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Baliak

Hasi baino lehen, arrantza mota bat baino ez zela kontuan 
izatea komeni zaigu; arriskutsua, baina errentagarria. 
Euskaldunok, antza, betidanik, Erdi Arotik behintzat, 

ehizatu izan genituen baleak. Aurretik seguru asko kostaldean 
hilda agertzen ziren baleak aprobetxatzen genituen eta harra-
patzen lehenak ez baginen izan -ezin jakin-, jarduera in-
dustrial legez, eskala handi batean, aurrenak izan 
ginen. Baina euskaldunoi poetak falta izan 
zaizkigu; eskerrak gure armarriak, doku-
mentuak edota atzerritarren testigan-
tzak nahikoak direla esandakoa eta 
esango duguna baieztatzeko.

Euskal Herrian ditugun bale arran-
tzari buruzko lehen irudiak Ber-
meoko eta Hondarrabiko zigiluetan 
agertzen dira 1297 aldean, baina 
XII. mende amaieratik aurrera do-
kumentazioan aipamenak aurkituko 
ditugu 

Dirudienez, hasiera batean etxetik 
hurbil ehizatzen zen eta denbora joan 
ahala, Asturias eta Galiziako kostetara 
heldu ginen. Arrantza mota horrek aurre-
rapen edo boom ikaragarria ezagutu zuen 
Ternua aurkitu zutenean XVI. mendea hasita 
(1520-30 aldean). Balea, -bakailaua beste neurri batean- 
euskaldunon Eldorado bihurtu zen, Sebilla eta Indiak ez ziren 
“aberasteko” bide bakarra! 

Berriro ere kontu koipetsua dugu esku ar-
tean. Oraingoan bale koipez edo lumeraz 
arituko gara. Apariziori olioak bizirauteko 
ozta-ozta balio izan bazion be, beste olio 
horrek (orduko petrolioa) nazioak erai-
kitzeko balio izan zuen. Galdetu bestela 
estatubatuarrei.

Hondarrabiako zigilua 
1297 eta Olaus Magnusenen 
1539ko Carta marina-ko 
baleak.

Beheko
kaleko
altxorra
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Reges debellavit horrenda cette subjecit 
terra marique potens Lequeitio. 

Horrenda cette edo ceta izan, bale ikaragarri horiek erregeen parean 
jartzeak badu bere garrantzia. Harro zeuden, duda barik, halako lema 
edo lelo laburretan epitafioetan lez oinarri-oinarrizkoa batzen zen eta. 
Ez da harritzekoa, halako Leviatan edo munstroak harrapatzeko ausar-
ta izan behar zen! 

Lekeition goiz hasi ginela  dio Antonio Cavanillesek bere “Lequeitio 
en 1857” liburuan: “En 11 de Septiembre de 1381, por acuerdo de los dos 
cabildos, se dispuso que el producto de las lenguas de Ballena se dividiese 
en tres partes, aplicandose dos para la reposición de muelles, y la tercera 
a la fábrica de la iglesia”.1 Norberak, egia esan, lehen aipamenak, valli-
ner hitza 1463 eta 68ko portu-errentan (derechos de nasaje) aurkitu 
ditu. Baina hitz hori nahikoa litzateke egiaztatzeko lekeitiarrok balea 
ehizatzen genuela? 

1500 aldean agertzen da vallena hitza LUA R 52 12 rº:  yten, resçevy-
mos en sayn que hizo la lengua de la valena ochenta e seys tarjes, que son 
en maravedis seteçientos e ochenta e quatro 

Agertu da, baita, sain hitza ere eta aurrerantzean dokumentazioan ez 
da faltako. Alde batetik, dokumentu gehiago sortu eta helduko zaizki-
gulako eta, bestetik, negozio handia bilakatuko delako.

Bale-arrantza mundu edo itsaso zabala eta sakona da, zabalegia eta 
oso erakargarria eta tentagarria izan arren, zuon baimenarekin, lume-
raren negozioari kolpeko diogu. 

