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Antonio 
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A
ntonio Tovar Llorente Valladoliden 

jaio zen duela ehun urte, 1911ko 

maiatzaren 17an hain zuzen, fami-

lia fededun eta tradizionalista baten ba-

rruan. Aita notario zuen eta amaren neba 

bat, Daniel Llorente, Segoviako apezpiku 

izatera heldu zen. 

Aitaren lanbideak hala eskatzen zuelarik, 

familiak denboralditxo bat Elorrion pasa 

zuenean, Antoniok euskara entzuteko 

aukera izan zuen. Handik Castellóngo 

Morellara aldatu zen aita, eta han katala-

na zuzenean ezagutzeko parada izan zuen 

Antonio gazteak. Denboraldi laburrak 

izan ziren biak, laburregiak euskara zein 

katalana ongi ikasi ahal izateko, baina 

Valladolideko mutiko baten esperientzia 

linguistikoa nabarmenki aberastu zuten 

horietakoak izan ziren dudarik gabe, An-

toniok bere bizi guztian mota guztietako 

hizkuntzen alde erakutsi zuen atxikimen-

dua sortarazi ziotenak.

Batxilergoa han-hemenka ikasle libre gisa 

egin ondoren, familiaren nahiari jarrai-

tuz zuzenbide ikasketak egin zituen, El 

Escorialeko agustindarrekin. Baina An-

toniok hizkuntzak maite zituen bereziki. 

Institutuan irakasten zen frantsesaz gain 



2

alemana, ingelesa eta beste hizkuntza ba-

tzuk ere ikasi zituen bere kabuz. Urteak 

pasa ahala, gero eta garbiago ikusten zuen 

zuzenbidea ez zela bere gogoa aseko zuen 

ogibidea eta 20 urterekin, estudioak amai-

tu eta bere familiarekiko zorra edo kitatu 

ondoren, Filosofia eta Letrak ikastea era-

baki zuen.

Orduko Espainiako unibertsitate maila 

zientifikoa oso apala zen, erakundearen 

eginkizun ia bakarra titulu banatzaile iza-

tearena zelarik. Halako unibertsitatean 

nork bere ikerketak ikasleei modu argie-

nean erakutsi egiten zizkieten irakasleak 

urrea baino urriagoak ziren. Horietako 

batek, Cayetano de Mergelina arkeolo-

giako katedradunak, Tovarrengan eragin 

handia izan zuen. Hizkuntza klasikoak 

Vallodoliden, 1926 inguruan, guraso eta anai- 
-arrebekin. Ezkerretik eskuinera: Jose anaia 

gazteena, gerran gaixorik hil zena, Anselma ama, 
Rosario, bera, Maruja eta Antonio aita

Antonio Tovar 1928 
inguruan, El Escorialeko 

agustindarrekin 
zuzenbide ikasten ari 

zenean

Vallodoliden, 1917 inguruan, erdiko aulki altuan 
eserita senidez inguraturik. Atzeko umeak Jose anaia 

eta Rosario arreba, gurasoen erdian. Aurrean Jose 
Llorente osaba eta honen emaztea Laura, Antonio 

umeari piano jotzen irakatsi ziona
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zituen gogoko, antzinatea ikertzea zen 

haren grina, eta burutapen hori aurrera 

eramateko asmotan lehendabizi Madrile-

ko Centro de Estudios Históricos famatura 

joan zen eta handik, ikasketa beka bat lor-

tu ondoren, Parisera eta Berlinera, gero. 

Arestian aipatutako ikastetxe aurreratu 

horretan aparteko bi ikerlarik ziharduten 

lanean: bata Ramón Menéndez Pidal, es-

painolaren historiaren oinarri zientifikoak 

ezarri zituena, eta Manuel Gómez Moreno 

bestea, iberierazko idazkunak deszifratuz 

penintsulako arkeologia eraberritu zuena. 

Maisu horiek egiten zuten lanari errepara-

tuz, ikasi zituen Tovarrek ikerketaren bi-

deak: datu berriak aurkitzeko eta biltzeko 

hartu behar zen nekea eta proiektu han-

diak aurrera eramateko behar zen kemena. 

Ez zitzaion inoiz falta izan gure gizonari, 

bere bizitzan zehar ezagutu zituen hainbat 

toki eta egoera ezberdinetan, ez indarrik 

ez gogorik makina bat lan eta egitasmo 

burutzeko, ezin baldin bada ere ukatu 

naturak erruz eman zizkion dohainei es-

ker, batez ere adimen zorrotz eta oroimen 

indartsuari esker, erraztasun ikaragarria 

erakusten zuela bere lan guztietan. Nola 

bestela uler daiteke bi milatik gora lan 

idatzi izana, Espainian, Argentinan, Es-

tatu Batuetan eta Alemanian hainbat gai 

ezberdin irakatsi izana eta beste gauza 

batzuetarako, pianoa jotzeko esaterako 

edo hainbat jenderekin gutuneria man-

tentzeko denbora hartu izana!

Tovarrek hizkuntza klasikoak, greziera eta 

latina, sakondu nahi zituen. Garai hartan 

filologia klasikoan ez zen Alemania baino 

herri aurreratuagorik, eta hara jo zuen 

gure gazteak 1935ean, lehenago Parisetik 

pasatuz.

Hala ere Madrilen zegoen bitartean, Zen-

troak 1934an antolaturik Mediterraneoan 

zehar egin zen itsas bidaia famatuan parte 

Cayetano de Mergelina arkeologoaren ondoan 
aztarnategiren batean 1934an, kapela buruan eta 

pikatxoia anka aurrean dituela
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hartu zuen, Greziako eta Ekialdeko zen-

bait toki mitiko zuzenean ezagutuz. Bidaia 

ez zen inolaz ere plazer hutsezko ibilaldi 

bat izan, baizik eta bere greziera moder-

noaren ezaguera sakontzeko eta Greziako 

arte klasikoa ikusteko aprobetxatu zuena. 

Bestalde, Bonfante hizkuntzalari italiarra-

ren gidaritzapean hizkuntza indoeuropar 

zaharrak ikasteari ekin zion.

