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1120an,  Iruñako  eta  Aragoiko  erregea  zen  Alfontso  borrokalaria  bidaje  baten  denboran
ekürüatzen da. Dokümentü bat idazten dü non seinalatzen düan Harrizko harresi bat baden.
Hau deitzen dü «  Xiberoko bürüa ». Bena jauregiko bizia zaharragoa da, erdi aroan gaztelü bat
beitzen.  Erromatar  garaiko  zeramika  hauskinak  eta  merovingiar  garaiko  zintüra  parte  bat
atzamanik izan dira.

Mauleko gaztelüak,  Biarnoa,  Xiberoa eta Nafarroa arteko igarangia manatzen dü.  XII  eta
XIII.menteetan, Xiberotar bizkontearen bizitegia eta gotorlekü nagusiak dira. Garaiko testoek
erraiten  düe  jaunak  heien  askatarzünaz  jelos  direla.  Hortarako,  Nafarroako  erregearekin
harremanetan dira eta, nafartarrekin Reconquistan borrokatzen dira ; ez beitzüen Inglaterrako
errege  eta  akitaniako  duke  zenari  sumetitü  nahi.  Haatik,  Mauleko  Auger  III  zen  azken
bikonteak, gertakari zenbaiten ondotik, gotorleküa ützi behar dü 1261 an eta 1307an.

250  urtez,  gotorleküa,  Inglaterrako  erregearen  eskü  da.  Erregeak,  gaztelüko  jaun  bat
izentatzen dü, bakearen begiratzeko eta zergen biltzeko. Erregeak, ibarreko herrieri autonomia
handi bat üzten deie.

1449an, Frantziako erregearen izenean armada azkar batek garaian « le plus fort chastel de
Guyenne sur son moult hault rocq » izentatürik zen, gaztelüa üngüratzen dü. Babesleek üzten
düe eta hor da Xiberoa eta Frantziaren arteko alkartzea hasten. Bi mentez, gaztelüak, Frantzia
abiatürik den gerlaren eraginak jasaiten dütü : XVI.mente hatsarrean Nafarroako kontrolaren
hartzeko Españaren aurkako gerlan,  edo XVI.mente ürrentzeko erlijiozko gerletan.  1642  an,
erregeak gaztelüaren suntsitzea manatzen dü, bena 1648an Pirineoetako mügaren zaintzeko
berreraikirik da. 1661 an, Xiberotarrek gaztelüaren berriz hartze bat iseatzen düe. Matalaz zen
heien bürüzagia arrestatürik da,  han preso eginik da epaitürik izan arte. Han bürüa mozten
deioe.

Mauleko  gaztelüak  ordüan,  kargü  politiko  güziak  galtzen  dütü.  Bena  presontegi  bezala
baliatürik  da  (Frantses  errebolüzioan,  eta  Napoleon gerletan  bereziki)  eta  militar  balio  bat
etxekitzen dü : 1870 arte hiri tropa ttipi bat han baratzen da. Armada joaiten delarik, abantsü
baztertürik  da.  1910 an,  herriak,  kontseilü  orokorraren menpe,  erosten dü.  1925 an,  hilharri
historikoen  zerrendaren  gainean  bere  izen  emaitea  lortzen  dü.  Herriak  begirale  bi  familia
instalatzen dütü.  Haiek,  gaztelüko 6 gela eta barioa bizigarri  izan ditean,  kanbiatzen dütüe.
Gidari bilakatzen dira, ziren bisitazale kopürüarentako. 1997 an, lapitzezko hegatza berriz eginik
da.
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Dokümentü  hau  irakurten  badüzüe,
harremana ezar otoi.
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1985 sortü den Ikerzaleak alkartean,
lagüntzaleek  düen  ahalekin,  eraikina
aitzinean  ezarten  düe  :  belar  mozte,
atzamanik  diren  objektuen  babestea,
bisiten  proposamenak.  1990  sortürik
izan den argazki erakusketa, orai artino
eginik  izan  den  gaztelüko  historia
orokor  bakarra  izan  da.  Hau  leküan
bertan  atzamaiten  da,  sartzean
banatürik den libürüxkarekin.

2006 an, Ikerzaleak alkartetik elkirik,
«  les  Amis  du  Château  fort  »  alkartea
sortü  da.  Honek  animazioak  leküan
bertan  proposatzen  dütü.  Ikusgarri
handi eli  bat proposatü dütü, Mauleko
eta üngürüko jokülari hanitxekin : Herria 2007 eta 2008an, « F’estivales Herria », edo Amaiur
2012an eta azkenik  le  Trésor  des  templiers 2014 an.  Üda oroz,  Ondarearen asteak,  Mauleko
historia eta ondarea ezagütarazten dütü.

2014  berriz  bozkatürik  izan  den  hauteskunde  taldeak,  eraikina  biziarazi  nahi  dü,  eta
kanpotiarren  bisita  kopürüa  handiarazi  nahi  dü.  Eginik  izan  diren  azken  lanek,  bisitalarien
seküritatea  baieztatzen  düe,  bena  ahülak  ziren  mürrüak  azkartzen  dütüe  ere  bai.  2015  an,
herriak lantegi berezi bati estüdio bat galtegin deio, antolaketa berri baten plantan ezarteko.

Günearen  berpiztearen  xedean  parte  hartzen  düen  jente  güziekin  aipatü  eta,  estüdio
bulegoak « gaztelü paseatze » xedea proposatzen dü. Honi esker, Maule bisitatzen düen güzier
Gaztelüalat joaiteko egokitürik izan diren bideak proposatürik izanen zaitze. Herrien sos zama
geroago eta ttipago beti, nola bürüratüko da xede hori ?
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JP. Errecart-ek proposatürik, Mauleko gaztelüko Erdi Aroko 
berreraikitze bat
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