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E
zagutu ez duenak, jakin beza Pat xiku zelaia 

Santa Klara kaleko et xeen at zealdeko 

barat zetatik, Errenteriako hilerri zaharra-

ren paretarainoko eta Onbide zinearen eraikinetik 

Estratarainoko lur sailari deitu ohi zaiola. Pat xiku 

zelaiak hiru maila zituen, hiru eremu: behekoa, 

erdikoa eta goikoa. Zelaiaren jatorria eta arrazoia 

emango dugu hemen.

Pat xiku zelaiaren beheko eremua, Santa 

Klara et xeen ondokoa, bere garaian et xeen 

barat zak izandako lursailei zegokion, zati horretan 

zabaldu da egungo Zapirain anaien kalea.

Pat xiku zelaiaren goiko maila, 

zelaiaren goiko zatia, hilerri zaha-

rra –Kanposantua– eta Papeleraren 

et xe ondoko baserri-et xearen artean 

zabalt zen zen, Goiko kalearen aldetik. 

Hori zen hiru esparruetatik t xikiena. 

Egun hilerri zaharreko orubean eraiki-

tako parkearen ondoko aparkalekuak 

eta Txirrita parkearen goiko tarteak 

hart zen du.

Erdiko zelaia zen guzien artean 

handiena, egun Tomas Lopez kalea-

ren –estrataren– ondoan eraiki diren 

et xe sailak, eta Txirrita parkeak hart zen 

du garai bateko Pat xiku zelaiaren 

erdiko ordoki hori. Hau da, et xe sai-

lak, Eroskiren saltokiak eta horren gai-

nean eraiki den Txirrita plazak dira hor. 

Zinema zaharraren eraikina bota ondo-

ren, Onbide zinemaren orube hut sik 

eta urbanizatu gabea da; egun aparka-

leku gisa erabilt zen da.

Erdiko zelai hori, izenak zioen 

bezala, ordokia zen, guztiz laño zen. 

Zelaia beste bi mailen artean zabalt zen 

zen, goiko hilerriko eta beheko 

barat zen artean. Zelai honen sorrera 

zer eragin zuen adieraziko dugu 

hemen. Zelai hori Santa Klara kalearen 

bestaldean zen Sociedad de Tejidos de 

Lino, Fabrika Handiaren ehunen heda-

tokia izateko sortu zen. XIX. mendeko 

ehungint zako fabrikazio sistemetan, ezinbestekoa 

zen oihalak eta ehunak ehundu ondoren, gar-

bit zea ur garbietan eta ondoren lehort zen jart zea. 

Oihal eta ehunen koloreak fi nkat zeko eguzkitan 

zabaldu behar ziren. Eguzki argiak fi nkat zen zituen 

koloreak. Horrexegatik ehungint zako fabrika 

zahar haiek inguruan lehort zeko zelaiak zituzten. 

Katalanez “prat s d’indianes” eta gaztelaniaz “pra-

dos de secado” esaten zit zaien zelai horiei.

1845an sortutako Fabrika Handian ehunak 

eta oihalak egiten zituzten. Oso famatuak ziren 

bertako harizko maindireak. Pat xiku zelaia izan 
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zen ehun horiek lehort zeko, zabalt zeko, gunetako 

bat; Sociedad de Tejidos de Lino enpresak izan 

zuen zaharrena, eta lantegitik hurbilen zegoena. 

Erdiko zelaia –Pat xiku zelaia– horretarako sortu 

zen, eta hori da esparru horren hiru mailen 

esplikazioa. Fabrika Handiak ehunak zabalt zeko 

egin zuen zelai hura guztia it xia zen, eta it xidura 

horien azken aztarnak eta –argazkian ikus dezake-

gun– jabegoko mugarria gaur arte irit si zaiz-

kigu. Santa Klara kaleko 24. zenbakian, et xearen 

ondoko harrizko horma t xiki batean t xertatuta 

dagoen zedarriak S.T.L. hizkiak ditu, “Sociedad 

Tejidos Lino” enpresaren anagrama. Et xe ilara 

berean, erdiko kale aldera, Pat xiku zelairako sar-

bideko atea zegoen. Eta Fabrika Handiak berak, 

pixka bat aurreraxeago zuen ate lerragarri handi 

baten bitartez zabalt zen zen lantegitik hedagieta-

rako joateko komunikazio bidea.

Errenteriaren hedapenarekin eta Pat xiku 

zelaia t xikia geratuta, Fabrika Handiak laster bilatu 

behar izan zituen beste zelai bat zuk egindako ehu-

nak zabalt zeko, eta zelai horiek Fanderia ingu-

rukoak izan ziren. Fanderiatik zetorren eta lantegia 

zeharkat zen zuen Xamakoerreka ubidean bertan 

garbit zen zituzten lihozko oihal eta maindireak –ur 

haiek oso garbiak bait ziren– eta uretan garbitutako 

oihalak gurdietan eramaten zituzten Fanderiako 

zelaietan zabaldu eta eguzkitan zurit zeko. 

Horregatik, urte askotan ohikoa izan zen Fanderiako 

zelaiak oihal zuriz eta izaraz beteta ikustea. Agian 

horregatik, Pat xiku zelaiaren jatorria eta ehunak eta 

oihalak zabalt zeko sortu izana ezezaguna izan dugu 

herritar gehienok. 1975. it xi zen eta handik seizpa-

zazpi urtetara sunt situ zen Sociedad de Tejidos de 

Lino enpresako Fabrika Handia. Bere irudia galdua 

dugu, baina ez bere memoria.


