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RESUMEN 

Este trabajo, realizado en Dima (Bizkaia. Euskal Herrial entre 1983 y 1984, recoge fundamentalmente las técnicas 
e instrumental utilizado tanto en el sembrado del lino como en la transformación de esta planta en hilo presto para 
ser tejido. La mayor parte de nuestros informantes han sido los últimos que aquí lo han trabajado, pero es claro que 
sus referencias tienen raíces de siglos. 

Junto a estas técnicas e instrumental, también damos algunas notas sobre costumbres, tradiciones, etc., que 
tanta importancia socio-cultural tuvieron. 

Como final, describimos los trabajos que la lana requiere para ser convertida en hilo y tejida. Trabajos que, aun 
en la actualidad, se siguen realizando por un buen número de los habitantes de Dima. 

SUMMARY 

This study carried out in Dima (Biscay - Basque Country) during 1983-1984, mainly describes techniques and 
equipment neccesary far linen souring, as well as far the transformation of the flax plant into thread ready to be weaved. 

Most of our informers have been the last artisans that have worked their ability;" its obvious that their references 
have an origen of centuries. 

Besides these techniques and equipments, we also describe on sorne of their customs, traditions, etc., which 
had a great socio-cultural significance. 

Finally we describe the process required to transform wool into thread and weaved. A process which even actually 
is still being accomplished by a great number of people from Dima. 

LABURPENA 

Diman (Bizkaia-Euskal Herrial 1983 eta 1984 urteetan zehar egindako lan honetan funtsean lihoa lantzeko, bai 
ereiteko, bai ehun-haria egiteko, erabili izan diren teknika eta tresnak azaltzen dira. Erabili ditugun informatzaileak 
mendeetako sustraiak dituzten lanetan aritu izan diren azkenak ditugu. 

Tresna eta teknika hauekin batera arlo sozial eta kulturalean benetako garrantzia izan zuten ohitura, tradizio ... e.a. 
agertzen dira. 

Azkenik artileaz haria eta ehune egiteak eskatzen dituen lanak ere, aurkituko dituzue. Diman oraindik hainbat ba
serritarrek egiten jarraitzen duten lana. 

(1) Laratzu taldeak buruturikoa: Abel Ariznabarreta, Jesus M. Ariznabarreta, Alberto Artabe, Inmaculada Artabe, 
Asen Atutxa, Gotzon Aurrekoetxea, Manuel Aurrekoetxea, Roberto Hormaetxea, Enrique lbabe, Pedro Iza, Karmele 
lbarra, Nerea Ozerin, Ana Sarasketa, Kepa Velasco. 
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Lan hau Diman, Arratia eskualdean kokat1;1ta dagoen 
herrian burutu da. Arratia eskualdea Bizka1ko (Euskal 
Herria)'erdi-hegoaldean dago (ikus 1. eta 2. ~rudiak). H!3rri 
honen koordinatu geografikoak hauexek d1tuzue: lat1tu
dea 43º 08' 30" eta luzeera Oº 56' 1 O" (mapa katastrala, 
87.orr 1 :50.000). 62.22 Km2. ditu hedé!duraz, ba~o eta 
soro ederrez hornitutako lur mend1tsua; alt1tudea 
85 m.tatik 1.009 m.taraino (Leungane mend1a) doa: He
rriaren ekonomia, nekazaritzan, abeltzantzan .eta 01han
esplotakuntzan oinarriturik dé!go. L~hen burdmol~k. s.u
tegiak eta hainbat errota ere izan z1tu~n. G~ur m1la b1z
tanle inguru ditu (gehien 1930. urtean izan z1tuen, 2.778 
biztanle). 

Europan, Neolitikoan hasita oso erabilia izan da li~oa 
ehuna egiteko. Badakigu oso arrunta zela bere erab1le
ra XI. mendean (A), baina dirudienez bere garapen han
diena XV. mendez geroztik hartu zuen (8). 

Euskal Herrian, Diman bezala, lihoaren erabilpe
nak XX. mendean barrena jarraitu du. Lanbide hau ma
rrazkietan (3, 4, 5, 6, 7. irudiak, A, eta C) eta XVI, XVII. 
mendeetako Nafarroa Behereko hilarretan (D) agertzen 
dira. Azken hauetan (hilarrietan) goruetako tresnak ema
kumeen atributu gisa daude kontsideratuta. Louis CO
LAS-en (1923) irudiak aztertu ondoren 23 iruditan ager
tzen dira tresna hauek. 

17 iruditan (8.etik 24.era) gorua, ardatza eta ikuskia 
agertzen dira. ffeste sei iruditan (25.etik 30.era) tresna 
hauekin batera mailua dator. Geroago ikusiko denez tres
na hau Diman landareari hazia kentzeko erabiltzen zen. 
Eta beste irudi batetan (31.irudia) gorua eta ikuskia ba
karrik. L. COLAS-ek ba ditu ehulearen tresna batzu ager
tzen diren beste bi hilarri ere (32. eta 33. irudiak). 

Joxemiel BARANDIARAN-ek (1970) hilarrieri buruzko 
lan batetan gorua, ikuskia eta ardatza agertzen diren hiru 
irudi batu ditu (34, 35 eta 36. irudiak - E). 

Dimako etxerik gehienetan ereiten zen lihoa eta erei
ten ez zutenek Durango, Areatza edo Bilboko dendetan 
erosten zuten. Denetarik, Durangoko «Trapu Zaharra» 
denda izan zen antza denez, hobetsiena. Berau da behin
tzat gehien aip~tzen dena. Uzta txarra zen~an li~oa erei
ten zutenak ere joaten ziren erostera. Eros1tako lihoa ha
rizuntzetan etortzen zen, hau da haría egin gabe, ezpata
tuta edo orrazia pasatuta. 

Gure informatzaileek gogoratzen dutenez Durangora 
larunbatez eta l lungane eta Mañarian zehar joaten ziren. 
Jateko pamitxa (*) eta mahatsa eramaten z1tuzten. Ero
sitakoekin zorroa egin eta buruan, lepoan edo eskuetan 
ekartzen zuten. 

Diman ereiten zen lihoaren herri-izenik ez dugu lortu. 
Lehenago ereiten zen soroetan oraindik erruz ernetzen 
den liho landareak aztertu ondoren «Lino Bravo» izenez 
ezagutzen den motatakoa dugu; «Linum Bienue» zienti-
fikoki (Miller) (**). . . . . . 

Orain dela 40 urte inguru utz1 z1tza10~ Diman llho.a 
ereiteari; arrazoiak ugari dira: «Erropa zuriek» age~tu z1-
rela, baserrietan jende gutxiago zegoela, lan hand1a eta 
diru gutxi ekartzen zuel?I. e.a. 

(*) Pamitxa: ogi mota bat. 
(**) lñaki Benitok egindako sailkapena. 

LIHOA EREITEA ETA BILTZEA 

Lur egokienak «eguzki begiek» ziren, hobeena lur arin 
askea, «lurgardela». 

Ereiten zen lur-arloa normalki ez zen 50 m2.tara hel
tzen inoiz 100 m2.tara heltzen bazen ere. 

Lihoa lrailean «San Migelak» inguruan (lrailak 29) erei
ten zen. Ez zegoen egun seinalaturik lan horretarako, ha
lere Olazabal auzoan asteazkenez ereitea nahiago zuten. 
Hiru kasutan Azaroan ereiten zela esan digute, gariare
kin batera. 

Beste leku batzutako «San Lino» eguna (lrailak 23) ez 
da kontutan izan gure herrian antza denez (F). 

Lekuko batzu ilargiaren egoera kontutan hartzen zela 
esaten dute, «hilberan» eginez. lnformazio emaile batek 
ez dela gogoratzen, ilargia zein egoeratan egon behar zen 
adierazi digu, baina aldi hartan edozertarako hartzen zela 
kontutan. 

Lur-arloa bi edo hiru urterik aldatzen zen. Garia, 
lihoa .. ., ereiteko lurra batera lantzen zen. 

Lur berria zenean, lehenengo laiatu (37. irudia) egiten 
zen (lurrari buelta eman). Batzu gurpil gabeko goldea ere 
aipatzen dute. Laiak nahiago zituzten sakonago sartzen 
eta lurra zabalago gelditzen zelako. Garia eta liho garua~ 
ez zuen sakon joan beharrik, hala egiten bazuten gara1 
hartan egiten duen hotza dela eta lurrak oso zabal izan 
behar zelako zen, izotzaren eraginez lurra guztiz ez sarra
tzeko garauari aire guztia kenduz. Gurpilezko goldeak 
baztertu zituen laiak, tresna honekin gehiago sakontzen 
zelako. Tresna hau 1926 an hasi zen erabiltzen Ugariotz 
auzoan eta geroago, 1936 ean, Bargondian. 

Laiei buruz asko idatzi da. Julio Caro BAROJA-k (1943) 
(G) zera dio: «Hemos de considerar de todos mo.dos a la 
'laya' como apero mucho más viejo y característico de la 
zona que el arado. Su nombre acaso revela un estadio en 
el que no estaba hecha como ahora, de.hierro, n_i t~.nía la 
forma que ostenta, pues tal vez se.relacione ~o~ .la1 = ra
milla, y 'lain', 'laira', 'laida', que tienen el s1gnif1cado de 
brote, sarmiento, etc., significando también 'la.i' una 
marca de forma semicircular que se hace a los animales 
junto a la oreja. Según esto, la 'laya', en un principio, 
pudo ser como el palo o rama curva con que se cultivaba 
la tierra (y se cultiva aún ahora) en ciertos pueblos de 
agricultura rudimentaria, incluso europeos». . 

Diman erabiltzen ziren laiak, bertako errementariek 
egindakoak izaten ziren kasu gehie!leta~. Domingo Pe
tralanda, Dimako azken errementariak d1oskunez. 

Laia pareak zazpi kilo t'erdi pisatzen du. 
Laietan normalki auzolanean egiten zen, hau da, 

auzoek elkarri lagunduz. Bargondian esaten digutenez 
14 lagun biltzen ornen ziren. Bargondian auzati:gika egi
ten ziren lan hauok, bi auzategi baititu kofrad1a honek: 
Uribarrena, 17 auzorekin, eta Urigoien 7 rekin (1930. ur-
tean). . 

Laietan gizonezkoek zein emakume~koek eg!ten zuten. 
lladan jartzen ziren, emakumeak erd1an eta mdart~uak 
aboetan (ertzak ere laiatu behar zituztelako) eta emtmo 
berean egiten zuten lan denek. Oso lan ~ogor~a ze~ eta 
ilargi betea zenean, afaldu ostean ere 1.a1etan 1arra1~zen 
zuten. Lamindanon jaso dugunez, premia ~utenean, 1lar
girik egon ez arren ere, petroleozko ~and1I batez la~un
duz egiten zuten. Kasu hauetan k!'lndila lanean zeb1ltza
nen aurrean palu batetan eskeg1tzen zen. Lana aurre
ratzean kandila ere aurreratzen zen. 

Laiatu ondoren areak pasatzen ziren (areatu) lurra 
apurtzeko (38 et 38a irudiak), eta lur mokilak apurtz!3ko 
trapatu (trapea pasatu) (39. irudia) eta azken mok1lak 
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apurtzeko mokilporratu (egurrezko porra batez). Trapea
ren gorputza haritzezkoa zen, urretxezko egurrez arte
katua. Azken hauek galdu egiten zirenez bi urterik behin 
aldatu egiten ziren. 

Normalki trapea eta areak behi pare batez erabiltzen 
ziren, inoiz idiak ere erabiltzen baziren ere. Lurra pres
tatu ondoren liho garaua botatzen zen, garia ereiten zen 
eran, hau da eskuz parrastan zabalduz. Zeregin honeta
rako auzategi batzutan pertsona bat, lan honetan jaioa, 
izaten zen aukeratua. Bargondian, adibidez, Patxi Bilbao 
eta Martin Arzak egiten zuten. Olazabalen, Antonio Bas
terretxeak. Honek esaten ornen zuenez garaua ando ba
tata zegoen ikusteko hatz bat busti eta lur gainean ipiniz 
zazpi liho garau gelditu behar ziren ando ereinda egoteko. 
Ugariotzen Antonio Aurrekoetxeak egiten zuen. Lan hau 
egitea ez zen ezer kobratzen. 

Garaua estaltzeko, txoriek jan ez zezaten, batzuek 
areak pasatzen zituzten, beste batzuek eskutilla edo 
arrasteluak (40. irudia). Auzategi batzutan garia eta lihoa 
erein ondoren auzo guztiek afaria egiten zuten. Bargon
dian, adibidez, afal ostean jaia egiten zuten dantza eta 
kantuz; filarmonika Anton Ortuondo eta Martin Olabarri 
B ilbaok joten zu.ten eta du ltzaina Patxi Bi Iba o Etxebarriak. 

Afarirako baso-behi bat hilten zen eta bere hezurrekin 
porrusalda; gero aberearen okela eta odolosteak. Amai
tzeko gaztaina erreak. lnoiz arrotz-esnea ere. Edateko 
ardoa. 

Behin ereinez gero ez zitzaion lihoari ezer gehiagorik 
egiten biltze ordurarte. 

«San Juan»etan (Ekainak 24) soroak bedeinkatzen zi
ren. Apaiza «Roquete» eta «estola»z jantzirik joaten zen 
auzategiz auzategi eta hiru lan puntutatik debein
katzen zituen soro guztiak «hisopo» edo ereinotz-erramu 
batez. Apaizarekin batera zesto bat eramanez beste pert
sona bat joaten zen; honek biltzen zituen opariak: oilan
dak, arraultzak, untxeak ... 

Ekainaren azkenetan edo Uztailaren hasieran biltzen 
zen lihoa. Gure informatzaile gehienek «San Kristo
bal»etan esaten digute (Uztailak 10). Ordurako landarea 
hiru aldiz loratuta egoten zen. Hau da, bildu ordurako 
landarea hiru aldiz loratzen zen. Braulia Pujanak zehaztu 
egiten digu puntu hau: Landareak 10 zm. inguru zuenean 
lehen lorea ematen zuen; bigarrena beste 1 O zm. inguru 
hasten zenean eta hirugarrenarekin hazia ematen zuen 
eta landarea heldu (60 zm.). 

