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H AN ¡pintzen zuen, Geografía del País Vasco-Navarro 
zaharrean, "no izba i t izan zela t ren tx ik ia Mut i l oako 
meategi t ik Ormaiz teg i ra ino" . Meategian, berr i ro ere, 

lanean hasiak zirela eta, ez zen hura aukera txarra ¡bi laldi txo 
bat egiteko. Ederki joango g inen, t renbide zaharra geuretza-
ko mendi bidé b ihur tuta. 

T r e n b i d e a r e n a r ras to r i k a u r k i t u ez, o r d e a , eta -eur ia 
goian-behean- blai eginda Ormaiztegira, azkenean. 

Hur rena -bester ik ez bazen- m ina zaharrak, beh in tza t , 
ikusi behar geni tuela erabaki zen. Eta hantxe zeuden sasi 
artean, beldurra emateko moduko zulo gorri-beltzak; arratoi 
zulo handiak ziruditen gehiago. Atera eta eramana ote zen, 
guztiz, hango merkantzia preziatua? Trenbideaz zer? Mea-
tzariak? 

"... pues vemos solas estas dos Provincias (Guipúzcoa y 
Vizcaya) no solo de dar fierro a España, mas a otras muchas 
naciones, de que se hacen las armas para guerra y agricultu
ra; ni es de maravillar, estando tan próximos los montes Piri
neos, que tomaron nombre de los espesos fuegos que echan 
los rayos y relámpagos, porque Piro en Griego significa 
fuego. Estos empiezan a levantarse cerca de Fuenterrabia y, 
ardidos de luengo incendio de montes, en mucho tiempo 
manaron arroyos mezclados de oro y plata." 

ZALDIBIA batxllerra. Suma de las 
cosas cantábricas (XVI. mendea) 

Horretan geratu zen gauza, handik urte batzuetara Lier-
nian zor ioneko t renbidearekin topo egin arte. Hango zubi 
hura ezin zitekeen besterik izan; kurba zabala, batere malda-
rik gabeko b idea. . . pen tsa tu beza lakoxea . Ikusi behar ra 
zegoen hura. 

Goiko 
aldean. 

Labea eta 
malda 

burdinbidea 
Ormaiztegi 

ko 
geltokian, 
aspaldiko 

meatzaritza 
ia 

ahaztuaren 
lekuko 
(Serapio 
Múgica. 

"Geografía 
General del 
País Vasco 
Navarro-

Guipúzcoa". 
Foto Julio 

Artadil) 

Ezkerretara. 

Mutiloa 

Meategien gaia aipatu eta beti Bizkaikoak etorr i ohi zaiz-
kigu gogora. Eta jakin ez, geurean ere, izan zela erabat ahaz-
tu dugun b iz imodu bat; jakin ez, badugula, oraindik, zer iku-
sia, zer aurkitua paraje haietan. 

Ez gara meatzariak, baina. I rudimena beharko dugu balia-
bide haien mundura gerturatzeko, beti ere, lekukoen konta-
k izuna, l i bu rue tako datuak eta i rud i zahar ren bat l agun . 
Go ie r r i ko meatzar iek ateratako minera lak ¡garo oh i zuen 
bidea atzekoz aurrera eg ingo d u g u , geure mundu t i k mea-
tzarien mundura . 

"Herensugeak Blgorreko mendiburuan jarri ohi zuen 
burua; lepoa Bareges aldean; gorputzak, Luz-eko bailara, St. 
Sauveur eta Gédres betetzen zltuen; buztana, berriz, Gavar-
nie-ko arroan klribllduta. Hiru hilabetetik behin jaten zuen; 
ahoko hatsaren indar hutzez ¡resten zituen artalade osoak; 
halaber, ahuntz, ¡di, gizon, emakume edo ume jendeak... herri 
osoak, gero, sorgortuta, lo geratu arte. 

Piztia akabatzeko, mendletako burdin harri guztla blldu 
zuten glzonek eta, basoetako egurrez, sekulako sua egin 
zuten, burdina urtzeko. Esnatu arte zai egon ziren; orduan, 
ahoa ireki bezain azkar, eztarri zulotik sartu zioten burdina 
urtua". 

