUJiQGROHVTXHVLYHtDQHQHOPHUFDGR
DOJ~QYHQGHGRUGHbertso-paperak, le compraran una hoja y
me la mandaran.

Eta, azkenean, nola ez?, Xabierreko ikaslearena aipatu
zuen.
Pasé luego al coOHJLRGH-DYLHU+DEtDDOOtXQDOXPQRTXH
VROtDDOXGLUDORVbertso-paperasGHVXFDVHUtR$OPDUFKDUD
ODVYDFDFLRQHVGH1DYLGDGOHSHGtPHWUDMHUDDODYXHOWDHVDV
KRMDV&XDQGRDOGtDVLJXLHQWHGH5H\HVOOHJDURQORVDXWREXVHV GH XQR GH HOORV VDOLy XQ JULWR “Ekarri ditut!”. (¡Los
KHWUDtGR (VHJULWRODQ]DGRMXQWRDOFDVWLOORGH-DYLHUHQ
la noche del 7 de enero de 1954, fue el pistoletazo de salida
para mi tarea.

Arantzazuko lehen hitzaldi hartaz, berriz, honela idatzi
zuen217:
217
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0LODERUGHE~VTXHGDHQODTXHDWDQWDVSXHUWDVOODPDED LED VLHQGR FRQRFLGD $Vt IXH TXH D ORV GRV DxRV
y medio, en septiembre de 1956, cuando los materiales
recogidos eran ya considerables, me invitaran a presenWDU XQD FRPXQLFDFLyQ HQ XQDV MRUQDGDV HXVNpULFDV HQ
$UiQ]D]XODVSULPHUDVWUDVODJXHUUDFLYLO9HRDKRUDTXH
DTXHOOD SRQHQFLD IXH XQD GHFODUDFLyQ S~EOLFD GH LQWHQFLRQHV\SUR\HFWRVTXHGDEDRÀFLDOLGDGDPLWUDEDMR

Eta segidan erantsi zuen:
La hora de empezar a publicar lo recopilado, de devolver
DO SXHEOR OR TXH GHO SXHEOR KDEtD UHFLELGR OOHJy HQ 
6H FUHy SDUD HOOR XQD FROHFFLyQ GH OLEURV OODPDGD Auspoa,
SDODEUD TXH VLJQLÀFD el fuelle SRUTXH OD IXQFLyQ TXH GHVHPSHxDEDpVWHHQORVKRJDUHVGHORVFDVHUtRVODTXHUtDPRV
realizar también nosotros: avivar una llama.

Berehala, ikuspegia zabalduz, herri-literaturaren bihotzera jo zuen: zer egiteko zuen literatura horrek; nola bizi zuen
herriak, berak bilketa-lana hasi zuenean; eta zer egiteko duen
gaur egun, nola bizi duen herriak literatura bera. Eta horrekin batera eskaini zigun, zeharbidez bada ere, herri-literatura
errotik ulertzeko giltza. Gaur egungo aldaketa jorratu zuen
aurretik, ordea.
Gaur egungo aldaketa eta kultur urradura
Antonio Zavala, Arantzazuko hitzaldian, gordin bezain
labur mintzatu zen urraduraz. Orain, Renorako idatzitako
hitzaldian, berriro heltzen dio gaiari. Doinua ez da Arantzazukoa bezain sutsua, baina orduan ez bezalako argia eskaintzen digu.
Azken urteetako aldaketa azkarraz mintzo da lehenik218.

218
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<RVXHORGHFLUTXHHODPELHQWHHQTXHVHFULDURQORV
DEXHORVGHKR\VREUHWRGRORVGHiPELWRUXUDOVHSDUHFtD
PiV D OD (GDG 0HGLD TXH D OD HUD LQIRUPiWLFD HQ TXH
crecen sus nietos. Entre ambas generaciones hay más
GLVWDQFLDTXHODTXHPHGLDEDDQWHVHQWUHYDULRVVLJORV

Aldaketa horrek gauzen funtsari erasaten dio. Baita herriliteratura ulertu eta bizitzeko erari ere.
3HURHVWDPXWDFLyQQRDIHFWDVyORDODVFLUFXQVWDQFLDV
VLQRWDPELpQDODPLVPDHVHQFLDGHODVFRVDV<RDOPHnos, voy constatando, tras casi cincuenta años de dediFDFLyQDXQWHPDTXHpVWHVHKDDOWHUDGRKDVWDKDFHUVH
GLIHUHQWH9HRTXHHVGLVWLQWDODPHQWDOLGDGFRQTXHKR\
se crea y recibe la literatura popular.

Hona hemen, hitz gutxitan, lehengo gizartearen egoeraren
berri:
eVWDHUDDQWHVXQDQHFHVLGDGSDUDPXFKRV&RQORTXH
ella expresaba se creaba la mentalidad de las gentes, lo misPRTXHHOKRPEUHFXOWRIRUPDODVX\DFRQHOVHGLPHQWRGH
OD OHFWXUD GH OLEURV (Q QXHVWURV FDVHUtRV ORV QRPEUHV GH
;HQSHODU7[LUULWDR3HGUR0DULD2WDxRVRQDEDQLJXDOTXH
HQRWURViPELWRVORVGHDXWRUHVGHIDPDPXQGLDO/RTXHHO
PDJLVWHULRGHpVWRVHVSDUDHOKRPEUHFXOWRYHQtDDVHUSDUD
nuestro pueblo el de los bertsolarisDTXLHQHVWRPDEDQR
VyORFRPRDPDHVWURVVLQRFDVLWDPELpQFRPRDSURIHWDV
$VtIXHGXUDQWHJHQHUDFLRQHV

Eta noiz eta nola hasten diren gauzak aldatzen.
¢&XiQGRHPSLH]DDGHFDHUHVWDLQÁXHQFLD"(QODKLVWRULDGHORVSXHEORVKD\XQDHWDSDHQTXHWRGRHVFXOWXUD
SRSXODUOXHJRFRQYLYHFRQHOODODDGTXLULGDHQODVDXODV
3HURpVWDYDJDQDQGRWHUUHQR\IXHU]D\DOÀQDOVHDO]D
FRPR~QLFD
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Oso da esanguratsua pasartea. Arantzazukoa dakargu
gogora: “nosotros, los estudiosos, para eso, para hacernos estudiosos...”. Orain, bestelako doinua darie hitzei. Ez da hura
bezain garratza. Agian, orduan lehen pertsonan aritu zelako,
pluralean bada ere. Baina, berrogeita hamar urte geroago,
mezuak ez du gordintasunik galdu. Alderantziz. Orduan, gertuago zuen esperientzia mingarria, eta goi-mailako ikasketen
ondoriotzat jotzen zuen. Orain, berriz, herriak jasaten du esperientzia bera, nahiz hain goi-mailako ikasketarik egin ez.
Orokortu egin da egoera, prozesu luze baten ondoren219.
6XFHGHORPLVPRHQRWURVUDPRVHQODDUWHVDQtDSRU
HMHPSOReVWDHVODTXHHQXQSULQFLSLRSURYHtDGHXWHQVLlios y herramientas a todos. Luego viene la competencia
GHODLQGXVWULDTXHDFDEDDFDSDUiQGRORWRGR

Zientziak, industriak dena irensten dute. Errotikoa da aldaketa220.
Pero en ese momento se produce un cambio radical.
Esos objetos siguen con sus mismos componentes, pero
VLJQLÀFDQRWUDFRVD/RTXHHUDPHGLRRKHUUDPLHQWDSDUD
ODYLGDSDVDDVHUREMHWRGHDGRUQR9HPRVDVtDKRUDHQ
nuestras casas, o donde sea, como elementos de ornato,
OR TXH HQ QXHVWUD LQIDQFLD HUDQ XWHQVLOLRV SDUD OD YLGD
cotidiana: los yugos pasan a ser colgadores; las ruedas
de las carretas penden como las arañas de las iglesias;
ORVDOPLUHFHVGHVFDQVDQVREUHODVFyPRGDVODVKHUUDGXras se transforman en perchas... O se crean museos etQRJUiÀFRVUHXQLHQGRWRGRVORVXWHQVLOLRVTXHKDQFDtGR
en desuso. En las torres de las iglesias ya no suenan las
FDPSDQDV FRQ VXV GLVWLQWRV WRTXHV VLQR TXH JXDUGDQ
VLOHQFLR\VRQVXVWLWXLGDVSRUXQFDULOOyQ

219
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Aldaketa bera salatu zuen ohituretan ere:
7DPELpQODVYLHMDVFRVWXPEUHVTXHDQWHVHUDQYLGD\
DOPDGHOSXHEORSDVDQDVHUHVSHFWiFXORTXHYLHQHDVHU
otro tipo de ornato de adorno.

Eta zenbait ohituratan –eztei, erromeria...– eta folkloreadierazpenetan –dantza, txistulari, trikitilari...– gertatua azaldu ondoren, esaldi batean laburbildu zuen aldaketaren muina221:
/RTXHHUDYLGDKDSDVDGRDVHUHVSHFWiFXOR

Lehen, goi-mailako ikasketak egin zituztenen baitan gertatzen zen urradura; orain, orokorra da. Hain orokorra ere!
Herri-literaturaren beraren bihotza jotzeraino: lehengoa, bizia zen; oraingoa, ikuskaria. Luzea bada ere aipua, merezi du
hona osorik aldatzea; adibideak hain dira adierazgarriak eta
esanguratsuak222.
&RQ OD SRHVtD SRSXODU YDVFD YLHQH D RFXUULU OR PLVmo: lo de antes era vida. Vida HUDFXDQGRDTXHOFKLFR
TXHPHORFRQWDEDVLHQGR\DDEXHORGHFODUDEDVXDPRU
a una chica en unas estrofas [bertsoak] escritas en un
SDSHO TXH GHMy VXMHWR SRU XQD SLHGUD HQ OD VHQGD SRU
ODTXHHOODKDEtDGHSDVDUPLHQWUDVpORFXOWRWUDVXQDV
PDWDVYLJLODEDDYHUVLORUHFRJtDRFXDQGRGHVSXpVGH
OD~OWLPDHMHFXFLyQS~EOLFDGH*XLS~]FRDFRPRSHQDGHO
parricidio de Muatz, el bertsolari Zubizarreta, de AzcoiWLDFRPSXVRHVWURIDVTXHUHODWDEDQHOFDVR\DFXGLyDO
mercado de Azpeitia; se puso a cantarlas a una con un
KLMR\DPR]R\RWURGHGRFHDxRVTXHHVTXLHQ\DDEXHOR
PH OR FRQWDED \ YHQGLy ORV YDULRV PLOHV GH KRMDV TXH
KDEtDKHFKRLPSULPLU<vida era cuando en las guerras
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carlistas uno de los bandos publicaba una hoja de estrofas [bertsoak, berriro ere], comentando una batalla o un
acontecimiento; y el otro se apresuraba a sacar otra hoja
GDQGRVXSURSLDYHUVLyQGHORVKHFKRV

Bertso idatziei dagozkie adibide horiek. Berdin balio dute,
ordea, bat-bateko bertsoentzat223.
Vida era cuando a Xenpelar le avisan una noche de
TXH HQ VX FDPLQR GH YXHOWD D FDVD OH HVSHUDQ TXLHQHV
GHVHDQSURSLQDUOHXQDSDOL]D\pOQRYDUtDVXUXWDSHUR
cuando se acerca a donde le aguardan, canta tres estroIDVTXHH[SOLFDQORVKHFKRV\FRQYLHUWHDORVHQHPLJRVHQ
amigos.

Baina, denboran hain atzera egin gabe, berak bizi izandako gertaera bat ere baliatu zuen Antoniok, askoren eta askoren oroimenean dagoena, gertatu eta ia berrogeita hamar
urtera224.
Vida era cuando el 11 de junio de 1967, en el campeoQDWRGHEHUWVRODULVDORtUHOIDOORGHOMXUDGRGHTXHSDVDUD
DGHODQWHD;DOEDGRUGHMDQGRDWUiVDRWURVSDUWHGHOS~EOLFRSURUUXPSLyHQVLOELGRVTXHGXUDURQFLQFRPLQXWRV
\PHGLRKDVWDTXHDOÀQSXGRKDFHUVHRtU;DOEDGRUFDQWDQGRXQDHVWURIDTXHFDPELyODVSURWHVWDVHQDSODXVRV
estruendosos.

Eta iruzkin zorrotz honekin amaitu zuen paragrafoa:
$TXHOGtDODPXWDFLyQIXHDODLQYHUVDXQFDPSHRQDWRTXHWHQtDVXSDUWHGHHVSHFWiFXOR\WHDWURVHFRQYLUWLy
por un momento en realidad y vida.

Eta azkenik:
223
224

Zavala, 2006: 221-222. Nirea da letra lodia.
Zavala, 2006: 222. Nirea da letra lodia.
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Las estrofas de hoy [bertso idatziak nahiz bat-baWHNRDN@ HV IiFLO TXH VHDQ EDVWDQWHV GH HOODV DO PHQRV
PHMRUHVTXHODVGHDQWHV3HURVHFDQWDQHQXQUHFLQWR
FHUUDGRDQWHXQS~EOLFRVHQWDGRTXHTXLHUHYHUTXLpQOR
KDFHFRQPiVKDELOLGDGRHQXQDVREUHPHVDSDUDTXLHQHVDFDEDQGHUHIRFLODUVHFRQXQEXHQIHVWtQ(VDVtXQ
DUWHRHVSHFWiFXOR<QRSXHGHPHQRVGHVDEHUORDXQTXHTXL]iVQRVHORIRUPXOHDVtHOW[LVWXODULWULNLWLODULR
bertsolari.

