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Ibilbidearen mapa
Ibilbidearen mapa 14. orrialdean aurkituko duzu, bidean
errezago aurki dezazun.

SARRERA.

¥ Garaian kokatu.

¥ Lekuan lekuko garrantzia eta zenbat jente bizi zan hortik.

¥ Ikatza nora eramaten zuten eta zela.

¥ Lortutako ikatza zertarako erabiltzen zen garai haietan.

¥ Emakumeak ze funtzio betetzen zuten prozesu guztian zehar.

2.- NOLA EGITEN ZEN IKATZA? NOLA ATERATZEN ZEN?

¥ Prozesua faseka eta irudiekin azaldu.

3.- ELKARRIZKETAK.

¥ Elkarrizketak egin ondoren lortutako informazio jaso eta argazkiekin

osatu.

4.- IKATZ TOKIEN MAPA.

¥ Ikatz tokiak edo txondorrak ezagutzeko ibilbideak proposatu mapan

eta puntu interesgarriak zehaztu eta adierazi.



Batzuk bertakoak izanik, beraien lurretan egin

zuten lan eta gure inguruko basoetako kontuak

kontatu dizkigute.  Gorordo puntan, Koruetatik

gorutze O atiko puntan 3 edo 4 txondor zauen.

Hori 1958. urtien inguruen  (Katxo). Beste

batzuk ordea,  kanpotik etorri ziren gurera

Batez be Naparrue aldetik etorten zien

Espainiatik ez horrenbeste. Hortik etorri die

napar abizenak: Ezkurra, Elizondo,  Gero

asko hemen geratu zien bizitten.  (Katxo).

Ikatzgintzako lana oso preziatua zen, fabriketan

baino diru gehiago irabazten zen horrela. Me

salio para ir al monte y me pagaban 100 pelas

de las de entonces diarias, y comido y

bebido.... `entonces cien pelas era un dineral

tremendo! Porque en la fundici n (Ezteibarren)

no gan bamos  m s que  8 pesetas a la hora...

nos llegaban 42 pesetas y ten amos que

comprar los bocadillos e ir a una tienda y

comprar un poco de tocino   (Fermin Pasamar).

Hala ba, kanpotik etorritako horiek bertakoak

kontratatuta aritzen ziren.

Txondorrak

Oraingo honetan gure herriko iragana ezagutzeko asmotan beste ibilbide mota bat proposatzen

dizuegu. Beste ibilbide guztiak bezala K82tik emango diogu irteera ibilbide honi ere bai baina

ez da beste auzune edo ibilbideak bezalakoa izango oraingoan altuago igoko gara, gure

herriko txondor lekuak ezagutzera.

Txondorren inguruan informazio asko dago jasota eta gure asmoa ez da horiei buruz gehiago

sakontzea ez baikara ikertzaileak. Gure bailaran badago bereziki aipagarria den

argitalpena;Bergarako Udalak argitaratu zuen eta gomendagarria iruditu zaigu  Argi e Urkiola

eta Amaia Ola etak idatzitako Txondorrak, Karobiak, Elurzuloak  liburua.

Guk Aretxabaletako txondor lekuak eta txondorgileen istorioak jaso ditugu. Zehazki txondorren

lana ezagutu duten pertsona hauen testigantzak jaso ditugu:

¥ Ma o: Fermin Pasamar

¥ Katxo: Jose Luis Madinabeitia

¥ Urkia: Antonio Urkia



Txondorretara kanpotik etorritako bat da Fermin Pasamar eta berak hala dio Reci n

salido de la mili  [23 urte inguru zituela] vine a hacer carb n a Gorbea, y ya despu s

nos fuimos una temporada a Arag n... y luego, en el verano venimos aqu  (...) y aqu

estuvimos, pues, septiembre o no se... y nos fuimos otra vez [a Zaragoza], luego al a o

siguiente, en el a o 58, vine aqu  a Mazmela... y ah  estuvimos haciendo carb n, ah

en un caser o del tratante este... Pedro Lasagabaster  Nosotros ven amos aqu  y

hac amos el carb n por tanto el kilo , y si hac amos mucho, pues mucho; y si

trabaj bamos poco, poco....

Askotan kontrakoa pentsarazi badigute ere, emakumeek ere txondor lanetan zeresan

handia izan zuten. Emakumeak gure etxean prozesu osoan parte hartzen zuen. Nire

arrebak nik baino lan gehiago egin zuen txondorretan, urte gehiagotan bai behintzat.