W. WEBSTER. Basque legends. 1879 

Orma iz teg iko t ren ge l tok ia . Hona ins ten zen, Joan zen 
mendearen hondarrean eta XX. honen lehen zatian Zerai-
nen eta Mut i loan ateratako mea. Erreka sakanaren handiko 
aldetik egon behar du , karga-deskargak egiteko bi l tegi han-
dira zihoan bidea. Lau-laua, seguru hau ere karril bidea izan 
zela. Bi l tegi bar renera ino sartu gabe, goi aldet ik Joan eta 
hango p la ta formak ikusiko d i t ugu ; o i lategi ipini ta daukate 
orain. Hegoaldera -nolanahi- seinale du , oraindik, materiala 
nondik sartzen zen; lahar artean, aurreko batean etorr i n in-
tzenean baino ezkutuagoan daude aireko kablearen euskarri 
¡zandako horma bular t inkoak. 

"Sociedad Minas. 29-2-40" d io , bazter batean; Mut i loako 
Berbategin aitona hark esan zidan bai , gerra ondoren , ale-
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manek hartu zutela Zeraingo meategia. Airez ekartzen zen 
mea, kablean. Haraxeagoko gain hartan geratutako porla-
nezko ostikoak ere erakutsi zizkidan. Aurkitzerik bai ote, 
oraindik, haien lerroan eraikitako beste zutabeak? 

Lehengo bidera ¡tzuliz, biltegi barrenetik, geltoki aldera, 
berriro. Txabola xahar honen ondora ailegatzen zen mea, 
trenbide bukaerako malda burdinbidean behera; bagoitxo-
en gora-behera, karga-deskargak... ¡kusgarria ¡zango zen 
hemengo mugimendua. Argazki zaharreko labe handia ere 
hemen izan behar zuen. Paretaren bat edo beste lahar arte-
an erdi agerian, baina askoz gehiago ez; beste batean ¡kusi 
beharko dugu, lasaiago. 

Bidezidorrean gora, berehala gara malda burdinbidearen 
buruan; nabarmen ageri da Mutiloatik zetorren trenbidea-
ren goiko muturra; beraren trintxera bezalaxe. Nola irudika-
tu garai hura? 1925. urtea; Berbategiko gizonak esan zidan 
legez, berak mutikotan ezagutu zuen txokolatera zaharra 
dator, tximiniatik ke beltza dariola... XIX. mende bukaeran 
egin bide zuten. 

Trenbideak batere gora-beherarik gabe eramango gaitu, 
pinudi eta hariztietan barrena, Lierniaraino; ez dago galtze-
ko beldurrik. Esaiozu gaur bati baino gehiagori lehen Lier-
niako gainetik trena pasatzen zela eta, apostu, barre egiten 
dizula. 

Andre Manaren ermita ez dago urrut i ; hamaiketakoa 
ordua da eta bertara hurreratuko gara. 

Trenera ¡gotzeko unea, berriz ere; baserriko pistan ehun 
bat metro egin eta, eskuinetik, orain bidea zelaira sartu da. 

Hará! Hau ez nuen bada ¡kusi aurrekoan! Burdinazko 
gurutzea dago bide ertzean, herdoilak ¡a janda eta beso bat 
okertuta. Baten baten izena egongo zen plakatxoa, aspaldi 
galdu zela dirudi. Meategietako langile bat? Goiko gainean, 
aireko kablearen hiru ostiko daude, pare-parean. Esango 
nuke gurutzearen oinarria ere horrelako zerbait déla. 

Trenbidekoa alde batera, aireko kablearen nondik nora-
koa mapan markatzea ere denborapasa polita da: "hemen-
dik harako zuzena egin, gaintxo hura mapan non, injine-
ruak zer pentsatuko zuen... hantxe izan behar du". Gero, 
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sasi arteren bateko urratada eta zulatuak gaindi, beti ¡zaten 
da pozgarri zerbait aurkitzea. 

