
Errepideak bapatean txarrera jotzen du. Gure
autoaren amortigoazio kaxkarrak berehala nabaritu
du: espainiar legediaren arabera Burgosen sartu
gara. Trebinioko Konderrian barrena abiatu gara
Otsateren bila.

“Baimendutako ibilgailuak baino ez”. Otsatera
eramango gaituen bidea oinez egin beharra dago.
Done Bikenditxo herrian autoa utzi dugu, traba
egiten ez duen leku batean.

Herrixkara eramango gaituen bidea zein den
asmatzea zaila suertatzen da hasieran. Otsatera
egin genuen lehen bisitaldian egindako bidea
desegin behar izan genuen behin baino gehiagotan,
bidea hainbat aldiz biderkatzen baita. Baina
Otsaterako hirugarren txango honetan bide egokia
erraz topatu dugu.

Haizeak gogor jotzen du urriko arratsalde
honetan. Zelai haundi batera heltzen garenean
Otsateren hondarrak ikusten ditugu. Abereentzeko
hesi bat eta ibar txiki bat gurutzatu ostean gure
helmugara heltzen gara. Behin batean Mikel
Deunari eskeinitako eleizaren dorrea zutik dirauen
bakarra da. Inguruotan hainbat etxeren hondarrak
barreiaturik daude. Lehortutako bi zuhaitzen
itzalek paisaiaren itxura tragikoa haunditzen dute.

Mapetan ia agertzen ez den herrixka da Otsate,
baina bisitari ugari jasotzen du, batez ere

asteburuetan. Larunbat honetan ere gazte talde
bat hurbildu da inguruotara. Kanping denda jartzen
ari dira, eta gaua bertan emateko asmoa dute.
Otsatera azaltzen diren seigarren aldia dela
dioskute. Zergatik? “Esaten diren gauzak direla
eta. Interneten, hainbat liburutan edota irratian
Otsateri buruz asko hitz egiten da”.

Mitxel taldearen bozeramaile bilakatzen zaigu.
“Hemen eman genuen lehen gauean erabat
beldurtuta geunden. Kanping dendatik ere ez
ginen atera. Baina hurrengo egunean Toledoko
lagun talde bat etorri zen. Horrelako gaietan
adituak dira. Bideokameraz grabazio bat egin
zuten dorrearen barruan. Taldeko batek noizean
behin galderak egiten zituen. Kolpeak entzuten
dira grabazioan, eta baita oso urrunetik datorren
ahots antzeko bat ere.”

Ahotsak

Jende gutxi azaltzen da Otsatera grabagailurik
gabe. Izan ere, psikofoniak lortzea da herrixka
huts honetara egiten diren bisitaldien arrazoi
garrantzitsuenetako bat.

Psikofoniak pasa den mendeko 60ko hamarka-
dan modan jarri ziren. Garai horretan Friederich
Jürgenson ornitologo estoniarrak, hegaztien kantak
grabatzen ari zela, zintan egon behar ez zen zerbait
topatu zuen. Bere izenaz dei egiten zion ahotsa
erregistratuta geratu zen grabazioan. Gerora bere
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hildako amaren ahotsa zela konturatu omen zen,
eta sistematikoki ahots horiek bilatzeari ekin zion.
Jürgensonek zabaldutako bideari beste hainbatek
jarraipena eman zioten, horien artean Konstantine
Raudive austriarra garrantzitsuenetako bat izan
zelarik. Gaur egun milaka psikofonia erregistratuta
daude mundu osoan zehar.

Fenomeno bitxi honi azalpena ematen saiatzen
den teoria ugari dago. Badira ahots hauek hil-
dakoenak direla sinisten dutenak. Egia esanda,
hau da gizartean gehien zabalduta dagoen sinis-
mena. Beste hainbatek, aldiz, giza psikeak izan
lezakeen papera azpimarratzen dute: orain arte
ezagutzen ez diren arrazoiak direla medio, graba-
zioa egiten duenak nahigabean sortarazen ditu
ahotsak.

