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XIX.mente  erditan,  ekoizle-saltzaleek  espartiñak,
etxen ari diren langileer eginarazten dütüe.

1880  urteetan,  mekanikaz
osatürik  diren  lantegi  handien
eraikuntzari  esker,  Maule
industria  aroan  sartzen  da.
Enpresa  bakoitzak  ehün  bat
langile dütü, bereziki emazteak
eta  Nafarroatik  edo  Aragoitik
horra diren imigranteak. Hortik
aitzina,  espartiña  ehünka
ekoiztürik  da  Frantzia  osoko
bena  hürrünagoko  ere  bai.
Hilabete sariak apal dira eta lan
baldintzak  gogor  dira.  Laster,
lantegi  bürüek,  sos  hanitx
biltzen  düe.  1914  atzin,  Pascal
Cherbero nagusietarik boteret-
suena  da.  1930-1950  hamarka-
detan  René  Elissabide  enpresa  bürü  ohargarri  bat  da.
Bere fama, ideia hon eta hütseri esker biltzen dü.

Mauleko  industria  garaiak  goraldi  eta  krisialdiak
ezagützen  dütü.  1970  urte  hatsarrean  3000  bat  langile
enplegatürik dira. Urte zonbait berantago apaltzen ari da
modernitate eskasa eta mündüko konkürrentziarengatik.
Espartiña  eta  oski  lantegiak  bata  bestearen  ondotik
zerratzen dira. Azkenak, 2002an bere tratüak üzten dütü.

Garai  hartan,  Ikerzaleak  bere  ikerketan  hastea
deliberatzen  dü  espartiñen  historia  eta  herexen
mantentzearen berri emaiteko. Alkartea industriako giroa
herriko ondarean sartzen dela erakusteko lehenetarik da.
1986  eta  1994an,  dokümentü,  informazio  taula  eta
mekanika  erakusten  dütüan  erakusketa  handi  bat
antolatzen dü. Jenteak milaka hüilantzen dira, zonbaitek
emozio  hanitxekin  bizitzen  düe  beren  historia
kontatürik beita.
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Dokümentü  hau  irakurten  badüzüe,
harremana ezar otoi.

Ikerzaleak elkartea
Ondarearen Etxea

Jean Baptiste Heugas karrika
64130   Maule-Lextarre
ikerzaleak@gmail.com

 http://ikerzaleak.wordpress.com/

1900 urte üngürüko espartiña lantegi baten langileak.

1986ko 150 ans d'espadrille erakusketaren 
erakustaldia.
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1985 an, erakasle zonbait beren ikasleekin lekükoengana joaiten dira : langile, saltzale, lantegi
bürü.  Beren  erranak  grabatürik  eta  etxekirik  dira.  Orai,  historialari  edo  interesatürik  den
nornahiri zabalik dira. Erranek eta bildürik izan diren dokümentüek 1986an argitaratürik izan
den 150 ans d'Espadrille libürüa osatzen düe.

1990  urte  ürrentzean,  Ikerzaleak,  Uhaitza
alkartearen partaidetzarekin, « Ainerak » gaiari bürüz
ikerketa,  inkesta  eta  sorkuntza  programa  batetan
parte hartzen dü. Izen hori Aragoiko eta Nafarroatik
jiten  ziren  langile  gazteeri  emana  zen.  Negüan
Mauleko  enpresetara  horra  ziren  lan  egitera,  eta
bedatsean beren etxerat berriz sartzen ziren. Bizia ez
zen aisa langile eta laborarisa gazte horientako. Bena
haien  nahiek,  gaztaroaren  orhitzapenek  beren
historiari  nostalgiaren  eta  epopeia  baten  gustüa
emaiten deioe.

Veronique  Inchauspe  Etnologoak  Ikerzaleak  bildü
dütüan dokümentü eta lekükoak bereganatzen dütü
2001ean argitaratürik den Mémoires d'hirondelles eta
berriki  berriz  argitaratürik  izan  den  libürüaren
idazteko.  Orai  ere  « Ainerek »  ikerketa  lanak
bultzatzen dütüe.

Ekintza horieri esker bena ere lagüntzaleen pasioari
eta lekükoen orhitzapeneri esker,  espartiñgintzaren

orhitzapena Maulen egon da. Bena ekoizpen talierrak salbü, ez da horri bürüz sortürik izan den
günerik.  1980  emanik  izan  zaizkün  mekanikak  borda  batetan  lo  dira.  Horrek  espartiñaren
etxearen xede kanbiatüko ote düa ?

2012tik aitzina, Mauleko herriak espartiñaren etxearen ideia bultzatzen dü. Bena Xiberoko
herri alkargoak dü hori manatzen geroztik. Ideia lizate atzarri eta salmenta güne baten sortzea.
Mauleko  industria  garaiko  erakusketa  bat  izaten  ahal  lizate,  baita  ere  esküz  eginik  den
espartiña ekoizpenak. « Mauleko espartiña » label bati esker jakinen günüke non eginik diren,
Mauleko espartiña etxean bena ere Xiberoko talier güzietan. Etxe hori herri barneko enpresa
zahar baten mürrüetan plantatürik lizate.

Xedea lantü,  finantziamentüak atzaman, eta ekoizleekin adostü,  hori  dira orai  egin behar
diren  azken  hiru  püntüak.  2018  ko  xedea  ürrentürik  izanen  da,  itzalik  ez  bada  horrat  arte
agertzen. Prefosta, Ikerzaleak alkarteak xede hortan parte hartzen dü. Eta espero dügü 40 urte
hontan eginik izan den lana baliatürik eta eskertürik izanen dela.
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Maulen argazkitan hartürik eta haien herriko 
arropekin beztitürik diren « Ainerak ».»
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