Zer ez ote zitzaien kostatu garai hartan horrelakoak egi-
tea? Gurutzeko plakako gizon ezezagunaren bizia ere bai, 
beharbada. Esan zidan bai, Agirietako etxekoandreak, nola 
neska koskorra zela, kablea eten eta, ia-ia, ahizpa harrapatu 
zuen. Agirietan egonda, merezi du nango zutabeen oinarri 
zaharrak aurkitzen saiatzea. Goieneko eraikinean, kableko 
bagoitxoei kontrapisu egiteko harri ¡kusgarriak omen zeu-
den. 

Agirieta ondoren ¡zango zen ostiko parea seinalatu gabe 
daude mapan. Beraz, badaki zer egin aurkitzeko gauza 
denak. 

"Mutiloaco mendi Mascor edo Venera deitzen zaioan artan I 
arquitzen da burni meatze bat, legua lauren bateco inguru I 
guztian menasta ona ta iori ematen dabena, ceñac jaso andia j 
izaten deban Guipuzcoaco ola guztietara." 

J.l. IZTUETA. Guipuzcoaco condaira. 1847 

Trenbide burura heldu gara: Barrenóla. Mutiloako meate-
giaren behealdea da hau. Etxearen eskuin aldetik, Troiko 
zulo eta hobietatik ateratakoa ekartzen zen. Ezker aldetik, -
esan digu Barrenolako gizonak- Zeraingoa, airez hura ere, 
hemengo trenean kargatzeko. "Aita zenak ezagutu omen 
zuen, txikitan; orain 90 ¡zango lituzke". Hurrengoan begiratu 
beharko dugu aireko harén aztarnarik ageri den. 

Etxea baino beheraxeago, uharkako paretaren erdia. 
Beste erdia, erorita: "uraldiak eraman zuen 83ko udan, 
barruan zegoen lur gorri guztiarekin; hor minerala garbitu 
eta lurra kentzen zitzaion. Goraino beteta zegoen, zelai 
bihurtuta, eta aitak esandako sagar arbola ipurdiak ere azal-
du ziren lurra Joan zenean". Horregatik egingo zuten, pentza 
tzen dut neure artean, beherago dagoen beste horma lodia 
ere, erabili gabe geratutakoa. Barrenolatik ezkerrera, gaint-
xoan, kantina eta administrazio etxe abandonatua. 

Goazen gorantz, Peatzako b¡ errotetara. Legazpiarrek 
bere liburuadiote, "Peatza", "meatza"tik datorrela; ¡zango 
dirá horrelako ¡zen gehiago ere ¡nguruan. Errota hauek, 
Troiko errekaren emari oparoak mugitzen zituen. Kaminoa 
pasatu eta, bidezidorrean gora, zabalgunetxo batean gaude. 
100 metro aurrera eginez, Troiko meazulo handiko aho ikus-
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garría, arbola oihaneko ¡tzalpean, gaur egun. Zabalgunetxo-
tik, beste karril bideren bat ¡zango zena abiatzen da; guztiak 
dirá berdinak, batere aldaparik gabeak. Kaminoa gurutzatu 
eta, Mañastegi zaharra baino ehun metro lehenago, ezke-
rretara, garbileku izandakoaren pareta zahar batzuk dauzka-
gu, huntzak eta laharrak erdi janda. 

"Los montes privativos de Cerain abundan en minas de 
cobre, hierro y calamina, cuya explotación data de tiempos 
muy antiguos; como lo indica la multitud de agujeros, pozos 
y otras obras que se encuentran en ellos." 

P. GOROSABEL. Dig. hist-geog-desc. de Guipúzcoa. 1862 

Aizpe goiko baserrietatik, Zeraingo meategira ari gara 
gerturatzen orain. Baserri eta inguruotako jendea ibiliko zen 
hauetan lanean. Mende hasieran, 173 langile ari ziren; Muti-
loan, berriz, 103. Aitari entzuna diot nik ere, aitona Zeraingo 
minetan lan egina zela. 

Garroko baserria pasatuta egin behar da behera (auzo-
ko azken aurrekoa da). Mantxola ¡garó eta aurrez aurre 
dugu Liztormendi. Bada hor meazulo franko, alde bietatik 
gainera. 

