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OTALAZELAIKO ERROMERIA eta OTALA
kontu zaharrak

Otalazelaiko erromeria

Otalazelaiko harizti a ezaguna da gure herrian. Ber-
tako erromeria maiatzean ospatzen da. Santo Do-
mingo eguna, maiatzaren 12a, erreferentzia bezala 
hartuta, hurrengo igandean egiten da hain zuzen ere. 
Erromeria, krosa, dantza, musika eta bazkaria izaten 
dira bertan.

Mende askoko historia dauka jai honek eta Otalako Jaunak bere maizterrei urtero ematen zien jaian du sorre-
ra. Uda sasoiaren hasiera izanik, behiekin batera, mendira, Zaraia aldera bidaliko zuten zekorra aukeratzen zen 
bertan. Zaharrenek gogoratzen dute han zulo antzerako bat bazegoela, eta bertan jartzen omen zituzten base-
rritarrek eramandako zekorrak ikusgai. Behin Boliñati k ere eraman zuten bat, baina gustura ez nonbait eta ihes 
eginda bakar bakarrik bueltatu ei zen bere etxera.

80. hamarkadan, jaien egitarauan meza ospatzea ere bultzatu zuen garai hartako udalak, baina Azatzako apaizak 
uko egin zion meza emateari, jai horrek ez zeukalako jatorri erlijiosorik.

Otala dorretxea

Ibilbidean aurrera jarraituz, Larriñurako bidegurutzea 
pasatu eta Otalako Dorretxie edukiko dugu aurrez 
aurre. Oraindik ere antzinako botere eta disti raren 
aztarnak ditu: armarria, esti lo errenazenti stako be-
giratokia, sabai apaindura dotorea teilatu hegalean, 
harlanduzko hormak, ate eta leihoetako erremateak 
eta leiho itsuak. Gaur egun, Euskadiko Kutxaren esku 
dago eta Kooperati ba Ikasketa Gune gisa erabiltzen 
da.

Otala dorretxeti k behera, eskuinera, Otala Bi (Eus-
kadiko Kutxaren eraikin berria) dago eta beherago 
Otalazpi baserria. Baserri horretan dago Otalora abi-
zenaren jatorrizko armarria.
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Bedoña auzoko Mendibitzu baserrian jaio zen 1907an Joakin Arana “Lora-
mendi”. Familian eta eskolan euskaraz hezia izan zen, eta muti koa zela Alt-
sasuko kaputxinoen komentura jo zuen erlijio bokazioari ekiteko. 1925ean 
Zangotzara joan zen ikasketak jarraitzera eta bertan egin zen kaputxino. Or-
durako euskara herdoilduta zuen, baina euskara berriro ere lantzeko gogoa 
piztu zitzaion. Zangotzan poemaren bat edo beste idatzi zituen. Bertan, “Stabat Mater” olerki ospetsua ere eus-
karatu zuen. 1926an Hondarribira joan zen, eta bertan itzulpen zein poesia lanetan jarraitu zuen. Han zegoela 
osasun arazo batzuk izan zituen. 1928an, berriro ere Nafarroa aldera abiatu zen, Lizarrara, hain zuzen. Handik 
Iruñara joan zen 1930ean, kaputxinoek Nafarroako hiriburuan zuten etxera. Iruñan ederki gozatuko zuen kapu-
txinoen liburutegi oparoan irakurri eta musika landuz.

Ordurako zenbait poema ale argitaratuak zituen Zeruko Argia aldizkarian. 1930eko abuztukoa da bedoñarraren 
poema goizti arrena. 1932an Hernanin ospatutako Olerki Egunean saritu egin zuten. Hori dela eta, Eusko Oler-
kiak / Poesias Vascas liburuko II, III eta IV aletan Loramendiren zenbait poema agertu ziren, 1931-1933 urte 
bitartean. Aipatutako sari horrek gogo berezia erantsi zien bere lehengo euskalzaletasun eta idazle senari. Aita 
Onaindiak ere Mila Euskal Olerki Eder liburuan (1954) txoko bat eskaini zion, haren zenbait olerki argitaratu eta 
haren bizitza eta lanari buruzko azalpentxo batzuk emanez.

Urte bereko abenduan amari idatzi zion azken gutuna, euskara bizkorrean, meza berriaren prestakizunetan be-
rotuta. Ez zuen hori gauzatzerik izan baina. 1933ko martxoan peritoniti sak jota hil zen bat-batean, abade orde-
natua izateko 23 egun baino falta ez zituela.

JOAKIN ARANA
“Loramendi”

Eliza aldera jarraituko dugu, aldats behera nabarme-
nean, tartean Uribarren eskuinera eta Aranalde ezke-
rrera dauzkagula. Santa Olaia (Eulalia) eliza aurrez au-
rre aurkituko dugu,  Antzinako gaztelu edo dorretxe 
baten gainean eraikita omen dago eta badauka horren 
itxura ere. Bere ondoan Sakristaukoa dago.

Eliza horretan XI. mendeko arrasto erromanikoak ikus 
ditzakegu: leiho bat eta tenpluaren paretetan sartuta 
dauden zutabe edo pilareak. Elizaren ezkerrera, bi-
dearen beste aldean, Eskolaetxie dago eta pixka bat 
aurrerago, beste aldean, Mendibitzurako bidegurut-
zean, Loramendi poetaren oroitarria aurkituko dugu. 
Eskuinetara dagoen bidea jarraituta Iturralde, Mendi-
bitzu (poetaren jaiotetxea) eta Etxebarri baserrietara 
ailegatuko ginateke.
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