1 Sinetsi egin beharko diogu beste kontu batzuetan hanka sartzeren bat aurki-
tu dugun arren. Ez dakigu zein dokumentu erabili zuen honek, ez da agertzen, 
baina, antza, beste dokumenturen batek (1607-2-17) nolabait berresten du in-
formazio hori. 

Pierre Desceliers-en 1546ko Mapamundiko xehetasuna. Badirudi 
euskal balezaleak direla hor agertzen direnak Labrador eta Ter-
nuako itsasoetan.



San Juan baleontziaren (hala uste da 
behintzat) hondakinen planimetria. P. Wad-

dell eta grafista taldea. Parks, Canada. 
1565ean hondoratu zen. Bere 200 tona inguru-

rekin -txikienetakoa zen- 1000 upel eramateko gai 
zen. Robert Grenierrek upel bakoitzak gaur egungo 

7000 dolar balioko zuela kalkulatu zuen, atera 
kontuak! Upelak 9-10 dukat balio zuenean ba-

zeuden 40 dukateko etxeak, baita merkea-
goak ere, edota urteko 2-3 dukatetan 

alokatzen zirenak ere.
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Ternua (Terranoba)

Esteban Garibai historialariaren hitzak erabiliko ditugu, 1571an argitaratutako 
“Compendio historial de España”-n:  “No contento con lo de la tierra, van cada 
año sus naturales con muchas naos  destos puertos para Terranova, partiendo por 
el mes de Abril y tornando por el de Septiembre y buelven cargados del pescado, 
llamado Vacallao, del qual aun la tierra mesma de Terranova, es llamada de otro 
nombre, tierra de Vacallaos. De donde tambien, aunque un mes o dos mas tarde, 
vienen muchas naos cargadas de grasa, llamada comunmente, azeyte de Vallena, 
por hazerse del unto de las Vallenas en calderas derretido. De las quales ay en 
aquella frigidissima tierra, grande abundancia, con que no solo algunas tierras 
dEspaña se abastecen (Lope de Isastik Nafarroa eta Campos aipatu), para alum-
brarse y labrar paños, y para otras muchas cosas, (Isastik abereen gaixotasun 
batzuentzako ere erabiltzen zela zioen) pero aun las de Flandes y Ynglaterra , 
y otras grandes provincias, y aun este azeyte es muy medicinal, con que, aviendo 
hecho algunas esperiencias, se han hallado bien”

Lehenago, askoz lehenago harrapatzen zela balea dakigun arren, bene-
tako negozioa, kapitalismo aurreko jarduera bezala, Ternua eta gero eman 
zen. Selma Huxley eta Michael Barkhami jarraituz, urtero 2.000 bat lagun 
joaten ziren Canadara 400 bat bale hil eta 20.000 lumera upel ekartzen 
zuten. Olio hau Atlantikoko portuetara eramaten genuen arren, gehiena 
gure portuetan deskargatzen zen, Garibaik zioen bezala, Espainian edo 
atzerriko lurraldeeetan saltzeko batipat.2

2 Euskaldunak, Iparraldekoak lehenengo, 1520 aldean heldu ziren Ternuara edo Lab-
radorera (gero hegoaldekoak heldu ziren, eta 1531koa dela lehen aipamena idatzi 
den arren, zertxobait aurreratu dezakegulakoan gaude) Hasierako bidaiak mistoak 
ziren, makailau eta baletan. Gero urrezko garaia etorri zen, 1559-85 artean, bake 
aldia aprobetxaturik, 40 bat ontzi joan ziren (20-25 makailautan eta 15-20 baletan) 
eta 2000-2500 marinel. Ikaragarria! Ondoren globoa husten hasi zen arrazoi ezber-
dinak zirela medio, baina hori beste kontu bat da. 

