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Euskal-Jaia zela ta
Deba'n ikusitakoa
RIKARDO ARREGI
ba'ra amaikak pasatuetan. Bereala konturatu gera ez zela erreza
izango bertan sartzea. Izan ere
Iñaki Iriondo, Deba'ko Oargi'ren
lendakariak esan ditanez 113 antobusbus iritxi dira gaur Deba'ra jai
ontarako bakarrik. Tren ezpezialak
seitik pasatuak eta motuak eta bakoitzaren automobillak zer esanik

drebes antxean jakiña. Meza erriko erretoreak emana izandu da.

ikusiko Deba'ko kaletan ba ziña.
Txistuak, eskutako soiñuak, trikitixa ta abestiak alperra ere salAmabietan naiko aukera ba zen tatzeko moduan jartzekotan.
bakoitzak nai zuena egiteko: edo
Bitartean pelota partiduak ere
Frontoira joan eta Deba'n bildu
diran koru guztien saioak entzun izandu dira. Agintariak bere bazkai
ofiziala ere bukatu dute. Ara
edo Erriko Enparantzan txistularien konziertoa entzuten gelditu azaldu naiz momentu batean. An
ikusi ditut alkatea ta erretorea.
edo Kioskoko enparantzan dantzaBederatziak alderako joan naiz
rien trebetasuna ta arintasuna
Esan didatenez alkatearen jokaAndoain'go enparantza nagusira
neurtu. Pentsa dezagun dantzari bidea ezin izandu da obea jai onen
baiñan amarrak arte ez dut autotaldeak bakarri ba zirela ogei ta
busean irteteko unerik izan, oitu- GOIZA
gora-beherentzako. Baita ere Asbi gutxienean. Edo lehen esanda- tiz jaunarekin, "La Gaceta del
ra ez galtzeko izandu baidira goJendea erruz. Zenbat amar mi- ko oletatik bati ez baldin bazitzaion
ra-beherak autobuseekin. Zai genNorte"'ko redaktorearekin
egon
ezer atsegin naikoa zuen edozeiñ naiz.
dela lenengo txistu soiñuak eta llako? Ez dakit erantzuten. Edade
guztietakoa
baiñan
batez
ere
kale ertzetan txistu soiñua, ta
lenengo dantza ta saltoak. AutoLau terdiak aldean bertsolarien
gaztea.
erruz entzuten zen Deba'ko kalebusaren barruan, Deba'rako bisaio txiki bat izandu dugu kiostan, entzun eta saltari bereala
dean, anteroren txaparrotia, kaiaGu iritxi baiño lehen, amarterkoan. Azpillagak jaso ditu txalojartzeko. Orrela bakoitza bazkalren barruko ontzi txuriak eta besdietan txistulari ta dantzari tal- tzera joan den artean.
rik aundienak, merezita lortu dite zenbait gauz ibilli dira gure
de guztiak kale-jiara izugarrizko
tuan txalo bero ta luzeak. Baita
abestietan.
bat egin omen dute Deba'ko kaere Muñategi'k.
ARRATSALDEA
leetan.
Ordu
au
ezkeroztik
ez
da
—Aizan mutill onek txorua ziGero ondorenean dantzari talde
iñor
geldirik
eta
saltari
ta
danrudiñ!
—Oraintxe ni baiñan obetoko guztiak ikusi ditugu denak batera
tzari ibilli gabe geldituko Deba'ko
zegokenak ez zegok gaizki.
dantzatzen. Pentsa ogei ta bi tal—Ez zaidan esan, nik egokia kaletan.
de batera dantzatzen.
ikusten diñat.
—Ez zakela esan. Uztak purua
Amaiketan
programak
zionez
eta goazemak neska pollitengana.
—I aizak, ez zak ainbeste kanZumardi'ko Kioskoan meza zen
AGURRA
tatu oraiñ, gero ere bearko dituk
baiñan nunbait gotzaiak ez du baiBazkal onduan asi da berriro
indarrak eta.
Eguneko unerik sendoena ta
menik eman meza an egiteko eta baiñan sotsuago dantza ta kantua.
Gurutze Doneko ermitan eman Iliuntzerari
gazteak
saltoka aundiena. Kioskoko enparantzan
—Deba'ra iritxi gaituk eta!
Bai, uste gabean iritxi gera De- bear izandu dute meza. Naiko al- ta dantzari besterik ez zenduen kaldunak. Txistulariak jo ta erriak
millaka ta millaka bilduta eus"Gernika'ko Arbola" abestu du.
FOTO JAIME BASTERRA
Abestia bukatzerakoan izan da
zoramena. Eten gabeko txalo bero
ta sutsuak. Danak bere buru gaiñetik paiñoloak, txapelak, edozeiñ gauz astintzen. Eten gabe.
Luze. Berriro abestu bear izandu
da. Berriro bukatu danean lenago
baiño geiago paiñolo astintzeak
"Agur Jaunak" abestu duen ta
eta txalo jotzeak. Azkenik danak
orrekin bukatu dira ofizialki Deba'ko euskal-jaiak.
ATERATZEA