Errekaren haranzko aldean, eskuinera, bidegorria; duda-
rik ez egin, hortik da eta. Sartu gara berriro ere burdin 
harriaren erresuman. Garai batean hemen nagusi ¡zandako 
"The Cerain Iron Ore Company Limited" londrestar hura 
zerbait ¡zango zen gero; ¡zen ponposoagorik, behintzat. 
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Lehenik, kaltzinazio labeekin egiten dugu topo; "perretxi-
kutzar harrigarriak", zinez, beste baten hitzak hartuz. Erdiko-
ak, oraindik ere, sábela erabat hustu gabe du, bere karga 
gorria hoztu eta bertan geratuta; biltegi ia beteak; kargale-
kua... esango nuke presaka antzean alde egin zutela hemen-
dik. Goi aldea ¡zango da alemanek gerra ondoren eginda-
koa; hor hormigoiak lekua hartu dio harriari. Eskuin aldera 
eginez gero, goraxeago-beheraxeago, aise aurkituko dituzu 
-sasi artean, hori bai- barrengorriaren bila egindako meazu-
loak, ikaragarriak, benetan. Ez zen gozoa ¡zango hemengo 
lana! 

Goian-behean, ezker-eskuin, bada zer miatua mendi 
honetan. Administrazio etxea, bolborategia, karril bideak, 
luebakiak, indusleku eta harri pilak... Bitxiak dirá gailur alde
an dauden harkaitz ebakiak. Ikusi nahi izanez gero, hobe da 
atzealdetik Joan eta igotzea. Bideak, bestela ere, harantz 
garamatza, gainera; ezin joango gara Barbariakoak ikusi 
gabe. 

Labeen goieneko biltegi gainetik, bidé lau-laua; karrilare-
na, segurutik. Aurrera egingo dugu. Mendi hegian, hará! 
túnel txikia; beste aldera irten eta Aizkorri bistatuko... bista-
tu behar genuke, dena pinu adarrez bete ez balute. Ikusi zer-
tara etorria den mendiotako aberastasuna. 

Nola-hala pasatu eta, orain bai -Aizkorri aurrean, Aralar 
atzean- mendiaren beste alderaino goaz. Biltegi berri samar 
batetik pasatu ondoren, zuloak eta harrobiak, atzera ere. 

Larraondora jaitsi eta goazen gora, Barbariako haitzera. 

"Ceraingo mendi Barbaria ¡cendatzen dañaren aldatsean 
arquitzen dirá, meatze eta lurruspe zulo asco, languille anitz 
cabitzeko lainecoac, eta euretan arquitzen diraden burnigai 
ondar apurretatic ezagun da arguiroqui, noizbaiten ere, eman 
oizutela menasta mueta au iori.". 

J.l. IZTUETA. Guipuzcoaco condaira, 1847 

Barbariako hau, Zegama mugan ¡a, ez dago hain aipatua 
liburuetan, baina ez da zaila hemen ere meazuloak ikustea; 
Arrola garaikoa, konparazio baterako. Meazulo hutsa? Etxe-
koen hitzetan, kondairak dio, han Arrolako jentila eta alaba 
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bizi zirela; Araba aldean garia mozten ¡bilita zetorrela, ala-
bak eskaini tako urarekin batera, antuxuna ere irentsi egin 
omen zuen, konturatu gabe, behinola, jenti lak. 

Zer egiten ote zuen jent i lak han barruan? Meatzaria ¡zan
go zen? Lehenagokoa da h e m e n g o mea tzan tza , j en t i l ak 
baino? Ez du , ez, oraingoxea izan behar. 

Gora ino ¡goz, ea beste batez haitzaren goi partean ¡kusi 
nuen zulotzarra aurkitzen dugun , berriz ere; eta, gainaldean 
bertan, mendiak di tuen urratu handiak ¡kusi gabe ere ezin 
alde egin. 