Landarea sustraietatik ateratzen zen eta hiruzpalau 
egunez bertan uzten zen sikatu arte. Gero «eskuta» edo 
azauak egiten ziren liho landare bera erabiliz («estuki
ñek» deitzen ziren hauek). 

Liho eta gari «eskuta» edo azauak era berberez lotzen 
ziren, esku hutsez. Esku ezkerrez hartzen zuten liho es
kutada edo sarta besoaz lagunduz. Eskumaz «estukiñe» 
hartzen zuten (1). Gero eskutada edo sarta besoaz papa
rrean ipiniz bi eskuez «estukiñe» (11) hartzen zuten eta 
liho-sortari jira osoa ematen zioten eta «estukiñe» hatza
marluze edo erpuruaren eta hatz-erakuslearen bitartean 
hartuz sortaren barrura eramaten zuten (111). Segidan 
esku eskuma askatu eta azau eskuta bihurtu egiten zu
ten (IV). Azkenez «estukiñaren» ertza «estukiña» beraren 
azpira botatzen zuten ezkerreko«hatzamarlodi» edo erpu
ruarekin lagunduz (V). 

Eskuta edo azauak egin ondoren sokaz egindako kar
getan lastategira eramaten ziren. 

Lekuko batzuk eskutarik ez zutela egiten esan digute, 
eskutak egin gabe kargak egin eta etxera eramaten zu
tela. 

GARANTZEA 

Ganbara edo lastategian denboraldi bat egin ondoren, 
hiru astetatik hilabete batera gutxi gorabehera, garandu 
egiten zen lihoa. Honetarako normaldi egurrezko mailu 
batez jotzen ziren garau-kuskuak. Zeregin honetarako 
landarea egurra ebakitzeko erabitzen zuten taukiaren 
gainean ipintzen zuten (VI). Etxe batzutan taukiaren or
dez harri bat, "lino-arrie" erabiltzen zuten. 

Nahitaezkoa zen mailua egurrezkoa izatea, burdinez
koak hazia apurtzen zuelako. lnoiz mailuaren orden palu 
bat ere erabil zitekeela aipatu digute. Beste batzu, ordea, 
eskuz igurtziz ere. · 

Tauki edo liho-harriaren azpian izera edo maindire 
zahar bat ipintzen zuten haziak biltzeko (VII). Liho-buruak 
heze zeudenean, gélraua azalez beterikjausten zen main
direra. Garaua lehortzeko maindirea eguzkitan jartzen 
zuten, sikatuz gero eskuez igurtzen zutelarik. 

Gero plater edo "barreñu" edo aspil batetara botatzen 
zen, azalak kentzeko putz eginez. 

Hazia ganbarako aga edo gapirio batetatik eskegitzen 
zen ehunezko zorroan edo paper gogor batez estalitako 
ontzietan, paperari zulotxu batzu egin ostean. Hau arratoi 
eta saguak jan ez zezaten. Hazi hau hurrengo urtean erei
teko gordetzen zen. 

Hazirik ez zuena Durangora joaten zen erostera "Trapu 
Zaharra" dendara. Hango hazia herrian erabiltzen zen 
modukoa zen. 

Ganbaran gordetzen zen liho-hazia enplastoak edo 
txaplatak egiteko ere erabiltzen zen. Katarroak sendatze
ko ondoko formula ematen digu Regina Bernaolak: 
Lehenengo haziak "morteroa"n zehatzen dira. Gero sar
tainera ura bota eta irakiten hasten denean liho-irina 
botatzen da eta hantxe utzi irinak gorputza egin arte: 
"morokil" antzera jarri arte. Platerera atera eta ziapea 
nahasten zaio. Ateratzen dena lihozko painuan batu eta 
sorbaldan edo bizkarrean eta paparrean ipini. 

Braulia Pujanak zaldarrak sendatzeko ere erabiltzen 
zela esaten digu. Nahiz eta egiteko forma zehatz gogoratu 
ez, gutxi gorabehera honela zen: Lehenengo hazia eho
tzen zen ehogailu batez (kafea ehotzeko erabiltzen zuten 
ehogailuaren antzekoa zen ehogailu hau). Ondoren, zen
bait belar, tipula eta txerri koipearekin nahastatzen zen. 
Braulia Pujanak dioskunez enplastu edo txaplatak egi
ten edozeinek ez zekien ezta sendabelarrak ezagutu ere. 
Herrian pertsona gutxi zeuden lan hauetan jaioak. Haue
tarik bat Isabel Aurrekoetxea zen, Ugariotzen jaio, Ola
zabalen bizi izana eta Ugaranan bizi dena. 

URETAN SARTU EDO IHINTZETAN ZABALIZEA 

Liho landaretik haria lortzekozuntza, landarearen mui
na, erabiltzen da. Berau inguratzen duen material egurts
utik askatu behar da prozesu konplexu batez baliatuz. 

Prozesu luze hau honetan datza: Lehenengo landarea 
usteldu egin behar da. Zeregin honetarako Diman bi era 
erabili izan dira: Uretan sartu eta ihintzetan zabaltzea. 

Uretan sartzeko bai ur-korrontedun errakatako putzuak 
edo presak erabiliz, bai ur-gelditan inguruko iturriren bat 
erabiliz egiten zen. Bata zein bestea aukeratzea eskuren 
zegoenak ematen zuen. 

Bargondia eta Lamindanon era zaharrena ur-gelditan 
sartzea zen. Auzategi bi hauotan gure informazio emai
leek, ihintzetan zabaltzea, bakarrik ezagutzen dute, baina 
beraien aurrekoek lihoa sartzeko putzuak erabiltzen 
zituztela gogoratzen dute. 
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Horrela Bargondiako Bastabietan bi putzu zeuden, 
iturritik hogeibat metrotara. Ura kanalez baliatuz era
maten zuten putzura. Bargondian bertan beste putzu bat 
gaur egun ur-tegia dagoen ondoko iturriaren alboan 
zegoen. lturri hau Bargondiatik Baltzolara doan bidearen 
eskumatara zegoen eta bere izena "osineta" (han izan 
zen liho-putzuaren erreferentzia argia). 

Lamindano ondoan, ltúrriotzen, Etxebarri baserritik 
200 bat metrotara beste putzu bat zegoen. 

Ugariotzen iturriaren ondoan dauden lurrei "osineta" 
deitzen zaie eta lehenago liho-putzua zegoen bertan. 

Olazabalen auzategitik at oraindik «osineta» deitzen 
duten iturri bat dago, eta ondoan 1930. urtean Braulia 
Pujanaren senarra eta aitaginarrebak egindako putzua. 
Putzu honek diotenez 2,50 m.tako diametroa zeukan eta 
sakonera 1,30 m.takoa. Bustinez forratuta zegoen. Ha
lere Olazabalen erabilitako sistema tradizionala ihin
tzetan zabaltzea izan zen. 

Gizonek sartzen zuten lihoa putzuetan, normalki esku
tatan, inoiz soltuan ere. Lihoa urpean gelgi zedin eta ur
korronteak eraman ez zezan harri handi batzu ipintzen 
zitzaizkion gainean. 

Ur-gelditako putzuetan urari sarrera ematen zitzaion 
eta bertan edukitzen zen lihoa hiruzpalau astetan. Lihoa 
ateratzeko moduan zegoen ikusteko bospasei landare 
hartzen ziren eta igurtziz ea azal egurtsua erreztasunez 
askatzen zen ala ez ikusten zen. Puntu egokia hartzen 
zuenean, putzuak behe aldean zeukan tapoia kenduz 
hustu egiten zen. Lihoa atera eta soroan zabaltzen zen 
sikatzeko, eskutak askatuz. Zortzi egun inguru eduki on
doren, berriz eskutak eginez etxera eramaten zen, gan
baran edo lastategian, haizeak ondo jotzen zuen lekuan, 
zabaltzeko. 

Lihoa errekan sartzen zenean prozesu berbera jarrait
zen zuen. Baina euria egiten zuenean eta urak zikindu, 
lihoa errekatik atera behar izaten zen, alferrik gal ez 
zedin. Ura garbitzen zenean berriz errakaratzeko. 

Bigarren prozesuan, ihintzetan eta eguzkitan zabal
zean, lihoa sornan zabaltzen zen eta hola uzten zen lau 
aste inguru denboraren arabera. Normalki prozesu ho
netan uretan sartzen zenean baino denbora gehiago 
ematen zitzaion. Lihoaren egoera ikusteko hemen ere 
landare batzu hartzen zituzten eta igurtziz bere azalaren 
egoera ikusi. 

Puntu egokira heltzen zenean, eskutak eginez, soka 
batez lotutako kargetan etxera eramaten ziren. 

Kanpoko lanak, sorokoak, idea edo iratzea ebakitzea, 
e.a., amaitu arte lastategian uzten zen. Lanok bukatu 
orduan hasten zen hurrengo pausua: trangaketa. 

TRANGAKETA 

Lan hau muina askatzeko belarraren azal egurtsua 
trangaren bidez apurtzean datza (41. eta 41 a. irudiak). 

Dirudienez, Holandan XIV. mendean (H) sortu zen tres
na honek lau hanka ditu eta ertz batetan ezpata antzerako 
·bat, Diruan aurkitutako tresnak bederen. Lehenago ia 
e1xe,g~ztietan egoten ziren tranga hauek etxeko ugaza
ba¡ ber:ak. egiten zituen pago egurrez. Baita herriko 
haretzak, Karlos Auzmendi eta Santiago Zabala izanik 
azkenak. · 

Trangatzea emakumeen lana zen eta auzoek elkar la
gund1.1z auz9lanean egiten ziren VIII-IX-X). ·zeregin hau 
andre sendcíek bakarrik egiten zuten, ez zaharregiak, ez 
gaztéegiak, lan gogorra baitzen. Eta andre bakoitzak 
berea eramaten zuen. 

Lana ogia erretzeko labearen inguruan egiten zen, 
trangatu baino lehen eskutak epeldu egiten baitziren 
azala kentze lana hobeto egiteko. 

Gehienetan zeregin honetarako beren-beregi pizten 
zen labea, nahiz eta noiz behinka zenbait lekutan ogia 
erretzeko sua erabili honetarako. Sua egiteko haritza, 
artea, gaztain-egurra eta otea erabiltzen ziren. 

Labeko "txoria" zuritzen zenean zegoen labea bere 
berotze une egokienean. 

Ogia txingarrak barruan, baztertuta, daudela erretzen 
bada ere, lihoa sartzeko atera egin behar ziren; «labapa
rea" edo makila bat, puntan trapu bat lotuta, erabiltzen 
zen horretarako. Maíz makilari trapu bat jarri ordez ez 
erretzeko bustitzen zen ira, asun edo saukua erabiltzen 
zen. lsats edo iñarra honi "ipizkie" deitzen zioten. 

Lihoa labean eskukadatan sartu eta iladatan ondo za
balduta ipintzen zen. Sartzeko puntan adar bi zituen 
"urkullu" bat erabiltzen zen. 

Lihoa trangara pasatzeko prest zegoen ikusteko esku
ta bat atera eta proba egiten zuten. 

Lihoa gertu zegoenean, "matxeta" (labearen diame
troa baino zerbait luzeagoa, zurezko girtena eta burdi
nezko gantxodun tresna) erabiltzen zuten eskutak ate
ratzeko. 

Andre bakoitza joaten zen labera eta eskuta bat hartuz 
labearen ahoan zabaltzen zuen bere barrua ere bero 
zedin. Gero erdi ingurua hartzen zuen trangatzeko, beste 
erdia bertan edo lurrean saku baten azpian ahal zenik 
eta gutxien hotz zedin uzten zen. · 

Belarraren sustraía, landarea mehatz erein zelako, 
gogorregia bazen mailu batez moztu egiten zen taukia
ren gainean. Sustraiak meheak zirenean trangako lehen 
kolpean ebakitzen ziren. 

Sustraiak eta trangaz jotean jausten ziren hondakinak 
astoen basteak egiteko erabiltzen ziren. 

Liho eskukada bat trangatuz gero, lurrean sartutako 
palu biren urkuluen puntek eusten zuten metro t'erdiko 
aga baten gainean ipintzen zen (42. irudia). 

Beste batzu "otzara-zabal" eta "begodotzarea" deitzen 
zuten saski zabal eta kuadratu baten jartzen zuten. Saski 
hau ogitarako ere erabiltzen zen eta bigarren izenak 
dioenez bogadarako, hau da maindira garbiak sorora 
eramateko lehor zitezen. Guk Elias Arzaren etxean ikusi 
dugun saskiak 69 X 69 zm. ditu, lau ertzak zerbait boro
bilduak, erdian 12 zm. tako sakontasunaz. 

Liho guztia trangatu ondoren, agak ganbarara era
maten ziren eta puntak aulki gainetan ipiniz bertan uzten 
ziren. Sakugainetan ere zabaltzen ziren. 

Normalki trangatze lan hau ez zeri denboraldi txarrez 
bakarrik egiten. Ez, ordea, larunbat eta igandetan. Lana 
amaitzen zenean lanean izan ziren etxeko andereak az
kari bat ematen zuen: ogia eta txokolatea edo gazta. 

EZPATATZEA ETA SARRANTXATZEA 
("LINOGINTZEA") 

Lihoa trangatu ondorengo pausuari, hots, ezpatatzea 
eta sarrantxatzeari, "linogintzea" deitzen zioten. 

Lan hau ere auzolanean egiten zen eta hemen ere 
andrazkoak baino ez zuten parte hartzen. Eguraldi txa
rretan egiten zen, trangatu eta laster. 

Lihoa Durangon erosten zutenak, etxean ez zutelako 
lihorik ereiten, prozesuaren pausu honetan sartzen 
ziren auzolanean. 