Etxeko ikatzarekin ibiltzen zen. Egurra botatzen gizonezkoak ibiltzen ziren, baina nire

arrebak hori ereten zuen.  (Antonio Urkia)

Hirukote honek kontatu dizkiguten istorioekin

gure herriko iragana hobe ezagutzeko

aukera izango dugu. Beraien

testigantzek gure herriaren historia

eta paisaiaren eraldaketa ulertzen

lagunduko digute. Guzti hau

modu herrikoi eta ulerkor

batean herritarrekin elkar

banatu nahi dugu.
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Lanbide eta bizimodu honek gure inguruetan hainbat izen utzi zituen eta gaur egun barra-

barra erabiltzen ditugu. Hauek eta txondorgileek kontatukoak bertatik bertara ezagutzeko

ibilbide bat proposatzen dugu. Ibilbidean lanbidearekin lotutako izen toponimikoak, txondorrak

non egiten ziren, non kargatzen zituzten astoak, pagadien azalera nondik norakoa zen 

ezagutuko ditugu.

Bukatzeko, aurrez aipatutako pertsonei gure eskerrik beroena eman nahi

diegu egindako lana beraien laguntza gabe ez bailitzatekeposible izango. 



07 TXONDORREN DESKRIBAPENA

Txondorra ikazkinek eraikitzen duten egur labea da, pausuz pausu prestatutakoa (faseak

azaldu daitezke) , ikatza egiteko xedeaz. Kono formako egur meta bat da.

Erabilitako egurra normalean eta tradizionalki ondorengo izan da: pagoa, haritza,

gaztainondoa edo ezpela (Atxabaltan?). plazan bilduriko egurraren gainean lurra eta

bestelako gaiak, orbela, ira edo adaxkak ezartzen dira hura estali eta osatzeko.

Ikatzetarako egurrik onena pagoa zen, harek zeukan alkoholik gehien, gasik onena ematen

zuen. Iketza martxan jartzerakoan berotasuna emateko ona zen.  (Antonio Urkia)

Txondor bakoitzean 50.000 kilo egur inguru pilatzen dituzte guztira. Pago handixenetatik

200 bat saku batzen ziten. 15 bat egunetan dana karriau eta kalera jeitsi.  (Katxo). Su

eman eta egun batzuen (Zenbat?) buruan egurra ura galdu eta ikatz bihurtuta izaten da,

erre-egosi prozesua jasan eta gero.

Egunien biaje bat ein eta listo; gero lo ein eta berriro hurrengo eguneko lanerako

preparetako. Arbe inguruen gurdi leku batzutan atzera begire atara biher zan. Ez zan

samur ataraten auzloanien ein biher izten zan  (Katxo)

                      Ikatza labeetarako egiten zen, ez zegoen elektrizitaterik eta. Arbegozo

                   fabrikara eramaten ziren gehienak, Zumarragara. Lehenago trenerako ere

                       egiten zen. Azken  txondorrak basoak garbitzeko egin ziren, gero pinua

                             sartzeko, eta pila fabrikara, tailer txikietara eta eskola profesionalera

                                  saldu genuen ikatza. Orbegozok ia ez zuen  behar aurreratuta 

                                    zegoen eta, elektrizitatea erabiltzen zuten.  (Antonio Urkia)



Pausua

Egurra bildu.Mendian gora eta behera ibiliz egin beharreko lana da hau eta horregatik

txondor gehienak baso aldean kokatzen dira mendi magaletan. Pagoa, haritz edo gaztaina

nahiago izaten zuten txondorgileek baina behin baino gehiagotan beste edozein egur erabili

behar izaten zuten, besterik topatu ezinean. Txondorra zutitzen hasi baino lehen egurra

bildu, pilatu eta txikitu egin behar da. txandorrilla txikixe  hay  que cortar de 50 cent metros

o 60 cent metros de largura o poco m s, cuando se hacen txandorras haundixe  la le a

tiene que ser m s larga

Pausua

Para pasar cinco, seis o siete meses, u ocho... estaban all  la familia entera, padres,

hijos...Aitor gehitu Txondorraren oinarria izango den sare moduko egitura osatu behar da

kontu handiz. Zutoina kokatuko da erdian gida moduan eta horren inguruan neurri bereko

lau egur-puska, txondorraren kebidea osatuko dutenak. Hortxe kokatzen da alkate

izeneko makila luzea, hau da, txondorraren altuera zuzenduko duen ardatza.
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Txondorra prestatzeko pausuak
Pausus pausu txondorra nola eraikitzen den
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Pausua

Txondorraren barne euskarria kokatu eta gero, behetik gora hasten da eraikitzen, enbor

lodienak azpian, zenbat eta gorago, hainbat eta meheagoak kokatuko dira. Kanpotik ikusita,

armiarma-lana irudi lezake txondorraren egiturak; lana hau oso garrantzitsua da egurra gaizki

kokatuz gero su ematerakoan erori egin daiteke txondorra.