Hitz egin ote daiteke ozenago? Hala ere, ez dut gai hau
amaitu nahi ohar txiki bat egin gabe, azken bigarren esaldiko
arte hitz hori dela-eta. Argi dago zer esanahi duen testuinguru honetan. Ez dagokio benetako arteari, baizik eta espektakulu hutsa den arte hilari, apaingarri eta eranskin hutsa
denari.
+HUULOLWHUDWXUDEL]LDHWDEL]LPXQGXNRD
Baina aurreko pasarte horietan, Zavala urraduraz ari
bada ere, zeharbidez agerian uzten digu zer zen herri-literatura beretzat: bizia.
Herri-literatura, Antoniorentzat, ez zen edergarri hutsa,
ez zen estetika soila, ez zen eranskin apaingarria, baserrietako zenbait erreminta berez ez ziren bezala225.
En ese momento se produce un cambio radical. Esos
objetos siguen con sus mismos componentes, pero signiÀFDQRWUDFRVD/RTXHHUDPHGLRRKHUUDPLHQWDSDUDOD
vida, pasa a ser objeto de adorno.

Ezin argiago utzi berri digu Xalbadorri txistu jo ziotenekoa kontatzen duenaren amaieran226.

225
226

Zavala, 2006: 220.
Zavala, 2006: 222.
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$TXHOGtDODPXWDFLyQIXHDODLQYHUVDXQFDPSHRQDWRTXHWHQtDVXSDUWHGHHVSHFWiFXOR\WHDWURVHFRQYLUWLy
por un momento en realidad y vida.

Bikoiztasuna berriro: batean, ikuskizuna eta antzerkia;
bestean, errealitatea eta bizia. Zehatzago esanda, txapelkeWD KDUWDNR ÀQDOHDQ HPD]WHJDLDUHQ SDSHUHDQ NDQWDWX ]XHQ
Xalbadorrek bai goizean eta bai arratsaldean, zozketak hala
erabakita. Baina txistuak ez zizkioten jo emaztegaiari, Xalbadorri baizik. Xalbadorrek kantatu zuen “txistuak jo dituzute
bainan / maite zaituztet orainik!” hura; ez emaztegaiak. Ondo
asko ulertu zuten entzuleek. Ondoren, ohiko bidetik jarraitu
zuen txapelketak. Errealitatea eta bizi-mundua utzirik, “ikuskizun eta antzerkiaren” mundura itzuli ziren Xalbador eta
Uztapide. Baita entzuleek ere. Halaxe esan beharko genuke,
Zavalaren hitzak erabiliz. Edo, haren hitzak eta Gadamerrenak uztartuz, jokora itzuli zirela esango nuke. Baina jokoa
ere bizi-mundukoa da.
Jokoa entzun orduko, nori ez datorkio gogora Joseba Zulaikaren Bertsolariaren jokoa eta jolasa saio zirikatzailea227?
Noizbait itzuli beharko dugu gaia berriro jorratzera, orduan
Gadamerren ahotsa ere tartekatuz, Zavalaren ahotsarekin batera228. Ikuspegi berriaren jabe egingo ginateke, noski.
Orain, dena den, gera gaitezen bizi-munduarena argitzen.
Lehen ere, erabilia dugu hitza behin baino gehiagotan. Agian,
orain da unerik egokiena zertxobait argitzeko.
Bizi-mundu honen oinarrian, Lebenswelt terminoa dago,
+XVVHUOÀORVRIRDN]DEDOGXRQGRUHQVDUULWDQHUDELOLRKLGHQD
Hemen, teknizismoetan sartu gabe, bi testuk lagun diezagukete zer esan nahi duen ulertzen.
227
228

Zulaika, 1985.
Ikus, besteak beste, Gadamer, 2001b: 143-181: “El juego como hilo
FRQGXFWRUGHODH[SOLFDFLyQRQWROyJLFD>GHODREUDGHDUWH@µ
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Lehenengoa, Antonio Zavalarena berarena da. Ezaguna
dugu229:
6HJ~Q QXHVWURV FiQRQHV QR KDEUi TXL]iV FDOLGDG OLteraria [bertsoetan]. Pero si a nuestro pueblo lo vemos
SHUPDQHFHU D OD HVFXFKD KHFKL]DGR \ UHtU IHOL] FRQ XQ
JRFH LQIDQWLO \ SURIXQGR R OORUDU QR VyOR HQ OD SD] LQYHUQDO GH VX FDVHUtR VLQR WDPELpQ FROHFWLYDPHQWH HQ HO
YDJyQGHXQWUHQROOHYDUDKRPEURVDOEHUVRODULGHFDOOH
en calle, como en un pueblecito de Vizcaya, entonces tenGUHPRVTXHSHQVDUTXHVHDFRQORTXHIXHUHREWLHQHHO
EHUVRODULVPRXQDLQÁXHQFLDTXHSDUDVtODTXLVLHUDQORV
PHMRUHVOLWHUDWRVTXHDOOtUHJLUiQRWURVFiQRQHVHVWpWLFRV
SHURTXHVHFRQVLJXHORTXHQRVRWURVTXLVLpUDPRVFRQORV
nuestros.

Bizi-munduaren erretratu biziagorik! Polita da bizi-esperientzien zerrenda: herria bertsoak entzuten, barrez zoratzen
edo negarrez, baserriko bakean nahiz trenean, edo kalez kale
bertsolaria bizkarrean dutela... Horixe da bizi-mundua: bizi-esperientzien mundua. Bizi-mundu horren kontrapuntu,
berriz, literato kultuen mundua aipatzen du Zavalak.
 %LJDUUHQ WHVWXD EHVWH ÀORVRIR KDQGL EDWHQD GD 0LFKHO
Henryrena. Honelaxe dio230:
(VKR\HQGtDDSHVDUGHORVPDUDYLOORVRVSURJUHVRVGHOD
ciencia o, más bien, a causa de ellos, cuando se sabe cada
vez menos sobre la vida. O, para ser más rigurosos, cuando
no se sabe nada de ella, ni siquiera que existe [...].
/RVELyORJRV>@VtTXHVDEHQTXpHVODYLGD1RORVDEHQFRPRELyORJRV²SXHVWRTXHODELRORJtDQRVDEHQDGD
GHHVWR²/RVDEHQFRPRWRGRVQRVRWURVSRUTXHWDPELpQ
HOORV YLYHQ SRUTXH DPDQ OD YLGD HO YLQR ODV PXMHUHV

229
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Zavala, 1996a: 36-37.
Henry, 2001: 49.
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SRUTXHDVSLUDQDXQSXHVWRKDFHQFDUUHUDH[SHULPHQWDQWDPELpQODDOHJUtDGHYLDMDUGHORVUHHQFXHQWURVHO
aburrimiento de las tareas administrativas, la angustia
de la muerte. Pero esas sensaciones y emociones, ese
creer, esa ventura o el resentimiento, todas estas expeULHQFLDVRDÁLFFLRQHVTXHVRQRWUDVWDQWDVHSLIDQtDVGHOD
YLGDQRVRQDVXVRMRVPiVTXH´SXUDDSDULHQFLDµ

Eguneroko mundua da bizi-mundua. Ohikoa. Orduan,
zergatik sortu Lebenswelt bezalako termino berezia, ohikoa
izendatzeko? Hain zuzen, zientziak eta mundu modernoak
arrotz bihurtu dutelako; eta, nahiz eta arrotz bihurtu, oraindik ere indarrean dugulako, zientziaren eta mundu modernoaren aurreko eta lehenagoko, bai denboraz, bai garrantziaz. Oraindik ere urradura ez baita erabateko eten.
Antonio Zavalak bizi-mundukoa ikusten du bertsolarien
eta herri-literaturaren mundua; eta bizi-mundu horren miUD] OLWHUDWRDN 0LFKHO +HQU\N EHUUL] ]LHQWLÀNRDUHQ EDLWDQ
atzematen ditu bi munduak: batetik, bizi-mundua; bestetik,
itxura hutsa.
Bizi-munduan, edozein gizon edo emakumek goza lezake egunerokoaren berezkotasuna. Horretarako, ez da ume,
aparteko poeta edo mistiko izan behar. Nahikoa da kutsatu
gabeko begiratua izatea. Begiratu horri esker gozatu zuen Antoniok, mutikotan eta gaztetxotan, Zerkausiko bertso-saltzaileen inguruko festa eta mendian ibiltzeari zerion gozamena.
%DODQW]HPRGXDQNXOWXUXUUDGXUDDUHDJRW]HQ
Antonio Zavala, Renorako hitzaldian zehar, bi momentutan geratzen da halako balantze moduko bat egitera.
Erdialdean, lehenik. Aurretik, bere buruaz mintzo da231.

231

Zavala, 2006: 218.
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3XHGHTXHVREUHYDORUH\RHVWHJpQHUR>MHQGH[HKHDUHQ
NRQWDNL]XQH]DULGD@SRUTXHHOHVFXFKDUXQEXHQUHODWRGHODELRVGHXQSDVWRUDODYH]TXHHOWLQWLQHRGHODV
HVTXLODVPLHQWUDVVHWLHQHQDQWHORVRMRVORVSLFRVQHYDdos del Pirineo o las amplitudes de la meseta castellana,
WLHQHGHVGHOXHJRXQJUDQHQFDQWR<VLJRDVtDGHODQWH
DXQTXHVLHPSUHFRQODGXGDGHVLKDJRORTXHKDJRQR
SRUORTXHHQVtYDOHVLQRSRUORTXHPHDJUDGD

Eta segidan:
/RTXHWDPSRFRDFDERGHGLOXFLGDUHVVLHQPLWUDEDMR
KDJR KLVWRULD DQWURSRORJtD HWQRORJtD ÀORORJtD R OLWHUDWXUD4XL]iFRQWHQJDXQSRFRGHWRGR3HURHVDOJRTXH
QDGDPHSUHRFXSD\TXHFDVLPHKDODJD

Azken balantzea, hitzaldiaren azken hiru lerrokadetan
egiten du232. Hirurek merezi dute iruzkinen bat edo beste.
5HSLWR TXH pVWDV >ODV PDVDV KHUUL [HKHD@ KDQ FDPELDGRPXFKRGHVGHTXHLQLFLpHVWDODERUKDFHFLQFXHQWD
años. Es decir, después de una vida dedicada a recoger
\VDOYDJXDUGDUDOJRTXHPHKDFtDGXHORVHSHUGLHUD3HUR
TXHQDGLHPHWRPHFRPRDXQKRPEUHTXHVHKDVDFULÀFDGR SRU XQD FDXVD 3RUTXH OD YHUGDG HV TXH DSDUWH
de algunos leves y pasajeros disgustos, esta labor me ha
hecho feliz durante todos esos años.

Nekez laburbil daiteke egokiago Antonioren ibilbidea. Baina gelditu zaio barruan arantzaren bat.
0iVGHXQDYH]VHPHKDUHSURFKDGRTXHQRKD\DIRUMDGRWHRUtDVLQWHUSUHWDFLRQHVRDQiOLVLVDFHUFDGHORVPDWHULDOHVTXHYR\RIUHFLHQGR

232

Zavala, 2006: 224.
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Eta, bere burua zuritzeko-edo, bi arrazoi aipatzen ditu,
dagoeneko ezagunak ditugunak.
3XHGHTXHVHDHQSDUWHDOPHQRVSRUTXHVHWUDWDGH
XQWHUUHQRHQHOTXHQRPHPXHYRWDQDJXVWR<WDPELpQ SRUTXH FUHR TXH XUJH PiV SXEOLFDU ORV PDWHULDOHVH[LVWHQWHV3HQVDEDTXHHVWRQRSRGtDHVSHUDUSHUR
DTXHOORVt\ORGHMDEDSDUDPiVWDUGH

Gogoan hartzeko arrazoiak dira, hasierako zalantza edo
´SXHGHTXHVHDµPRGDOL]D]LRKRULHUHEDUQHGHOD+DODNR]Dlantza-izpirik ez dago lerrokadaren azken bi esaldietan.
$KRUDVpTXHQRORKDUpQXQFD>WHRUL]D]LRODQD@4XHde, pues, para otros.

Berriro ere ez daiteke ozenago esan. Horren ondoren, lagunok lehendik ere ezaguna genuen oharra eranstea besterik
ez zitzaion gelditzen.
Esta urgencia [materialak ahalik azkarren argitara
eman beharrak] me ha impedido asimismo leer y enterarPHGHORPXFKRTXHVREUHHVWRVWHPDVVHKDEUiHVFULWR
HQRWUDVOHQJXDV\SDtVHV$VtTXHFXDQGRGR\HQWHRUL]DU
un poco, como hoy en lo del paso de elemento de vida a
REMHWRGHDGRUQRQRSXHGRPHQRVGHWHPHUTXHDORPHjor estoy descubriendo el Mediterráneo.