Gogo hauek barrenean zeramazkielarik, 

joan zen Tovar 24 urterekin Berlinera, or-

duko maisu jakintsuenekin ikastera. Han 

Eduard Schwyzer helenista handiaren 

eskolak entzun zituen. Ez zuen aukeratik 

izan, ordea, Eduard Norden klasizistaren 

eskoletara joateko, ezta ere asko intere-

satzen zitzaion zelta hizkuntzalaritzako 

ikastaroa, Julius Pokorny-k aurreko ur-

teetan eman zuena, egiteko; lehenengoak 

nazien politikarekiko desadostasunenga-

tik eta bigarrenak bere jatorri juduaga-

tik, biek ordurako utziak zituzten beren 

katedrak. Werner Jaeger, aldiz, antzeko 

egoeran zegoena, ezagutu zuen. 

GerrA zibiLA etA 
poLitikAn pArte-hArtzeA

Gauza ezaguna da Tovar, politikoki falan-

gista zena, Francoren jazarraldiaren berri 

izan zuenean, Berlindik itzuli eta matxi-

natuen alde jarri zela. Tovarrek Berlinen 

nazien politikaren indarraren azala ikusi 

zuen soilik, indar horrek bere atzean zuen 

mamuaz ohartu gabe, ustez Alemaniaren 

lorpen guztiak, batez ere unibertsitatean 

ezagutu zituen bitartekoak, liburutegi 

aberatsak, lan metodoa, zientziaren au-

rrerapenak e.a. nazien politikari esker 

zirela. Ez zen konturatu, esaterako, bera 

askoz ere hurbilago zegoela Paideia liburu 

garrantzitsua idatzi zuen W. Jaeger-ren 

humanismotik, hura errepresaliatu zuen 

nazien militarismotik baino. 

Atenasen 1934an Centro de Estudios Históricos 
erakundeak antolaturiko bidaian, Manuel Gómez 

Moreno, Cayetano de Mergelina eta beste 
batzuekin
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Gerra denboran Radio Nacional irratiko 

lehen zuzendari gisa propagandaz ardura-

tu zen, hasieran Burgosen eta azkenik Sala-

mancan. Ibilbide politikoan izan zuen kar-

gu altuena, Dionisio Ridruejoren itzalpean 

hau ere, 1940ko abendutik 1941eko api-

rila bitartean Prentsa eta Propagandarako 

Estatu Idazkariordearena izan zen. Baina 

Tovarrek ez zuen bere burua politikan 

ikusten eta hurrengo urtean, Salamancako 

Latineko katedra irabazi ondoren, Torme-

seko hirira itzuli, ezkondu eta bere bizial-

diko unerik oparoenari eman zion hasiera. 

Honek ez du esan nahi Tovarrek politika-

rako interes guztia galdu zuenik, hainbat 

eta hainbat batzorde eta ekintza akade-

miko-politikotan parte hartu zuelako, 

bere unibertsitateko errektorea izatea lor-

tu arte. Kontua da interesatzen zitzaizkion 

helburuak lortzeko —unibertsitatearen 

eraberritzea, gazteriaren heziketa eta gi-

zartearen kultura maila jasotzea—, askoz 

ere eraginkorragoa ikusten zuela irakasle 

lana politikoarena baino. 

Garbi da Tovarren ideia eta jarrera poli-

tikoak aldatuz joan zirela denbora pasa 

ahala. Bilakaera horretan, dudarik gabe, 

haren adimen zorrotzak ez ezik haren gi-

zatasun beroak ere izan zuen zer ikusirik. 

Bere bizitzan hartu zituen erabakiek argi 

baino argiago erakusten dute, gaztaroko 

jarrerak ukatu edo zuritu gabe, oposizioko 

demokratenak egin zituela bereak, eta hala, 

lehenengo erbesteratzean desadostasunak 

familia politikoaren barrukoak baziren, 

bigarren aldiz kanporatu zenean, berriz, 

erregimenak Madrileko unibertsitateko 

lagun ezagun batzuk —José Luis López 

Aranguren filosofoa, Agustín García Cal-

vo filologoa eta Enrique Tierno Galván 

legegizona— beren katedratik bota zituz-

telako izan zen; azkenik, 1981eko estatu 

kolpe saiakeran ozen eta garbi hitz egin 

zuen biharamuneko El País egunkarian 

diktatura berriro inposatu nahi zutenen 

kontra. 

Hitz batean esanda, Tovar ez zen ira-

bazleen talde estu eta ihartuan garai-

penaren eztiak gozatzen gelditu, ideia 

ezberdineko pertsonekin izan zituen 

harremanak eta hauen eskarmentuak eta 

sufrimenduak aintzakotzat hartu zituen: 

irakurri egin behar izan zuen, horrenbes-

te estimatzen zuen Schulten-en eskutik 
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1944an idazten zionean «gerraondoko 

Espainia ez zuela batere gogoko eta lehe-

nagokoaren ametsez zegoela».

SALAmAncAko 
kAtedrAdun (1942-1958)

Salamancako katedra irabazi zuen urte 

berean Consuelo Larrucearekin ezkondu 

zen, familiaren ardura eramateaz gain ha-

ren lan, egitasmo eta bidaietan laguntza 

osoa emango zion emaztea. Consuelok, 

etxekoentzat Txelo, Gasteizen jaioa izan 

arren, aita bilbotarra zuen eta ama Valla-

dolidekoa. Azken hiri honetara bizi izate-

ra joan zirenean, hango dominikatarren 

ikastetxean estudiatu zuen, Antonioren 

arreben laguna zelarik. Salamancan jaio 

zitzaizkien lau seme-alaba: José 1943an, 

Juan Antonio urte eta erdi beranduago, 

Consuelo 1946an eta María Rosa 1948an. 

Santiago gazteena, ordea, Buenos Aires-

en jaio zen 1949an.

Salamancan aurkitu zuen Tovarrek, fami-

lia gehitzen zihoala, aspalditik amesten 

zuen eta Alemanian hurbiletik ezagutu 

zuen unibertsitate aurreratu baten eredua 

ezartzeko aukera.