Pausua

Barne egitura altxatu ondoren, txondorra estali egiten da. Basoan bildutako orbela, adar

txikiak eta zotala ezarriko ditu ikazkinak egur-metaren gainean,egitura mardula osatuz. Oso

garrantzitsua da guztia ondo estaltzea; su eman eta gero, poliki-poliki egosi beharrean haizea

sartuko balitz  erabat erreko bailuke txondorra eta dena alferrik galdu.

Pausua

Dena estalita dagoenean zulo txiki batzuk ireki behar zaizkio txondorrari inguru osoan hortik

kea atera dadin. Barruko suak eragiten dituen zulo handiak ordea zotalez estaliko ditu agudo

guztia errauts bihurtzeko arriskua sortzen baitute. Prozesuan zehar haizearen nondik norakoak

ongi aztertu behar ditu ikazkinak zeharka joz gero auspoarena egin baitezake eta egindako

lan osoa deuseztu.



06 Pausua

Su ematea besterik ez da falta.  Horretarako, oinarriarekin batera kokatu den makila (alkatea)

goiko zulotik tiratuta aterako da eta konoaren tontorretik txingarra sartzen da. Jarraian

latorrizko tapakiaz estali behar da. Ordu gutxi barru, kea dariola ikusiko dugu txondorra eta

barruko egurra eraldatzen hasiko da. Azken egunetan etxera bajetan gitzen eta bertan

egoten gitzen txondorra zaindu biher zanien, 3 astien edo. Xaramela inguruen , Pagoagan

txabolatik gora. Alabitta aldera (Eskoitza inguruen), Kapelan txabola inguruen.  (Katxo)

Txondorrei sua emateko egun ezberdinak hartzen genituen, bestela lana pilatu egiten zen

eta. Adibidez 8 txondorri sua emateko 3 egun inguru behar genituen.  (Antonio Urkia)

Egur metaren barnean gertatzen den prozesua ur galtzea da:poliki-poliki suak ura xurgatuko

dio egurrari eta ikatz bilakatuko da. Egurra, beraz, ez da erreko; pixkanaka pixkanaka egosiko

baizik.Egunak igaro ahala, txondorraren kono forma desitxuratu egingo da. Altuera galduz.

Egurra egosi bitartean, ikazkinak txondorra elikatzen segituko du, suak zabaldutako zuloak

estali eta egosketa burutu arte enbor txikiagoak sartuz.

Egozten zeudenean gau eta egun zaindu behar ziren ondo dagoela ikusteko. Ardura handia

zen.  (Antonio Urkia)

Unea honetan txondorgileak kearen koloreari erreparatuko dio eta iluntzean hasten denean

egur-ikatza prest dagoela esan nahi du. Dena dala, arreta handiz jokatu behar da une

honetan txondorra irekiz gero galduta baitago barrukoa ikatza izan ala egurra izan. Sardeaz

zabaldu behar da txondorra eta orduan azalduko da kostata eta lan handiz lortutako ikatz

beltza.

 Karretureak bajetan zauien Koruetako zelaire Ugasteitik. 1942. urtien inguruen hogetaka

(20 inguru) karretero ibili zien, 5.000 pezeta inguru ataraten zittuzten, eta hori orduen diru

asko zan. Makina bat buelta ein nittuen goizeko 2etan jaikita goiko Ziortza gainien lanien.

Goiktik 10 saku eta behetik 5 saku jeisten genittuen. Gurdixek 20 saku ekarten zittuen eta

22 duruen ordainketan zan sakue.  (Katxo)

Pi udixek agerketan hasi zien 1945 urte aldien eta 1920-22 urteiietan hareztixek desagerketan

hasi zien pi uek sartzeko. (Katxo)



Ibilbidearen mapa
Zenbakiez agertzen diren tokien deskribapena barruan aurkituko duzu.
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Tel.: 943 77 09 70 / 685 75 67 29
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