  	 	

Orioko Kale Nagusiko ateburu baten agertzen 
den itsasontzi honen antzekoak ziren Ternuatik 

zebiltzanak.
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1. Olaus Magnusen “Historia de gentibus 

Septentrionalibus” Roma 1555

2. Conrad Gesner “Nomenclatur aquiatilium 
animantium” Colonia, 1560

3. Ambroise Paré “Deux libres de chirurgie” Paris, 1573

4. André Thevet “La Cosmographie Universelle” Paris, 1575

Bale-zale euskalduntzat ditugun arren, kontuan izan behar 
dugu grabatuen jatorria. Beste grabatuek Magnusen-aren eragi-
na erakusten dute eta suediar hau eskandinabiarren historiaz eta 

ohiturez ari zen. 
Gesnerrek gaita jolea sartu zuen; txistua eta tanbolina izan 

bazuen esku artean orduan bai euskaldunak izango ziren duda 
barik! Badakigu Ambroise eta André frantsesak zirela eta 

Lapurdiko balezaleez ari zirela, baina grabatuak ez ziren ori-
ginalak. Hala ere teknika, antza, unibertsala zen, seguruenik 

euskaldunok asmatutakoa.
Portzierto, Desceliers-en 1550eko mapamundiaren 
gainean gabiltza lanean. British Library ospetsuan 

aurkitzen da. Antzeko mapamundi bat du, 1546koa,  
John Rylands liburutegian..



Spitzbergengo mapa batean agertzen da zelan arran-
tzatzen zen balea XVII. mendearen hasieran. Robert 
Fotherbyren akuareletan (1613) oinarrituta antza, 
“Purchas his pilgrimes” liburuan aurkitzen da. Horiek bai, 
euskaldunak ziren.
“Moscovy Company” ingelesak baleak harrapatzeko eus-
kaldun adituak kontratatu zituen. Purchas-ek, Thomas 
Edge-ri jarraituz, halaxe dio: In the yeere 1611 the Compa-
nie set footh two ships for Greenland ... the Admiral had in her 
six Biskayners (antza Donibane Lohizunekoak) expert men 
for the killing of the Whale: this was the first yeere the Compa-
nie set out for the killing of Whales in Greenland and about the 
twelfth of June the Biskayners killed a small Whale... 

Euskaldunak izan ziren maisu, baina ez zioten arrantzan 
egiten utzi han! 

“Panoplia omnium 
illiberalium mecani-
carum...“ Hartman 
Schopper, Jost Am-
man Francfourt, 1568.  
Biblioteca Digital 
Hispánica 

Upelik ez, lumerarik 
bez! Grabatu guztie-
tan ageri dira. Ez zen 
negozio hobea etxean 
bero-berotan gelditu 
eta upelak egin?
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Tinak. Ali Baba eta 
21 lapurrak

Eta non gorde upe-
letan heltzen zen 
koipe baliotsu hori? 
Basazko ontziak 
edo tinak ziren 
apraposenak horre-
tarako. Sarreratxo 
honen ondoren hel-
du gara azkenean 
interesatzen zaigun 
atalera. 

Badira urte ba-
tzuk Beheko kalean 
tina batzuk agertu 

zirela lurperatuta. Urte berean, 1998an, Donostian 
ere antzeko aurkikuntza bat izan genuen eta bale 
koipea gordetzen zutela pentsatu zen. Tamaina 
handikoak, Ali Baba bera eta 40 lapurrak eta baten 
bat gehiago ezkutatzeko gauza ziren. Silvia Cajigas 
arkeologoak 15 tina aurkitu zituen 1,30-1,80 m. 
altuera eta 1,10-1,45 m. diametrokoak. Izatez, ge-
roago erakutsiko dugun bezala, gehiago ziren, ho-
geita bat, 17.000 bat litro koipe gordeteko beste!3 

Badirudi koipe asko zela Lekeitiorentzat,4 beraz, 
zati bat kanpora eramango zelakoan nago. Hala 
egiten zuten orduko merkatariek, Azpiazuk histo-
rialariak, Itsas Memoriako artikulu batean “Los gui-
puzcoanos y Sevilla en la Alta Edad Moderna” go-
gorarazten digun bezala: Antes se ha mencionado el 
tráfico de tinajas con destino al Norte, cuya finalidad era 
almacenar en las lonjas portuarias el saín o grasa de ba-
llena que, en grandes cantidades, llegaban de Terranova 
y las pesquerías cantábricas. Es claro que gran número 
de estos enormes recipientes, capaces de albergar mil 
litros de aceite, provenía del mercado sevillano. Sólo en 
las lonjas del puerto fluvial de Alzola funcionaban varios 
cientos de estas tinajas, que contenían el saín a la espera 
de que fuera transportado, a lomos de caballerías, hacia 
el mercado del interior, principalmente Gasteiz, cuyos 
mercaderes estaban muy involucrados en este sector.