Letra larriz idaztekoa da azken esaldi osoa. Dagoeneko
ikasia dugu nola irakurri. Ez zebilen teoriaren azalean; herriliteraturaren bihotzean baizik. Mediterraneoa aurkitu izanaUHQEHOGXU]HOD"%HWHEHWHDQMR]XHQWLURDRQW]LDUHQÁRWD]LR
marran. Hortxe dago herri-literaturaren gaitza: bizi izateari
utzi eta apaingarri bihurtu izanean.
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Deustu: literatura da herri-literatura, artea
Horiek guztiak, azken batean, Deustuko hitzaldian esandako
hitz erabakigarri batzuen ondorio besterik ez dira233:
[no hay] dos literaturas, una culta y otra popular, sino
VyOROLWHUDWXUD

Lehen irakurketan, bi literatur motaren arteko bereizketan ipintzen dugu fokua: ez daude bi literatura; literatura
besterik ez dago. Berehala itzuliko gara puntu honetara.
Bigarren irakurketan, fokua aldatuz, zertaz ohartuko eta
beste gauza bat ere esaten ari zitzaigula Zavala: literatura
dela herri-literatura; beraz, artea dela.
Luze jardun dezakegu honetaz. Besteak beste, Gadamerren ahotsa baliatuz berriro234. Baina beste baterako geratzen
da. Hala ere, gaia urratzen hasiak gara, hiru oinarrizko kontzeptu bidelagun: bizia, bizi-esperientzia eta bizi-mundua.

233
234

Zavala, 2006: 35.
Gadamer, 2001b: 121-142. Kapitulu bati dagozkion orrialdeak dira.
(VDQJXUDWVXDGDNDSLWXOXDUHQL]HQEXUXD´5HFXSHUDFLyQGHODSUHgunta por la verdad del arte”. Horren hurrengo kapitulua da arestian,
228. oin-oharrean, aipatua: “El juego como hilo conductor de la expliFDFLyQRQWROyJLFD>GHODREUDGHDUWH@µ'HQDGHQ*DGDPHUUHQREUD
osoaren baitan irakurri behar dira biak ere.
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8. Azken giltzarria: ez-dualtasuna
Antonio Zavalak, Joxerra Garziak egindako elkarrizketan,
Deustuko hitzaldia ez zuen kokatu herri-literaturari buruzko
teoria-lanen artean. Baina, ikusi berri dugunez, hitzaldi hartako esaldi bakar batean laburbildu zuen herri-literaturari
buruzko teoriaren funtsa.
Era berean, esaldi berak jartzen dio azken giltzarria kultur urradurari buruzko gogoetari ere. Esaldi horrexetan dago,
hain zuzen, Antonioren obra guztia koroatzen duen aurkikuntza. Aurkikuntza bera, egitasmo bikoitzaren azken giltzarri.
Orain, Deustuko hitzaldiaz jardungo dugu lehenik, aurkikuntzaz jabetzen hasteko; aurkikuntzan sakontzen saiatuko
gara ondoren.

Deustuko hitzaldia
'HXVWXNR8QLEHUWVLWDWHDNDQ)LORVRÀDHWD/HWUHQ)DNXOtateko Honoris causa doktore izendatu zuen Antonio Zavala,
herri-literaturaren alde egindako lana aitortuz eta eskertuz.
Handikiro gauzatu zen ekitaldia, horrelakoetan ohi denez,
unibertsitateko areto nagusian, paraninfoan. Aurrealdeko mahai
luzearen erdian zegoen Antonio, Honoris causa doktore izendatzear, ezker eta eskuin zituela Unibertsitateko agintari akademikoak. Aretoaren albo batean eseri ziren Unibertsitateko
doktoreak, dotore jantzita, birreta eta guzti. Behean geunden
Antonioren hainbat ezagun eta lagun.
Ekitaldi beroa izan zen, Zavalaren beraren hitzaldia ardatz izan zuena. Esker oneko hitzaldia egin zuen Antoniok,
herri-literatura biltzen, ikertzen eta plazaratzen egindako ibilbidearen berri ere emanez, euskaraz eta gaztelaniaz.
Orain, hitzaldia xehatu gabe, Antoniok eskainitako harribitxian ipiniko dugu arreta osoa. Horixe dugu hark urtetan
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eta urtetan landutako bitxia, egitasmo bikoitzari txapela jantziko ziona, tolosarrek egin ohi duten gisan.
Salaketa gogor bat eginez ipini gintuen talaian. Ezagun
zaharra genuen salaketa, baina durundi berezia izan zuen
areto handi hartan235.
Cuando se iniciaron las tareas de recopilar de boca del
SXHEORPDWHULDOHVOLWHUDULRVVHFUHySDUDHVWRVFRPR\DKH
dicho, el término de folk-lore o saber del pueblo, o literatura
RUDO R SRSXODU 3HUR VH WUDWDED GH XQD HWLTXHWD XQ WDQWR
LQMXVWD\WDLPDGD3RUTXHOOHYDEDGHQWURXQMXLFLRGHYDORU
TXHPDUFDEDGLIHUHQFLDV\FDWHJRUtDV/RXQRHUDORFXOWR
lo docto, lo letrado, lo noble; lo otro, lo inculto, lo indocto, lo
LOHWUDGRORSOHEH\R+DEtDXQSODQRVXSHULRU\RWURLQIHULRU
1RVyORHQ2ULHQWHH[LVWHQFDVWDV

Bere burua ere salatu zuen, damua agerian utziz.
<HQHVWDWUDPSDKHPRVFDtGRWRGRVRFDVLWRGRV5HVXOWDDVtTXHGXUDQWHDxRVKHPRVKDEODGR\HVFULWRDGPLWLHQGRLQJHQXDPHQWHWDOGLVWLQFLyQ(VRHVDOJRGHORTXH
\RDOPHQRVPHVLHQWRDKRUDDYHUJRQ]DGR3RUTXHFHGtDPRVVLQPiVXQWHUUHQRGHOTXHQRGHEtDPRVUHWLUDUQRV

Eta ondoren eskaini zigun harribitxia:236
+DVWDTXHDOFDERGHPXFKDVLGDV\YHQLGDVGHPXFKDV
YDFLODFLRQHV\VHQWLPLHQWRVGHLQFRQIRUPLVPRRtGHOD-
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Zavala, 2006: 34.
Deustuko hitzaldiaren entzule zuen Antonio Pérez adiskide mina, Oiartzungoan Rafael Andolz izan zuen bezalaxe. Dagoeneko badakigu zenbat lagundu zion asturiarrak hasieran. Gero, hura izan zuen, bizitzan
zehar, bidaide eta gogaide min. Harekiko esker oneko hitzaldia ere izan
zen tolosarrarena. Noizbait aztertu beharko dira biek elkarri idatzitako
gutunak ere. Koldo Mitxelena Kulturunean daude adiskide min horrenak. Dena den, uste ere izan dut Antonio Pérezi entzun ziola aipatutako esaldi erabakigarria. Berari galdetu diot. Ez dago seguru.

228

ELRVGHXQDPLJRTXHQRKDEtDGRVOLWHUDWXUDVXQDFXOWD
\RWUDSRSXODUVLQRVyOROLWHUDWXUD237.

Azken hitz horietan dago guztia: ez daude bi literatura;
literatura baizik ez dago. Hitz zehatzak dira, ondo neurtuak.
Eztanda baten eragina izan zuten hitz horiek unibertsitateko areto nagusian. Doktoreen artean izan zen kopeta zimurtu eta harridura azaldu zuenik; bakarren batek nabarmen
samar. Ustekabean harrapatu gintuen, era berean, Antonioren paradoxetara ohituak geundenok ere. Aztoratu ere ginen:
ez ote zen urrunegi joan maisua, noiz eta bere ibilbidearen
unerik nabarmenean. Ez ote zuen gailurraren haizeak gehiegi
zorabiatu. Baina gustura eta batez ere seguru sumatzen genuen doktore berria. Horrek lasaitzen gintuen.
Gaur, hitzaldia eskuetan, hobeto balora dezakegu pasarte
deigarri hura. Ez da gauza bera pasarteak entzutea eta irakurtzea. Orain, behar adina asti har dezakegu hitzak hausnartzeko. Alde dugu igarotako denbora ere. Hobeto ezagutzen dugu
Zavalaren obra, eta hobeto prestatuak ditugu geure ontziak.
´4XLGTXLGUHFLSLWXUDGPRGXPUHFLSLHQWLVUHFLSLWXUµGLRHVDHra zaharrak: jasotzen duenak ontziaren arabera jasotzen du.
Arantzazun, 1956an, ezinbestekotzat jo zuen ikuspegi berria, bertsolaritza behar bezala estudiatzekotan. Deustun, berrogeita hiru urte geroago, zer esango eta, batetik, ez daudela
bi literatura –kultua eta herri-literatura– eta, bestetik, literatura baizik ez dagoela.
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Bide batez, gogora dezagun nola eman zuen Oiartzunen beste aurkikuntza haren berri. Hain dira antzekoak Deustuko pasartea eta
hura:
<DQRUHFXHUGRORVSDVRVFRQFUHWRVSRUORVTXHOOHJXpDXQDVROXFLyQ
TXHDOPHQRVDPtPHVDWLVÀ]R2VLpVWDPHYLQRGHUHSHQWH(OFDVRHV
TXHGHXQPRGRXRWURVHPHKL]RPDQLÀHVWRTXHFRQODSRHVtDSRSXODU
PHHQFRQWUDEDDQWHWH[WRVTXHEURWDEDQPiVGHXQSHQVDPLHQWRGHWLSR
LQWXLWLYRTXHXQRGLVFXUVLYR
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Lehen kolpean, erraz jasotzen dugu lehen esaldia, nahiz
eta harridura sortzen digun: ez daude bi literatura. Eta, harridura horren eraginez, itzurian joan dakiguke bigarrena –“sino
solo literatura”–, ohartu gabe lehena bezain harrigarria dela
esaldia.
 ´6LQRVyOROLWHUDWXUDµHVDQ]XHQ=DYDODN]HUHWD´VLQRuna
sola literatura” espero genuenean. Eta, agian, horixe jasoko
JHQXHQ 'HXVWXQ %DLQD LGDW]LDN ´VLQR VyOR OLWHUDWXUDµ GLR
Eta, deskuiduan hutsen bat dela uste izango bagenu, berriro
dio bi orrialde geroago: “no hay literatura culta y popular,
VLQRVyOROLWHUDWXUDµ
Zehaztasun handiz jardun zuen Zavalak Deustun. Kontu
osoz eskaini zigun harribitxia. Ez zen izan bat-batean sortutako burutazioa. Urteak eta urteak behar izan zituen ondorio
horretara iristeko, hainbat joan-etorri, zalantza eta borroka.
Harik eta adiskide minaren ahotik ideia hura entzun zuen
arte. Hura entzun orduko ohartuko zen ideia hartan zuela,
hain zuzen, bila zebilen giltza nagusia.
Doktore berriak bazekien entzule guztiok ez genuela ideia
hura erraz onartuko, eta ondo prestatua eraman zuen hitzaldia. Besteak beste, sei aldiz erabili zuen dualidad hitza, eta
behin dual adjektiboa. Hitz zehatzak dira berriro. Arazoaren
erdigunea zuten jomuga. Zavala ez zebilen badaezpadako
kontuetan.
Hitz zehatz horien indargarri, irudi esanguratsuak erabili zituen. Oso maitea zuen bat: goiko pisuena eta beheko
pisuena238.
Su fraude [bitasun edo dualtasun horrena] radica en
TXHFRQFHGHDORVGHOSLVRGHDUULEDHOGHUHFKRDVXEHVWLmar a los del piso de abajo.

238

Zavala, 2006: 35.
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Eta beheraxeago:
No es raro encontrar textos de los del piso de abajo
enmendados por los del piso de arriba.

Beste batzuetan, plano erabiliko du, piso hitzaren ordez.
Deustuko Unibertsitateak koroatu zuen Zavalaren ibilbidea, eta Antoniok gailur horretatik eskaini zigun, bihotzaren
hondotik, bere gogoetaren azken emaitza eta bihozkada.
Poz betea zerion egun hartan. Berriro, hitzaldiaren amaieran, “eureka!” oihu egitea besterik ez zitzaion falta –aurkitu
dut!–, berrogei eta bost urte lehenagoko “ekarri ditut!” haren
oihartzun. Azkoitiar mutiko haren hitzek eman zioten hasiera
Zavalaren lanari, 1954aren urte-hasieran; orain, 1999aren
amaieran, poz betea dario Antoniori.

