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Oarsoaldeko pertsona ospetsuen erakusketa Jantziaren 
 Zentroan. 

 

Atlantikaldiarekin bat eginez, Iraultza dantza taldeak 
Errenteriako zein Oarsoaldeko pertsona ospetsuen jantzien 
erreplikekin erakusketa jarri du Jantziaren Zentroaren beheko 
solairuan. 

 

Errenteriak portua izan zuen, eta orain sinistezina egiten 
bazaigu ere, itsasoarekin harremana duten ogi bideekin lotura 
izan zuten gure herriko pertsona ospetsuek. 

 

XVI garren mendeko bi pertsonaren jantziak daude ikusgai. 
Bata, Martin de itsas-kapitaina da, Hain juxtu, Jantziaren 
Zentroa kokatuta dagoen Kapitain etxeko jabea. Jantzia 
egiteko Errenteriako udaletxean dagoen koadro bat hartu du 
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Iraultza dantza taldeak oinarri. Erakusketan margolanaren 
kopia bat jarri da jantziaren ondoan..  

 

Bestea, Maria de Lezo da, XVI garren mendean Ingalaterrako 
Catalina erreginaren zerbitzari izan zen emakumea. Garai 
horretako irudirik ez dago, jakin badakigu, erreginaren 
zerbitzariak bera bezela janzten zirela, horregatik Iraultza 
dantza taldeak jantziaren interpretazioa egin du, eta Tudor 
garaiko jantziaren kopia egin du. 

 

Horiek Errenteriako pertsona ospetsuak. Beraiekin batera 
Pasai Donibaneko batelerak ditugu. Irudi hori sortzeko 
Pasaiako Albaola Faktoriaren laguntza izan du Iraultza dantza 
taldeak. Albaolak duela hamar urte egindako batela, XIX 
garren mendeko ontziaren kopia ekarri du Jantziaren Zentrora, 
barruan Iraultza dantza taldeak XVIII garren mendeko eskena 
osatu du. Luis Paret margolariak 1786 urtean egindako 
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koadroa oinarri hartuta, batelerek Pasaiako badiara iritsitako 
pertsona dirudunak portura jaisten dituzten unea da.Batelaren 
barruan, XVIII garren mendeko bi batelera, bi emakume eta 
gizonezko bat ikus daitezke. 

 

Erakusketan orotara bederatzi jantzi daude. Aurrekoei XIX 
garren mendeko batelera eta marinel baten jantziak gehitu 
behar zaizkie. 

 

Erakusketa bihar, larunbata, irailak 2 zabalduko da eta 
Urriaren lehenera arte irekita egongo da. Ordutegia, 
larunbatetan goizetan 11:00-13:00 etara eta arratsaldetan 
17:00-20.00 etara, igandetan 12:00-14:00 etara. Erakusketa 
ikusteko ez da sarrerarik ordaindu behar. 
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MARTIN DE URANZU 

 

Martin de Uranzu, Machin de Rentería ezizenez ezaguna denak Aljerreko 
beiaren, Barbarrojaren, aurkako borrokan hartu zuen parte 1515. urtean. 
Frantziarrei ere aurre egin zien Hondarribia defendatuz 1521 eta 1523an.  
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1529. urtean Carlos V enperadoreak armarria eman zion. Honetan bost 
galera, zazpi galeote, bost fusta eta bergantin bat ageri dira. 

 

1512an frantsesek Errenteriari su eman ziotenean, egungo “Kapitain-
etxea”, Martin de Uranzuren etxea, izan zen herrian suntsitu ez zen 
bakarrenetarikoa.  

 

 

MARIA DE LEZO 

 

Maria de Lezo, Ingalaterrako Catalina erreginaren, Enrique VIII aren 
emaztearen, zerbitzaria izan zen 20 urtez. Errenteriara bueltatu zen, baina 
bigarrenez itzuli zen Ingalaterrara Mariak, erregina berriak, horrela 
eskatuta. Ingalaterran hil zen 1554.urtean. 
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Maria de Lezoren jaiotze data ez da ezagutzen, Errenteriako eta Lezoko 
XVI garren mende hasierako bataio-agiriak galduta daudelako. 

 

Ingalaterratik hiru aldare gotiko txiki ekarri zituela uste da. Horietako bat, 
“Arimen aldarea” Jasokundeko Andre Mariaren elizan dago, beste biak 
1770 an Santa Maria Madalena Basilikara eraman zituzten. 

 

Maria de Lezoren semea, Francisco de Lasao María Martínez de 
Uranzurekin ezkondu zen. Martin de Uranzu Kapitain-etxearen jabe eta 
kapitain zenaren bilobarekin.  

 

 

BATELERAK  

 

Batelerak badiaren alde batetik bestera, edo itsasontzitik portura bidaiariak 
eta merkantziak eramaten zituzten emakumeak ziren. Pasai Donibaneko 
eta Errenteriako udal artxibategietan XVI-XX mendeetako emakume 
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hauen inguruko dokumentazioa aurki daiteke. Ogibide gisa XX garren 
mendearen hasiera arte iraun zuen.  

 

Literaturan, Lope de Vegak egin zuen lehen aipamena 1615 garren urtean 
bere idazlanetan aipatuta.  

 

1679 garren urtean lehendabizikoz, emakume batek, Marie Catherine Le 
Jumel, Aulnoy-ko kondesak batelerak xehetasunez deskribatu zituen. 
Batela hiru emakumeren artean daramatela zion, bi arraunean eta 
hirugarrena lemari. Aldi berean, bateleren jantzien deskribapena egin zuen. 

 

1813 garren urtean Wellington dukeak gutun batean aipatu zituen, eta 
1880 garren urtean Victor Hugok Pasaiako bateleren inguruan idatzi zuen.  

 

Historikoki, jakin badakigu, 1615 garren urtean Felipe IIIa Austriako Ana 
alabarekin Errenteriako kaian lehorreratu zela, eta batelerek erret-
itsasontzia bidean lagundu zutela. 
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1660 garren urtean, Felipe IV ak Maria Teresa alabarekin Pasaiako badian 
ikusi zituen berriro ere, eta batelerei Madrilera, Buen Retiroko urmaeletan 
pasiatu zitzaten, joateko eskaintza egin zieten, ez zuen inork onartu. 

 

Gaur egun, Pasai Donibanen batelerei omenaldia egiten zaie Uztailaren 
31n. Desfilea eta ondoren estropada egiten da. 

 

 