3 Tinak, ezberdinak baziren ere, kalkulatu 4 upel tinako, 
4 x 200= 800 litro. Azpiazuk 1.000 litrotara ere igoko du 
tina batzuen kapazitatea .  
4 Hala uste dut lumera errentarengatik ordaintzen zena 
ez zelako asko. Gainera, esaterako, 1568an udalak 7 
upel  (1.400 l) bakarrik erosi behar izan zituen herriaren 
kontsumorako bale-koipearen errenta inork ez zuenean  
hartu. Nolanahi ere, zazpi upel gutxiegi deritzot (udala-
ren irabaziak ez ziren 9 dukatera heldu, gainera, errenta 
ordaindu behar barik; nor animatuko zen etekin aukera 
urri horrekin?). 
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Eureka

Tinak genituen, baina beste ezer ez. Ezagutzen nuen, paper artean 
aurkituta, tina batzuen jabea, baina ezin nuen jabe hori eta tinak el-
kartu. Urte batzuk beranduago, “la paciencia es la madre de la ciencia”, 
aritik tira ta tira eta zorte apur batekin lortu nuen. Tinek jabea zuten, 
emakumezko bat.

Emakumea izateak ez zuen lana errazten. Oraintsu arte ez dute bizi-
tza “autonomorik” izan, paperetan agertu ere ez ziren egiten. Gurea, 
zorionez edo zoritxarrez, alargun geratu zen eta luze bizi. Are gehiago, 
aberats handia izan zen. Bene-benetan harritzekoa da gizonen mundu 
horretan zenbat negozio eta saltsatan ibili zen hau!

Maria Ortiz de Abaroa alarguna, Garcia de Uribe kapitainaren emaz-
tea dugu. Titulu hori (alargun eta kapitainaren emazte) agertuko da 
dokumentu guztietan, baita Arranegiko armarrian ere. Behintzat, se-
narraren apendize bezala bazen ere, dokumentazioan agertzen da.5 
Ezagutuko ez dot ba, egundoko emakumia zan. Neuk lez, bizi 
bat baino gehiago eukana, danak enterra ebazan. Martin 
Ochoa Urkiza Sevillako Kontrataziñoko kontadore nagusija 
bera be nebia eban. Semiak, barriz, bata generala eta bestia 
Zubietakuagaz ezkondua, handikijak. . . Ez zen edonor, Urkiza-
tarren familiakoa amaren aldetik, antza, gazte ezkondu zen Garcia de 

Uribe batekin, geroago kapitaina izan zena. Senarra, beste euskaldun 
askoren legez, koroaren zerbitzura jarri zen. Horrekin eta negozio pro-
pioekin familiak gora egin zuen; Sevillako ibaian Uribetarren galeoiak 
-pluralean-, ezagunak ziren. Bi seme izan zituzten eta biak ondo ez-
konduta ahaide nagusien familiakoekin. Juan Uribe Apallua, generala, 
eta Santiago Uribe Zubietako Madalena Adan de Yarzaren senarra. Ez 
dut uste aitak semeak ezkonduta ikusi zituenik, 1576 aldean hil bai-
tzen. Ama arduratu zen aurrerantzean  senarraren negozioez. Juanek, 
nagusiak, bere bidea jarraitu zuen bitartean Santiagori amak ezkontza 
ederra antolatu zion; Yarzatarrek, eta Yarzatarrak ez zirenek, ez zioten 
diruari muzin egiten!

5 Arranegian oraindik bere palazioa dugu armarri dotore batekin: “Doña F.A. 
(gaizki berriztuta Maria baitzen) Urtiz de Abaroa biuda muger que fue  del capi-
tan Garcia de Uribe. Uribe 1604”.    