Ha rago , beste kar r i l b idé ba ten a r r a s t o a , n a b a r m e n . 
Baserritar hark orduan esan zidanez, "7920 aldera, minerala 
aireko kablean 
Zegamako Altziba-
rraino eramaten 
zuten. Handik, 
lurrun kamioietan, 
Araiara, Ajuriaren 
fabrikara. Gero 
Patriziok hartu 
zuen". A u r r e k o 
m e n d e a n , b e r r i z , 
a l e m a n e n a d i -
tzera , h e m e n ere. 
A l t z i b a r r a i n o k o 
h o r i e re ¡kus i 
b e h a r r a d a g o ; ez 
gaur. Berandutzen ari da eta hurrengoan izan beharko. 

Eta, ñora bideratu ibi l tar ia, gaurko ekinaldia bukatzeko? 

"... por razón e manera que avernos terrerías masugueras 
e otras de maco de agua en Necaburu e en Legazpia e en 
otros logares que labran la vena de Necaburu e de Hayzpuru 
e de Çamora e de Ocannu e de Barbaria. Et por razón que 
todo el fierro que labrasen las dichas terrerías de la dicha 
vena es usado de traer a la villa de Segura e de tomar y su 
alvalá de gía..." 

Segurako ordenantza. 1335 

Hortaz, garbi dago. Aspald iko olagizonek bere merkantzia 
Segurara e raman eta albala orda indu behar zuten bezala, 
gure j omuga ere, ¡nguruotako h i r iburu zena baino ezin izan. 
Meateg ien mundua uztera goaz, baina i tzul iko gara, bada 
eta zer ¡kusia, oraindik. Guk ere -meatzariek bezala- ez dugu 
mugapenik : "una venera o mineral de fierro, que siempre 
en todo tiempo ha sido libre para todo guipuzcoano que 
quiera trabajar en extraer vena: y no hay más limitación 
que la de no poder introducir ninguno en labor empezada 
por otros en un agujero sin permiso del que empezó a tra
bajar primero en e/ /a"(1791). 

Joan zen zibil izaziotik, bizirik segitu duenera, beraz; bidé 
galduetat ik, galtzada eta zelai zabaletara. Erraz jaitsiko gara 
Zerainaino, Txor i teg iko baserri ingurut ik. Zerainen ¡kusgarri 
ja r r i takoen ar tean, herr iko museoan meatzari tzaz dagoen 
átala aukeratu behar da. Mokadutxo bat gero, Segura aurre-
au r rean d u g u l a . K a m i n o a n ehun m e t r o behera eg in eta 
estrada zaharretik, Segurako madurara iritsi gara. 

Z e r a i n P o r t a l 
hand iose t i k sart-
zen g a r a v i l l a 
z a h a r r e a n . Guk , 
a s p a l d i k o o l a g i 
z o n e k b u r d i n -
g a i a k b e z a l a , 
harri gorr i koxkor 
batzuk dakar tza-
g u . O lag izonen t -
zat p e t x a , mea t -
za r ien tza t z a m a , 
gu re t za t - b u r d i n 
h a r r i a - i b i l e ta 
jakin gai . • 
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-Bere osoan, goiz-arratsalde batean egiteko modukoa 
da. 

-Beasaindik basiz gero, Ormaiztegira joateko, trena 
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dago (Goierrialdea autobusak. Tlf. 885969). 
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A TRAVÉS DE LOS CAMIIVOS MINEROS DEL GOIERRI 

D ESDE la estación de tren de Ormaiztegi. partimos, siguiendo el 
trazado de un antiguo ferrocarril, al encuentro de los vestigios 

de las explotaciones mineras de Mutiloa y Zerain. En estos yaci
mientos, conocidos y explotados desde el siglo XVI, llegaron a traba
jar cientos de obreros a cielo abierto hasta que, decantada la segun
da guerra mundial, la compañía alemana que los explotaba abando
nó definitivamente las extracciones. 

Siguiendo la ruta de las vagonetas mineras, iremos descubriendo 
en un apasionante recorrido restos (le hornos, de lavaderos, del ten
dido aéreo que transportaba el mineral, en definitiva, de una activi
dad industrial cuyo solo recuerdo contrasta con la actual imagen 
rural y apacible de este rincón del Goierri gipuzkoano. • 
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