
OITURAK

OLENTZARO

Gabonak gaur
Kaleak argi ederrez bete, denda guztiak jan-edariz eta bi-

txikeriz... Orra gaur eguneko gabonak: jan eta edan... eta ur-
dalla aserik, barre egin eta zorionak alkarri emon...

Bañan, zergaitik gaude pozik?
Ez dakigu ziur zergaitik dan: Jendeak, aldizkariak, ira-

garkiak, irratiak, telebistak, guztiak esaten digute poztutze-
ko, irriparrez egoteko, garraxi egiteko...

Ez digute esaten zergaitik.

***
Orain urte gutxirarte, Olentzarok etajaiotzak esaten zigu-

ten zergaitik:
Alaitu ta poztu zaiteze
gaurko gabarekin
gure Jesus onaren
etorrerarekin.

Olentzaro ez zegoen gutxigotarako:
Aditu dueneian
Jesus jaio dala
laisterka etorri da
berri ematera.

Erri txiki bat aspalditik zegoen Mesias askatzaille baten
zai. Emendik oso urrutira. Azkenik ere, etorri zitzaien. Al-
biste ori, nekez baña seguru, guregana eldu zan. Gure bio-
tzeko mixeri guztien askatzaille jaio da... Bazuan gure erriak
zergaitik poztu, alaitu eta apaldu...

Olentzaro eta Jaiotza, biak zebiltzan batera; batzuek be-
reiztu nai ba'dituzte be. Alkarrekin ibilli dira gure artean.

***
Berri ori onera eldu aurretik, gure erria Europa'koekin

batera Eguzkiaren jaiotza ospatzen ebillen. Eguzkia dago
une onetan beeran, beerago ezin, eta, indar emateko, suak
piztutzen ebezan, surpezteko. Enbor aundi bat ekartzen eben
basotik sukaldera, lorrean, beiak aurretik zirela. Sutondoan
ipintzen eben eta urte osoan iraun bear eban. Sutegia sukalde
erdian egoten zan eta artaraño eruaten eben enbor ori idiek.

Su aundiak egin bear ziran Eguzkia berotzeko eta jeiki-
tzen laguntzeko. Europa'ko erriek ekarri eben oitura ori gu-
rera...

***
Kristasuna etorri zanean, Eguzkia ez dala jainkoa, eraku-

tsi zigun eta orduan, Jesus beraren jaiotza ospatzea erabaki
eben. Jesus da gure benetako eguzkia.

Leenago egiten ebezenak egiten jarraitu eben, baña Je-
sus'en omenez egin be eta ez eguzkiaren omenez.

Jesus jaio zan garaian ez zuten umeen Zorionik ospatzen,

eta ez zuten jakiten ziur zer egunekoak ziran. Askotan, zen-
bat urte zeuzkaten be ez. Loiola'ko Iñigo'k ez zekian ziur
zenbat urte eukazan: bi urte gazteago zala, uste eban eta ara-
zo ori argitzeko etorri ziran Erroma'tik Loiola'ra historigi-
lleak... Orain bi milla urte ez zan iñor arduratu Jesus'en jaio-
tzaren egunekin eta irureun urte erasotuak izan eta, berreun
urte beranduago oraindik, asi ziran Jesus'en jaiotzaren eguna
billatu eziñik eta alan, erabaki bat artu eben, Jesus'en jaiotza
eta eguzkiarena, biak, alkarrekin ospatzea.

Ez alda Jesus gure benetako eguzkia?
Zer ajola zaio egun batean ala bestean ospatzea.
Jesus'en jaiotza guretzako benetan pozgarria da eta poz

ori egunen baten ospatu bear gendun.
Noiz il zan Jesus badakigu. Judutarren lenengo illargia-

ren 14'ean, illargi betez. Ostirala. Ori, badakigu. Urtea, gu-
txi gora-beera, ere bai.

Zer egunetan? Ebanjelioetatik otz zegoela atera liteke;
beraz, negua edo... Baña, zer illeko egunetan jaio zan ez di-
gute esaten. Orrek ez zeukan inportazirik bape. Eriotzak eta
piztuerak zeukaten benetako garrantzia... Eta ori agertzen
alegindu ziran.

Olentzaro
Jesus'en jaiotzaren gabak Gabon du izen.
Baita Olentzaro ere: Olentzaro, Olentzaro, Onentzaro,

Orentzago, Orontzago... Orra gertaera batentzako ainbat
izen.

Tarteka Gabon eta Olentzaro naastu egiten dira.
Gabon gabean sutara ekartzen dan enborrari Gobon-zuzie

esaten jakon Bedia eta Abadiño'n bezela beste toki geiagoe-
tan ere, bai Bizkaia'n, bai Gipuzkoa'n, bai Araba'n eta baita
Naparroa'n ere.

Salvatierra'n Parrondo esaten eutson.

Olentzaro moskorra ala mozkorra?
Gabon-zuziari Olentzaro moskorra esan oi zaio.
Moskorra ez da mozkorra.
Moskorra edo mokorra arbol-enborra da.
Mozkorra, berriz, ardo-geiegi zalea.
Gabon-zuzi edo Olentzaro moskorrak, Gabon eguneko

enbor orrek, badau indarrik asko; eguzkia berotzea baño
geiagorik. Bere gaiñetik pasatzen diran abereak bedeinka-
tzen ditu; enbor orren ikatzak etxearen sailleko mugarri az-
pietan ipintzen dira... Orrela etxeak babesa emoten deutse
lur sailleeri.