Azken giltzarria: ez-dualtasuna
Hitz gutxitan laburbildu zuen Antoniok bere aurkikuntza. Ez
daude bi literatura: kultua eta herrikoia; literatura baizik ez
dago. Hitz horiek utzi zituen zur eta lur hainbat doktore; eta
haiek bezala zenbait entzule ere. Esaldi horrek zulatu gaitu
geroztik maiz, eta sarri galdetu izan diogu geure buruari zer
esaten ari zen Zavala zehatz-mehatz.
Gaur, esaldiaren muina atzeman dudalakoan nago. Hortxe dago tolosarraren lan guztia ulertzeko giltza eta giltzarria.
Hortxe, aurkikuntza erabakigarria: ez-dualtasuna. Eta, aurreratu bezala, aurkikuntza horren harira hartzen dute esanahi betea bai haren herri-literaturari buruzko teoriak, bai
urradurari buruzko gogoetek.
Ez-dualtasuna
Lehenik eta behin, jar diezaiogun izena aurkikuntzari, airean gal ez dadin. Eta egin gaitezen izenak adierazi nahi duenaren jabe. Zavalak berak lagunduko bi eginkizunetan.
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Izenaren atarian gelditu zen Antonio. Dualtasuna hainbestetan salatu bazuen, zergatik ez deitu ez-dualtasuna defendatzen zuen jarrera eta ikuspegiari? Izen horren esanahia
azaltzeko, adibide ezin hobea jaulki zuen Deustun: ez daude
bi literatura; literatura baizik.
Baina nola ulertu esaldi hori? Nola ulertu ez-dualtasuna?
Kontuan izan behar dugu, hasteko, Zavalak ez zituela bi
literatura motak nahasten. Inola ere ez. Hain zuzen, bi literatura motak bereizteak eraman zuen bere lan erraldoia hasi
eta garatzera. Bi pasadizok lagun diezagukete horretaz jabetzen.
Lehenengoa. Bilboko gabon-kantak liburua prestatzen ari
zela, hor bota nion, jakin gabe zer urtetako gabon-kantak zituen argitaratzeko, Unamunok ere egina zuela gabon-kanta
bat euskaraz eta agian mereziko zukeela bilduman sartzea239.
Bat-batean erantzun zidan: “Baina ez al gara herri-literaturako lanak plazaratzen ari?”. Horrela bota zidan, pluralean,
errietaren eztena kamustuz. Hitz zorrotzagoak merezi nituen,
noski: “Horrenbeste urte elkarrekin eta oraindik ez al dakizu
zertan ari naizen?”.
Bigarren pasadizoa, ondo ezaguna dugu Euskaltzaindiko
Herri Literatura Batzordekook. Askotan entzun genion esaten, izan ere, komenigarria izango litzatekeela bi maila bereiztea bertsopaper-lehiaketetan: herri-mailakoak eta kultuak;
bestela, herri-mailakoak normalean galtzaile ateratzen direla
kultuen aldean, eta pena dela hala gertatzea; halako aberastasuna dagoela herri-mailakoetan.
Bigarren pasadizo honek agerian uzten digu zer zentzu
zuen Zavalaren bereizketak. Herri-literaturaren aldeko diskri239

Liburua erabat amaitu gabe utzi zuen Zavalak, eta 2012 urtean plazaratu genuen Auspoa bilduman, 324 zenbakiaz eta Bilboko gabon
kantak (1755-1832) izenburuaz.
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minazio positiboa zen; ahularen aldeko diskriminazioa; gaur
egun, euskararen alde edo emakumeen alde errebindikatzen
dena. Errebindikazio horrek eraman zuen, hain zuzen, herriliteratura ere literatura dela aldarrikatzera; literatura kultua
bezainbatekoa eta ez bigarren mailakoa.
Beraz, bi literatura mota daude, eta biak dira literatura.
Bestela esanda, ez dira bi literatura eta ez da literatura bat.
Horixe zen Zavalaren errebindikazio bikoitza. Une batzuetan,
kontua argi dagoela dirudi; beste une batean, ordea, korapilatu eta ilundu egiten zaigu. Nola uztartu bi errebindikazioak:
literatura ez da bat, literatura ez da bi? Nola gainditu kontraesana?
 )LORVRÀDN DVSDOGL HJLQ EHKDU L]DQ ]LRQ DXUUH SUREOHPD
berari: nola gainditu dualismoa, monismoan erori gabe? Eta
=DYDODNÀORVRÀDQOL]HQW]LDWXDL]DQLNH]DJXQD]XHQSUREOHma. Ezagunak zituen zenbat jira eta bira eman dituen MendeEDOGHNRÀORVRÀDNSUREOHPDKRULHEDW]LH]LQLN(WDH]DJXQDN
zituen, jakina, zer-nolako bihurrikeriaz azaldu duen teologiak
zer den Trinitatea –hiru pertsona eta Jainko bakarra240– eta
zer den Jesukristo –bi izaera eta pertsona bakarra–. Eta bazekien zenbat buruhauste, tirabira, borroka eta sufrimendu
eragin dituzten horrelako arazoek.
Era berean, Zavalak ezaguna zuen Ekialdeko jakinduria,
bai han lan egindako jesuiten ahotik, bai liburuen bidez. Eta,
ezaguna ez ezik, maitea ere bazuen. Zenbat aldiz galdetu ote
zion bere buruari zer egingo ote zukeen Indian, baldin eta
hara bidali izan balute gaztetan Konpainiako nagusiek, berak
eskatu bezala? Guk, ez badakigu ere, suma dezakegu, bate240

Antonio Zavalak pozarren jaso eta plazaratuko zituen, 1966an, oso
gaztetatik ezagutzen zituen bi bertso. Lehenik, Amezketako erretoreak Fernandori botatakoa, hau txarteletara joandakoan; eta, ondoUHQ )HUQDQGRUHQ HUDQW]XQD GRWULQD WHRORJLD HWD ÀORVRÀD JX]WLHQ
gainetik eta azpitik (Auspoa 54: 78-79).
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tik, Indian hemen baino lehenago aurkituko zukeela ez-dualtasunaren giltza eta, bestetik, giltza hori eskuetan izanik, hemen baino ordu gehiago eskainiko ziokeela herri-literaturari
buruzko teoria lantzeari.
Izan ere, Indian bizirik dago advaita izeneko ikusmoldea.
,]HQKRULHPDWHQ]DLREDLVLVWHPDÀORVRÀNRWHRORJLNREDWLEDL
esperientzia espiritual bati ere. Horien arabera, Mundua eta
Jainkoa ez dira bat, baina ez dira bi ere; edo, nahiago bada,
ez-bi dira. Horixe esan nahi du advaita hitzak, sanskrito hizkuntzan: ez-bi edo ez-dualtasuna (a: ez; dvaita: bi).
Ikuspegi honen arabera, Jainkoa eta Mundua ez dira bat;
Jainkoa eta Mundua ez dira bi. Esaldi –proposizio– horiek bakarka hartuta ez diote problemarik sortzen pentsamenduari;
bai, ordea, biak batera hartzen badira. Orduan, ez-kontraesanaren printzipioarekin egiten du topo arrazoiak. Eta honek
ezin lezake printzipio hori saihestu eta gainditu.
Horixe gertatzen zaigu geuri ere, Zavalaren bi errebindikazioak uztartzen hasita. Bakarka hartuta, biak ulertzen
ditugu. Batetik, literatura kultua eta herri-literatura ez dira
bi (“biak dira literatura” dio Zavalak); bestetik, ez dira bat
(biak bereizi beharra defendatzen zuen tolosarrak; eta bereizketa horren gainean eraiki zuen bere obra erraldoia). Baina bi
errebindikazioak batera ulertu nahi baditugu, nahastu egiten
zaigu burua, pentsamendua, arrazoia.
 /X]HMDUUDLGH]DNHJX]HQEDLWWHRORJRHGRWDÀORVRIRJRJDLde eta bidaide hartuta; besteak beste, Raimon Panikkar kataluniarra. Oraingoz, bego honetan.
Intuizioa
Ulertzekoa da Zavalaren hitzek Deustuko hitzaldian eragindako harridura. Izan ere, paradoxikoak ez ezik, kontraesankorrak ere badira, eta aurrez aurre egiten dute talka zere234

kin eta gure kulturaren oinarri sendo batekin: ez-kontraesanaren printzipioarekin.
Nola atera ataka horretatik? Hona hemen Panikkarren
pasarte luzexka bat, zerbait soilduta bada ere argitasunaren
mesedetan; lehenago baliatua dugu azken esaldia241:
¢+D\RWUD´IDFXOWDGµTXHSXHGDDSUHKHQGHUVLPXOWiQHDPHQWHODYHUGDGGHHVWDVGRVSURSRVLFLRQHV>TXH'LRV\HO
Mundo no son una sola cosa ni tampoco dos cosas diferentes, en resumen, ni uno ni dos, sino advaita]? El advaita (y
SUiFWLFDPHQWHFXDOTXLHUPtVWLFDHVWDUtDGHDFXHUGR DÀUPD
TXHWDO´IDFXOWDGµH[LVWH\ODOODPDanubhava, experiencia,
LQWXLFLyQ\WDPELpQJUDFLDIHGRQUHYHODFLyQHOWHUFHURMR
–el RFXOXVÀGHL de los Victorinos del siglo XII. Cuando se ha
H[SHULPHQWDGRTXH'LRVHVWiHQWRGRTXHWRGRHVWiHQ'LRV
\TXHVLQHPEDUJR'LRVQRHVQDGDGHORTXHHVHQWRQFHV
VHHVWiFHUFDGHODUHDOL]DFLyQGHODDXWpQWLFDH[SHULHQFLD
advaitaTXHFRPRWRGDYHUGDGHUDH[SHULHQFLDQRSXHGHVHU
comunicada ni expresada por medio de conceptos.

Zer-nolako jakinduria pasarte horretan, Ekialdean eta
Mendebaldean mendeetan zehar bizi eta jasotakoa! Horra
hor, Panikkarren hitzetan, nola gainditu duen jakinduria betierekoak ez-kontraesanaren printzipioa: arrazoiak ezin duena, intuizioak lezake. (Hara hor, bide batez, zenbat izen erabili ohi diren han eta hemen mendeetan zehar, intuizioarekin
batera, ahalmen edo baliabide bera izendatzeko.)
Antonio Zavalak pozez gainezka bereganatuko zukeen pasarte hori. Herri-literatura eta literatura kultua ez dira bi, eta
ez dira bat; baizik ez-bi (advaita). Eta hori ezin du ikusi pentsamendu diskurtsiboak; bai, ordea, intuitiboak.

241

Panikkar, 2004: 60. Egilearenak berarenak dira letra etzanak. Eta
berea da, halaber, kortxete arteko esaldia ere, nahiz eta neuk kokatu
hor, aurreko pasartetik hartuta, letra etzan eta guzti.
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Beldur zen tolosarra, Oiartzunen, ez ote gintuen eramango
Mediterraneoa aurkitzera. Ezaguna egiten zitzaion, nonbait,
han azaltzera zihoana. Sumatu ere sumatuko zuen, agian,
entzuleei ez zitzaigula erabat arrotza egingo. Seguruenik, jaNLQJR]XHQÀORVRÀDHGRWHRORJLDNR]HUOLEXUXWDUDMRODJXQW]D
bila. Aukeran nahiago izan zuen, ordea, bere baitatik jardun,
bere esperientzian oinarrituta, nahiz eta ondo jakin, Panikkarren hitzetan, “benetako esperientzia ezin dela kontzeptuen
bidez komunikatu eta azaldu”. Eta nahiago zuen, era berean,
guk geuk egitea geure bidea.
Kultur urradura
Eta, azkenik, ez-dualtasunaren eskutik ohartzen gara zernolako zauria zegoen Antonio Zavalaren egitasmoaren sorburuan. Deustuko hitzaldiaren harira ohartzen gara zauriaren
handiaz eta sakonaz. Azken batean, dualtasunak eragindako zauria zuen tolosarrak etengabe eztenka. Arantzazuko
hitzaldian, sumatzen dugu ez zela nolanahiko eztena; Oiartzungoan, sustrai sakonekoa ageri zaigu; Renorakoan, berriz,
are ezten nabarmenagoaz jabetzen gara. Deustuko hitzaldiak
erakusten digu eztena ezin gordinago.
Gizaki guztiak bezala, bere baitan bizi zuen Zavalak paradoxa. Baina gizaki gutxik bezala jasaten zuen, erraiak erretzeraino, Mendebaldeko kulturaren garapenak mendeen joanean areagotu besterik egin ez duen dualtasuna.
Ekialdeko kultura ondo ezagutzen duen jesuita batek, Javier Mellonik, lagundu digu, Oiartzungo hitzaldiaren harira,
Antonioren zauria hobeto ezagutzen, kopa-begirada eta gezibegirada direlakoen eskutik. Faktore biologikoen eraginez, gizaki batzuek errealitatea era intuitiboan ikusteko joera dute,
kopa-begiradaz; beste batzuek, era analitikoan ikustekoa,
gezi-begiradaz. Zavalaren hitzetan, pentsamendu intuitiboa
dute lehenengoek; diskurtsiboa bigarrenek.
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Dena delakoagatik, lehen joera nagusitu da Ekialdeko
kulturan, bigarrena Mendebaldekoan. Han, ikuspegi intuitibo eta bateratzaile horren arabera joan dira eratuz eta eraiNL]ÀORVRÀDWHRORJLDHWDSVLNRORJLDEDOGLQHWDEHUHL]NHWDKRUL
egitea zilegi bada Ekialdeko kasuan. Mendebaldean, alabaina, ez-kontraesanaren printzipioa oinarri hartuta eratu eta
HUDLNLGLUDÀORVRÀDWHRORJLDHWDSVLNRORJLDHWDKDXHQEDLWDQ
ere bereizketak egin ohi dira, bereizketak bereizketaren gain,
analisiaren analisiaz.
Kultura horietan jaiotako gizakiak, berriz, bateragarri
egin beharko ditu, batetik, bere izaera eta pentsamendu-joerak eta, bestetik, jaio deneko lurraldean nagusiak diren ikusmoldeak eta joerak. Gizaki batzuek erosoago sumatuko dute
beren burua; beste batzuk, ez horrenbeste. Nolako izaera duten eta non jaio diren.
Orain, lerro horien argitan, agian hobeto uler ditzakegu
Antonio gaztearen Arantzazuko hitz haiek242:
(VXQDGHODVPiVIDWDOHVTXLHEUDVGHOYDVFXHQFHTXH
WRGD FXOWXUD TXH VH LQJLHUD KD GH VHU IRU]RVDPHQWH H[traña y desviadora.