Latineko katedradun gisa hizkuntza kla-

sikoen irakaskuntza eta ikerkuntza goitik 

behera eraberritu zituen. Tovarren ekar-

pen baliotsuena ikerketa eguneroko jar-

dunean ikasleei erakustea izan zen. Begi- 

-bistan zen, kanpoko argitalpenak lortzeko 

zailtasunak handiak izanda ere, bibliogra-

fia berriena ezagutzen zuela, zientziarako 

erabilgarriak ziren hizkuntza guztietan, 

gainera. Bestalde, ez zen zientzia alor 

bakarreko gizona, eta lanpostuz latineko 

katedraduna izan arren, greziera klasikoa 

latina bezain ongi, edo agian hobeto, men-

peratzen zuen, arkeologia eta historia ere 

aintzakotzat hartzen zituelarik; hau da, Jaietan. Txelo emaztea eta lau seme-alaba zaharrenak (1948)
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Altertumswissenschaft izenarekin eza-

gutzen zen eredua zuen gidaritzat.

Eginkizun horretan ia dena zegoen egiteko, 

eta premien artean larriena idazle klasikoen 

edizioen eza zelarik, buru-belarri ekin zion 

jardun horri: zor dizkiogu Virgilioren Eglo-

gen, Sofoklesen Antigonaren, Aristotelesen 

Atenaseko Konstituzioa eta Erretorikaren 

eta beste obra askoren edizioak.

Haren eskoletatik pasatu ziren ikasleen 

artean batzuk ospe handiko ikerlari eta 

irakasle bihurtu ziren urte batzuk be-

randuago, hala nola, Francisco Rodrí-

guez Adrados, Martín Sánchez Ruipérez, 

Lisardo Rubio, Virgilio Bejarano, José 

Mª Blázquez eta beste asko. Lehenengo 

biak grezierako katedradunak izan dira, 

hurrengo biak latinekoak eta azkena an-

tzinaroko historiakoa, maisuaren irakas-

kuntzaren zabaltasuna agerian utziz. 

Baina Filologia Klasikoa ez zen izan To-

varrek landu zuen alor bakarra. Gómez 

Morenok 1925erako deszifratua zuen 

iberieraren idazkera, nahiz eta arrazoi as-

korengatik urte asko beranduago arte ez 

zuen behar bezalako onarpena jaso adi-

tuen artean. Tovar laster ohartu zen des-

ziframenduak zekarren aurrerapenaz eta 

maisuaren irakurketa sistema erabiliz ibe-

rierazko idazkunak aztertzen hasi zen. 

Aspalditik zetorren tradizioaren arabera 

—eta kontu honetan alemaniar jakintsue-

nek, W. Humboldt-ek edo H. Schuchardt-

ek esaterako, gure apologistekin bat egiten 

zuten—, euskara iberieraren ondorengo-

tzat hartzen zen. Baina Tovar idazkunak 

aztertzen jarri zenean gauza inportante 

batez jabetu zen, idazkera modu bakar 

baten azpian bi hizkuntza zeharo diferen-

te idatzi izan zirela, alegia. Horietako bat 

Salamancan 1951 inguruan, etxeko pianoa jotzen. 
Bulegoan ordu asko lanean eman ondoren, pianoa 
jotzen zuen lasaitze aldera. Inoiz jende aurrean ere 
jo zuen, bere adiskidea zen Joaquín Rodrigorekin 

Salamancako Paraninfoan, esaterako
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iberiera zen, baina bestea indoeuropar 

familiakoa zen dudarik gabe eta, haren 

ustez, zelta adarrekoa zehatzago, 1946ko 

«Las inscripciones ibéricas y la lengua 

de los celtíberos» artikuluan esaten duen 

moduan. Ondorio berberera ailegatu zen 

lehen aditua ez zen, ordea, Tovar izan, 

Gerhard Bähr hizkuntzalari germaniar- 

-legazpiarra baizik Gotingako unibertsi-

tatean 1940an aurkeztu zuen tesian, baina 

Salamancako irakasleak ez zuen bigarre-

naren testua 1948 arte irakurtzeko auke-

rarik izan, nahiz eta daitekeena izan haren 

ideien berri Julio de Urkijok bidalitako 

gutunen batetik izatea. 

Arrazoi osoz esan daiteke, bada, Tovar 

izan zela hizkuntza zeltar horren nortasun 

berezia —«zeltiberiera» izenez bataiatuko 

zena— garbien ikusi zuen lehenetarikoa, 

eta hizkuntza aurkitu berri horren ezauga-

rriak aztertzen eman ziren lehen aurrera-

pausoen egilea: «Über das Keltiberische» 

izeneko artikulua (1947) edo Luzagako 

brontzeari buruzko ikerketa (1948). 

Laster konturatu zen ikerketa eremu eze-

zagun bezain zabala irekitzen zitzaiola 

begien aurrean, zeltiberierak mendebale-

ko Europaren indoeuropartzea ulertzeko 

datu berri eta interesgarriak eskaintzen 

baitzituen, batez ere hori guztia euska-

rak suposatzen zuen geruza zaharrarekin 

konparatzen zenean.

Esan dugun bezala, zeltiberieraren alda-

menean iberiera egiten zen antzinako His-

panian. Gómez Morenoren aurkikuntzari 

esker, lehen ez bezala, iberierazko idazku-

nak irakur zitezkeen, aspalditik indarrean 

zegoen basko-iberismoaren hipotesia ona 

ala okerra zen jakiteko bidea emanez. To-

varrek euskara jakitearen premiaz kontu-

ratu, eta euskara ikasteari ekin zion ekintza 

guztietan jartzen zuen adorearekin. Elo-

rrion umetan entzundako euskara urru-

tiko oihartzun bat besterik ezin zitekeen 

izan; harekin ez zihoan inora. Hizkuntza 

liburuen bitartez, gramatikak ikasiz eta 

ahal zuen literatura irakurriz menperatu 

behar zuen. Berak esaten duenez, 1938an 

Burgosen zegoen bitartean Zamarriparen 

gramatika eta Azkueren hiztegia erabiliz 

hasi zen lehen urratsak ematen. Salaman-

cara heldu bezain laster, orduko grama-

tikalari onenarekin, Resurrección María 

Azkue euskaltzainburu zenarekin, jartzen 
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da harremanetan —biak musika zaleak 

dira—, eta honek 1943ko maiatzean ida-

tziriko gutun batean animatu egiten du 

euskaraz gutun bat idatz diezaion. Tova-

rrek ondo zekien, hiztegiak eta literatura 

ezinbestekoak izan arren hizkuntza ikas-

ten ari denarentzat, benetako hizkuntza 

hiztunen ahotik ikasi behar zela. Hortaz, 

1945 eta 1946an, familia guztia berarekin 

hartuz, Orion pasatzen ditu udako opo-

rrak liburuetan ikasi duena hango apaiz 

batekin praktikan jartzen. 