Goizean esnatu beziñ laister zerua begiratu ta urdiñ zegola ikusi beziñ laister lasaitu ta poztu
naiz. Gaiñera igarri diot egun ona
eginegin arren ez zuela bero geiegerik egingo lengo urtean bezela.

ILLUNTZEA
Bederatziak eta laurden. Autobusa irtetekotan dago.
—Agur pollita,
Bi itz oiekin eman zaio bukaera
ilusioz betetako egun bati. Baiñan
ez pentsa autobusean ixillik etorri
geralarik. Bear bada biar itzegiteko indarrik ez dugu eztarrian izango baiñan gaur gure alegiñak egin
ditugu.
GAUA
Etxean arkitzen naiz ler eginda
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gero biar goizerako Z. ARGIA'ra
garaiz bialtzeko reportaje au prestatzen. Zer pentsatzen dutan gaurko egunatzaz?
Lenengoz erri baten responsabilidadea azaldu dela. Zahar eta gazteen responsabilidadea. Alaitu ta
jolastu gera baiñan eskandalorik
eman gabe. Bigarrengoz debatarren
eta batez Deba'ko Oargitarren lan
izugarria eta lan ixilla. Gazte oiek,
geienak aste guztia zemakiten batere lorik egin gabe, geiago ezin
zutelarik, baiñan oiek izandu dira ixillean egun au onelakoa izatea posible egin dutenak. Ori da
responsable izatea. Lana lertu arteraiño egitea gero eskerrik ere
eskatu gabe. Lana Iñaki Iriondo,
Deba'ko Oargi'ren lendakariak. lana Itziar Aizpuruak, Lete andereñoak eta beste zenbaitek, Esker
milla.
Azkenik folklorea aztertu dezagun. Eta an ikusten zena aztertu
dezadan. Ez dezagula pentsatu
folklorearekin bukatzen direla gure izaera guztiak. An garbi ikusten zer folklorea bide bat besterik
ez zela erri batek bere bizitza
adierazteko. Ugari ikusi baidugu
Euskalerria gaur Deba'n. Oraindikan euskaldun masak ugariak gera. Baiñan ez dezatela uste folklore egun batean parte artzen dugulako museokoak izateko gogoa
dugunik, edo museokoak izateko
prest gaudenik. Ez. Folklore utsa,
besterik gabe, museo antzeko zerbait besterik ez bai litzake. Gure
lengo dantzak, lengo soiñuak, lengo
jolasak naizean beiñ ganberatik
ateratzea besterik ez litzake folklore utsa. Baiñan ez zen ori
ikusten zena gaur Deba'n. An ikusten genduena gure bizia ta nortasuna besterik ez zen. Ta ori sentimentalismorik gabe. Gure buruari gustoa ematen ibilli nai izan
gabe.
Ondo dakigu an egon geran guztiak euskaldun oso osorik izateko
ez dela naikoa noizean beiñ euskal-jai batzuetara joatea. Ez da
gutxiago ere. Euskaldun izaera industrialiatutako gizarte onen mailla guztietan zabaldu ta osatu bearrezkoa da.
Agur Deba'ko oroimenak. Datorren urterarte.