Eta, beharbada, honela egokituko genituzke lehen momentuan: “Euskaldunok irensten dugun kultura oro, derrigorrez, kultura arrotza eta desbideragarria da guretzat. Hortik
datorkio euskal kulturari erasorik larrienetako bat”.
Dagoen dagoenean, gordinegia egiten zaigu esaldia. Gazte
baten ahoberokeria irudituko zaio norbaiti. Baina ondo etorri zitzaion Zavalari bere egitasmoaren garrantzia azaltzeko
Arantzazun. Eta Zavalak berak erakutsiko digu, urteen joanean, nola kendu beroarenak gaztetako hitz haiei.
Oiartzungo hitzaldiari esker, gaur badakigu funtsean zer
kontrajartzen zituen tolosarrak, euskal eta erdal kulturak
242

Zavala, 1996a: 34.
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bainoago: kultura intuitiboa eta kultura diskurtsiboa; hau
da, Ekialdean eta Mendebaldean nagusi diren kulturak. Era
berean, badakigu zerk eragiten duen kultur urradura: kultura diskurtsiboaren ikuspegiaz jasotzea eta aztertzea berez
kultura intuitiboari dagozkion bizipen eta egitateak. Eta aurreikusten dugu nondik nora doan urraduraren osabidea ere,
ez-dualtasunaren eskutik.
Oso dira zaharrak eta orokorrak urraduraren sustraiak.
Antzinatean dute sorburua eta bizitzaren arlo guztietan hedatu dute zauria. Oso da zaharra eta orokorra eta aldi berean
berria osabidea. Antonio Zavalak ez-dualtasunaren lurraldea
igarriz eta iragarriz jarri zion azken giltzarria bere egitasmo
bikoitzari.
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Hauspoa

9. Hauspoa

Bilatzailea desegingo da,
bilaketak jarraituko du.
Bilaketa da azken errealitate amaigabea.
Nisargadatta
Antonio Zavala (Tolosa, 1928 – Iruñea, 2009) Xabierren
hilobiratu genuen 2009 urtea estreinatu berritan. Berehala
beteko zituen laurogeita bat urte. Xabierren bertan ekin zion
bertsopaperak biltzeari, berrogeita hamabost urte lehenago.
Xabierren bizi izan zen azken hamar urteetan. Hantxe amaitu
zuen ibilbide harrigarria.
 ;DELHUUHQXUWDUULOHNRLJDQGHDUUDWVDOGHKDUWDQÀOPEDtean bezala ikusi genuen Antonio Zavalaren bizitza eta egitasmoa, haren ibilbidea eta emaitza. Eta Xabierren, eguzkia sartzearekin batera, Hauspo bihurtzen hasi zitzaigun Auspoa.
Baina ondo amaitu beharra genuen dolua, iraganaren
inertziak ez ziezagun zetorrena ezagutzea galarazi, Javier Melloniren hitzetan.
Noizbait hasi nintzen lan zaharrak bildu eta saiakera hau
zirriborratzen. Pixkana-pixkana joan ziren aurreko atalak eta
kapituluak itxura hartzen, Antonioren egitasmoa, ibilbidea
eta obra argituz zihoazen neurrian.
Orain, saiakeraren azken kapituluan, taxu eta izaera
berria hartzen du aurreko kapituluetan esanak. Irudi osoa
eratzen dute aurreko kapituluetako izpi eta printzek, hiru
unetan. Lehenengoan, esanahi berriaz azaltzen zaigu Antonioren ibilbidea. Bizi-ibilbidea da, biziaren taupaden lekuko.
Bizi-ibilbide horren harira, berez irteten zaigu argira saiakera
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honen galdera nagusiaren erantzuna, bigarren unean. Agerian gelditzen da zertan aritu zen tolosarra hainbat urtetan
zehar. Eta, erantzun horren harira, ozen eta bizirik entzuten
dugu Antonioren ahotsa, hirugarren unean. Bestelako mintzoa dute haren hitzek, berriro entzutean. Hauspo bihurtu da
Auspoa.

Antonio Zavalaren bizi-ibilbidea
Antonio Zavalak Deustuko Unibertsitatean esandako hitz batzuek zabaldu dute lehen kapitulua:
Ni, egun batez, ez dakit zein aizek bultzatuta, edo zein
izarrek argi eginda, etxetik atera nintzan, begiak zabal
eta belarriak erne, eta nere gogoko pitxiak eskuratzen asi
nintzan.

Aipu hori du atalburu lehen kapituluak, non Zavalaren
bizitzako pasarte garrantzitsu batzuetan dugun haren bioJUDÀDUHQ ]LUULERUURD *HUR ODXJDUUHQ NDSLWXOXDQ SDVDUWH
horiek eta beste batzuek marraztu dute, mugarriz mugarri,
hark Auspoa ontzen egindako bidea. Orain, hiruzpalau ardatzen inguruan egitura dezakegu tolosarraren bizi-ibilbidea,
azken giltzarriak koroatuko duena.
Hark utzitako zenbait pasarte ditugu berriro bidelagun.
Beharrezkoak zaizkigu, bizi izan zuenaren aurkia eta ifrentzua atzemateko243. Beharrezkoak zaizkigu, halaber, beste
ahots batzuk ere, tolosarrarena argiago entzun dezagun244.
243

244

Ezagunak dira pasarterik gehienak: Mokoroaren obraren hitzaurrekoak eta Arantzazu, Oiartzun, Reno eta Deusturako idatzitako hitzaldietakoak. Nongoak diren, oin-oharretan ez baina, parentesi artean
doa kapitulu honetan, normalean: (hitzaurrea), (Arantzazu), (Oiartzun)... Pasarte berririk ere bada tartean. Oin-oharrean dugu horien
iturrien erreferentzia.
Parentesi artean doa norenak diren ahots horiek ere: (Panikkar), (Gadamer), (Melloni).
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Kultur urradura
Antonio Zavala, lehen hamazazpi urteak Tolosan eta hainbat uda Adunan bizi ondoren, Loiolara joan eta hantxe hasi
zen jesuita-ikasketak egiten. Zortzi urte iraun zuen forma]LRDUHQOHKHQDOGLKDUN+LUXXUWHNRÀORVRÀDLNDVNHWHNHPDQ
zioten amaiera Oñan (Burgosen).
Zortzi urte horiek urradura larria eragin zuten Antonioren
EDLWDQ8UUDGXUDEDNDUUDHWHQLNJDEHNRD8UUDGXUDÀVLNRD
izan zen, lehenik: barnetegietako –komentuko– mundua ez
zen Tolosakoa. Ikasketek areagotu eta sakondu egin zuten
XUUDGXUDÀVLNRDNHUDJLQGDNR]DXULD
Gaur, lau ezaugarri atzeman ditzakegu kultur urradura
horretan: 1) urradura larria izan zen, 2) ez zen soilik Antoniorena, 3) goi-mailako ikasketek eragin zioten, 4) sustrai oso
zaharrak ditu urradurak.
Larria da urradura (Arantzazu):
/OHJyXQDKRUDHQTXHQRVVHSDUDURQFDPLQRVTXHD
nosotros nos vaciaron el alma y a ellos [compañeros de
juegos en la infancia] se la colmaron.

Ez zen soilik Antonioren zauria. Horregatik mintzatu zen
pluralean Arantzazun.
Goi-mailako ikasketek eragina zen urradura (Arantzazu):
Nosotros, los estudiosos, para eso, para hacernos estudiosos, sorbimos en otras fuentes durante años enteros.

Sustrai oso zaharrak ditu urradurak, Oiartzungo hitzaldian Zavalak esan bezala, pentsamendu diskurtsiboaz eta intuitiboaz ari zela245:

245

Zavala, 1996b: 261-262.
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Estos dos tipos de pensamiento [diskurtsiboa eta intuitiboa] siempre han convivido en nuestra mente, con
XQDSURSRUFLyQ\XQHTXLOLEURTXHQRVHLQFOLQDEDQFRQ
mayor o menor porcentaje a favor de uno o de otro, más
TXH SRU HO WHPSHUDPHQWR GH FDGD KRPEUH $Vt IXH VLQ
duda, durante siglos.
+DVWDTXHOOHJDHOJUDQDFRQWHFLPLHQWRKLVWyULFRDFDHFLGR HQ HO VLJOR \ HQ HO SDtV TXH VHD HQ TXH HO KRPEUH
inventa la escritura, en la cual, atendamos bien a este
IHQyPHQRVHSODVPDHOSHQVDPLHQWRGLVFXUVLYR\DTXH
son palabras, representaciones de imágenes verbales, las
TXHVHUHJLVWUDQFRQVHUYDQ\WUDVPLWHQ

Mellonik urradura horixe ikusten du Mendebaldeko eta
Ekialdeko kulturen artean:
5D]yQDQDOtWLFD\SULQFLSLRGHQRFRQWUDGLFFLyQversus
UD]yQVLPEyOLFD\SDUDGyMLFD

Herri-literatura
Antonio Zavalak bizitza osoan eraman zuen kultur urradura sakon horrek eragindako zauria barne-muinetan. Ikasketek goi-mailara eraman nahi izan zuten tolosarra; baina
berak bizi-mundua zuen maite. Beheko mailan ikusten zuen
bere burua eta bizi-munduko hainbat errealitate; besteak
beste, herri-literaturarena eta historia xehearena.
Eta erabaki sendoa hartu zuen: urratu hori sendatzen
saiatuko zen gorputz eta arima. Hasieran, ordea, zalantzan
egon zen bi eremu horietako zein landu. Gero, herri-literaturarena aukeratuta, erdal eta euskal literaturaren artekoa
izan zuen zalantza. Azkenean, euskal herri-literatura hautatu
zuen. Aurretik, berriz, bi aldiz ere eskaini zuen bere burua Indiara misiolari bidal zezaten. Ez zuten bidali. Joan izan balitz,
seguruenik hango herri-literatura biltzeari ekingo ziola utzi
zigun esana.
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Bertsopaper zaharrak biltzen hasita, bertso zaharren aurkako jarrerarekin egin zuen topo. Bi arrazoi zeuden jarrera
horren oinarrian: euskara mordoiloa zerabilten eta ez zuten
balio estetikorik.
Biei sutsu egin zien aurre Arantzazuko hitzaldian. Euskara mordoiloarenari:
Nosotros pensamos en castellano y hacemos, inconscientes, un calco de los giros castellanos; los bersolaris
conservan la integridad de su pensar vasco y expresan
sus ideas con modulaciones genuinas.

Balio estetikorik ezari:
1RGHMDGHVHUH[FpQWULFDQXHVWUDSRVLFLyQGHLPSXJQDUSRUFDUHQWHGHSRHVtDDTXLHQQXQFDODSUHWHQGLy

Berrogeita bi urte geroago, honela birformulatu zuen esaldia:
$OEHUVRODULVPRQRKD\TXHMX]JDUORFRQFULWHULRVH[WUDxRVVLQRSRUORTXHORVEHUVRODULV\HOSXHEORHQJHQHral, han buscado y pretendido por medio de él.

 *DGDPHU ÀORVRIRDN KRUL[H EHUD GLR EDLQD HUD JRUGLQDgoan:
7RGD DXWpQWLFD FUHDFLyQ DUWtVWLFD WLHQH DVLJQDGD VX
comunidad correspondiente, y tal comunidad es algo diIHUHQWHDODVRFLHGDGFXOWLYDGDTXHHVLQIRUPDGD\DPHGUHQWDGDDODSDUSRUODFUtWLFDGHODUWH

Hemen iradokitako azken urraduraren sustraiak, ordea,
ez dira lehengoarenak bezain zaharrak. Hauek XVII. mendeaz
geroztikoak dira, Gadamerrek xehe-xehe salatzen duenez. Eta,
KDLQ]X]HQHWHQEHUULKRQHQKDULUDGLKDUGXEHQHWDNRÀORVRÀDN *DGDPHU 
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/DYHUGDGHUDWDUHDGHODÀORVRItDGHVGHHOVLJOR;9,,KD
consistido en conciliar [la voz de la ciencia] con el conjunto de nuestra experiencia vital.

Baina, eginahalak eginahal, gero eta zabalagoa da kultur
urradura, Euskal Herrian behintzat246.
'HODSRHVtDSRSXODUYDVFDSXHGHGHFLUVHTXHYLQRDO
mundo con mala estrella. Cuando todo el pueblo la admiUDED\FDVLVREUHYDORUDEDODVFODVHVLOXVWUDGDVODWHQtDQ
en poco y la desechaban. Ahora éstas la aprecian y estudian; pero ¿es el mismo el apoyo de las masas?
5HSLWRTXHpVWDVKDQFDPELDGRPXFKRGHVGHTXHLQLcié esta labor, hace casi cincuenta años.