Tovarrentzat euskara antzinako Hispa-

niako hizkuntzetako bat zen, zeltiberiera 

eta beste hizkuntza indoeuroparrak etorri 

baino lehenagoko geruza baten lekuko, 

historiaurreko garai ilunetan argi apur 

bat egin zezakeena. Hamarkada horretan 

Hispaniako hizkuntza zaharrei buruz ida-

tzitako lanak Buenos Airesen 1949an ar-

gitaratu zuen Estudio sobre las primitivas 

lenguas hispánicas liburuan bildu zituen.

Salamancako lehen aldia 1948an amai-

tzen da, Buenos Aireseko unibertsitateak 

greziera irakasle gisa kontratatzen due-

nean. Tovarrek haize berriak behar ditu. 

Salamancan gustura dago, proiektu asko-

tan lan egiten ari da, baina hiria txikia gel-

ditzen zaio. Familia osoa doa. Azkenean 

kurtso bat besterik ez zuen eman. Baina 

nahikoa izan zen denbora labur hori ber-

tako hizkuntza indigenei buruzko intere-

sa bere baitan sortarazteko. Ematen du 

Tovarrek zenbait euskaldun errefuxiatu-

rekin ere harremanak izan zituela Buenos 

Airesen, Ixaka Lopez Mendizabal euskal 

hiztegigilearekin gutxienez, pare bat urte 

geroago Antonio berak idatzi zuenez. 

SALAmAncAko errektore 
(1951-1956)

Buenos Airesetik itzuli eta gutxira, ordura 

arte hezkuntzan nagusi ziren ur geldoak 

Buenos Aireseko unibertsitatean  eman zuen lehen 
eskolara joan zirenekin (1949)
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mugitzen hasi ziren Joaquín Ruiz-Gimé-

nez Hezkuntza ministro berriaren esku-

tik. Tovar Salamancako unibertsitateko 

errektore izendatu zuten. Lozorroan bizi 

zen erakundea barrenetik astindu zuen. 

Fakultate guztiak modu egoki eta zuze-

nean tratatu zituen arren, haren ahalegi-

nen fruitua Letretako Fakultatean agerian 

gelditu zen. Hasteko Filologia Klasikoaren 

irakaskuntza plana berritu zuen, ikasgaien 

artean testuei eta haien iruzkinei garran-

tzia emanez. Gero, eredu berbera erabi-

liz, hizkuntza modernoen filologia sortu 

zuen Salamancan, Espainiako lehena. Fi-

lologia Klasikoan bi hizkuntza ikasi behar 

baziren, greziera eta latina, alegia, haien 

literatura, hizkuntzalaritza eta historiare-

kin batera, Filologia Modernoan ere bi 

hizkuntza aukeratu behar zituen ikasleak, 

ingelesa, frantsesa, alemana eta italieraren 

artean. Eredu hau gero beste unibertsitate 

batzuetara zabaldu zen, baita Euskal He-

rrikora ere Mitxelenaren eskutik.

Argitalpen zerbitzua errotik eraberritu zu-

en. Salamancako Unibertsitateak zerbait 

argitaratzen zuen lehenagotik ere, —Julio 

Caro Barojaren Materiales liburua adibi-

dez—, baina Tovarrek eman zion bul-

tzadari esker nazioarteko ikerlari askoren 

obrak kaleratuak izan ziren, Acta Salmanti-

censia saila munduan zehar ezaguna izatea 

bihurtuz. Argitaratuen artean euskal gaiek 

eta ingurukoek abantailazko tokia izan zu-

ten: Juan Gorostiagaren Vocabulario del re-

franero vizcaíno de 1596 eta René Lafonen 

Études basques et caucasiques liburuak.

Ikerketa, zerbaitetan mamitzen eta gor-

puzten bada, doktoretza tesietan izaten 

da. Ezin zuen irudikatu unibertsitateak, 

ikerketa eta irakaskuntza uztartu behar 

bazituen, doktoreak egiteko ahalmenik ez 

izatea. Halaxe zen, ordea, Espainian, Ma-

drileko Unibertsitate Zentralak baitzuen 

soilik ahalmen hori. 

Salamancakoak ere ahalmen bera izan 

zezan bide egokia iruditu zitzaion Uni-

Ruiz-Giménez 
Hezkuntza 
ministroa Tovar 
errektore gisa 
janzten
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bertsitatearen historia luze eta loriatsua 

munduaren eta Francoren aurrean al-

darrikatzea, horretarako sortzearen VII. 

mendeurrenaren ospakizunak garaiz kan-

po antolatu behar baldin bazituen ere; 

izan ere, 1954an ospatu zen 1918an ospa-

tu beharrekoa. Salamancako Unibertsita-

teak —eta ondorioz Estatuko unibertsita-

te guztiek—, doktoreak egiteko ahalmena 

berreskuratu zuen, eta Francok ordaine-

tan Honoris causa doktoretza jaso.

Tovarrek 1956an utzi zion errektore 

izateari. Alde batetik erregimenaren al-

derdi kontserbadoreenak ez zuen begi 

onez ikusten Tovarren antzeko intelek-

tualak abian jartzen ari ziren erreforma 

—Madrileko Ateneoan Vigón jeneralak 

publikoki gaitzetsi zuen «afrancesado» 

deituz— eta beste aldetik Opus Dei 

erakundearen inguruko teknokratak fa-

langisten lekua eskuratzen ari ziren. To-

varri ez zitzaizkion inoiz gustatu Opuse-

ko lagunek hezkuntzari buruz zituzten 

egitasmoak; bera, Humboldt bezalaxe, 

hezkuntza publiko duin eta indartsu ba-

ten defendatzaile izan zen. Haren seme- 

-alabek eskola eta institutu publikoetan 

egin zituzten beren ikasketak.

Salamancako 
unibertsitatearen 

VII. mendeurrene-
ko ekitaldietako 

batean, Francoren 
eta Ruiz-Giménez 
Hezkuntza minis-

troaren ondoan, 
Unibertsitateko 

errektorea zelarik

Joaquín Ruiz-Giménez eta Salamancako apezpikuarekin batera VII. mendeurreneko ospakizunetan. Ekitaldi 
akademiko batean hitz egiten Salamancako Unibertsitateko Paraninfoan, errektore gisa
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1
950eko hamarkadan, karguak eskatzen 
dizkion eginbeharrak gorabehera, To-
var ez da aitzineko urteetan asmaturiko 

egitasmoetatik aldentzen.