Biteriñori lan honekin hasten ziren "tertuliak'; edo 
«gaubeleak»; hau da, aste bakoitzean auzategi,ko etxe 
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batetan egiten ziren lan batzarrak. Bargondian zeregin 
hauek soroko lanak zirela eta lihoarenak atzeratuta gel
ditzen zirenean bakarrik egiten ziren tertulietan. Norma
lena tertuliak laster ikusiko dugun harigintzeaz hasten 
ziren. 

Lihoa ezpatatu eta sarrantxatu aurretik eskuekin izter 
gainean igurtzen zen, biguntzeko (XI). Lan honetarako 
emakumeek lihozko amantalak erabiltzen zituzten. 

Lau emakumek, adibidez, lihoa igurtzen zuten, bik 
ezpatatu eta batek edo bik orraztu egiten zuten. lgurtzen 
zutenetatik lehena beti zen berbera eta bere zeregin 
garrantzitsuena bere lagunentzat lihoa aukeratzea zen, 
eta denborarik baldin bazuen berak ere egiten zuen. Bi
garrenak lihoa hartuz igurtzen zuen pizka bat eta hiruga
rrenari pasatzen zion eta honek beste horrenbeste egi
nez azkenari ematen zion. Azken honek ere gauza bera 
egiten zuenean lihoa prest zegoen ezpatatzeko. Ezpata
tzen ere, ahal zenean, pertsona berberak aritzen ziren. 
Zeregin honetan zurezko ezpata bat (43 eta 43a irudiak) 
erabiltzen zen. Ezpata honekin "ezpatondoa" deitzen 
den itxurako euskarri biselatu baten gainean ipintzen 
zen lihoa jotzen zen (44, 44a, 45 eta 45a irudiak). An
dreak eserita egiten zuen lan, ezpatondoa bere aurrean 
ipiniz, oí narria hanka biekin zapalduz (XII). Esku ezkerra
rekin lihoa ezpatondoko ertz biselatuan jartzen zuen eta 
eskumarekin ezpataz lihoa jotzen aritzen zen (XIII). Kolpe 
batzu eman ondoren lihoa biratu egiten du beste aurpe
gia jotzeko. 

Ezpatatu ondoren orraztu egiten zen. Zeregin honetan 
aritzen ziren pertsona edo pertsonak ere beti berberak 
ziren. 

Lan honetan erabiltzen zen tresna "sarrantxa" zen: 
ertz baten ondoan, kuadru batetan metalezko punta 
batzu eta bestean zulo txiki bat zituen ohol bat zen (46, 
46a, 47, 47a, 48, 48a eta 49. irudiak). Andreak eserita 
bere aurrean jartzen zuen sarrantxa eta oin bat sarran
txaren puntako zulotik sartuz eusten zuen, beste ertza 
bernetan apoiatuz (XIV-XV). Esku eskumaz liho eskukada 
bat hartu eta metalezko puntetatik pasatzen zuen. Lurre
ra lehen jausten dena «burilea» da eta ez da ezertan era
biltzen. lzen berbera hartzen dute trangatzean, igur
tzean eta ezpatatzean erortzen diren zatiek. Sarrantxa
ren puntetan geratzen zena «amilue» zen (biguna baina 
latza zen) eta eskuan geratzen zena azkenez «kirrue» 
(mehea eta gogorra). 

Sarrantxatzen zebilen emakumeak kirruarekin trentza 
eta puntak lotuz (XVI), amiluarekin garuan ipintzeko 
hainako bolak egiten ziren. Kirru-trentzak «balerue» dei
tzen zuten tapadun saski baten gordetzen ziren. Artzai
nek ere honelako saskiak erabiltzen zituzten gaztak azoka 
eta ferietara eramateko. Amilua sakuan gordetzen zen. 

Deskribatzen ari garen lan hauetan andrek zamar 
handi bat edo brusa bat janzten zuten eta ahoa zapi batez 
estaltzen, lan hauek hauts handia sortzen baitzuten. 

Diman ikusi ditugun sarrantxak denak daukate meta
lezko puntadun kuadru bat. Ahozko erreferentziez eza
gutzen direnak ere horrelakoak ziren, zirkuluan zituen bat 
izan ezik. Dirudienez hau baieztatzen du Guadalupe 
GONZALEZ eta M. Pía TIMON-en (1983) (1) eritziak. 
Hauek KRUGER-ek aztertu zituen sarrantxak ikusiz gero 
puntak kuadruan dituztenak Aran, Katalunia eta Euskal 
Herrikoak· direla esaten dute eta zirkulu baten dituzte
nak Aragoi eta Gaztelakoak. 

Lan hauek amaitzen zirenean txokolatada bat egiten 
zuten, lehor zuten eztarria «bustiteko». Zenbait lekutan 
azkari ondoren kantuz eta dantzan aritzen ziren. 

HARIGINTZA EDO IRUTEA 

Harigintzaz hasten ziren normalki tertulia edo gaube
leak; astero etxe ezberdinetan egiten ziren gizon eta ema
kumezkoen lan batzarrak. 

Lan garrantzitsuena harigintza izan arren, beste lan 
mota batzu ere egiten ziren, hala nola puntugintza, bor
datuak, e.a. 

La n mota honetan bakoitzak bereari ekiten zion, ez zen 
auzolanean egiten zen lana, auzoak bilduta lan egiten 
bazuten ere. 

Tertulia hauekAzaroan hasten ziren eta Otsailan a mai
tu. Auzategi batzuetan «Santa Ageda» (Otsailak 4) ondo
ren amaitz:en ziren bitartean, beste batzuetan erdi ingu
ruan edo amaieran. lkusten denez ez zegoen egun finko
rik ez hasteko ez amaitzeko. 

Zein etxetatik eta noiz hasi meza ondoren edo bogada 
egite orduan erabakitzen zuten. Hasera astelehen batez 
egiten zen, baita etxez aldaketa. 

Bakoitzak bere etxean afaldu ondoren argimutil bate
tatik (50 irudia) edo behesuko kanpaiaren oinburutik zin
tzilik zegoen petroliozko kriseilu baten inguruan jartzen 
ziren. Dirudienez ez zegoen esertzeko ordena jakinik. 

Hori bai goru eta ardatzarekin lan egiten zutenak alde 
batera ipíntzen ziren eta goruetakomakinarekín zebiltza
nak beste aldean, elkar enbarazurik ez egiteko. 

Tertulia hauek gau erdirarte edo ordu batak arte irau
ten zuten. Bertara joateko 15-16 urte behar ziren gut
xienez. 

Leku batzutan, zenbait larunbatetan, lan apur bat egin 
ondoren jai txiki bat ospatzen zuten abestuz, e.a. Egun 
honetan bestalde besteetan baino gizon gehiago egoten 
zen, aste osoa etxetik kanpo lan egin ondoren etxera 
heltzen baitziren. 

Biteriñon ordea, tertulia hauetara ez zen gizonik ager
tzen. Hori Artaungo eta artzainak zeuden beste auzategi 
batzutako kasua dela esan digute. Dirudienez Biteriñoko 
kasu hau apartekoa zen. 

Tertulia edo gaubela hauen denboraldia amaitzen ze
nean, Otsaila inguruan, aparteko afari eta jai bat egiten 
zuten kantaz eta dantzatuz, jotak, aurreskua ... goizalde
rarte. Afari honi «tertuli-afarie» eta baita «sorgin-afarie» 
deitzen zioten. Azken izen hau Lamindano eta O lazaba len 
eman digute. lzen honetaz umorez tertuliok sorgin-bat
zarren nolabaiteko antza zutelako eta azken afari eta 
jaían «benetako herejíak» egíten zirelako deitzen zutela 
horrela esaten dígute gure informazio emaileek. 

Afarí hau aste horretan lanean egon zíren etxean egí
ten zuten; sukaldari auzategian ondoen egiten zuen edo 
zuten emakumeak ziren, ez derigorrez etxekoandreak. 
Partaide guztiek eramaten zuten janariren bat. 

Bargondian: arraultzak, txistorra, odolostea, «lukin
kea» (edo lukainka), e.a. 

Biteriñon: Sartainean urdaia, txistorra eta arraultzak 
nahasian. Tostadak eta gaztaina erreak. Ez zuten ez ar
dorik, ez kaferik, ez koparik edaten. 

Olazabalen lehenengo beti makailoa pil-pílean, gero 
untxea edo. Edateko ardoa limonadarekin, eta kafea anis 
kopatxo batekin. Makailoa ipíntzeko buztinezko eta bei
radura prozesuaz iragazkaiztutakoa edo barrukaldetik es
maltaziozko bainua zuen kazula bat erabiltzen zen. Biga
rren kazula hauek bilbatu sísterilaz egiten ziren antzinako 
tornu baxu batez baliatuz, Zamorako Muelas del Pan he
rriko andrak bezala. Hauei Euskal Herriko buztinlariek 
erosten zizkieten bizkotxotan eta hemen berun eztainu 
eta harearekin esmaltea eman. Hauek beiradatuak baino 
bi aldíz gehiago kostatzen ziren, eta hobeagoak eta askoz 
ere gogorragoak. 
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Lapiko eta kazula hauetako txintorra·k edozein etxe ín
gurutan agertzen dira. 

Oban: porrusalda txarrikiarekin, solomoa eta ogizko 
eta «aiezko» tostadak. «llinti» bat sartutako lapikoko kafea 
eta «paitarra» (anisaren antzekoa diotenez) kopa bat. 
Obako beste janari bat: Makailoa eta arroz-esnea. 

Ugariotzen: porrusalda, txistorra eta saiheski ugari, 
okela apur bat eta tostadak. 

Oban afari osteko «jantzak» musikitarrez eta pandere
taz laguntzen ziren. Musikitarrea Gabino Uriarte eta 
Sebastian Etxebarriak jotzen zutela gogoratzen zuten. 
Baina jende askok zekiela tresna hau jotzen diote. 

Olazabalen akordeoia eta panderetea jotzen zituzten. 
Akordeoia Nikolas Aspuruk jotzen zuen. 

Bargondian ikusi dugu jadanik akordeoia eta dultzaina 
zirela jotzen ziren soinu-tresnak. 

Alboka ere erabiltzen zen herri osoan (51. irudia). 
Olazabalen, gogoratzen du Braulia Pujanak, behin 

azken afari honen zati bat «Santa Ageda» bezperan auza
tegian kantuz ateratakoaz (arraultzak, txistorrak ... ) egin 
zutela. Egun honetan gizonezkoak bakarrik ateratzen ziren 
kantatzen. Baina honetan Bittor Olabarrik, «Pipas» deitua, 
ahoan egurrezko pipa handi batzeramalako beti, animatu 
zituen andrak ere abesteko. Horrela egin zuten 12 ema
kume inguruk. Bittor bera bakarlari zelarik. «Pipas» honek 
abesten zuen letra ez zen besteak bezalakoa. Ez dakigu 
berak burutua zen ala antzinakoa. Bittorek ez zuen tertu
lietara hutsegiten. Braulia Pujanak dioskunez egunez lo 
egiten zuen eta gauez ez zuen inoiz presarik izaten. He
men, Olazabalen «tertuli-afarie» edo «sorgin-afarie», an
drak gizonengandik aparte egiten zuten. Gizonek «Santa 
Ageda» bezperan kantuz lortu zutenaz egiten zuten. Afal 
ostean denak, emakume eta gizon, kantuz eta dantzan 
aritzen ziren. 

Neguko gau luzeetan ospatzen ziren tertulia hauetan 
abestu, ipuinak, historioak, ohiturak, esaerak, bertsoak, 
kontatu eta kantatzen ziren. Hauen artean askotan agertu 
zaizkigun «Atutx baserriko idiaren bertsoak» ditugu. Abe
re hau ederra izan behar zen eta bertsolari batek denen 
gogotan jarri zuen. Braulia Pujana, Pako Basterretxea, 
José Luis Atutxa, Maria Atutxa eta Bitoriano lza-ri entzun 
diegu, baina oraindik adin bereko beste askoren burutan 
egongo da dudarik gabe. 

Hemen dituzue Braulia Pujanari jasotakoak: 

1. «Laguntasun bat eskatzen deutset 
Aita San Antoniori 
bere izenian jarri ahal baneu 
berso pare bat edo bi. 
Berak eginak ikusten doguz 
makiñatxu bat mirari 
honetariko bat gura neuke 
papel honetan ezarri. 

2. Bizkaiko bazter-bazter bateko 
Dima dereitzon herrian 
zelan dagoan idi eder bat 
nago esan beharrian: 
Hasi buruan eta atzera 
hiru metro du neurria 
hamahiru arra gogor-gogorrak 
biribilian garrían. 

3. Apatxetatik goiko palara 
-dituz bederatzi arra 
aurrel<o beso bien erdian 
( ... ) metro bat zabala; 
lurrean berriz beren bulerra 

darabil erdi tarraska 
buru ( ... ) eta adar txikiak 
kolorez pinto nabarrak. 

4. Asko dirade mundu honetan 
sortuteko ganaduak 
baiña mehatzak eta banekak 
orain artean languak. 
Asko esanak parkatu deizuz 
San Antonio Padua 

. holangorik ez dauken arte 
Espainiako Erreinuak. 

5. Beren pisua ez dakit zenbat 
ez doalako pixetu 
egingo neunke honetarako 
eskubidiak banitu. 
Ehun de larogei erralde baietz 
egingo neunke jokatu 
harrigarrizko handie data 
nok ez deu eingo sinestu. 

6. Hazteko hau jakinik ( ... ) 
berau loditu dauena 
Arriortua Arriortua 
Pedro deu bere izena, 
etxe bi ditu errentadunak 
berea hirugarrena, 
honez ginera esku artian 
bastante ando dauena. 

7. Beti izan da famili hori 
ganadu onen zalea 
aitzinetatik eta gehiago 
beren etxean agea 
orain urte bi auzoko batek 
atera eutsiela hobea 
orduko faltak bardindu eta 
gainera deko sobrea. 

8. Aste Santuen idi eder hau 
eroan daurie Bilbora 
bertan hilteko uste guztiaz 
baina bizirik lotu da, 
tamalez dagoz berau hilteko 
zein dan ganadu ederra 
oraindo gehiago ikusi dagien 
daroadie Madrilera. 