Ezin sakonagoa da urradura (Reno):
/RTXHHUDYLGDKDSDVDGRDVHUHVSHFWiFXOR

(JLWDVPRELNRLW]D
Zavalak 1956rako bilduak zituen berrogeita hamar mila
bertso, Euskal Herriko txoko guztietakoak. Orduan egin zuen
Arantzazuko hitzaldia, bere hitzaldirik osoena. Hor ditugu
bere egitasmoaren zer-nolako eta nondik norakoak. Baita zer
egitasmo bikoitza zuen ere:
(VQXHVWUDLQWHQFLyQTXHODPDJQDHGLFLyQGHbertso berriyasTXHSUHWHQGHPRVYD\DSUHFHGLGDGHXQHVWXGLR

Bertsopaperek osatzen zuten egitasmoaren aurkia; estudioa zen ifrentzua. Praxia eta gogoetak: egitasmo bikoitza.
Urte gutxiko lana aurreikusten zuen tolosarrak. Baina bizitza
osoa hartu zioten biek ere, eta ez batari eta ez besteari ikusten
zion amaierarik.
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Zavala, 2006: 224.
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Amaitu gabe utzi zuen bertsopaperen plazaratzea, nahiz
eta etengabe argitaratu zituen 1961etik 2009a arte. Heriotzak soilik eten zuen etengabeko plazaratze hura. Alabaina, hasierako bertsopaper haiekin batera argitaratu zituen,
tartekatuz, bat-bateko bertsoak, bertsopaper berriak, herri
-prosa...
Estudioa, lau hitzalditan eman zuen 1963an, eta 1964an
argitaratu lehen aldiz, Bosquejo de historia del bersolarismo
liburuan. Baina bizitza osoan zehar iraun zuten Zavalaren
gogoetek.
Gai nagusi bat azaltzen da behin eta berriro gogoeta horietan, leitmotiv bat bailitzan: urradura. Hitzaurre batean eta
lau hitzalditan, berriz, herri-literaturari buruzko teoriaren oinarriak jarri zituen tolosarrak.
$XVSRDPLODNDDKRWVEL]LPXQGXNR
Guztira, 303 obrak osatzen dute Antonio Zavalaren ekoizpena. Horietako 276k Auspoa bilduma hirukoitza osatzen
dute; 151, bertsolaritzari daude eskainiak; 125, herri-prosaz
idatziak. Bestalde, 22 obra dira erdal herri-idazleenak. Horiez
gain beste 5 obra ere argitaratu zituen.
Hiru ezaugarri ditu Zavalaren ekoizpenak: 1) azken batean, obra bakarra osatzen du, 2) herri-xehearen milaka ahotsen bilduma da eta 3) leialtasun osoz daude jasoak ahotsak.
Obra bakarra. Zavalararen beraren hitzak dira247:
Nere bizitzan [...] ez ditut liburu asko idatzi, bakarra baizik; ez ditut lan asko egin, bakarra baizik; ez ditut gai asko
erabili, bakarra baizik: erria.

Obra bakar horren baitan daude gaztelaniazko liburuak ere.
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Zavala, 1999: 131.
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Herri xehearen milaka ahotsen bilduma da Auspoa. Bertsolarien ahotsak jasotzen hasi zen. Haien berri-emaileenak
gehitu zizkien berehala. Apurka-apurka, multzo handia osatzera iritsi ziren. Denak dira herri-xehearen ahotsak, bizimunduaren mintzoa.
Egoki ikusi zuen Xabier Azurmendi zenak, poetek duten
sentiberatasunez, dagoeneko ezagunak ditugun hitz hauetan248:
Inork behar ez zituen bertso-paperetan jaso ditu Herri
zahar honen nekeak, jolasak, lanak eta gudateak, Euzkadiko Poemarik ederrena gauzatuaz.

Auspoa, Euskal Herriaren poemarik ederrena: Euskal Herria.
Leialtasun osoz jasotako ahotsek osatzen dute Auspoa.
Gizon kultua zen Zavala, baina ez artearen kritikak kutsatu
eta izutzen zuen eta ez berak juzgatzen zuen herri xehearen
ahotsa. Ahalik zintzoen eta zehatzen jasotzera mugatu zen,
zetorkion bezala, epaitu gabe. Irizpide bera erabili zuen euskarari dagokionez. Horrela ulertu behar da haren euskalkiekiko errespetua. Gogora ditzagun haren hitz batzuk:
>(OHUURUGHORVSXULWDQRVGHODOHQJXD@FRQVLVWLyHQQR
KDEHUDGYHUWLGRTXHHQORVLGLRPDVYLYRVODVLWXDFLyQGH
KHFKR \ OD GH GHUHFKR VH LGHQWLÀFDQ \D TXH D IDYRU GH
cada palabra o costumbre gramatical vivas, sean nativas
RLPSRUWDGDVHVWiLPSOtFLWRSHURYHUGDGHURHOSOHELVFLWRSRSXODUPiVHVSRQWiQHRXQiQLPH\GHPRFUiWLFRTXH
SXHGH GDUVH \ TXH DWHQWDU FRQWUD HO GHUHFKR RWRUJDGR
por este plebiscito constituye un acto dictatorial nocivo
siempre a la vida del idioma.
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Berasategi, 1994: 18.
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Herri-literaturari buruzko teoriaren oinarriak: paradigPDEHUULD
Lau hitzaldi eta hitzaurre batean jarri zituen Antonio
Zavalak herri-literaturari buruzko teoriaren oinarriak. Hiru
printzipio dira: 1) artea da herri-literatura, 2) bizi-mundukoa
da herri-literatura eta 3) bigarren mailako kontua da kontzientzia estetikoa. Hiru printzipio horiek osatzen dute paradigma berriaren hezurdura.
Artea da herri-literatura. Printzipio horren aldarria da Antonio Zavalaren jarduera eta obra osoa. Horraino iritsi gabe,
motz gelditzen dira Deustuko hitz aztoratzaile bezain erabakigarri haiek:
[No hay] dos literaturas, una culta y otra popular, sino
VyOROLWHUDWXUD

Bizi-mundukoa da bertsoa. Ohiko mundua da bizi-mundua. Egunerokoa. Baina, etengabe ateratzen dugunez bere
onetik, termino berezi bat asmatu behar izan dugu izendatzeko. LebensweltDVPDWX]XHQ+XVVHUOÀORVRIRDNHWDKDUHQ
ildotik jarraitu dute ondorengoek.
Biziaren mundukoa da herri-literatura. Zavalak behin eta
berriro aipatzen du bizi hitza, Renorako idatzitako hitzaldian,
eta adibide esanguratsuz ilustratzen, zertarako eta bizi-mundua kontrajartzeko edergarri huts edo eranskin apainarri hutsalaren munduari. Bizia da herri-literatura eta ez espektakulo hila.
Bizi-esperientzien mundukoa da herri-literatura. Bizi-esperientzia, benetako esperientzia ez daiteke kontzeptuz komunikatu eta adierazi. Atzeman, intuizioz atzeman daiteke
(Panikkar). Intuizioaren arrastoa aurkitzen dugu bai egunero
darabilzkigun hitz eta lokuzioetan (Mokoroaren obrari egindako hitzaurrea), bai herri-literaturan (Oiartzun).
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Esanahiaren mundukoa da herri-literatura, eta ez gramatikaren edo hizkuntzalaritzaren mundukoa (hitzaurrea). Edo
Gadamerren hitzez esanda:
/DFRPSUHQVLyQGHORTXHHOWH[WRGLFHHVOR~QLFRTXH
interesa. El funcionamiento del lenguaje es una simple
FRQGLFLyQSUHYLD
(VWRVLJQLÀFDTXH>HOWH[WR@QRVHFRQWHPSODGHVGHOD
SHUVSHFWLYDGHODJUDPiWLFD\ODOLQJtVWLFD

Bizi-mundua zuen tolosarrak maite. Bizi-mundu soil bezain sotil horrek liluratzen zuen. Horrexegatik salatzen zituen bikoiztasun guztiak, bizi-mundua konpondu ustetan
sortuak. Bizi-mundua errebindikatu zuen. Hari eskaini zion
bizitza (Arantzazu):
4XHGDUi HQ HVWD UHFRSLODFLyQ >$XVSRDQ@ PLODJURVDPHQWHFRQVHUYDGRHOGHSyVLWRGHVXVGHVHRV>HXVNDOGXQHQ@SHQDVRGLRVDOHJUtDVWULVWH]DVGHIHFWRVYLUWXGHV
amores y rezos; y, juntamente con ellos, pueblo e idioma
KDEUiQFRQVHJXLGRVXPiVH[DFWD\WHQD]SHUGXUDFLyQ

Eta 1968an249:
El principal mérito del bersolarismo es, sin duda, el haber
VLGR H[SUHVLyQ \ IRPHQWR DO PLVPR WLHPSR GHO KXPDQLVPR \ ÀORVRItD GH QXHVWUR SXHEOR DQWH OD vida 0H UHÀHUR
a esa YLHMDVDELGXUtDTXHORVVLJORVKDFHQUHPDQVDUHQOD
conciencia de las sociedades, conjunto de verdades sencillas
SHURIXQGDPHQWDOHVTXHVHQWLGDVSURIXQGDPHQWHODVVDEHQJXLDUHQVXSHUHJULQDFLyQSRUHVWHPXQGR250.
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1996a: 281.
Nirea da letra lodia. Honezkero ez dute itzulpenik beharko, noski.
´9LGDµEL]LD´YLHMDVDELGXUtDµ´VDELGXUtDSHUHQQHµMDNLQGXULDEHWLHrekoa; “por este mundo”: bizi-mundu honetatik.
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Azkenik, hirugarren printzipioa: bigarren mailako kontua
da kontzientzia estetikoa. Puntu honetantxe egin zuten talka,
Arantzazuko hitzaldian, Manuel Lekuona eta Antonio Zavalaren ikuspegiek. Honenaren alde mintzo da Gadamer:
/DFRQFLHQFLDDUWtVWLFDODFRQFLHQFLDHVWpWLFDHVVLHPpre una conciencia secundaria. Es secundaria frente a la
SUHWHQVLyQGHYHUGDGLQPHGLDWDTXHVHGHVSUHQGHGHOD
obra de arte.

Horrek guztiak –paradigma berriak– herri-literatura ohi
ez bezala ikustera eta bizitzera garamatza (Arantzazu):
Sencillamente, hemos de despojarnos de las normas
y criterios del mundo moderno y de las literaturas extrañas.
6yORDVtFRQPHQWHVQXHYDVWUDVHVDGRORURVDRSHUDFLyQ
GHDUUDQTXHSRGUHPRVKDFHUMXVWLFLDDORVbertso berriyas.
'HORFRQWUDULRREWHQGUHPRVXQDSHUFHSFLyQGHIRUPDGDGH
los hechos de la realidad. El bersolarismo es un mundo viejo
TXHSUHFLVDFULWHULRVQXHYRV

Besterik izan ezean, eskueran ditugu oraindik ere herri
xehearen irizpideak (Arantzazu):
[Nuestra falta de un criterio] interno la podemos suplir con otro criterio externo e infalible: el mismo pueblo
vasco.

Azken giltzarria: ez-dualtasuna
Ibilaldi luze baten ondoren idatzi zuen Zavalak (Deustu):
[No hay] dos literaturas, una culta y otra popular, sino
VyOROLWHUDWXUD

Urruneko gailur lortezina zapaldu ondorengo hitzak dira,
pozez gainezka jaulkiak, beste jesuitan baten “Ezina ekinez
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egina” haren oihartzun. Ez-dualtasunaren aldarria da: ez daude bi literatura, ez daude bi mundu. Berez ez dago etenik.
“Berez ez dago etenik”. Hitz horiek jartzen diote azken giltzarria Antonioren bizitza eta obrari. Hitz horietan laburbiltzen da Auspoa, eta hark eginiko gogoetak, bai herri-literaturaz eta bai kultur urradura sakon bezain larriaz.
Berez ez dago etenik. Baina ebaki eta eten bihur daiteke
urradura. Are gehiago, ebaki eta eten bihurtzen hasia dago.
Horretaz jabeturik, urradura josten eta osatzen eman zituen
Zavalak berrogeita hamabost urte.

Zertan aritu zen Antonio Zavala?
Galdera nagusi honek zeharkatu du saiakera hau. Sustraietatik jakin nahi nuen zertan aritu zen Antonio Zavala berrogeita
hamabost urtean etengabe, urtea joan eta urtea etorri. Azkenean, eskuratua dugu erantzuna, oker ez banabil behintzat.
Urradura josten eta osatzen. Hitz gutxi hauetan laburbil
daiteke Zavalaren bizitza eta lana. Orain, erantzun soil horren argitan, ageriago ikusten da haren bizi-ibilbidearen zernolakoa eta nondik norakoa.
Zavalak, gaztetan, barru-barruan sumatu zituen kultur
urraduraren lehen hozkadak. Ikasketek eragindakoak ziren.
Barru-barruan gelditu zitzaion zauria. Erraiak erretzen zizkion. Baina ez zen bere zauria soilik. Inguru osoan sumatzen
zuen etenaren arriskua.
Berehala ekin zion, Gadamerren hitzen harira esanda,
bateko zientziaren ahotsa eta besteko antzinate eta bizi-munGXDUHQDKRWVDDGRVWHDUL%HUHODQDH]]HQÀORVRIRHQDL]DQJR
baizik eta pragmatikoa batik bat, etengabeko gogoeta lagun,
uztarri bakarrean.
Etenaren arriskuak mehatxatutako eremu bat jo zuen begiz –euskal herri-literatura– eta eremu hori lantzen hasi zen.
Lanak berak erakutsiko zion nondik nora urratu bidea.
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Ez zen egon besoak antxumatuta, gaitzaren diagnosia egin
eta osabidea atzeman arte zain. Berehala hasi zen lanean,
gaixoa odolusten utzi gabe. Larrialdiko medikuaren lana izan
zen harena. Gaixoa larrialditik aterata, hura osatuz joan zen
lehen diagnosia zehazten eta osabidea doitzen.
Gaitzaren sustraien bila, antzinatean aurkitu zituen sustrairik zaharrenak. Sustrai haiek indarberritu egin ditu mundu modernoak, zientziaren eraginez. Bazekien gaitza ez dela
soilik literaturaren arlokoa. Orokorra baizik. Eta orokorra
izan behar duela osabideak ere.
Azkenean, izena ere jarri zion gaitzari: dualtasuna. Osabidea izendatzea besterik ez zitzaion gelditzen: ez-dualtasuna.
Bere buruan eta herri-literaturan sumatutako kultur urradura larria josten eta osatzen eman zituen berrogeita hamabost urte, etengabe, eguna joan eta eguna etorri. Eta horretan
jarraituko zukeen ehun eta berrogeita hamar bizi izan balitz
ere, bere herrian misiolari, larrialdiko mediku-lanean hasitakoa gero eta esku sendoagoz josten eta osatzen.
Hark bete zuen bere egitekoa. Orain geure esku dago hark
eginari jarraipena ematea.
Baina, honaino iritsita, zer gertatuko eta berriro sumatzen dudala Antonioren irribarrea, “neti, neti” esaka. Agian,
galdera ez dela zertan aritu zen, baizik eta zer egin zuen. Eta
galdera honi erantzun betea emana diola poetak: Auspoa,
Euskal Herria poema ederra. Eta poema baten aurrean, soberan daudela galdera guztiak.
Eta, hona iritsita, esanahi betean ageri zaigu zer eta orain
arte kontuan izan ez dugun funtsezko irudi-jokoa: hain zuzen, Zavalak berak erabilia bere obraren muina adierazteko:
sua / hauspoa irudi bikoitza.
Saiakera honetan, gaitzaz eta sendabideaz jardun
dugu. Baina Antoniok nahiago izan zuen suaren eta haus253

