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Jantziaren Zentroa.  
Ametsa bete da

Jantziaren Zentroa

Iraultza Dantza taldeak hamabost urte luze eman ditu jatorrizko 
jantzien bilduma herritarren eskura jartzeko proiektua aurrera 

atera nahian lanean. Azkenean, Errenteriako Udalarekin 
adostutako hitzarmenari esker, 2017. urte honetako apirilaren 
lehenean, Kapitain-etxean kokatutako Jantziaren Zentroak bere 

ateak zabaldu zituen.
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Errenteriako eraikin zaharrenetakoa den XVII. 
mendeko eraikinak Iraultza Dantza taldearen ondarea 
gordeko du aurrerantzean.

Kapitain-etxeko erakusketa prestatzeko lanak luzeak 
izan dira, hiru hilabete eman ditugu Iraultza Dantza 
taldeko kideek, negu osoa, boluntario gisa, gure 
denbora librean guztia prestatzen.

Urteetan, eskuratutako jantzi horiek guztiak jen-
daurrean aurkezteko lana handia izan da. Artisau lana, 

jantziak sortu zituzten jostunen pareko aritu gara, 
orduak eta orduak, arropa tentuz, mimoz, ukitzen. 
Lehenengo, apurtutakoa eskuz josi, ondoren markatu, 
lisatze horizontala, gero, aurrez jantziaren neurrira 
osatutako manikian lotu, argazkia atera, eta jada bere 
kokalekuan azken lisatze bertikala. Lan hori guztia 
—nolabait esatearren, sukaldeko lana— bisitariei 
erakusteko bideoan ikusteko aukera dute herritarrek 
Kapitain-etxeak duen ikus-entzunezkoen areto 
txikian.
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Uneotan, 30 jantzi daude ikusgai. Bi solairuetan 
banatuta. Lehenean, Herri Jantziak izenekoan, Euskal 
Herriko jantziak daude ikusgai, “baserritar jantzi” 
bezala ezagutzen dugunaren oinarri. Bigarrenean, 
janzkeraren historiaren errepasoa egiten da 1770. 
urtean hasi eta 1920. urte bitarte.

Jantziaren Zentroa proiektu bizia izatea da Iraultza 
Dantza taldearen asmoa. Eta hori lortzeko lehenik eta 
behin, erakusketa bera, bi solairuetan ikusgai dauden 
jantzi guztiak sei hilero aldatuko ditugu. Kontuan izan 

behar da uneotan ikusgai dagoen ondarea Iraultza 
Dantza taldeak duen bildumaren ehuneko 20a besterik 
ez dela. 

Iraultza Dantza taldekook, Errenteriako taldea izaki, 
gure bildumak herrian geratu behar zuela beti izan 
dugu argi. Errenteriarrak gara, eta horretaz harro 
gaude. Jantziaren Zentroan jantziez gain, gure 
herriaren historiari eta ondareari lekua eman diogu. 
Herri Jantzien aretoaren sarreran, zaindari berezi bi 
topatuko ditugu; Xanti eta Maialen. Errenteriako lehen 
erraldoiak dira, buruak 1919. urtekoak dira, Udalak 
Madalen jaietarako erositakoak, eta gorputzak eta 
arropak 1984. urtekoak dira.

Areto barruan, bitrina handi batean, jada desagertuta 
dauden Errenteriako fabriketan egindako objektuak 
daude; Laneran, Esmalterian, Liho fabrikan (Fabrika 
handian), Olibeten…

Hori guztia dago ikusgai, baina Jantziaren Zentroak 
jantzi eta objektuen erakusketa baino gehiago 
izan nahi du. Herritarren jakin-mina ase nahi dugu 
eta horretarako bisita gidatuak antolatu ditugu. 
Hileko lehen igandeetan euskaraz, eta bigarrenean 
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gaztelaniaz egingo ditugu. Interesa duen edonork, bai 
bakarka, bai taldean, Errenteriako turismo bulegora 
deituta, 943 49 45 21, erreserba egin dezake.

Etxeko txikienak ere gogoan ditugu, udazkenetik 
aurrera ikastetxeentzako bisita gidatuak eskainiko 
ditugu. Gure arbasoen janzkeraren atzean arrazoi 
ugari daude: klima, garai historikoa, moda, erlijioa… 
horiek guztiak islatzen dituzte jantziek. 

Jantziaren Zentroko erakusketak ikusi, bisita gidatuekin 
ikasi eta gure arbasoen azalean sartzeko aukera duzue. 
Joko modura bi esperientzia proposatzen dizkizuegu 
gainera. Bata, XVIII. mendeko egurrezko armairu 
barruan topatuko dituzuen kortsea, armazoiak eta 
gonak janztea; bestea, XVI eta XVIII. mendeetako 
emakumeen tokian jarri eta argazkia ateratzea.

Gurera etorri nahi duen edonork Kapitain-etxeko ateak 
zabalik izango ditu larunbatetan goiz eta arratsaldez, 
eta igande eta jai egunetan goizez.

Zure arbasoen arroparik baduzu, eta gure zaintzapean 
utzi nahi izanez gero, jarri gurekin harremanetan helbide 
honetara idatzita: jantziarenzentroa@errenteria.eus

Zatoz gure ametsaren partaide izatera!