9. Ganadu eder ederragorik 
han agertuko ete da 
honen luzea honen zabala 
honen gorputzen ederra 
itsasontzi bat dirudiela 
atzetikan bere aurrera. 

1 O. Agur gozo bat opa deutzagun 
Pedro Arriortuari 
eta gainera emazteagaz 
seme ta familiari; 
Opa (d)otzegun guzti guztiok 
hementxe gagoz agiri 
honakoxiak loditu deizen 
datorren urterako bi.» 

Gaur egun gogoratten diren neguko gaubeletan abes
tutako beste bertso eta abestiak, beste lan batetan bildu
ko ditugu. 

Esaten gabiltzanetik atera daitekeenez tertuliok ga
rrantzi handiko gertaerak ziren, eta ez ekonomia arloan 
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bakarrik, sozio-kulturalean ere. lzaera, tradizioa, gizarte 
baloreak, hitz batetan herri-kulturaren hedaleku ziren. 

Tertulia hauetan sortzen ziren ezkontza berriak. Horre
la gertatu zitzaien gure lekuko batzuei. Horregatik idiez 
eramaten zuten ccarreoan» lehen gurdian denen bistan 
«gorue» eramaten zen, senargaiaren opari baliotsuene
takoa. 

Goian esan denez, harigintza ·zen zeregin garrantzit
suena tertulia hauetan. Lihoa irutea emakumeen lana 
zen, artilea ordea gizonena. Bargondian esate baterako, 
emakumeak 1936. urteaz geroztik bakarrik hasi ziren 
artilea iruten. Hau izan da dirudienez lihoa lantzeari utzi 
arteko ohitura. 

Artilea gizonek iruten zuten «txabilea»rekin, hareazko 
erlojuaren forma duen artzain ardatza. Esaten gabiltzan 
guzti hau frogatzen duen informazioa jaso dugu: inoiz 
emakumeren batek artilea iruten zuenean gizonaren ar
datzaz baliatzen zen (XVII). 

Gipuzkoari dagokionez hau berau hatzeman zuen Te
lesforo ARANZADl-k (1939) (J): «Algo de confusión pro
duciría en un vascólogo la explicación que da Azkue en 
su Diccionario, de que esta rueca de horquilla sirve para 
hilar lana, unida al hecho de que en Guipúzcoa por lo me
nos la lana no se hila con ruecas sino con torcedor y no 
en mano de mujer, sino de pastor ... ». Berriz beste pasaje 
batetan: « ... también hemos advertido que en Guipúzcoa 
no se hila la lana con rueca ... ». 

Lihoa iruteko trasneria gorua, ardatza eta goruetako
makina ziren. Artilea lantzeko, esan bezala «txabilea» 
batez ere, baina zenbait emakumek gorua eta ardatza ere. 

Goruetaz Telesforo ARANZADl-k (1931) (K) zera dio: 
ccDe las ruecas, la más primitiva parece ser la de Vi lar de 
Endrino (Orense), empleada para la lana y que se reduce 
a una 'estaca' en cuyo extremo superior hay tres ramitas 
naturales, por el estilo de la de Macedonia, Islas Jónicas, 
etc., como también la de Traz-os Montes (Portugal), para 
hilar la seda. Con varias ramitas atadas, queda constitui
da una rueca observada en los Balcanes, Suecia y Arratia 
(Bizkaia)». Beste lan batetan (1939) (J1) ikerlari beronek 
azken goru honetaz zera eransten du: cela rama con ra
millas reunidas en cucurucho se usaba para el cáñamo 
en Arratia, como también en Sueta Petka (Nisch)». 

Aranzadik bere ustez zaharrentzat daukanaz, paluaren 
muturrean hiru adartxo dituenaz, Diman ereerabilia izan 
dela esan beharra daukagu, eta berak esaten duen be
zala, artilea iruteko hain zuzen ere. Ezberdintasun ba
karra 3 adartxoren ordez 2 dituela eta hauetarik bat arra
kalatuta (52. irudia). Goru honetaz aipamen asko eman 
digute eta bi lekukok gure aurrean erabili dute. Lekukook 
hauek ditugu: Benita Duñabeitia eta Lorenza Etxezarra
ga. Eta bai batak, bai besteak garrantzi handiagoa ematen 
diote ardatzari goruari baino. Ardatza ez dute aldatu nahi, 
beti berdina erabiltzea nahi dute, gorua ordea edozein 
unetan zeinnahi zuhaitzeko adar batez egin lezakete. 
Lorenzak gure aurrean egin zuen bat bikondo bateko 
adar bat erabiliz. 

Ramón VIOLANT Y SIMORRA-k (1949) (L). Goru honi 
dagokionez zera dio: «En 1941 vió aún, en Benasque, una 
rueca para hilar lana, que consta de un palo horquillado 
naturalmente de un extremo, tipo que después hemos 
visto también, con pocas variantes, en Baraguás y en 
otros pueblos de Aragón; asimismo es popular en Nava
rra y en el Pirineo oriental». 

Guadalupe GONZALEZ eta M!' Pía TIMON-ek (1983) 
(1 1) goru hau Sorian ere aurkitu dute: ccOtro grupo lo cons
tituirían las ruecas en forma de horquilla que pueden ser 
de dos o más ganchos, formando el 'rocadero'. En el 
Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universi-

dad Autónoma de Madrid hay un ejemplar de este tipo 
denominado de 'horquilla', procedente de Matan2'a (So
ria). Normalmente, este tipo se emplea más para la lana 
que para el lino». 

Aranzadik Arratian erabiltzen ornen zen «adartxo batzu 
lotutako» goruaz esan behar dugu Diman, Arratiako he
rria, erabilia izan dela hain zuzen ere (53. irudia), baina 
ez kalamua iruteko (gure lekukoak ez dira gogoratzen) 
lihoa eta bereziki liho finenentzat, kirruarentzat. Diman 
ez dira gogoratzen kalamua inoiz irun denik. 

Baina aipatu goru hauek baino zaharragoa gure ustez 
palu bakarrekoa da, adar gabea, ez horzkada ez inolako 
tailurik gabea (54. irudia): Diman ccamillu»a jartzeko izan 
da erabilia. 

Goian aipatutako Guadalupe GONZALEZ eta M!' Tl
MON (1983) (1 2 ) deskribatu dugun garuaren antzeko 
batez ari dira zera diotenean: «El tipo más sencillo (de 
rueca) es el constituido por una simple rama o palo recto, 
de largura regular, en uno de cuyos extremos se coloca 
el copo de lino o lana», zera erantsiz cces un tipo que aún 
se emplea en las Islas Canarias». 

Ramón VIOLANT y SIMORRA (1949) (L1) ere honelako 
goru batez ari da: «Entre los antiguos tipos de ruecas en
contramos una hecha toscamente de un palo sin labrar, 
existente en Galicia, Navarra y Aragón». 

Goru honen aldaera bat, Diman ere amillurako erabilia, 
punta batetik 7-8 zm.tara eta 4 zm. inguruko luzeerako 
milímetro batzutako errebaje bat duena da. Errebaje ho
netatik beste puntarantz eta 20 zm. inguruko luzeeran 
horzkada batzu, lihoa !aban ez dadin esaten dutenez 
(55. irudia). 

Diman artilea iruten erabilitako beste goru bat, hau 
ere antzinakoa, puntan arrakala bat zuen palu bat zen 
(56. irudia). Arrakala honetan ez zuten ez bere zabaleran 
ez haseran zeharretako palurikjartzen urkultzeko. Esaten 
digutenez ez zen beharrezko zeren erabiltzean artilearen 
punta han sartuz forma hartzen joaten baitzen. Puntu 
hau Aranzadik (1939) (J 2) Geronan aurkitutakoarekin 
zerbait ezberdintzen delako zehazten dugu: « ... empezaré 
por decir que, en mi conferencia sobre 'Plan de un Museo 
de Etnografía y Folklore de Cataluña', recordaba haber 
visto a principios de siglo, en las gradas de la catedral de 
Gerona, a una hilandera con rueca, que no era más que 
una caña rajada en· un extremo y en la abertura otro pe
dacito formando triángulo, a la manera de la escopeta de 
juguete de mis tiempos de niñez», eta geroago: «La foto
grafía de Fargnoli hecha en 1919 en San Medin (Gerona) 
y prestada por el Dr. Carrera, nos presenta una rueca de 
caña ahorquillada, pero no en forma de escopeta, sino 
con travesaño en cruz en el vértice del ángulo». 

R. VIOLANT Y SIMORRA-k (L2) ere Geronan erabilita
kotzat dauka goru hau: «Otro modelo primitivo consta de 
una caña hendida y abierta en ángulo con un travesaño». 

Aranzadik (1939) (J3 ) kanabera arrakaldutako goruaz 
hitz egin ondoren San Gregorio-n (Contestins) aurkitu
tako ezpelezko palu batekin egindakoa, puntan gurutze 
bat duelarik, eta Diman ere izan dena erabilia (57. irudia). 
Hark sekzio errektangularra zuen bitartean, Dimakoak 
zirkularra dauka. Hemen Diman artilerako erabiltzen zen. 

Etnografian hainbat azterketa egin duen ikerlari bera
rekin jarraituz, abarrak lotuta dituen goruari dagokionez 
zera dio (J4 ): «En Egipto antiguo, se usó una caña hendida 
en cucurucho y con rada ja de contención, que Haberlandt 
considera origen de las formas del mediodía de Europa 
en cesto o jaula ... , es decir, que la rama con ramillas ata
das (de Arratia) podría ser tan original o primitiva como 
la caña o cucurucho». 
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Izan ere Bargondia auzoan bederen ziur aski abar bi
hurtu eta lotutakotik etor daitekeen otzara itxurako goru 
hau aurkitu dugu (58. irudia). 

Gaztetan egiten zituen Elias Arzak, eta guri begikota
sun osoz egin zigun eta hain zuzen ere, otzara artekatu 
aurretik abar hiburtutakoaren modukoa zen (59. irudia). 

Goru hau egiteko urritzezko adar bat erabiltzen zen eta 
sitsak jan ez zezan neguan eta hilbeheran ebakia izan 
behar zen. 

Adar beretik ateratako 5 edo 7 zimintzek eratzen zuten 
rokilaren egitura. Zimintzek, Elias Arzaren esanetan, ez
pareak izan behar ziren. Normalki berak bostekin egiten 
zuen. Lehenengoa lortzeko mutur edo punta batetik 3 zm. 
ingurutara ebakidura txiki bat egiten zuen, gero adarra 
belaunaren kontra tolestuz, zimintzaren irteera sortaraz
ten zuen. Berdin bigarren eta hurrengoak lortzeko. Eba
kiduraren tokia baino beheratxoago horzkada txiki bat 
egiten zuen, non sartzen zituen zimintzen mutur askeak, 
rokilaren forma horrela lortuz. Segidan beste adar bate
tik, zimintz bat ateratzen zuen; hau luzeagoa, metro bat 
ingurukoa eta uretan egosten zuen ordu batez, malguta
suna har zezan. Zimintz honekin egiten zuen otzara roki
laren oinarritik hasiz tartekatuz biraka egitura osoa pasa
tzen zuen azkeneraino. Gero rokil osoa uretan egosten 
zen azala galdu eta kolorea har zezan. 

Rokilaren gainean gelditzen ziren 3 zm.ak labaina ba
tez landu egiten ziren. 

Izan liteke baita otzara itxura duen goru hau 4 zimintz 
bertikal dituen eta kaiola antza duen rokiletik etortzea. 
Hau ere Diman asko erabilia (60. irudia). Honetaz hainbat 
aho-aipamen bildu ditugu, eta ez hori bakarrik, Sabino 
Bilbaok (Bargondia) gaztain-abarrez egindako batzu ikusi 
ere. Gazte zelarik bere aita egiten ikusten zuela esaten 
digu. Abarrok Abenduan ebakitzen ziren. Rokilaren goiko 
eta beheko mugak alanbrez gogor inguratzen zituen, 
adarra nahi baino gehiago ez zedin arrakal. Segidan roki-. 
la eta ingurua ur irakitan sartzen zuen, ondoren arrakal 
bi egiten zizkiolarik, atxur txiki baten girtenaren luzeera 
zuen makila batez, estenaren bitartez. Tresna hau, este
na abarkei zuloak egiteko erabiltzen zena zen. 

Arrakal bi hauek egin ondoren ziri bat sartzen zen eta 
honek bira eraziz zabaltzen zituen arrailadurak nahi zen 
neurriraino. 

Zura lehortu arte arrakalen artean egurrezko ziri txiki 
batzu sartzen ziren, forma har zezaten. Alanbreak kenduz 
rokilaren gainaldea labainaz horzkada batzu eginez lan
tzeko. 

Laburbilduz Diman aurkitu ditugun goru mota eta be
rauen zereginaz zera esan dezakegu. 

-Palu bakarreko garua. Amillurako erabilia. 
-Palu bakarra, baina arraildura eta horzkadun garua. 

Amillurako hau ere. 
-Bi adar dituen urkuludun garua. Gehienik artilerako 

dirudienez. 
-Puntan arrakal bat duen palua. Artilerako. 
-Palua gurutze forman zotz batek zeharkatzen duela-

rik. Artile eta amilurako. 
-Abar batzu biratu eta lotutako palua. Kirrurako. 
-4 zimintz eta kaiola moduko rokildun garua. Kirru-

rako. 
Aurrekoa baino nahiago zuten. Saina egiteko zeukan 

zailtasunagatik gutxiago erabiltzen zela esan digute. 
-Otzara itxurako rokildun garua. Kirrurako. 
Kirruaren irutea beti egin da, gure lekukoek esaten di

gutenez, gofu eta goruetakomakinaz (XVIII-XIX-XX-XXI). 
lnoiz kirrua izanik goruetakomakinarik ez bazuen etxean, 
makina zuen auzo bati ematen zion iruteko, ez baitzen 

inoiz ardatzarekin egiten. Amillue ordea beti irun izan da 
goru eta ardatzaz, liho mota honek herbatza zuelako eta 
makinako ardatzera harizuntzak pasatuz zuloak estali eta 
haria apurtzen zuelako. Artilea ere beti irun da goru eta 
ardatzaz edo txabileaz. Artilea makinan buzturriaren hor
tzetan korapilatuz apurtu egiten zen. Dena den dagoene
koz zenbait emakumek landu dute artilea goruetakoma
kinan. Hauetarik bat Patrizia Orue dugu (XXII). Berak 
dioenez, kasu hauetan hari finagoa egin behar zen eta 
astiroago erabili makina. 