poaren irudia baliatu. Baiezka jardun zuen hark, errealitatearen alderdi positiboa azpimarratuz. Hemen, ordea,
alderdi negatiboaren harira egin dugu ibilbidea. Hark sua
zioen; nik zauria, gaitza. Hark Auspoa izenez bataiatu
zuen obra; nik sendabideaz jardun dut. Errealitate beraren aurkia eta ifrentzua dira.
Beraz, ikus dezagun orain ibilbidea aurkiaren aldetik.
Antonio Zavala, jesuita-ikasketak egiten ari zela, ohartu zen ikasketa haiek ez zetozela bat bere izaerarekin. Sumatu zuen ez zirela bere izaeraren araberakoak. Arrotzak
egiten zitzaizkion. Ez zetozkion bere harira. Arrotza egin
zitzaion Orixeren Euskaldunak ere.
Zer egin ilunpe hartan, arima ere hustuta? Gogoan
ditu Tolosako bertsopaper-saltzaileak eta Adunako giroa. Oñako liburutegian, Pedro Mari Otañoren bertsoekin egiten du topo. Dena ez da ilunpe. Errautsen azpian
bada oraindik surik, txikia eta apala bada ere. Nolatan
utzi sua itzaltzen? Zergatik ez hasi bertso haiek biltzen?
Mutikotako bizipen haiek eta Otañoren bertsoak bai bere
harikoak!
Eta bertsopaper zaharrak biltzeari ekingo dio. Eta
bertso haien gaineko hautsa kendu orduko, hantxe ageri
da sua. Sua bizitzeko nahikoa izan da hauspoaz ilauna
kentzea.
Eta herriari itzuliko dio bertso haien su bizia. Herriaren eskuetan utziko du hauspoa. Irudi horrek Axularren
pasarte bat dakarkio gogora Jabier Kalzakorta aztiari251:
Errementaldegian, harotzaren sutegian, hauskoak haize emaitetik gelditzen direnean, badirudi eztela surik. Zeren berehala ikhatzak ilhaunez estaltzen baitira. Ordea
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Kalzakorta, 1997: Axular, 1975: 367 (215. atala).
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higitzatzu aphur bat hauskoak, eta ikhusiko duzu nola
berehala berriz sua agertzen den.

Sua, ilauna (errautsa), hauspoa.
Hasieran, sua zen. Eta su hark argitzen zituen gizartea eta gizakia. Baina, pixkana-pixkana, sua itzaliz joan
da. Lehenik, Mendebaldea eta Ekialdea banandu zituen
Greziak. Gero, bi mila urte geroago, duela laurehun urte,
Grezia eta kristautasunarekiko etena ekarri zuen zientzia
modernoak. Eta, sua itzali ahalean, ilunduz joan dira gizartea eta gizakia.
Baina oraindik ere bada surik, bai gizartean eta bai
gizakiaren baitan. Tradizioa ez da erabat hil. Bizirik dago
hizkuntza ere. Zergatik ez hauspoaz ilauna kendu eta sua
bizitu?
Antonio Zavalak pentsamendu intuitiboa deitzen dio
suari. Pentsamendu intuitiboa aurkitzen du bere baitan
eta bertsopaper zaharretako euskaran. Su horri eragiten
hasiko da hauspoaz. Eta su hori elikatuko du berrogeita
hamabost urtean, bertsoak bilduz eta plazaratuz, herriprosa sustatuz, herri-literaturaz eta kulturaz gogoetak
eginez...
Horixe da Auspoa. Su horren eragile, bilduma eta bildumena. Guztion suaren hauspo, tradizio oso eta osatuaren bizigarri eta etorkizun bizi eta itxaropentsuaren
aitzindari. Horrexetan aritu da Antonio Zavala: su txikia
hauspotzen.
Zauria osatzen, su txikia hauspotzen. Hitza beti hits.
“Neti, neti”.

Hauspoa
Gailur bikain batera iritsi gara Antonio Zavalarekin ibilbide
luzea egin ondoren. Eta, gailur honetan, panorama ikusga255

rria bezain harrigarria zabaltzen zaigu alde guztietara. Ehunka ñabarduratan pausa eta goza ditzakegu begiak, gizartean
atzemandako beharren eta egitekoen arabera, eta geure izaera, sena, gustu, joera, zaletasun, gutizia eta irrikak gidari.
Gailur honetatik, oso garatua eta hezurmamitua ikusten
dugu Antonio Zavalaren egitasmoa eta, aldi berean, amaitu
gabea. Orain, hobeto ulertzen ditugu tolosarraren hitz haiek:
“Ehun eta berrogeita hamar urte bizi izanda ere, oraindik
izango nuke zeregina. Gero eta bide berri gehiago azaltzen ari
zaizkit, gero eta lan gehiago”.
Hori entzutean, ez genekien zenbat lan zuen bideratua eta
pilatua bertsopaperen inguruan. Gaur, badakigu urteak eta
urteak beharko direla Koldo Mitxelena Kulturunean jasotakoa plazaratzeko, dela modu digitalean, dela liburuetan, dela
beste moduren batean.
Baina “bide berri gehiago” esaten zuen Zavalak. Eta guk,
geure ezjakinean, ez genuen askorik sumatzen nondik nora
jo zezakeen hark, zer beste bide urratu nahiko zukeen. Orain,
hobeto uler ditzakegu hitz haiek. Izan ere, harentzat kontua
ez zen zer egin, baizik eta nola bizi pentsamendu eta ezagumen intuitiboaren harira eta nola, dualtasunaren nagusigoa
salatuz, ez-dualtasunaren eremua berreskuratu. Eta horretarako, lan guztiak izan daitezke egoki. Hain zuzen, bide berriak urratuz eta batzuetan itsumustuka egin zuen ibilbide
osoa. Horrexegatik zen harena egitasmo sortzailea, etengabe
jarioan eta inoiz agortzen ez zen iturri bizi eta oparoa.
Gailur honetan, biziagoa egiten zaigu pentsamendu eta
ezagumen intuitiboaren eragina eta jasangaitzagoa dualtasunaren erasoa. Orain hobeto ulertzen dugu zer sintonia eta
armoniatan ipintzen ginen Auspoako liburuak irakurtzen genituenean. Zer egarri aldi berean asetzen eta biziagotzen ditugun testu horiek behin eta berriro irakurriz eta horien doinua
entzunez.
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Eta, gailur honetan, Antonio Zavala betiko isilik, gero eta
barruago sumatzen dugu, gero eta biziago, esploratzaile, maisu eta aitzindari hari bizirik darion hitza.
Esploratzaile
Deustuko Unibertsitatean esan zituen hitzok, doktore
izendatu zuten egunean252:
1XQFD KH SRGLGR FRPSUHQGHU TXH PXFKRV SUHÀHUDQ
seguir senderos trillados a sentir el gozo de adentrarse
HQUHJLRQHVGRQGHQRVHDGYLHUWHKXHOODGHQDGLHTXHQRV
KD\DSUHFHGLGR3HURSDUHFHTXHORGHVFRQRFLGRHVSDUD
unos motivo de temor; y para otros, en cambio, de atracFLyQ

Hitz horietan ez genuen sumatu inolako harrokeriarik,
egindako ibilbideak utzitako poz betea baizik. Gero, hitz horien airea eta Deustun bertan lehentxeago esandako “ez dakit zein aizek bultzatuta, edo zein izarrek argi eginda” haren
oihartzuna sumatu ditugu Raimon Panikkarren hitz hauetan253:
El hombre necesita una estrella pero este astro, como
el de los Reyes Magos, no es estático; se mueve, también
VH HVFRQGH \ H[LJH TXH SLGDPRV FRQVHMR \ FRODERUDFLyQ
LQFOXVRDXQHQHPLJR²DXQTXHOXHJRUHJUHVHPRVSRURWUR
FDPLQR/DHVWUHOODQRHVXQDJXtDWXUtVWLFD²FRPRWDPSRFRODVFDWHGUDOHVVHFRQVWUX\HURQSDUDTXHORVWXULVWDV
ODVYLVLWDUDQ+D\TXHHVFUXWDUORVFLHORVKDFHUTXHODOX]
de la estrella penetre en nuestro interior y luego ponerVHHQPDUFKD²DXQTXHODHVWUHOODQRVHGHVFXEUHVLKD\
nubes en nuestro horizonte. El hombre se orienta por la
HVWUHOODSHURVHPXHYHSRUVtPLVPRSRUDOJRTXHWLHQH

252
253

Zavala, 2006: 34.
Panikkar, 2007: 199-200.
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GHQWUR²TXHHVWRHVODYLGD(OKRPEUHQRVHPXHYHVRlamente por una racionalidad objetivable, sino también
SRU HO LQVWLQWR OD SDVLyQ HO DPRU HO RGLR HO SODFHU HO
LGHDORDFDVRSRUXQDYROXQWDGTXHQRVLHPSUHVLJXHDO
intelecto.

Maisu
Bada Ekialdeko kontakizun eder bat, Anthony de Mello
jesuitak zabaldua eta beste jesuita batek, Patxi Olariagak,
itzulia. Agian, Zavalak berak ekarri eta itzuliko zigukeen,
baldin eta Konpainiako arduradunek Indiara misiolari bidali
izan balute. Honela dio kontakizunak254:
Behin batean, arrain batek esan zion beste bati:
–Barkaidazu. Zu ni baino zaharragoa zara eta nik baino gehiago dakizu. Seguru asko, lagundu ahal izango didazu. Esaidazu: non aurki dezaket Ozeano deitzen dioten
hori? Bazter guztiak miatu baititut; alferrik, ordea.
Arrain zaharrak erantzun zion:
–Ozeanoa, orain zauden toki horixe da.
Eta arrain gazteak, triste, esan zion:
–Hau? Baina ura besterik ez da hau... Ni Ozeanoaren
bila nabil.
Eta beste nonbait bilatzera joan zen igeri.

Antonioren doinu bera dute arrain zaharraren hitzek.
Ezagumen intuitiboaren jakinduria darie: horra hor Ozeanoaren osotasuna eta errealitate betea. Bitartean, ezagumen
diskurtsiboak ez du ura besterik ikusten. Batean, literatura;
bestean, errima, neurria, potoa..., metafora, metonimia, ironia, hiperbolea..., baliabide poetiko-erretorikoak. Herri-literatura eta literatura kultua.
254

Mello, 1992: 22.
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Bat egiten sumatzen ditugu Antonioren eta arrain zaharraren begiratu errukitsu eta irribarretsua, arrain gaztea
Ozeanoaren bila ikusita, “neti, neti” hitzak darizkiola irribarreari. “Ez da hori, ez da hori”.
Gaur, azkenean, ulertu dugu zer esanahi zuen tolosarraren irribarreak.
Aitzindari
 (QULTXH0DUWtQH]/R]DQRUHQSDVDUWHEDWHNLQDPDLGH]DNHJX
Psikoterapeuta, soziologo eta teologo honen idatzietan, sintonian
eta armonian atzematen ditugu Ekialdeko eta Mendebaldeko
tradizioak, hango eta hemengo jakinduria betierekoa255.
La clave mayor GHFRPSUHQVLyQ\DQiOLVLV>GHFXDQWRQRV
HVWiRFXUULHQGR@SRGUtDIRUPXODUVHGHHVWHPRGRHVWDPRV
DVLVWLHQGRHQORVGLIHUHQWHVFDPSRVGHOVDEHU²GHVGHODItVLFD FXiQWLFD KDVWD OD SVLFRORJtD GHVGH ODV QHXURFLHQFLDV
KDVWDODÀORVRItD²DOpaso del modelo mental al modelo nodual de cognición.