Dena den, esan behar da haren gogoen 
artean euskarak toki aparta eta berezia 
izan zuela. 1950ean La lengua vasca izene-
ko liburua ateratzen du, non euskararen 
deskribapena egiteaz gain, hizkuntzaren 
jatorriaren inguruko teoriak ere tratatzen 
dituen. Ohartzen da, euskarak iberieraren 
edo Europako hizkuntza egoeraren uler-
menean argia eman nahi badu, hizkuntza-
ren historiaurrean ikerketa sakonak egin 
behar direla. Hizkuntza indoeuroparrekin 
gertatzen ez den bezala, ez dago euskal hiz-
tegi etimologikorik eta eman diren etimo-

logiak banaka eta sistemarik gabe eginak 
dira, fantasia hutsak ez direnean. Badaki, 
euskara hizkuntza isolatua izanik, egitas-
moa zaila izan daitekeela. Baina Tovarrek 
uste du hiztegia bera egin ahala euskarak 
bere historian zehar «egin dituen» ahai-
deak agerian geldituko direla, haren iritziz 
jatorrizko ahaidetasunaren ondoan bada-
goelako beste bat, «parentesco progresivo 
por convivencia» deitzen duena, historiau-
rreko zenbait kontaktu eta mugimenduen 
berri emateko gai dena. Eta hain berea 
duen kemenarekin ekiten dio Euskal Hiz-
tegi Etimologikoaren aurrelanari.

Halaxe ikusten du hiztegiaren helburu 
nagusia: «bibliografia eta proposaturiko 
etimologiak bildu, gaia ordenatze aldera, 

Diccionario Etimológico Vasco, 1952 inguruan 
sortutako egitasmoa ez zuen buruturik ikusi. 
Tovar hil eta lau urtetara ekin zion Agudek 

argitaratzeari

Tovar eta euskara
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errepikapenetan ez erortzeko; funts gu-
txiko proposamenak modu kritiko batean 
alboratu eta egiantza dutenak utzi». 

Bestalde, badaki ezin duela proiektua 

laguntzarik gabe aurrera eraman. Antzi-

nako hizkuntzak eta epigrafia jakin arren, 

konparatismoaren metodoak ere ezagutu 

arren eta euskara ulertzeko gai izan arren, 

ez da euskal hizkuntzalaritzan aditua 

Koldo Mitxelena —duela guti ezagutu 

duena— den bezala. Horrexegatik, Do-

nostiako Institutuko greziera irakasle den 

Manuel Agud-ekin batera nahiko goiz Mi-

txelena egitasmoan parte hartzera gonbi-

datzen du. Geroxeago Espainiatik erbes-

teratua bizi den Joan Corominas filologo 

katalanaren laguntza eskatzen du. 1954ko 

artikulu batean esaten digunez, ordurako 

20.000 fitxa inguru eginak zituzten eta 

urte horren barruan aleren bat kaleratzea 

espero zuen. Ez zuen, baina, bere bizitzan 

Hiztegia argitaratua ikusi. Ekimena uste 

baino zailagoa zen, bai gaiaren aldetik 

eta baita ere, garrantzi handia zuena, par-

taideen interes eta lan egiteko metodoen 

aldetik ere. Laurak elkarrengandik urru-

ti bizi eta lan egiten zuten; Mitxelenak, 

interesatuta egon arren, premiazkoagoa 

ikusten zuen Euskal Hiztegi Orokor eta 

Tovarrek 1950eko hamarkadan euskarari buruz idatzitako 
bi liburu. La lengua vasca-n hizkuntzalari baten 

ikuspuntutik hizkuntzaren aurkezpena egiten du; El Euskera 
y sus parientes-en, aldiz, ikerketa propioak eskaintzen ditu

Koldo Mitxelenak 
Donostiatik Tovarri 

Salamancara 
bidalitako karta, 
Unibertsitateko 

artxiboan gordetzen 
dena
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Historikoa, Etimologikoa baino. Hala 

ere, Tovarrek ez zuen etsi. Bidaiak bidaia, 

edonon ere aurkitzen zelarik, hiztegiko fi-

txa guztiak berarekin izan zituen urteetan 

zehar, daturen bat gehitzeko edo okerren 

bat zuzentzeko asmotan. Tubingan zego-

ela hiztegiko lehen letrei dagokien testua 

idatzi zuen eta Corominasi luzatu iruz-

kinen zain. Harriturik geratu zen, honek 

670 orrialde iruzkin idatzi zionean berak 

bidalitako 300 orrialdeko testuaren gai-

nean; «la manera verdaderamente feroz 

de trabajar de aquel admirable catalán» 

dio Mitxelenari 1971ko gutun batean.

Arestian esandakoak Tovarrek ikerle mo-

duan egin zituen. Baina errektore gisa 

beste gauza garrantzitsu bat burutu zuen 

euskararen mesedetan, «Euskal Hizkun-

tza eta Literaturako Larramendi Kate-

dra» sortu, alegia. Katedraren helburua 

ez zen euskara irakastea, nahiz eta lehen 

urteetan Tovarrek berak eskolak eman, 

baizik eta urtero euskal hizkuntzalaritzan, 

literaturan edo etnografian prestatuenak 

zirenak gonbidatu Salamancan kurtso la-

bur, mintegi edo hitzaldiak egitera. Inau-

guraziorako Aita Jose Migel Barandiaran 

gonbidatu zuen; gero Juan Gorostiaga 

Andoainen, Baskongadako lagunekin, Manuel Larramendiren 
jaiotetxea bisitatzen

Jokin Zaitegik 
Guatemalatik 
euskaraz 
idatzi zion 
eskutitza, 
Salamancako 
artxiboan 
gordetzen da
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euskaltzaina eta beste batzuk. Azkenean, 

ikusirik Koldo Mitxelena zela egokiena 

katedraren helburuak betetzeko, urtero 

gonbidatu zuen kurtsoren bat ematera. 