Diman ikusi ditugun goruetakomakinak berdin sama
rrak ditugu. Gehienak Karlos Auzmendi Sakonak egiten 
zituen (XXIII) (eskulangile bikaina berau) eta bere ondo
rengoak (hauetaz beste lan batetan hitz egingo dugu), edo 
Durangoko «Trapu Zaharrak» dendan erosten zituzten. 
Gasteizen erositako makina bat ere ikusi dugu: Patrizia 
Oruerena; 30 pzt. kostatu zitzaion 1918 an, garraioa 
2 pzt. izan zelarik. 

Gaur egun apain-tresna bihurtu zaigun makina hau 
benetako iraultza gertatu zen agertu zenean. Adam 
Smith-ek (H1) dioenez ardatzaz egiten zen ekoizpena do
blatu egin zuen. Hala ere hasera batetan kalitateaz mes
fidantza bat sortu zuen. 

Lynn WHITE-k (1962) (LL) zera dio makina honetaz: 
«Aún más importante desde el punto de vista del crecien
te refinamiento del diseño mecánico fue el torno de hilar. 
Este dispositivo aparece hacia el año 1280 en Speyer, en 
un reglamento que permite utilizar en la trama el hilado 
hecho con torno, pero no así en la urdimbre de los tejidos, 
y en una prohibición de su uso debido a que el hilo no era 
lo bastante fuerte». 

Hori esan nahi ornen du Azkuek ere bere hiztegian, 
Erronkarin jasotako esaeraz eta Aranzadik (K1) bere due
na: «Burbuillaz urutan dena zukuna da; torneaz urutan 
dena, bilbea». 

Lynn WHITE-k (LL1) oso interes handiko hitzez jarrai
tzen du makina hau deskribatzen; bere garrantzia dudarik 
gabe argiago ulertzen laguntzen dizkiguten hitzak: «Di
versas formas de torno de hilar se emplean en toda Asia, 
y su origen se atribuye habitualmente a la India. Sin em
bargo, hasta ahora no puede fecharse su aparición en la 
India ni en la China". 

«El torno de hilar es interesante desde el punto de vista 
mecánico, no sólo por ser el primer ejemplo de transmi
sión de fuerza motriz a correa y una muestra notable
mente temprana del principio del volante, sino porque 
concentró la atención en el problema de producir y regu
lar diversas velocidades en distintas partes móviles de 
una misma máquina. Una vuelta de la rueda grande hacía 
girar el huso varias veces; pero, no contentos con esto, 
más o menos alrededor de 1480 los artesanos habían 
ideado un volante en forma de U que giraba en torno del 
huso y que permitía efectuar simultáneamente la opera
ción de hilar y la de arrollar el hilo en una bobina. Para 
lograr esto, el huso y el volante tenían que girar a distin
tas velocidades, accionado cada uno de ellos po_r una co
rrea separada que provenía de la rueda grande, la cual, 
desde luego, daba vueltas a una tercera velocidad. Por 
último, hacia 1524 se habían agregado al torno de hilar 
la manivela, la biela y el pedal». 

Dimako goruetakomakina era honetan deskriba deza
kegu (61, 61a, 61b, 61c, 61d, 61e, 61feta 61g irudiak): 
Lau hanka gainean bastidore bat, dena zurezkoa. Bas
tidore honek oinarri zirkularra, bi zutabe bertikal eta 
paralelo (zekzioz zirkularrak) eta goi aldean buru-langet 
bat. hau ere zirkularra. Bastidore honen barrukaldean 
zurezko gurpil nagusia doa eta bere gainean zutabe ber-
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tikalei akoplatuz euskarri bat non artekatzen zen kiri
biltzen den zurezko polearekin ardatz metalikoa eta beso 
bakoitzean 8 hortz metaliko dituen U itxurako balante 
edo uztarria (62, 62a eta 63 irudiak). Ardatz honetan bi
raka zurezko ardatza doa, muturrean polea daramala, 
ardatz metalikoarena baino txikiagoa, eta beste mutu
rrean muga edo tope erdiesferiko bat, dena pieza baten 
(64. irudia). 

Mugimendua pedal batez sortzen da. Pedal hau atze
kaldean, irulearengandik hurbilena, alde bereko hanka 
bitan lotzen den zirira doa. Aurrekaldetik zurezko biela 
batí igon eta jaitsierazten dio. Biela hau gurpil nagusia
ren ardatzean fijatutako eragingailu bati krokatuz bi
raarazten dio (65. irudia). Mugimendu hau soka batez 
poleetara doa, diametro ezberdinetako bi poleak abia
dura ezberdinez mugitzen hasten direlarik. Soka teinkatu 
edo laxatzeko makinaren goi aldean, buru-langetean, 
zurezko torloju bat dauka (66. irudia); zeinek poleak igon 
edo jaitsiarazten baititu. 

Makina hauek egiteko pago-egurra erabiltzen zen ba
tez ere, poleak teinkatzeko torlojurako e2:ik, hau urritzez
koa zelarik beti. Zein materialez eginak ziren analizatu 
zuenean Patxi Auzmendik urritza torlojutarako zur bikai
na zela esan zigun. 

K1rrua iruteko sarrantxatik pasa ondoren egiten zen 
trentza askatzetik hasten zen; eskuan zabalduz goru
paluaz jotzen zen zenbait bider. Ondoren rokilean liho 
pizka bat sartuz, paluari birak emanez biltzen zen lihoa 
goru-paluan. Gainetik "txapel" deitzen zioten "bonete" 
txiki bat sartzen zioten jaus ez zedin (67, 67a, 68. irudiak). 
Txapel hau kolore askotako ehunez zegoen egina eta iltze 
txiki doratu distiratsu, estanpa eta abarrez. lkusgarrita
sun handikoak ziren eta éjrreoan lehen gurdiaren begi 
bistan eramaten zen garuan dotoreena jartzen zuten, 
bai etxean egina, bai Durangon erosia. 

Lihoa garuan ipini ondoren, goru-palua gerrian jar
tzen zen, okertuta, rokilea irulearen albo batera gelditzen 
zelarik. Eskubataz harizuntzak atera eta estutzen zituen 
eta besteaz makinak azkarregi eraman ez zezan lihoa 
eusten zuen. 

Harizuntzak ateratzeko erpuru eta hatz erakuslea era
biltzen zituzten, hatzamarrak txistuaz noizbehinka bustiz. 
Batzu harizuntzak mihiaz hezetzen zituzten. Txistu asko 
izateko gaztain erre gogorrak (gorringoa) sartzen zituzten 
ahoan. Emakume batek txistua ateratzeko behin kara
meluak xurgatuz ibili zela, eta gero arratoiak karameluen 
usainera etorriz, irun zuen guztia jan ziotela, esan zigun. 

Makinaren ardatza hutsik zegoenean, hariaren punta 
bertan lotuz hasten zen (69. irudia). Gero buzturriaren 
lehen hortzaren atzetik eta ardatzak irulearen alderantz 
duen zulo txikitxotik pasatzen zen haría. Hurrengo pau
sua goru-paluko harizuntzekin bat eginik iruten hastea 
zen, makinaren gurpilari lehen bultzada eskuaz emanez 
(XXIV). Gero oinez baliatzeko (XXV). Ardatza betetzen 
zenean (70a. irudia) makina gelditu eta haría uztarriaren 
bigarren eta lehen hortzen atzetik pasatzen zen (70b. 
irudia). Beste hari pilo bat egin ondoren operazio bera 
berriz, baina oraingoan haría uztarriaren hirugarren, bi
garren eta lehen hortzen atzetik pasatuz, eta horrela 
zortzigarrenera heldu arte (70c. irudia). Azken hortz ho
netara heltzen zenean, haría lehen hortzerantz ateratzen 
zen poliki-poliki. Joan-etorri birekin ardatza batata gel
ditzen zen, hau da, haría uztarrian joten. Hona heltzean, 
lehen ardatzera finko lotuta dagoen polea deskiribilduz 
ateratzen zen ardatza. 

Gau bakoitzean emakume bakoitzak ardatz bat bete
tzen zuen. Batzuk bat eta erdi, eta oso trebeak bi. lnoiz 
gertatzen zen, gaua aurrerantz zihoala, egunez egindako 

lanaren nekeagatik emakumeren batek loak hartzea 
makina gainean. Egoera hau kide alaiek aprobetxatzen 
zuten farre egiteko ardatzeko lihoari sua emanez. 

Loaldi hauetaz Florencia Aurrekoetxeak kantatu zizki-
gun bertsoak dira hurrengokoak: 

Negu luzea pasadu eta 
zer egindozu Marie 
Mata¡zatxu bat irundudot eta 
tabernan sordot erdie. 
Suen ondoan, loak artute 
erreiat beste erdie 
olan bagoiz kostakoiatzu egiten 
isera barrie. 

Amillua goru eta eskuko ardatzaz iruten zen (XXVI). La
na kirruarekin bezala hasten zen, amillua garuan ja
rriz. Horretarako, amillu roiloa mahai gainean zabaltzen 
zuten eta goruarekin birak emanez biltzen zuten. Garua 
palu bakarra zenean amillua eusteko eskuak bustiz ga
ruaren gainean igurtzen zuten roiloaren hasera edo 
zinta batez. Entzun dugunetik inoiz ere ez txapelarekin. 
Ondoren garua gerrian sartzen zen, okertuta, rokilea 
normalki ezker aldera gelditzen zelarik. Esku ezkerraz 
atera, luzatu eta kontrolatzen zituzten harizuntzak eta 
eskumarekin ardatza torlojua dagoen puntatik eutsiz eta 
harizuntzak bihurtuz. Hari zati bat egiten zenean arda
tzaren zirian harilkatzen zen, torteraren gainetik. Hari 
honen punta zirian ando erants zedin beharrezkoa izaten 
zen txistuaz bustitzea. Hari zati hau harilkatu ondoren 
bere azken punta ziri eta torlojutik espiralean igon araz
ten zen eta berriro iruten hasten. 

Diman ikusi ditugun ardatz guztiak burdinezkoak ziren, 
bai ziria, bai tortera, bai torlojua, torlojua burdinezkoa 
eta beste guztia zurezkoa zen bat ezik (71. irudia). Ar
datzen tortera trinkoa da normalki (72. irudia), eta batzu
tan kalatua (73 eta 74 irudiak) Ardatzetaz ditugun aho
aipamen guztiak burdinezko ardatzez dihardute. Hau 
Telesforo de ARANZADl-k (1939) (J5 ) azpimarratua zuen: 
"Varilla y tornillo todo de hierro, incluso también la tor
tera, es uno de Arratia (Vizcaya), existente en el Museo 
Folklórico de Viena», geroago zera erantsiz: «El huso 
con tortera parece datar de la Edad de Piedra ... ". 

Burdinezko ardatz hau neurri handi batetan Diman na
gusitzen dena bada ere, zurezko ziri eta tortera duena 
aparte utzita, badaukagu dena ziria, tortera eta torlojua, 
zurezkoa zuten ardatzen berri ere. Gure lekukoek burdi
nezkoa zuten nahiago. Zurezkoak arinegiak ziren, pisu 
gutxikoak. 

Pisatu ditugun burdinezko 8 ardatzen batez besteko 
pisua 92,22 gr. da; beraietatik 5ek 85 gr. dutelarik. Astu
nenak 130 gr. ditu eta "Azkuna" baserrian lur-azpian 
aurkitu zen. 

Aipatu burdinezko torlojudun zurezko ardatzak 50 gr. 
ditu. 

Normalki ardatz hauek herriko errementariek egiten 
zituzten. Gaur egun Pedro lkuzaren taberna dagoen to
kian errementaldegia izan zuen Hipolito Basterrak, An
tonio Gojenolaren taberna dagoen etxean izan zuen 
Marzelino Zuberok ("Herrero Txikito"), Domingo Pe
tralandak, e. a. 

Gure informazio emaileen garaian garua eta ardatza
rekin amillua irute lanak adineko pertsonek egiten zituzten 
eta kirru lanak goru eta makinarekin gazteek. 

Esaten digutenez zailagoa zen amillua lantzea arda
tzean. Emakume baten kasuan, bere amak amillua ar
datzaz iruten zuen. Ama hil zitzaionean bera makinaz 
egiten hasi zen, astiroago egin arren, ez baitzekien ar
datza erabiltzen. 

Guzti honek iruten ikasi makinaz egiten zela adieratzen 



222 LARATZU TALDEA. DIMA, BIZKAIA 

digu, ardatzaz egitera gero pasatuz. . 
Normalki iruteko tresnak, gaueko lana egin ostean, 

aste honetan lan egiten zen etxean gelditzen ziren. Ki
rrurako gorua goruetakomakinan sartuta. Amillurakoa 
ardatzarekin goruko lihoan sartuta, bazter batetan. Ez 
zuten euskarririk tresna hauentzat. 

Larunbatetan, etxe bakoitzeko lihoa lantzen zen azken 
eguna, tresnok etxera eramaten ziren hurrengo aste
lehenean beste etxe batetara eramateko. 

MATAZAKETA 

Amillu eta kirruz eskuko edota makineko ardatza bete 
ondoren emakume bakoitzak bere etxera eramaten zuen 
eta han egiten zituen matazak. 