Hori horrela izaki, hona hemen Antonio Zavala, denok
atzera begira uste genuena, orain aitzindari bihurtua, XXI.
PHQGHNRÀVLNRNXDQWLNRSVLNRORJRQHXUR]LHQWLÀNRHWDÀORsofoekin batera, ezagumen mental eta diskurtsiboa osatu eta
gainditu nahian, ezagumen intuitiboaren eta ez-dualaren eredua eratzen eta hezurmamitzen.
Tolosarra ez zen aritu soilik gure aurrekoek utzitako ondarea biltzen; ez zen biltzaile soila izan. Igarle eta iragarle izaki, orainaren eta geroaren atea ere zabaldu zigun.
Eta gu, agian, beste norabait goaz igeri, Ozeanoaren bila.
Edo, beharbada, Antonio Zavalari esker, ohartzen eta onartzen
hasiak gara hementxe bertan, bizi-munduan, dugula Ozeanoa.
255

0DUWtQH]/R]DQR

259

%LEOLRJUDÀD
 %LEOLRJUDÀD KRQHWDQ GDXGH VDLDNHUDQ ]HKDU DLSDWXWDNR
iturrien erreferentziak. Esan gabe doa: Antonio Zavalaren
obrak dira oinarrizkoenak; batik bat, Auspoaren auspoa izeneko laurak (Zavala, 1996a, 1996b, 1999 eta 2006).
ALKORTA, Kaxildo: Gure mutikotako Padre Zavala [argitara gabea].
AMURIZA, Xabier (2010): Euskara batuaren bigarren jaiotza. Oiartzun: Lanku.
$1'2/= 5DIDHO   ´/LWHUDWXUD RUDO HQ $UDJyQµ Euskera 40:
207-212.
$5&+,92+,67Ð5,&23529,1&,$/'(/2<2/$
AXULAR, Pedro (1976): Gero. Oñati: Jakin. [6. argitalpena].
BERASATEGI, Joakin [biltzaile eta editore] (1994): D. Antonio Zavala Echeverria [liburuxka moduan plazaratua, eragilearen izenik
gabe, eta non eta noiz ere zehaztu gabe].
&$9$//e 0yQLFD   La sabiduría de la no-dualidad. Una reÁH[LyQ FRPSDUDGD HQWUH 1LVDUJDGDWWD \ +HLGHJJHU Barcelona:
.DLUyV
CORPAS PASTOR, Gloria (1996): Manual de fraseología española.
Madrid: Gredos.
ELICEGUI, Mikela; ZAVALA, Antonio (1963): Pello Errotaren bizitza
bere alabak kontatua. Tolosa: Auspoa [Auspoa 32].
ESNAL, Pello (1996): “Hitzaurrea”. In ZAVALA, Antonio: Auspoaren
auspoa I. Oiartzun: Sendoa: 11-19 [Auspoa 238].
ESNAL, Pello (2001): “Ortik eta emendik: euskal lokuzioak eta fraseologia baino ere haratago”. Euskera 46: 137-144.
ESNAL, Pello (2005): “Herri-prosa: oinarri eta bide”. Euskera 50: 873-908.
ESNAL, Pello (2009a): “Auspoa jaio zen lekuan ehortzia”. Deia:
2009.01.07.

261

ESNAL, Pello (2009b): “Bi izar Xabierko zeru gainean”. El Diario Vasco: 2009.01.08.
ESNAL, Pello (2010a): “Antonio Zavala: Omen eta oroimen”. Egan
2010 - 1/2: 5-17.
ESNAL, Pello (2010b): “Auspoa: Antonio Zavalak utzitako ondare
maitagarria”. Revista Internacional de los Estudios Vascos 55, 1:
221-239.
ESNAL, Pello (2011): “Auspoa”; http://www.euskomedia.org/auñamendi [euskaraz eta gaztelaniaz].
EUSKALTZAINDIA (2012): Euskaltzaindiaren hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia.
FISHMAN, Joshua (1990): “What is reversing language shif (RLS)
an how can it suceed?”. Journal of Multilingual and Multicultural
Development 11: 5-36 [laburpena: TXILLARDEGI (1992): “Hizkuntzaren berreskurapena Fishmanen arabera”. Bat. Soziolinguistika aldizkaria 6: 115-122].
GADAMER, Hans-Georg (2001a): Antología6DODPDQFD6tJXHPH
GADAMER, Hans-Georg (2001b): Verdad y método I6DODPDQFD6tgueme [9. argitalpena].
GADAMER, Hans-Georg (2002): Verdad y método II6DODPDQFD6tgueme [5. argitalpena].
GARZIA, Joxerra (1995): “Pello: zabal eta sakon”. In ZABALETA, Pello: Bigarren bizia. La vida paralela (1964-1992). Leioa: Euskal
Herriko Unibertsitatea: 835-855.
GARZIA, Joxerra (2001): “Antonio Zavalari elkarrizketa”. Jakin 126:
71-94.
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (2005): “Antonio Zavala: 05/11/11”
[DVD].
GOLEMAN, Daniel (2012): Inteligencia emocional%DUFHORQD.DLUyV
[83. argitalpena].
+(15<0LFKHO  Yo soy la vida6DODPDQFD6tJXHPH
IBARGUTXI, Felix (2015): “La sombra de Mitxelena es alargada”. El
Diario Vasco: 2015.09.02.

262

IRIONDO, Joxemari (2009a): “Ni naiz Zavalari lehen bertsopaperak
eman zizkion mutiko hura”. El Diario Vasco: 2009.07.07.
IRIONDO, Joxemari (2009b): “Antonio Zavala Echeverria”. Euskera
54, 3: 1.801-1.840.
IRIONDO, Joxemari (2010): Antonio Zavala Echeverria (1928-2009).
Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia [Bidegileak bilduma].
KALZAKORTA, Jabier (1997): “Zavalaren auspoaren omenez (I)”. El
Diario Vasco: 1997.07.09.
LEKUONA, Juan Mari (1989): “Erdi-ahozkotasunaren literatur estiloaz”. Euskera 34: 17-44.
LETE, Xabier (1981): “Koldo Mitxelena”. Muga 13: 30-43.
0$57Ì1(= /2=$12 (QULTXH   ´7HtVPR HVSLULWXDOLGDG QR
dualidad”. Horizonte 12: 746-776.
MELLO, Anthony de (1992): Txoriaren kantua. Bilbao: Gero-Mensajero [itzultzailea: F. Olariaga].
MELLONI, Javier (2011): Hacia un tiempo de síntesis. Barcelona:
Fragmenta.
MICHELENA, Luis (2011a): Obras completas. XIII: Historia de la literatura vasca. Literatura vasca del siglo XX. Donostia, Gasteiz:
‘Julio Urkijo’ Euskal Filologia Mintegia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
MICHELENA, Luis (2011b): Orotariko Euskal Hiztegia. Euskaltzaindia: www.euskaltzaindia.net [2. argitalpena].
MITXELENA, Koldo (1988): Euskal idazlan guztiak III. Liburuak II.
Donostia: Euskal Editoreen Elkartea.
MOCOROA, Justo M.ª “Ibar” (1936): Genio y lengua. Tolosa: Mocoroa
Hermanos.
MOCOROA, Justo M.ª (1990): “Ortik eta emendik”. Repertorio de locuciones del habla popular vasca. Bilbo: Labayru, Eusko Jaurlaritza, Etor [bi liburuki].
02/,1(5 0DUtD   Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos [jatorrizkoa, egileak argitaratzea baimendu zuen
bakarra].

263

02/,1(5 0DUtD   Diccionario de uso del español. Edición
abreviada. Madrid: Gredos [hiru liburuki; 2. argitalpena, Diccionario de uso del españolen 3. argitalpena (2007) oinarri hartuta
egina].
MUJIKA, Inazio (1999): “Auspoaren balioa”. Bertsolari 34: 110-112.
ONG, Walter J. (1987): Oralidad y escritura. México: Fondo de CulWXUD(FRQyPLFD
257(*$ < *$66(7 -RVp   Una interpretación de la historia
universal. Madrid: Revista de Occidente en Alianza Editorial [2.
argitalpena “Obras de José Ortega y Gasset” delakoan; jatorrizkoa 1958koa da].
257(*$<*$66(7-RVp D Estudios sobre el amor. Madrid:
Revista de Occidente en Alianza Editorial [13. argitalpena “Obras
de José Ortega y Gasset” delakoan; jatorrizkoa 1939koa da].
257(*$<*$66(7-RVp E Misión de la Universidad. Madrid:
Revista de Occidente en Alianza Editorial [5. berrinprimatzea “Obras
de José Ortega y Gasset” delakoan; jatorrizkoa 1930ekoa da].
PANIKKAR, Raimon (2004): La Trinidad. Madrid: Siruela [3. argitalpena].
PANIKKAR, Raimon (2007): De la mística. Barcelona: Herder [2. argitalpena].
PÉREZ GARCÍA, Antonio (2015): “Antton Zavala” [posta elektronikoz
jasotako testigantzak].
SALAVERRIA, Sebastian (1964): Neronek tirako nizkin. Tolosa: Auspoa [Auspoa 38].
SARASOLA, Ibon (2005): Zehazki. Gaztelania–Euskara Hiztegia.
Irun: Alberdania [http://ehu.es/ehg/zehazki/].
UZTAPIDE, Manuel Olaizola (1974): Lengo egunak gogoan. Tolosa:
Auspoa [bi liburuki; Auspoa ertaina 1, 2].
UZTAPIDE, Manuel Olaizola (2001): Berriz plazara. Oiartzun: Sendoa & Auspoa [bi liburuki; Auspoaren Sail Nagusia 11, 12].
VILLASANTE, Luis (1988): Euskararen auziaz. S.l, s.n. “Luis Eleizalde” saila 9.

264

VILLASANTE, Luis (1991): “Gernikako Euskal Jaien (1988) oroitzapenetan estilistikaz lehen jardunaldiak. Euskaltzainburuaren
agurra”. Euskera 36: 603-607.
ZABALLA, Indalecio “Masio”; ZAVALA, Antonio (1993): La última trova. Oiartzun: Sendoa.
ZAVALA, Antonio (1956): “Bertso berri billa Euskalerrian zear”. Euskera 1: 233-245.
ZAVALA, Antonio (1961a): “Itzaurrea”. In Bertsolarien txapelketa –
1960, Zarautz: Itxaropena [Kulixka Sorta 43-44]: 9-17.
ZAVALA, Antonio (1961b): “Itz-aurrea”. In ARTOLA, Ramon: Sagardoaren graziya. Tolosa: Auspoa [Auspoa 1]: 11-13.
ZAVALA, Antonio (1962): Txirrita (Bizitza ta bat bateko bertsoak). Tolosa: Auspoa [Auspoa 18-19].
ZAVALA, Antonio (1964a): Bosquejo de historia del bersolarismo. Donostia: Auñamendi.
ZAVALA, Antonio (1964b): “Itzaurrea”. In SALAVERRIA Sebastian:
Neronek tirako nizkin. Tolosa: Auspoa [Auspoa 38]: 7-8.
ZAVALA, Antonio (1964c): Amar urteko bertso-paperak (1954-1963).
Tolosa: Auspoa [Auspoa 39].
ZAVALA, Antonio (1980): “Bertso paperak”. Jakin 14/15: 115-133.
ZAVALA, Antonio (1990a): Euskaltzaindiaren Herri Literatura Batzorderako idatzia, 1990eko urtarrilaren 16ko dataz [argitaragabea].
ZAVALA, Antonio (1990b): “Antonio Zavala (S.J.)ren itzaurrea”. In
MOCOROA, Justo M.ª: “Ortik eta emendik”. Repertorio de locuciones del habla popular vasca. Bilbo: Labayru, Eusko Jaurlaritza, Etor: 11-17.
ZAVALA, Antonio (1993a): Pedro Maria Otaño eta bere ingurua (I).
Oiartzun: Sendoa [Auspoaren Sail Nagusia 6].
=$9$/$$QWRQLR E ´3UHVHQWDFLyQGHOD%LEOLRWHFDGH1DUUDWLva Popular”. In ZABALLA, Indalecio “Masio”; ZAVALA, Antonio:
La última trova. Oiartzun: Sendoa [Biblioteca de Narrativa Popular 1]: 7-11.

265

ZAVALA, Antonio (1996a): Auspoaren auspoa I. Oiartzun: Sendoa
[Auspoa 238].
ZAVALA, Antonio (1996b): Auspoaren auspoa II. Oiartzun: Sendoa
[Auspoa 239].
ZAVALA, Antonio (1999): Auspoaren auspoa III. Tolosa: Auspoa
[Auspoa 262].
ZAVALA, Antonio (2000a): “Doktore berriaren hitzaldia, Honoris causa doktore izendapenean”. In ASKOREN ARTEAN: Antonio Zavalaren ohoretan. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea: 31-46.
ZAVALA, Antonio (2000b): “Burua atzera jiratuta edo liburu sail baten
gorabeerak eta gozo-mikatzak”. In ASKOREN ARTEAN: Antonio
Zavalaren ohoretan. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea: 113-126.
ZAVALA, Antonio (2003): Estropadak bertsotan. Oiartzun: Auspoa,
Sendoa [Auspoa 281].
ZAVALA, Antonio (2006): Auspoaren auspoa IV. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia [Auspoa 300].
ZAVALA, Antonio (2012): Bilboko gabon-kantak (1755-1832). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia [Auspoa 324].
ZUBIMENDI, Joxe Ramon (1995): Jokaera-liburua. Oiartzun: Sendoa.
ZULAIKA, Joseba (1985): Bertsolariaren jokoa eta jolasa. Donostia:
La primitiva Casa Baroja.
www.jesuitas.es

266