Gabon-aparia
Olentzaro-moskorra sutan ipiñi ondoren, apari ederra

prestatu:
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Gabon gabian oitura degu
guztiok apari ona
bixigu, legatz, makallau-saltza
bakoitzak berak alduna.

Ez da aragirik aitaten, bijili-eguna zalako eta bijili-egune-
tan ez zan aragirik jaten: Bixigu, legatz, makallau... Orra iru
arrain ezberdiñak, irurak beruren mallatan imiñiak: Bixigua
lenen, legatza ondoren eta azkenik makallaua...

Eta, postrerako, intxaur-saltza.
Ona orain irurogei urte zelan egiten zan Forua'n intxaur-

saltza ori:
Lenengo intxaur-mamiak atara, gero bonbilla borobil ba-

tegaz birrindu zapi zuri baten gaiñean, sutan imiñi ura eta
olio apur bategaz (kollara batzuek) eta egurtxo bategaz era-
gin. Iriña naastu saltza loditzeko, makallau-printza batzuek
eta gozokia ugari. Egosten danean, listo mairako.

Zer ala nor da Olentzaro?
Olentzaro-moskorra gabon-zuzia (Gabon-subilla Abadi-

ño'n) dala badakigu; baña, Olentzaro bera zer da ala nor
da?

Nik usten dot, berbari berari begiratu bat emon ezkero,
gauza naiko garbi dagoela: Olen-tz-aro, aur-tz-aro eta zaar-
tz-aro antzera dala.

Ortik ataraten dogu, aro bat dala, garai bat dala. OLEN
aro eta garaia. OLEN eta NOEL izki berdiñagaz egiña dago:
O, N, L, E. Alde batera ala bestera imiñi, NOEL edo OLEN
agertuko da.

Aoskatzeko, esateko, errezago da Olen, Noel baño. Eta
nik D. Manuel Lekuona zaarra'ri entzunda auxe daukot:
Euskaldunak beti oitura izan dabela itzak eta berbak errezte-
ko eta murrizteko. Jose Miguel esateko, Joxemiel esaten do-
gu; Francisco esateko, Praisku; pretil esateko petrilla; torcu-
lare esateko, tolare...

Noel eta Olen berdiñak ba'dira, orduan Olentzaro itza ez
da izango ain zaarra...

Beste alde batetik begiratzen ba'diogu, Olen-aroa gizaki
biurtu dogu. Antxiñako basajaun eta sorgiñen antzera, tximi-
ñitik beera dator zikin eta itai bat eskuan duela. Illargi be-
rriaren itxura duen itai ori, Mari, sorgin-guztien amak ere
erabiltzen du gure ipui zaarretan.

Tximiñiko zikinkeri orretatik ikazkintzara, zikiñean bein-
tzat, ez dago orrelako aldaketa aundirik.

Sorgin-antzeko gizakia, ikazkin biurtu dogu.

Olentzaro albistari
Jose Miguel Barandiaran'ek zionez (Z. ARGIA

1972.XII.94), zenbait errietan "Kristo jaio berriaren albistea
otsegitera menditik beera datorren gizona dala diote Olen-
tzero". Ondoren gogoratzen digu nola galdu ziran jentillak
Kristautasuna etortzean eta onela jarraitzen du:

"Baña bat gelditu zan eortzi gabe eta bizirik.Menditik
beera jetxi eta Kristoren jaiotzaren berri eman zuan ibarreko
eta errietako jentillen artean. Auxe zan leenengo Olentzero
eta Euskal Erriko aurreneko mixiolaria.

Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzivarekin
ikatz egitera.

Aditu duenian
Jesus jaio dala
lasterka etorri da
adieraztera.

Orrela jarraitzen du gure maixu zaarrak gai oneri buruz:
"Erri batzuetan albistari oni, Kristo'ren iragarleari, Mai-

rua deitzen diote; beste batzutan, berriz, Jentilla...".
Toki batzuetako Mairuak, beste lekuetan Jentillak dira

eta orrela dabiltza alkarren artean naastuta gure ipui eta si-
niskeri zaarretan. Jentillak dira zaarrago; Mairuak gazteago.
Ez dira kristau ez bat eta ez bestea, naiz eta Jentil izena kris-
tautasunetik sortu.

Kristau egingabekoak ziran jentillak. Kristautasuna uri
aundietara zabaldu zan eta gero txikietara eta azkenik men-
dietako baserrietara. Oiek ziran Jentillak edo "pagani" lati-
ñez, "pago"etan bizi ziranak...

Olentzaro ardo-edale mozkorra
Aldaketa moskorretik mozkorrera, geiegi ez zekienen ba-

tek egingo zuela. Donosti aldekoa seguru asko. Mokorra ar-
do-zale gizaki bat egin dute. Eta, aldaketa orretatik sortu ain-
bat eta ainbat bertso:

Olentzero begi gorri
nun arrapatu dek arrai ori
Zurriolako arkaitzetan
bart arratseko amaiketan.
Orra, orra, gure Olantzero
pipa ortzian duela eserita dago...
Olentzero guria
ezin degu ase
bakarrik jan dizkigu
amar txerri gazte.
Saiaski ta solomo
makiña bat este...

***
Erri zaarra gera eta oiturak gordetzen iaioak; baserrietako

lana izan da. Gaur gure baserri asko pikutara joan dira eta
eten aundia gertatzen ari da egunetik egunera... Laister ez
degu gure aurrekoen antzik ere izango... Baña, ondo edo
gaizki, Krisutautasuna gorde degu orain artean urte askotan
eta gure onerako. Segi dezagun aurrerantz ere bide ortatik

Alaitu ta poztu gaitezen
gaurko gabaarekin
gure Jesus onaren etorrerrarekin.
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4