Tovarrek Salamanca utzi zuenean, kate-

draren kudeaketa Sánchez Ruipérezen 

eskuetan gelditu zen, eta honek ere Mi-

txelena gonbidatzen jarraitu zuen, erren-

teriarrak Hizkuntzalaritza Indoeuroparre-

ko katedra irabazi zuen arte. Harrezkero 

Mitxelenaren beraren ardurapean, Larra-

mendi katedrak aukera eman dio zenbait 

euskalduni, ikastaroak ematen zituzten 

bitartean, beren ikerketak Salamancan 

egiteko: han ezagutu nituen Patxi Altuna, 

Andolin Eguzkitza eta Ibon Sarasola. 

Euskal Hiztegi Etimologikorako egiten 

dituen etimologiaz gain, interesatzen 

zaion bigarren kontua Europako indoeu-

ropartzea da eta bereziki prozesu horren 

aurrean euskarak izan zezakeen portaera. 

Ildo honetatik aipatzekoak dira «Indo-Eu-

ropean Layers in the Hispanic Peninsula» 

(1957) lan garrantzitsua eta «-ko» atziz-

kiaz ondu zuena. Euskarak historiaurrean 

izan zitzakeen ahaideak ere aztertzen ditu 

zenbait lanetan, hemen aipatzea luze izan-

go litzatekeena. Azkenik, euskarari buruz, 

zuzen edo zeharka, argitaratzen denaren 

zain dago eta erreseinen bidez bere iritzia 

plazaratzen du. Gainetik aipatu besterik 

ez badut egiten ere, iberieraz zein zeltibe-

rieraz urteetan erreferentzia lanak izango 

direnak idazten ditu.

Garai horietako euskal lanak El Euskera 

y sus parientes liburuan bilduta Franzis-

ko Etxebarria adiskideak zuzentzen zuen 

Minotauro argitaletxean 1959an argitara-

tu zituen. Bide batez, argitaletxe berberak 

urte batzuk beranduago Mitxelenaren 

Historia de la Literatura vasca eta Textos 

Arcaicos Vascos garrantzi handiko lanak 

aterako ditu. Azpimarratzekoa da bizkaie-

raren kokapen dialektologikoari eskai-

ni zion lana, euskalki guztien jatorrizko 

batasuna defendatuz, C. Uhlenbeck-en 

ideien aurka.

Iberiar 
inskripzioetan 

lekukotzen 
diren hitzen 

lehen zerrenda 
zientifikoa 

(1951). Separatak 
Tovarrek berak 

eskuz idatzitako 
euskarazko 

eskaintza dakar
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Espainiatik kanpo

AmeriketAko eGonALdiA 
(1958-1967)

Espainiako giroaz gogaiturik, Argenti-

nan azaletik baino ezagutu ez zuen hiz-

kuntza indigenen mundu berri eta zaba-

laren jakin-mina bete nahian Tucumane-

ko unibertsitateak luzatu zion gonbitea 

onartzea erabaki zuen. Familia osoa joan 

zen itsasontziz, eta denen inpresioa zen 

denboraldi luze batean ez zirela Espainia-

ra itzuliko. Luzarorako agurraren kutsua 

asko areagotu zitzaien bidaiaren aurretik 

egin ziren prestamenengatik. Hogeiren 

bat egur-kaxa handitan sartu zuten era-

man beharreko guztia, Antonioren li-

buruak eta paper mordoa barne; hauen 

artean Euskal Hiztegi Etimologikoaren 

fitxak.

Tucumanen, munduko zaratatik urrun, 

gogoz ekin zion El Chaco eskualdeko 

hizkuntzak aztertzeari, batez ere matakoa 

—hiztunek witxi deritzatena—, txulupia 

eta txorotea. Magnetofoi handi batean 

hiztunen esaldiak eta ipuinak grabatzen 

zituen, gero hizkuntzaren ezaugarriak 

deskribatzeko asmotan.

Ikerketa hauen ondorioak amerikanisten 

kongresu orokorretan aurkeztu zituen, 

Mexicon 1964an, Sevillan 1966an txoro-

teari buruz eta azkenik, Liman 1975ean. 

Baina hizkuntzaren deskribapen zienti-

fikoaren gainetik hizkuntzen egoera so-

Urbana Champaing-eko unibertsitatean 
irakasle zen garaikoa, Illinois-eko etxean 

lanean
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ziolinguistikoak hunkitu zuen, ikusten 

baitzuen galtzeko arriskuan zeudela. Ho-

rregatik interesatzen zitzaizkion bertoko 

hizkuntzen eta espainolaren arteko ha-

rremanak, zer gal eta zer irabaz zitekeen 

elkarbizitzan, hitz batean, nola ematen zen 

bi munduren arteko borroka ez-orekatua. 

Eta bazuen antza egoera honek antzinako 

Hispanian eta Europan gertatu zenarekin.

Ameriketan Tovarrek hizkuntza konpa-

raketak egiteko metodo berri bat sakon-

du zuen, Swadesh-ek asmatutako lexiko- 

-estatistika, alegia. Idatzizko tradiziorik 

gabeko hizkuntzak konparatzeko asmatu 

zen metodoa; uste zuten zenbait hizkun-

tzaren oinarrizko hiztegia konparatzean 

elkarren antza zuten hitzen portzentajeak 

erakusten zuela hizkuntzen arteko ahai-

detasunaren hurbiltasuna. Beranduagoko 

ikerketak erakutsi zuen metodoaren ahu-

lezia. Baina Tovarrek urte haietan kon-

fiantza handia zuen metodo berri honetan 

eta Swadesh metodo asmatzailea eta Kol-

do Mitxelenarekin batera euskara aztertu 

zuen ikuspuntu honetatik; esan behar da, 

hizkuntza bereberrekin zein kaukasia-

rrekin erkatu ondoren ez zirela ondorio 

garbiak atera, eze biekin erakusten zuen 

euskarak, datuen arabera, erlazio portzen-

taje txiki bat, hizkuntzalaritza konparatu-

aren estandarretarako hutsala izateaz gain, 

kontraesanezkoa zena; baina Tovarren us-

tez euskarak bere historiaurre luzean bi 

hizkuntza-familia horiekin izandako ha-

rremanen aztarnak ziren.