Makinako ardatz betea "ardatz" funtzioa egiten zuen 
eskuko ardatzean sartzen zuten (75. irudia), eta pertsona 
batek puntatik eusten zion bitarten beste batek haria 
tiratuz ikuskian matazak egiten joaten zen. Satzu ma
kineko ardatza pal u bertikal batetan sartzen zuten, palua 
oinarri bezalako enbor txiki batetan artekatuta jartzen 
zelarik (76. irudia). Horrela pertsona bakar batek egin 
zezakeen operazioa. 

Eskuko ardatzeko amillu haria, hari-bobina esku ba
tez eutsiz ateratzen zen besteaz ardatzari bira eraziz 
irutean egiten zen kontrako zentzuan. 

Serehala, kirruaren kasuan bezala, matazak egiten 
hasten zen, aipatu tresna berberak (ikuskia) erabiliz. 

Matazaketa operazio honetaz Telesforo de ARANZA
Dl-k (1931) (K2) zera dio: "El procedimiento más sencillo 
es el de formar la madeja pasando el hilo por el hueco 
del pulgar y por el codo; el invento inmediato sería un 
palo ahorquillado con un travesaño en el otro extremo 
(Cárpatos Orientales), algo más, un mango largo con dos 
travesaños distantes decusados o paralelos (Cárpatos, 
Salcanes y otros muchos puntos de Europa, incluso Es
paña)". 

Hemen Euskal Herrian bi langetetako palua erabili da 
eta ez da goian "ikuski" (77. irudia) izenez aipatu dena 
baino eta haseran ikusi bezala maiz egertzén da hilarrie
tan. Diman gainera matazaketarako tresna bakarra da 
(XXVII-XXVIII). 

Euskal Herriko beste toki batzutan berarekin batera 
beste bat ere agertzen da, sofistikatu eta konplexuagoa 
(78 eta 78a irudia). ARANZADl-k (Je) honela deskriba
tzen digu: "Otro madejador, llamado en vascuence ma
tazuski con aditamentos tornikua es, como el argadillo, 
carrillo, sarrillo o naspa de Sanabria, con pie o peana y 
patas, sobre las que gira un carrillón con aspas o alas, 
en cuyos extremos hay zapatas, muletas o pompas pa
ralelas al carrillón; pero en el vasco una de las aspas 
tiene articulación móvil para doblar el extremo con la 
zapata y así poder sacar la madeja aflojándola". 

Diman bi eratako matazak egiten ziren, harileak egi
teko erabiltzen zen tresnaren arabera. Harilean arilkariaz 
egiten zirenean aipatutako matazuskitik ateratzen ze
naren antzeko mataza erraza erabiltzen zen (79, irudia). 
Harileak egiteko urkua erabiltzen zenean hari gurutza
tutakoz egindako konplexoagoa (80. irudia) (XXIX-XXX). 
Hari hauek lihozko hariz lotzen ziren ez zitezen nahas. 
Lotzeko erabiltzen zen hari honek 4 metro zituen eta 
lau aldiz ple'gatzen zen, metro bateko luzeeraz utziz. Se
gidan hari puntak eskuaz bernaren kontra bihurtu egiten 
ziren elkarren artean gurutzatzeko (XXXI). 

MATAZAK ZURITZEA 

Matazak egin ondoren, zuritu egin behar izaten ziren, 
horretarako "bogadea" eginaz. 

Sogadea egiteko erabiltzen zen ontzia, gehienetan, 
"tinikue" izeneko barrika erdi bat izaten zen (81. irudia); 
hobeto esanda, erdia baino zertxobait gehiago izaten 
zuen, burdinezko bi arok inguratuz gogortzen zutelarik. 
Gainekaldetik guztik zabalik eta azpikaldetik hertsirik, 
bazter aldean zulotxo bat, edo batzutan bi elkarren on
doan, izaten zuen. 

lnoiz, "tinikua"ren ordez, soroko zesto bat ere erabil
tzen zuten (XXXII). Saina bestalde, ez dugu aurkitu, 
zuhaitz azalez edo enborzulatuz eginiko ontzirik horreta
rako erabilia izan denaren oroitzapenik, Euskal Herriko 
baita beste lurraldetako, zenbait aldetan hain ezaguna 
izan arren sistema hau. 

Tradizioz, aipatu dugun "tiniku" edota zesto hori, 70 
zm. tako diametroa eta 6 zm. tako sakonera izaten zuen 
harri baten gainean jartzen zen (82. irudia). Ura bota
tzeko ubide bat ere irtetzen zitzaion. Harri hau sukaldean 
jarrita zegoenan, bere ubidea kanpora begira zeukalarik, 
ubide horretatik 45-tara zulátzen zuten azpikaldetik eta 
bazterraldean, horrela ura sukaldean bertan eta balde 
batetan hartu ahal izateko. 

Harri hau sarritan agertzen zaigu gaurregun ere Di
man, bai sukaldean bertan oraindik, bai etxe bazterren 
batetan edo soro ba'zterretan. 

R. M. AZKUE-k (1905) (M) bere hiztegian honela dio 
«bogadea» hitzari dagokionez: «Colada, lessive, en Arra
tia, Durango, Etsebarri, Gernika, Otsandiano». Eta «bo
gada-ondoko» hitzaz: «Piedra que se coloca bajo el barril 
de la colada, en Durango y Orozko». Diman ere izen ber
dina aurkitu dugu aipatutako harri horri deitzerakoan. 

Donostiako San Telmo Museoan erakusten den eta 
Dimakoaren berdin-berdina den harri bati buruz honela 
dio Gonzalo MANSO DE ZUÑIGA-k (1976) (N): «Piedra 
circular con un reborde y un canal de desagüe utilizada 
para el lavado de ropa. Aunque usada en el país desde 
época antigua, debió de llegar aquí a través de Roma». 

Saita beste hau: «Estas piezas usadas para lavar la ropa 
también se hicieron a veces en madera, quizás por ser así 
más fáciles de manejar y que poder recogerlas a domici
lio debido a su menor peso». 

Egurrezko tresna hauek, gaztainondozkoak gehiene
tan, erabili izan dira Diman ere, eta aulki baten gainean 
jartzen ziren (83. irudia). Saina batzutan heurek izaten 
zituzten lau hanka, bere oinarrian sartuta (84 eta 84a. 
irudiak). «Tine-pekoa» deitzen zioten. 

Saina, oraintsuago, gehienetan «tinikua» bereziki egin
dako aulki edo hiruroineko baten (85. irudia) gainean zu
zen-zunean jartzen zen, «tinepekoa» edo «bogada-ondo
koa» erabili beharrean. 

Seste batzutan, harria borobila izan beharrean pen
tagono irregular bat izaten zen (86. irudia). Honetaz, Cla
ra Sernaola-k, «tinikue» laia baten gainean jartzen zuela 
diosku, logikaz behintzat, beste zerbaiten gainean jarriko 
zuelarik. 

Matazak ontzi barruan sartu aurretik, bere barnean 
egur edo palutxo batzu edota gari eskuta bihurtu batzu 
ipintzen zituzten horrela matazak azpiko zura ez ukitzeko. 
Ondoren sartzen ziren matazak, gainetik «haustrapue» 
izeneko zapi edo izara zahartu batez ontzia estaliz. 

Haustrapuaren gainean errautsa eta ereinotza orriak 
botatzen zituzten (XXXIII). Errautsak artearena izan behar 
zuen, zuria zelako, eta ez, esate baterako, gaztainondoa
rena ilunagoa zelako. 
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Batzuk, mataza hauek zuritzeko bogada bera probet
xatzen zuten izarak ere garbitzeko, hauek mataza gainean 
jarriz. 

Ontziaren elementu guztiak prest zeuden momentuan, 
baldeka ur beroa botatzen hasten zen, gero eta beroagoa, 
eta tinakuko elementu ezberdin guztiak zeharkatu ondo
ren, azpikaldeko zulotik edo zulotatik -lehen aipatu du
gunaren arabera- ateratzen zen «teskea» izeneko balde 
batetan hartuz ur hori. Zulo hori edo horiek za pi batez erdi 
estalirik egoten ziren, horrela ura emekiago irtetzeko. 
Tinakutzat soroko zestoa erabiltzen zenean, ura bere 
barnetik ateratzen zen azpiko harri borobil edo pentago
nalera edo zurera, eta hemendik baldara. Ur hori «lesie» 
deitzen zioten, eta «bogadea» amaitu ondoren, bereziki 
lohi zeuden erropa edo soinekoak, adibidez lanerako pra
kak, garbitzeko erabiltzen zuten. Baita, oinak garbitzeko 
ere erabiltzen zen, eta Elias Arzak dioskunez ez zegoen 
hori baino xanpu hobeagorik. 

Tinakura botatzen zen ura aurretiaz beheko sutan be
rotzen zen, laratzutik urez betetako dupina edo kalderoa 
eskegiz. Laratzua, normalean burdinezkoa izaten zen, 
baina behin Oban, Jose Luis Atutxa-ren etxean erronbo 
itxurako zuloz ohol bat ikusi genuen, non gakoa sartzen 
baitzen, gako hau 'zelarik burdinezkoa (87. irudia). Orain
goz ez dakigu honelako laratzu hau salbuespen bat den 
edo erabilpen hedatuagorik izan zuenik. 

«Bogadea» eginda gero, matazak tinaku barruan uzten 
ziren, hurrengo egunerarte, horrela hoztu zitezen. On
doren ur hotzetan eragiten ziren et agan edo alanbre ba
tetan eskegi sikatzeko. Siku zeudenean otzaran batu eta 
kaxa edo kutxan gorde, amiluzkoak eta kirruzkoak be
reiztuz. 

HARILKETA 

Liho-hariari irun aurretik egiten zitzaion azken lana 
izaten zen hau. Horretarako Diman erabili izan diren tres
nak, aurretik aipatu ditugun biak dira: «harilkaria» (88, 
88a irudiak) eta «urkue». Urritzegurrez egindakoa izaten 
zen «urkue», eta gero makurrera zeukan aldetik azpira 
edo kaxaren tapapean sartzen zuten. Beste batzutan ma
kurrera aulki baten bizkarraldera lotzen zuten, gero kon
trapisu bezala aulki gainean harri bat jarriz (XXXIV). Urkua
ren bi puntatan sartzen ziren matazak eta korapiloak aska
tuz hasten ziren hariak ateratzen eta harileak egiten 
(XXXV). Eta puntu honetan geure gogoetak boz goraz 
azaltzera ausartzen gara: ez ote du zerikusirik urku honek 
«gorularien dantzan» erabiltzen denarekin? 

Harilea egiteko eta haría batzen hasteko «artoburrux» 
batetan egiten zuten batzuek, orratz eta buruorratzak sar
tzeko erabiltzen zen kuxin edo orraztokian beste batzuek, 
gero harilea egindakoan orraztokia kenduz, eta azkenik 
haría batzeko bi hatzamar erabiliz beste batzuek. 

«Harilkaria», nahiz eta XIII. menderako ezaguna izan, 
Europan (H 2) Ekialdea du bere sorterria, eta Diman aur
kitu ditugunak lau oin bertikalez elkarbatutako bi gu
rutzez osaturik daude, azpian dagoen kajoi baten finka
tutako ardatz batetan bueltak ematen dituztelarik. Ardatz 
honek beheko gurutzea zeharkatuz, goiko gurutzeak er
dian duen egurrezko txintxola batetan sartuz elementu 
guztien euskarri bihurtzen da (XXXVI). 

Ohartzekoa izan da guretzat behintzat, ba duadela Di
man bertan «urkue» erabili izan duten auzoak baina bes
talde «harilkari»-rik ezagutu ere ez dutenak, eta alderan
tziz. Berdin esan daiteke beste zenbaittresnari buruzere, 
goru ezberdinak, esate baterako, etab ... 

Harileak egindakoan, zakutan sartzen ziren, kirruzkoak 
eta amiluzkoak bereiztuz, eta gero «ehulea»-rengana 
eramaten zituzten. 

EHULEAK 

Liho-hariz ehun egiteari, «ehuleei» eta ehuntegiei, du
ten garrantziagatik, bereziki beste lan bat eskeintzekotan 
gaude. Dena den, derrigorrezkoa zaigu hemen aipatzea 
gure informatzaileentzat ezagunak izan direnak, beraiei 
eramaten b~itzizkieten harileak ehune egiteko, eta gero 
horrekin bakoitzak bere izara, alkondara, «kamixe», praka, 
«eskupainu» mahai-oihal, hiloihal, zaku, etabar egin 
zitzan. 

«Azkuna» baserrian Santiago-ren ermita inguruan eta 
ur-hatsa ematen zuen eta garai batetan ospetsua izan 
zen -Bilbotik ere etortzen zen bertara jendea- iturri 
baten ondoan Ziarrusta familia bizi zen, beste zeregin 
batzuren artean ehungintzara ere dedikatzen zelarik. 

Familia honetako azken «ehuleak» hauxek izan ziren: 
Zeferino Ziarrusta Ortuondo (XXXVII), gero «Azkuna»tik 

· «Munitxa» baserrira aldatuz, eta ehule bezala baserri ho
rretan jarraituz, bertan 1958. urtean hil zelarik; Leon Zia
rrusta Etxabe (XXXVIII) gaurregun Dimako Dimegain ba
serrian bizi den a; eta Jose Ziarrusta Etxabe (XXXIX), Zea
nuriko U rizar baserrira aldatu zena. Aipatutako hiru anaia 
hauen aita eta aitona ere ehuleak izan ziren. 

«Atutx» baserrian ehule bezala lan egin zuen Crisos
tomo Sagarna-k (XL), astía zuenean aulkiak ere egiten 
zituen. Bere aita, Pedro, ere eh u lea izan zen, eta San Pe
dro Parrokiako Ezkontza liburuetan (1874-1890), gaurre
gun Derioko Elizbarrutiko artxiboan daudenetan (2-11) 
agertzen denez, 1878.ko Urtarrilaren 28-an eta 27 urte 
zituelarik Maria Manuela Goti eta Yurrebaso-rekin ezkon
du zen, bertan dionez bere gurasoak nekazariak izanik. 