Gure artean, Gasteiz Irratiko teknikari Aldrefo
Resak Otsaten lortutako bi psikofoniak ospetsu
bilakatu ziren ezohiko fenomeno honen jarraitzai-
leen artean. Mikel Deunaren eleizaren dorrean
lortutako psikofonia horiek oso ezberdinak dira.
Lehen psikofonian, emakume baten ahotsa diru-
dienak honakoa galdetzen du gazteleraz: “¿Qué
hace la puerta cerrada?” . Bigarrenak, aldiz, nes-
katil baten ohiua dirudi. Hasiera batean “Pandora”
ulertu zuten ikerlariek, baina gerora jende gehienak
“kanpora” dioela uste du. Azentu fonetikoa lehen
silaban egonda (“kán-po-ra”), bigarren aukera
zentzudunagoa dirudi. Horrela izanez gero, lehen
euskal psikofoniaren aurrean egongo ginateke.

Denetariko gertaerak

Objektu Hegalari Ezezagunen ikustaldiak, azal-
penik gabeko desagerketak… Otsaten denetarik
gertatu omen da. Otsateren ospe beltza aspalditik
dator. “Trebinioko OHEa” izenaz ezagutzen den
gertaera mito moderno honen abiapuntuetako bat
izan zen. 1981ean Prudencio Muguruza gasteiz-
tarrak ustezko OHE baten argazkia ezagutarazi
zuen. Bere txakurrarekin paseatzen ari zela, Agui-
llo herritik gertu ateratako argazkian bola itxurako
objektu bat azaltzen zen. Argazkia barra barra
zabaldu zen, baina askoren ustez fraude bat baino
ez zen izan, itxura arraroa zuen hodei bat baino
ez. Gaur egun Muguruza hainbat telebista lokaletan
azaltzen da tarota botatzen eta etorkizuna
“asmatzen”.

Ezagunena izanda ere, Muguruzaren auzia ez
zen izan OHEen arloan zonaldean jazotako kasu
bakarra. Iker Jimenez kazetariak bi kasu gehiago
aipatzen ditu bere liburu batean. Baina agian
xelebreena armada espainiarra protagonista izan

zuena izan da. Arakan dagoen basetik atera eta
Otsatetik gertu ariketa militarrak egitera joandako
karro blindatuak lau orduz galdu omen ziren
gauean. Haien arteko komunikazioa ezinezkoa
bilakatu zen, eta erabat beldurtuta bueltatu ziren
basera, beti ere Jimenez-en arabera.

Dena den, herriari aspalditik tragikotasun ospea
emango ziona izurriteen afera izan zen. Otsatek
hiru izurrite jasan zituen aspaldian, eta hortik
geroztik herri mamua bilakatu zen: 1860an baz-
tanga edo biruela, 1864an tifusa… sei urte pasata,
1870ean, kolera izurrite batek azken biztanleak
akatu zituen. Antza denez, inguruko herrietan
eraginik izan ez zuten izurriteak izan ziren. Ma-
darikazioak Otsate jo zuen bete-betean.

Otsatetik gertu bizi direnek ez dute gustoko
jende gehiegirik inguruotan ikustea, esperientzi
txarra ugari izan dute eta. Misterioak deituta,
gazte askok jaigune bilakatu du zonaldea, alkohola
eta beldurra erdibana nahastuz eta inguruko abe-
reak zirikatuz. Hara hurbiltzen diren guztiek ez
dute berdin jokatzen, noski, baina askotan zaila
izaten da bereiztea.

Mitxel eta bere lagunek oraintxe bertan tirabira
bat izan dute herrixkatik gertu dagoen baserri
bateko jabearekin. Gauerako ez badute kanping
denda kentzen, Goardia Zibilari hots egingo dio.

Egoera ikusita, Gasteizera bueltatzeko ordu
aproposa dela pentsatu dugu. Baina alde egin
baino lehen guk ere grabagailua utzi dugu, ordu
erdiz, dorrearen barruan. Pare bat aldiz entzun
dugu, txoriek eta haizeak eragindako soinuen
artean ahotsaren bat aurkitu nahian.

Tamalez, agian zorionez, ez dugu grabazioan
ezer arrarorik topatu. Ezta etxerako bidean ere…

Madarikazioak Otsate jo zuen bete-betean