1960an Espainiara itzultzen dira, baina 

ez luzerako. Seme-alabak unibertsitatera 

joateko adinera heltzen ari dira eta gero 

eta zailagoa egiten zaio Espainiatik kanpo 

familia guztiarekin egotea. Alde batetik 

Bogotako Caro y Cuervo Institutuaren liburutegian 
amerindiar hizkuntzak aztertzen (1980)
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Madrilera gustatuko litzaioke etortzea, 

bestetik Estatu Batuetako unibertsitateak 

ezagutu nahi ditu. Hala, 1961-62ko ikas-

turtean, Illinoisen irakasle kontratatu gisa 

klasiketako eskolak ematen ditu. 1965ean 

Madrileko katedra lortzen du eta ematen 

duenean azkenik, bere interesak eta fa-

miliarenak baturik, Madrilen finkatuko 

dela, politika berriro ere gurutzatzen zaio 

bidean eta, ideien koherentzia erosota-

sunaren gainetik jarriz, lortu berri duen 

katedrari uko egin eta Illinoiseko postua 

hartzen du berriro. Oraingoan bi seme 

zaharrenak Espainian utzita hiru gaztee-

nekin doa.

Illinoiseko unibertsitatean aurkitu zituen 

ikerketarako behar ziren bitarteko abe-

ratsak. Ikusi zuen neurri batean bere gazta-

roan Alemaniako unibertsitatean bilatzen 

zuena orain EEBBetako unibertsitateetan 

aurki zitekeela. Han zeuden Alemaniatik 

ihes egindako irakasle asko, W. Jaeger 

esaterako, Harvard-en bisitatu zuena. Es-

kolak hizkuntza klasikoei buruzkoak zi-

ren, baina beste alorrak ere landu zituen; 

Hispaniako hizkuntza zaharrak Ancient 

Languages of Spain and Portugal izeneko 

liburu ezagunean jorratu zituen. Urte be-

rean Buenos Airesen Catálogo de las len-

guas de América del Sur argitaratu zioten, 

hizkuntza amerindiarren gainean ondu 

zuen lanik profitagarriena.

Pare bat urte pasa ondoren, beste konflikto 

baten aurrean ikusi zuen bere burua, eze 

hango agintariek bertan nazionaliza zedin 

nahi zuten eta Antoniok ez zuen espainola 

izateari uko egin nahi. Hala, 1967an Tu-

bingara (Alemania) joateko aukera izan 

zuenean, ez zuen zalantzarik izan: Euro-

para itzuliko zen, etxetik nahiko gertu. 

Bere emazte Txelorekin Tucumaneko etxean, 1959an
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tubinGAko eGonALdiA 
(1967-1979)

Tubingan ere, bizi guztian egin duen be-

zala, bere betiko gaiak segituko ditu az-

tertzen, baina tokiak zein garaiak eskatzen 

dutenari so eginez. Indoeuroperazko ka-

tedra duenez gero, hizkuntza indoeuropa-

rren azterketari emango dio lehentasuna, 

batez ere, Europa zaharreko hidronimia, 

hau da ibai-izenak, eta Mendebaldeko 

indoeuropartzea izango direlarik aztergai 

nagusienak. Lehenengo gaian Kraheren 

teoria, guztiz arbuiatu gabe, aberasten du 

hidronimia horretara hizkuntza aurrein-

doeuroparrek egin duten ekarpena age-

rian jarriz. Bigarren gaian euskararen por-

taera deigarria azpimarratzen du ondoko 

lan honetan: «The Basque Language and 

the Indo-European Spread to the West». 

Hispaniako hizkuntzei dagokienean, Ca-

beço das Fráguas-en (Portugal) aurkitu 

berri den inskripzioa aztertu ondoren, 

hango hizkuntza, hau da lusitaniera, hiz-

kuntza zeltetatik bereizi egiten du. Bes-

talde, urte hauetan aspalditik hasia zuen 

egitasmoa burutzen du, Schultenen Geo-

grafia historikoaren jarraipena, hain zu-

zen, Iberische Landeskunde izenburuaren 

azpian hiru tomotan argitaratuko duena 

(Baetica, 1974; Lusitanien, 1976; Tarraco-

nensis, 1989, hil ondokoa).

Ez ditut Antzinaroko Historiaz idatzi zi-

tuen lanak aipatuko, ezta ere amerindiar 

hizkuntzalaritzaz eta etnografiaz zuzendu 

zituen tesiak, euskal gaiez egin zituenak 

baizik. Ameriketara joan zenetik, eta ba-

Beste idazle eta intelektual batzuekin batera Azorin idazleari egin 
zion bisita
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tez ere Tubingako urteetan, euskara ikus-

puntu berri batetik hasten da ikertzen; 

etimologia baztertzen du eta tipologiazko 

ikerketa berriak hartzen ditu kontuan eus-

kararen deskribapen eta historia lanetan. 

Baina, dudarik gabe, gehien interesatzen 

zaizkion gaiak historiografikoak dira. Be-

tidanik izan du W. Humboldt, L. Hervás y 

Panduro edo aita M. Larramendi bezalako 

aitzindarienganako begirunea: Europako 

zein Ameriketako hizkuntzen sailkapena 

dela, tipologiazko baieztapenak direla edo 

euskararen antzinatasuna dela, ordu asko 

eman ditu hiru jakintsu horien eta beste 

askoren idazkiak irakurtzen. Irakurketa 

hauen guztien ondorio gisa Mitología e 

ideología sobre la lengua vasca izeneko li-

buru aipagarria argitaratzen du 1980an. 

Azkenik, ezin da aipatu gabe utzi A. To-

varrek ia 20 urtetan zehar, 1963tik 1982ra 

bitartean, Gaceta ilustrada aldizkarian ar-

gitaratu zituen literatura-kritika lanak. 