Leon Ziarrusta-k dioskunez, lndusiko «Olalde» base
rrian ere ba zegoen beste ehule bat, abizenez Pujana 
zena. lgorre aldean ere, San Kristobal auzoan hain zuzen, 
beste bi anaia, ziren ehuleak, eta Barrenetxea zuten abi
zena. 

ARTILEA 

Diman asko erabili den beste zuntz bat, artilea izan da. 
Oraintsu batez ere galtzerdiak egiteko, baina aurretik bai 
jertseak, bai gerrontzeak («txalekoak»), bai «abarka-kor
delak», etabar, egiteko ere erabiltzen zen. 

Herri honetako ardiak, «latxa» (Ñ) izeneko arrazakoak 
dira, izen hau bere artilearen berezitasuna nahiko latza 
izatean datzalako hartzen duelarik. Abere hau Euskal He
rriko autoktono bezala jotzen da, eta ingurune klimatiko 
hezetan guztiz egokiturik aurkitzen da. Toki heze haueta
tik at, asko sufritzen duen abere bat da, ondorioz bere 
berezitasunik garrantzitsuenak galduz, hots, esnea. 

Gaurregun Bizkaian arraza honetako 40.000 bat buru 
izango ditugu, hauetarik % 16 batek 255 kilotik gorako 
batezbesteko esne produkzioa ematen duelarik, banaka
ren bat, salbuespen gisa, 500 kilora helduz. 

Goian esan dugunez, artilea luzea eta latza da, ardiaren 
bizkarrean alde bietara jausten delarik marra berezi bat 
markatuz. Ardi bakoitzak pare bat kilotako artilea ematen 
du, baina badaude pisu hau gainditzen dutenak ere. 

Nahiz eta gaurregun ekonomikoki ez izan hain garran
tzizkoa (135 pzt. ordaintzen da artile-kapa), beste garai 
batetan merkatu interesgarri bat egon izan da. 
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Dimako artaldeek behe aldetan, bailaretan igarotzen 
dituzte denboraldi gogorreko sasoiak; gero eguraldia ho
betzearekin mendietako bazkalekutara igoten dute: Ara
motz mendizerra, Eskuba, Arrietabaso, Kanpantorratz, 
etabar ... Mendietako bazkaleku hoietan mozten diete 
ílea, Ekainaren amaieran edo Uitailaren hasera aldera, 
hau da, artilea guztiz lehortua daukatenean. 

Artzainek elkar lagunduz, edo «auzolan» erara egiten 
duten lan bat da hau: Artalde bat lehenengo, gero hu
rrengoa, etabar, denak amaitu arte. Batzutan, zortzi pert
sona ere elkartzen ziren lan hau egiteko: Bat ardiak artal
detik ateratzen, beste bat hankak lotzen, bost bat inguru 
ilea mozten eta azkenengo bat artile moztua erroilutan 
batzen eta zakutan sartzen. Gerizpetan egiteko lan bat 
izaten zen hau, pagoperen bat horretarako aukeratuz, eta 
lana amaitzean denen arteko bazkari eta parranda ederra 
egiten zuten. 

Artilea mozteko «artaizturrak» erabiltzen ziren (89. iru
dia). Tresna hau erabiltzerakoan ardiren batek «ebaka
da» bat sufritzen zuenean, aintzina, arkorotzez igurtziz 
sendatzen zioten; oraintsuago «zotala» erabiliz, eta gau
rregun farmaziar.i erositako produktu bidez. 

Lehenengo sabeleko ílea mozten zioten, eta horreta
rako bere mokor gainean jezartzen zuten ardía. Gero pa
par eta sama tartean geratzen zitzaiona. Ondoren, ardía 
etzanda albo batetik eta gero bestetik. 

Sabelpeko artileak ez zuen baliorik izaten ez eta lepo
tik bururakoak ere, guztiz kirimilatua baitzen. 

Hurrengo lana artilea garbitzea izaten zen, horretarako 
urepela eta xaboia erabiliz eta gero dabiluretan eragi
naz. Ondoren lehor zedin eskegi egiten zen. 

Horrela garbitutako artilea urte barruan landu behar 
izaten zen, bestela sitsakjateko arriskua zuen. Epe horre
tan lantzeko asmorik ez zeukatenean, garbitzeke uzten 
zuten. 

Garbitu ondoren, artilearen harizpiak eskuz askatu, ba
nandu eta altzitu egiten ziren (XLI-XLII), eta gero karda
tzera pasatzen ziren. 

Horretarako egurrezko lauki zuzen bi erabiltzen zituz
ten, kirtendunak eta alde batetik metalezko puntaz orni
turik. «Kardak» deitzen zieten (90. irudia). lzen hau ain
tzina lan honetarako erabiltzen ziren gardu edo astakar
duetatik datorkie. Den a den egurrezko «karda» ha u en era
bilera nahiko aintzinako kontua dugu, frantziarrek XIII. 
mendean jadanik erabiltzen baitzituzten. 

Egur horietariko baten punta gainean jartzen zuten ar
tilea bestearekin orrazten edo kardatzen zuten bitartean 
(XLII, XLIII, XLIV, XLV eta XLVI). 

Aldi bakoitzean, galtzerdi batentzat beste hari egiteko 
baino besterik ez zen altzitzen eta kardatzen. lrutea, 
aurretik aipatu ditugun beste lanak bezala, gizonezkoena 
izaten zen, baina hala izanik ere, ikusi ditugu emakumeak 
artiela altzitzen, kardatzen eta iruten ere. 

(rute lana, esan bezala, gizonezkoek egiten zuten hare 
erloju itxurako ardatz edo okertzaile batez, bere erdial
dean kako batez amaitzen zen zotz bat zeukalarik: «Txabi
lea» (91 eta 91 a. irudiak). 

Era honetako hamaika bat ardatz ikusi ditugu, haueta
rik h.iru pagoegurrezkoak, bi artezkoak, bi lizarrezkoak, 
bi haltzezkoak, bat intxaurrondozkoa, eta beste mada
riondozkoa. Heuren zotzak: Sei urritzezkoak, bi haritzez
koak, bat lizarrezkoa eta bat artezkoa. 

Pisatutako bederatziren batezbestekoa 250 gramo 
atera zaigu; astunenak 370 gramo eta arinenak 170 
gramo. 

Esku ezkerrean artile kardatu multzotxo bat eutsiz, bes
te eskuarekin artilearen harizuntzak ateratzen, luzatzen 

eta fintzen saiatzen dira (XLVII, XLVIII, XLIX, L eta LI). 
Hasteko ardatzaren zotzak duen kakoan artile pizka bat 
lotzen da. Ondoren, harizuntzak ateratzen eta fintzen ja
rraitzen dute, harik eta zati bat atera arte; orduan esku
mako eskuarekin ardatzari birarazten diote, harizuntzak 
bihurtuz hari fin bat egin dezan (Lll, Llll eta LIV). Ardatza 
behea ukitu hurran dagoenean, berriro harilkatzen da 
haría ardatzean bertan. Horretarako eta ardatza hurrean 
eduki ahal izateko, lehendabizi ukondo gainetik besoaren 
inguruan batzen dute haría baita eskuan edo ukabilean 
ere, gero ardatza eusten duen eskumaz harikaltzeko (LV, 
LVI. LVII, LVIII eta LIX). 

Haría batu ondoren, berriro jarraitzen dute iruten, 
goian esan bezala. 

Txabilea betetzen zenean harilea egiten zen. Ez zuten 
sekula matazarik egiten. Harilea egiteko aulki baten az
pian sartzen zuten txabilea eta haritik tenk egiten zuten. 
Horrela, txabileak bere gain ematen zituen birak, batetik 
bestera mugituz, baina edozelan ere aulki azpitik irten 
gabe, honen barneko langek galerazten baitzioten. 

Era horretan egindako hariletako hariak, esan digute
nez, indar handia izaten zuen, eta beharrezkoa izaten 
ornen zen indarra kentzea. Hori, harilea leiho edo balkoi 
batetatik ia lurreraino desesekiz eta biratzen utziz lortzen 
zuten, birak ardaztua izan zenaren alderantziz ematen 
baitzituen. Harilea ez zedin guztiz askatu, desesekitzeko 
behar zen luzeera emanaz, orratz batez lotzen edo zapal
tzen zen haría harilearekin (92. irudia). 

Horrela prest geratzen zen hariarekin hasten ziren eho
tzen eta haría amaitzerakoan, berriz aurretik azaldu du
gun teknika erabiliz, hots, harilea leiho edo balkoitik de
sesekiz, hari gehiago prestatzen zuten. 

Txabile bat betetzeko hogei bat eskukada artile behar 
ziren. Txabile bakoitzetik harile bat ateratzen zen eta 
honekin, normalki, galtzerdi bat egin daiteke (LX, LXI eta 
LXII). 

Jertse bat egiteko zortzi bar harile inguru erabiltzen 
zituzten. 

lnoiz eta bereziki hari guztiz fina ere egiten zuten, 
umeentzako galtzerdiak egiteko. 

Artilea lantzen zuten emakumek ez zuten txabilerik 
erabiltzen, burdinezko ardatza baizik; gorutzat adartxo 
bik osatutako urkuluduna, baina, aurretik esan dugunez, 
mutur batetan arrakalatutako makila edo gurutzetxo ba
tez amaitzen den makila ere erabiltzen zuten. Artile-mul
tzoa garuan eusteko kordeltxo bat, baina sekula ere ez 
txapelik. 

Emakumeak artilea iruten ikusi ditugun bi alditan, ga
rua hankartean hartuz aritu izan dira, eskumako eskuz 
ardatza eraginaz (LXIII, LXIV, LXV eta LXVI). 

Normalki, gizonezkoen zeregina izan da artilea irutea, 
baina bazeuden hori egiten zuten emakumeak ere. 

Artile beltzez, gizonezkoek «abarka-kordelak» («trallak») 
egiten zituzten. Artilez egindako haría hartuz, zenbait so
kaburu batera kordontzen zituzten. Kordontze honeta
rako txabile handiago bat erabiltzen zuten, burdin-hari 
batez hiruzpalau bueltarekin inguratuz, pisu gehiago har 
zedin. 
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Lorenza Etxezarraga Ellakuria ........ . 
Francisca Gorospe .................. . 
Jose Luis Gorospe Ziarrusta ......... . 
Maria Ocerinjauregi Soloeta ......... . 
Patricia Orue ....................... . 
Braulia Pujana Anzola ............... . 
Antonio Sagarna Ortuondo ........... . 
Patxi Sagarna Ortuondo .............. . 
Rosario Sagarna Larrinaga ........... . 
Tomas Sagarna Ortuondo ............ . 
Antolin Uriarte Olabarri .............. . 
Leon Ziarrusta Etxabe ............... . 

Zeanuri 
Oba 
Oba 
Oba 
Ugariotz 
Ugariotz 
Arta un 
Olazabal 
Oladu 
Bikarregi 
Biteriño 
Bargondia 
Bargondia 
Munitxa 
Arta be 
Biteriño 
Arta un 
lndusi 
Santiago 
Bargondia 
Lamindano 
Olazabal 
Arta un 
Bikarregi 
Arta un 
Arta un 
Arta un 
Santiago 
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LAN HONETAN DIMAN ERABILTZEN ZEN HIZTEGIA 

Ai: irin, esne eta azukreaz egindako janaria. 
Amilu: lihoa sarrantzatzean burdinezko puntetan gel-

ditzen zena. 
Ardatz: eskuz haría egiteko tresna. 
Area: lurra lantzeko tresna. 
Artoburrutx: artaburuari aleak kendu ondoren gel

ditzen dena. 
Arreo: emaztegaiak ezkontetxera gurdiz eramaten zi

tuen ondasunak. 
Azpire: gauzak gorde eta ogia egiteko erabiltzen zen 

kutxa. 
Baleru: «kirrue» gordetzeko estalkidun otzara. 
Bogada: mataza eta arropak garbitzeko ekintza. 
Bogada-ondoko: ikus tinepekoa. 
Bogadotzare: bogadarako erabiltzen zen otzara kua

dratua. 
Burile: lihoa sarrantxan pasatzerakoan lehen erortzen 

zena. 
Ehule: liho-hariz ehuna egiten duena. 
Ehune: lihoa irun ondoren ateratzen den oihala. 
Eskuta: liho eta beste landare mota batzuz egiten den 

azaua. 
Eskutille: arrastelua. 
Estukiñe: azaua lotzeko erabiltzen ziren landarak. 
Ezpatatu: liho landarea ezpataz jo. 
Ezpatondo: ezpataz joteko erabiltzen den tresna. 
Gaubela: ikus tertulia. 
Goru: haria egiteko lihoa ipintzen zen tresna. 
Goruetakomakina: haria egiteko makina. 
(H)arile: hariaz egiten ziren bolak. 
(H)austrapu: tinakuan matazak estaltzeko erabiltzen 

zen zapia. 
(H)erbatz: liho hondarra. 
lkuski: matazak egiteko tresna: bi palu gurutzatuta. 
llinti: kafetara botatzen zen txingarra. 
lpizki: labea garbitzeko ira, asun eta abarrez egindako 

iñarra. 
Kandil: kandela haizeaz ez itzaltzeko tresna kriselua. 

Karda: artilea eskuz askatu ondoren astintzeko erabil
tzen zen tresna. 

Kirru: lihoa sarrantxatu ondoren eskuan gelditzen 
zen a. 

Labapare: labean ogitarako erabiltzan zen tresna. 
Laia: lurra lantzeko baserritarrek erabiltzan zuten bi 

hortzetako tresna. · 
Lesie: tinakutik ateratzen zen ura. 
Mailu: liho landarea taukiaren gainean joteko erabil

tzen zen tresna. 
Mataza: liho-hariari zuritzeko ematen zioten forma 

ikuskiaz baliatuz. 
Matxeta: egurrezko girtena eta metalezko gantxo bat 

duen tresna; labatik liho landarea ateratzeko erabilia. 
Mokilporra: mokilak apurtzeko erabiltzen den mailua. 
Osin: putzua. Gure kasuan, liho landarea uretan sar

tzeko erabilia. 
Otzara-zabal: otarre kuadratu zabala eta sakonera 

txikia duena. 
Paitar: anisare antzeko edaria. 
Sarrantxa: liho-landarera orrazteko erabiltzen zen 

tresna: alde batean burdinezko puntadun lauki bat eta 
bestean oina sartzeko zulo txiki bat dauka. 

Sarrantxatu: liho-landarea orraztu. 
Sorgin-afari: ikus tertuli-afari. 
Tertulia: gauez lihoa lantzen eta beste zenbait ekintze-

tan egiten ziren lanak. 
Tertuli-afari: tertulien amaierako jaia. 
Teska: tinakuko ura hartzen zuen ontzia. 
Tiniku (tinaku): barrika edo upel erdi bat. 
Tinepeko: tinakuaren azpiko harria. 
Tralla: artilez egindako abarkak lotzeko kordelak. 
Trapa: soroan mokilak apurtzeko erabiltzen zen tresna. 
Txabile: artzain ardatza; artilea irutekoa. Hare-erloju 

itxurakoa. 
Urku: matazak zuritu ondoren harileak egiteko erabil

tzen zen tresna. 
Urkullu: bi adarrez bukatutako palua. 



l. argazkia.- Francisco Basterretxea Pujana, eskuta bat egiten. Li
hoa erabili beharrean gari zurtoina erabiltzen du. Prozedura berdina 
da. 

111. argazkia 
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11. argazkia 
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V. argazkia 

VI. argazkia 

VII. argazkia VIII. argazkia 
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XI. argazkia 
XII. argazkia 
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XIV. argazkia 

XIII. argazkia 

XV. argazkia 
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XVI l. argazkia 

XVIII. argazkia 

XIX. argazkia 

XX. argazkia 
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XXI. argazkia 

XXIII. argazkia: Karlos Auzmendi Sakona (argazkian 
eskumaldekoa). 

XXIV. argazkia 
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XXV. argazkia 

XXVIII. argazkia 
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XXIX. argazkia 

XXX. argazkia 

XXXI. argazkia 

XXXII. argazkia 
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XXXIII. argazkia XXXIV. argazkia 

XXXVI. argazkia 

XXXV. argazkia 



XXXVIII. argazkia 

XXXVII. argazkia 

1 

XXXIX. argazkia 
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XLI. argazkia 

XLII. argazkia 

XLIII. argazkia 
XLIV. argazkia 
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XLV. XLVI. argazkia 

XLVIII. argazkia 

XLVII. argazkia 
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XLIX. argazkia 
l 1 
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LI. argazkia Lll. argazkia 
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Llll. argazkia LIV. argazkia 

• .. · 

LV. argazkia 
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LVIII. argazkia 

LX. argazkia 

LIX. argazkia 
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LXII. argazkia 

LXIV. argazkia 

LXI. argazkia 
LXIII. argazkia 
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LXV. argazkia 

LXVI. argazkia 
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2. lrudia 

3. lrudia.- Legutioko Neskatila eta irulea. XVI mendea. 

4. lrudia.
Bizkaitarra iruten. 
XVI mendea. 

5. lrudia.
Nafarroako menditarra. 

lruñako emakumea, 
Leipzig-ko Ed.-ean. XV. mendea. 

245 
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6. lrudia.- Bizkaitar herritarra. XVI mendea. 

8. lrudia: Amenduze. Nafarroa Beherea. 

LARATZU TALDEA. DIMA, BIZKAIA 

7. lrudia.- Bizkaiko hiritarrak Gazteizko azokarantz. 1603. Uste dugu esker aldetik lehe
nengo emakumeak aipatu azokara daramatzala, ziur aski, saltzeko, gutxienez otzarean 
Rokildun 4 goru eta zaretoan liho edo artile harizpiak. 

10. lrudia: Mithlriña. Nafarroa Beherea. 

9. lrudia: Amorotze. Nafarroa Beherea. 



11. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

14. lrudia: Ostankoa. Nafarroa Beherea. 

17. lrudia: Gamue-Zohazti. Nafarroa 
Beherea. 

12. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

15. lrudia: Ostankoa. Nafarroa Beherea. 

18. lrudia: Gabadi. Nafarroa Beherea. 

13. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

16. lrudia: Ostankoa. Nafarroa Beherea. 

19. lrudia: Garruze. Nafarroa Beherea. 



20. lrudia: Uharte-Hiri. Nafarroa Beherea. 

22. lrudia: Sonberraute. Nafarroa Beherea. 

21. lrudia: Lukuze. Nafarroa Beherea. 

23. lrudia: Sonberraute. Nafarroa Beherea. 

24. lrudia: Haranbels. Nafarroa Beherea. 

25. lrudia: Oneix. Nafarroa Beherea. 

¡ 

26. lrudia: Behauze. Nafarroa Beherea. 27. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 28. lrudia: Mithiriña. Nafarroa Beherea. 



29. lrudia: Sonberraute. Nafarroa Benetara. 30. lrudia: Arhanrsusi. Nafarroa Beherea. 
31 . lrudia: Martxuta. Nafarrao Beherea. 

34. lrudia. Mithiriña. Nafarroa Beherea. 

32. lrudia: Duzunaritze-Sarrasketa. 
Nafarroa Beherea 

33. lrudia.: Mendibe. Nafarroa Beherea. 

1 r=:;::ra:=,;:¡:;.f\' 
35. lrudia: Sunberraute. Nafarroa Beherea. 

36. lrudia: Sunberraute. Nafarroa Beher. 
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37. lrudia: Laiak 
(Lurrari buelta emateko). 

1128 
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38. lrudia: Areak. 

38a. lrudia: Areak. 

1220 



39. lrudia: Trapea. 

41. lrudia: Tranga. 

LIHO ETA ARTILE LANAK DIMAN 
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40. lrudia: Eskutilla edo Arrasteluak. 
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42. lrudia: Aga. 

43. lrudia: Ezpata. 
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275 30 
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44. lrudia: Ezpataondoa. 
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43a. lrudia: Ezpata. 
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44a. lrudia: Ezpataondoa. 

o 
m 



45. lrudia: Ezpataondoa. 

46. lrudia: Sarrantxa. 
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45a. lrudia: Ezpataondoa. 

46a. lrudia: Sarrantxa. 
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47. lrudia: Sarrantxa. 
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47a. lrudia: Sarrantxa. 
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48. lrudia: Sarrantxa. 
48a. lrudia: Sarrantxa. 

50. lrudia: Argimutila. 
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49. lrudia: Sarrantxa. 
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51. lrudia: Alboka. 
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52. lrudia: Gorua: urkuluzkoa. 

eo 

55. lrudia: 

940 

Gorua: ozkadun paluzkoa. 

160 255 

B?O 

53. lrudia: Gorua: adar lotuzkoa. 

54. lrudia: Gorua: Palu hutsezkoa. 

l. 850 

925 

56. lrudia: 

Gorua: bitartedun paluzkoa. 
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57. lrudia: 

_J__ 
1 

765 

Garua: gurutzeduna. 

59. lrudia: 

Zestaaren egitura. 

970 

30 83 

58. lrudia: Zesta-garua. 
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60. lrudia: 

Garua: Lau meridianazkaa. 
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765 

57. lrudia: 

Gorua: gurutzeduna. 

59. lrudia: 

Zestoaren egitura. 

30 83 

58. lrudia: Zesto-gorua. 
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60. lrudia: 
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Gorua: Lau meridianozkoa. 
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61. lrudia: Goruetakomakina. 

l M 

61b. lrudia: Goruetakomakina. 

NEURRIAK 

A 6 c. D E F G H I K L 1'1 

E-86 385 ,,, 154 36 218 315 9? 80 945 230 90 ?0 
--
E-88 36' 300 1?2 22 218 274 126 64 93• 200 65 ?O 
--
E-89 385 310 160 30 ZIB 3Z? ?? ?2 91!f 200 93 ?1 
---
E-90 420 305 140 32 218 355 49 65 970 210 85 ?O 
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61c. Palearen euskarria. 
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61d. lrudia: hanka 

MATERIALEA 

p Q. 

205 8 !ntr.aurra. 
- - --

205 6 Pa900. 
-----·-----·-

205 6 Pago o. 
--

205 6 Pogoa 

61a. lrudia: Goruetakomakina. 
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61 e. 1 rudia: Erradica. 
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611. lrudia 

61g. lrudia: Oin euskarria. 
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63. lrudia: Uztarriaren ardatza. 
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65. lrudia: biela eta eragingailua. 

62a. lrudia: Uztarria. 
64. lrudia: Goruetakomakinaren ardatza. 
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66. lrudia: Torlojua. 

259 

67. ltudia: Txapela. 

67a. lrudia: Txapela. 

o o o o 

68. lrudia: Txapela. 
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70a. lrudia: 1. hortzaren atzetik. 

70b. lrudia: 2. hortzaren atzetik. 

69. lrudia: Goruetakomakinako ardatzeko korapiloa. 

70c. lrudia: 8. hortzen atzetik. 
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72. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdinezko ardatza balante maziozoa. 

N EURRIAK MATE.RIAL.E'A. 
PlSUA 

c>R. -· 
A B e o E F G H r 

f·57 190 ª" Zl, 3 lil5 \j'ó8 ~- ~z 301 burdina. B~ 

E-58 165 es 3Z " \115 ¡j45 0!, iilZ 2Só burdina. 95 

E-59 180 100 33 " 07 ¡¡l50 06 ~z 317 burdina 85 

71. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdin eta zurezko ardatza. 
E-61 190 8Z 30 3 11!5 0"º "" 02 305 burdina 75 

E·63 185 70 30 5 05 040 H 0Z 290 b"'rdina Bs 

E·64 165 95 31, 3 vJS 045 04 02 297 bl.(rdittQ. 85 
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74. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdinesko ardatza bolantea kalatua. 

73. lrudia: Eskuan erabiltzeko burdinezko ardatza balante kalatua. 

75. lrudia: Goruetakomakinako ardatza eskuzko ardatzan sartuta. 

76. lrudia: Goruetakomakinako 
ardatza Paluan sartt.ita. 
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78. lrudia: Matazuskia. 
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77. lrudia: lkuskia. 

I KUSKIAK 

NEURRIAK MATERIA LEA PISUA 

A B c. D E F e; 1 

E·94 ... . .. 32....ZO - IS - - 330 gerizla 330 

E-115 
~·º '" ~·º - 15 1!130 - 400 Urritzo. 545 

E·96 550 '"' 1!130 JOS' 15 11134 JO 440 Urritza 465 

E-9? S40 "º "ª" an 15 ~30 ? 440 Urritzo. 520 

77. lrudia: lkuski ezberdinen neurriak. 

1 
540 

1 
o 
<>< 

32 65" 180 

"' 1 
o "' 

~ 
(l'I '& 

~ i ~ 
'Q 

o "' " "' "' "' 
150 

11'1 
.J 

280 l 390 ' 
78a. lrudia: Matazuskia. 

------- ------- _ _, 



79. lrudia: Arilkarirako mataza. 

82. lrudia: Harri zirkularra. 

84. lrudia: Zura oinekin. 

L. 

IL. 

81. lrudia: Tinakua. 

80. lrudia: Urkurako mataza. 

83. lrudia: Zura aulki gainean. 

84a. Tinakua zuraren gainean. 
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590 

85. lrudia: Hiruroinekoa. 

87. lrudia. 

m m 

80 .---=¡ 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

r,b 

Sto 

86. lrudia. 

10 

a 35 
"' 

G 

"' 

20 

87a. lrudia. 
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..J 

A 

88. lrudia: Arilkaria. 

~ 

"' 11"1 

e 1/ ~ 

o 
;;; 88a. lrudia: Arilkaria. 

o 
52 ARI L k ARIA k 

NEURRIAK MATERIA LEA 

A B e D E F G H 1 J k L N o p R 

, 
'l\ E-106 lSS 355 285 :roo 55 46 "º 230 ~20 ~25 ~~º IS fOO 350 13 838 Urritz.o 

E- to? ••s 280 230 500 60 150 !85 325 illó ~1? 030 fO 20 3ZO '" ?00 Urritza 

o 
\O 

88a. lrudia Arilkari Ezberdinen neurriak. 

65 

89. lrudia: Artaizturrak. 



1<.AR OAK 

NEURRIAK MATfRIALEA PISUA 

B A B e o E - F 
1 G H 1 GR. 

E-124 ... '" 16 'º •• 118 o , . Mo.ko.lo. 035 

E·l25 ,.. ... ,. lt •• 'º 1 105 o 16 Makalo. aso 

E·l2& 15% ISO •• l 40 •• [ roo 10 12. Po..qoo. 910 

« ) 90. lrudia: Karda ezberdinen neurriak. 

1 

1 
1 

E F 6 1 
91a. lrudia: Txabile ezberdinen neurriak. 

TXAS/LEK 
90. lrudia: Kardak. 

NEURRIAK MATERIALEA PISUA OHARRAK 

A B e o E F GR. GAKOA 

E-IZ7 ... 82 120 .. 'º 'º Ho.ltza. Ha.ritza. 

E·IZB lwO 6S 120 20 10 " Ho.Ltza. Artea. 

E-129 Ir.o .,. •• 20 ? 20 Lizurro. ZIO Urritza. 

E-130 ISO ?5 "º l2 8 20 Pago o. 200 Urri tzo.. 

E-131 150 93 - - - 30 J,,tzo.urra. 295 

E-IS2. 140 •• 6? - • .20 Li..z.a.rra. 2?5 Urrif:z.o. 

E·l33 128 82 •• ,. " 29 Arte o. 3?0 Li2o.rro. 

E-1si. 155 •• 93 22 ? 17 Pa.goa. 170 Ho.rll:zo. 

E-135 Jlll •• "º 66 a 22 Arfe a. 230 llrriha. 

E·U? Me.do.ria 215 Urrltzo. 

91. lrudia: Txabliea. E·l39 Pa.goo. Urrib.a. 

E 

(J 

92. lrudia: Haría harilean orratzez lotuta. 
A 91a. lrudia: Txabilea. 
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