Milatik gorako kritika eta irakurketa iruz-

kinak dira, Espainiako eta Ameriketako 

Azken urteetako bi obra. Bata euskal estudioen historia kritikoa da. Bestea 
Hego Ameriketako hizkuntza amerindiarren sailkapenaren 2. agerraldia da, 

bere emaztearen laguntzaz burutu zuena

Julio Caro Baroja etnologoarekin Madrilen. Carok 
antzinako populuen etnologiaz gain iberiar idazkera 

ere aztertu zuen
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literaturaren eta kulturaren berri ematen 

dutenak. Ez da agian kasualitatea izango 

eginkizun honetan Espainiatik alde egin 

ondoren hasi izana: sentitzen duen herri-

mina asetzeko eta aberriarekin loturak ez 

eteteko aukera emango dio. Tovarrentzat 

aberria Espainia da, gaztelania, galegoa, 

katalana eta euskararen Espainia; ama hiz-

kuntza gaztelania badu ere, besteak maite 

ditu, eta horregatik ikasi eta irakurri egiten 

ditu. Urtero idazten dituen liburu kritiken 

artean beti daude katalanez edo galegoz 

idatzitakoenak. Baita euskal liburuenak 

ere: esaterako, Arestiren Harri eta Herri-

ren edizio batena edo Etxepareren obra-

ren Patxi Altunaren edizioarena.

Tovar literaturazale eta irakurle porrokatua izateaz gain, kritika lan ugari idatzi zuen. Idazleen artean, bere 
belaunaldikoekin harreman estuak izan zituen. Hemen Lain Entralgo, Ridruejo eta Torrente Ballesterrekin, beste 

batzuen artean, ikusten dugu
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Bilbon mahai-inguru batean (1981). Ezkerretik eskuinera: Koldo 
Mitxelena, Pedro Saiz, Tovar hitz egiten, aita Villasante euskaltzainburua 

eta Marcelino Oreja politikaria

Nulla dies sine linea. Madrileko etxeko bulegoan makinaz 
idazten. Tovarrek argitaratutako lanak bi milatik gora dira, eta ez 

zuen egunik pasatzen utzi hamaika eskutitz idatzi gabe

Gaztetatik Greziako kultura eta hizkuntza beti landu arren, Espainiara 
1979an itzuli ondoren izan zuen Sociedad Hispano Helénica —eta 

honen aldizkaria den Erytheia— sortzeko aukera. Elkarteko la-
gunekin Bustarviejo-n bildotsak erretzen 1981eko udaberrian

Hamburgoko FVS Fundazioaren presidentea agurtzen, honen eskutik 
Goethe saria jaso eta gero (1981). Fundazio berak bi urte beranduago 

K. Mitxelenari Ossian saria eman zion
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Azken urteAk

Tubingako unibertsitatean 1979an jubila-

tu ondoren, Madrilera itzuli zen. Espainia 

politika aldetik Trantsizio garaian murgil-

duta zegoen bete-betean. Ez da politikan 

sartzen, baina gizartearen elkarbizitzarako 

garrantzitsuak diren gai batzuk jorratzen 

ditu, hala nola hizkuntza minorizatuen 

eskubideak eta elebitasunaren auzia. Eus-

kadiko sozialistek gonbidaturik, Bilbon, 

elebitasunaren gaineko mahai-inguru ba-

tean hartzen du parte, Juan San Martin 

eta Koldo Mitxelenarekin batera.

Azken urte hauetan ere ez du euskara baz-

tertuko bere ikerketa lanetatik. Fray Juan 

de Zumarraga Mexikoko lehen apezpiku 

izandakoaren euskal gutun bat argitara-

tzen du, Mitxelena eta Otte-rekin batera, 

tipologiazko hurbilketak eta hizkuntzaren 

jatorria ahaztu gabe. 1985eko maiatzean, 

pare bat urte lehenago aurkitu zioten min- 

biziagatik oso ahuldurik egon arren, Gas-

teizen Hizkuntza paleohispanikoei buruz-

ko jardunaldietan parte hartu zuen, az-

ken aldiz Hispania zaharreko hizkuntza- 

-egoeraz pentsatzen zuena esateko. Guk ez 

Tovarri, bizi zen artean, lagunek eta ikasleek 
omenezko bi liburu eskaini zioten. Hil ondorengo 

hirugarren hau berari eta Mitxelenari eskaini 
zitzaien, Espainiako hizkuntza zaharren ikerlari 

nagusitzat hartuz

Georgiako hiriburua den Tbilisen euskarari buruzko hitzaldi 
bat ematen
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genekien azkenetan zegoela, berak ere ez 

zuen ezertxo esan eta, baina seguru asko 

despedida modura hartuko zuen Jardu-

naldien azken egunean, Koldo Mitxelenak 

eta honen andreak Matildek antolaturik, 

El Portalón jatetxean lagun arteko giro 

beroan egin zen afaria. Hilabete batzuk 

beranduago, 1985eko abenduaren 14an, 

Madrilen hil zen, 74 urte zituelarik.

Tovarrek bere bizitzan zehar ohore asko 

jaso zituen. Euskaltzain urgazle (1947), 

Alemaniako arkeologia institutuko urgaz-

le (1950), Bolognako akademiakoa (1956), 

Espainiako Hizkuntza Akademiako kide 

osoa (1968), Buenos Aires, Munich, Sevi-

lla eta Dublingo unibertsitateetako Hono-

ris causa doktorea, etab. Ikasleek, lagunek 

eta adiskideek maisuarenganako begi-

runea erakusteko aukera hiru aldiz izan 

zuten, Madrilen (1972), Tubingan (1984) 

eta Salamancan (1990) eskaini zitzaizkion 

omenaldietan.

Dohain handiko gizona, nekaezineko lan-

gilea, kultura zabaleko irakurlea, idazle 

joria, askotariko gaiak jorratu bazituen ere 

—lehen begirada batean ordenik gabeko 

lorategiko emaitzak liratekeenak—, baze-

goen, itxuraz, oso ezberdinak ziren loreak 

sorta bakar batean biltzen zituen barrene-

ko arrazoi bat, eta, nire ustez, lokarri hori 

Espainia da, edo, hobeto esanda, Espai-

niaren ideia, antzinaroko iberiar penintsu-

lako herrietan eta hizkuntzetan errotzen 

dena eta Ameriketara zibilizazioa eraman 

duena. Tovarrentzat euskara Espainia eta 

Europaren sustraia da, latina eta greziera 

enborra diren bezala, eta matakoa Espai-

niako zuhaitz eder horren itzalpean zain-

du egin behar den lore delikatua.

Espainiako Hizkuntza Akademian sarrera hitzaldia egin zueneko 
ekitaldian, Martín Sánchez Ruipérez, Francisco Rodríguez Adrados 

helenistekin eta Veleia-Iruñako erromatar aztarnategia induskatu zuen 
Gratiniano Nieto arkeologoarekin batera (ezkerretik eskuinera)
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