François  Schuitenen ilustrazioa “L Àrchiviste” 
liburuan. Halan sentitzen gara batzuetan!
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Aurrerantzean Garcia de Uriberen alarguna hainbat eta hainbat tratutan 
agertuko da. Sinatzeko gai ere ez zen emakume honen bizitzak mereziko 
luke arreta gehitxoago. Gaur egungo Espainiako familia noble batek baino 
gehiagok Maria Ortiz de Abaroaren odola darama zainetan. 

Ezagutzen dugu dagoeneko jabea, baina ez ditut oraindik frogak erakutsi. 
BFAH Not, Leq. N017/214 Maria Ortiz de Abaroaren testamentua 

(1605-7-27)
Yten una cassa de beascocallea o la tenderia sita en la dha villa que fue comprada 
por el dho mi marido y por mi por ciento y cinco ducados de pero ybañez de la 
rrenteria6 vezino que fue de la dha villa por venta que passo a los beinte y siete de 
junio de mill y quinientos y setenta y tres años ante fernando de barrena escribano 
del dho numero y despues dello junto a esta cassa se conpraron por mi dos suelos 
hize e hedifique una casa nueba que bale mas de mil y quinientos ducados y mas 
tengo en ella veinte y una tinajas en el suelo de la bodega para enbassar azeytes 
de ballena
Berandutxoago, urrian, kodizilio batetan berriro agertzen ziren tinak  ... en 
la cassa nueba que ella tiene edificada en beascocalla desta dha villa con las tinajas 
y basijas y lo demas que esta en la dha casa y bodega della ...

Testamentu, kodizilio, testamentu, kodizilio..., baina sekula ez zen hiltzen 
emakumea, azkenik 1616 aldean hil zen!

Hur nenbilen, baina Tenderia kalea ere aipatzen zen, ezin nuen ziurtzat 
eman Mariaren etxe hori eta tinak agertu ziren solairua leku bera zela.. Zeo-
zer gehiago behar nuen, baina ez zen agertzen. Azkenean... lortu nuen.

BFAH, Judiziala JTB 0897/007  1700-3-5eko auzia baina balorazio hau 
1695ekoa zen:  Ytten una cassa en biascoCaillea que alinda por la una partte con 
la cassa nueba del difuntto Don Pedro de basterrechea y por la otra partte la Cassa 
de Marina de Loibe ynportta toda ella con su canteria y su carpinteria y con su 
planta 5.972 rreales= Ytten se ponen por bienes de estta Cassa diez e ocho tinajas 
de varro que estan sottarradas en una bodega suia para azeittes de ballena y las 
diez y seis de ellas que pareze estar sanas se apresiaron a cinco ducados cada una 
que suman ochenta ducados

Alboko etxe bateko jabe baten, Pedro Basterrechea delakoaren berri ba-
nuen eta banekien zein zen bere etxea. Ez zegoen dudarik, Maria Ortiz de 
Abaroaren etxea zen Silvia Cajigasek induskatu zuena.

Behin jabea ezagututa datu gehiagoren bila joan beharra dugu. Tinak 
noizkoak izan daitezkeen erantzuteko etxea noiz eraiki zen jakitea komeni 
zaigu.

Badirudi 1595eko sutea eta gero,  solairu bi gehitu zizkiola Mariak 1573an 
senarrak erosi zuen etxeari.7 

Etxearekin batera tinak jarri baziren, bi data hautatu ditzakegu: lehena, 
1573an bueltan, orduan erosi baitzen etxea, eta, bigarrena, 1600 aldean, 
etxea handitu eta berreraiki zenekoa. Baina hipotesiak baino ez dira; Ren-
teriatarrak ere ezagutzen zuen Sevilla eta beharbada etxea tinekin batera 
saldu zuen (merkeegia, tinen kostua kontuan badugu). Baliteke tinak jato-
rrizko Renteriatarren solairuan barik beranduago erosi eta erantsitako bes-
te solairuetako batean egotea edo... 

6 LUA-n gordetzen den ”Hacendera” izeneko liburuan bere izenkide edo tokaio Pe-
dro Ibañez de la Renteria agertzen da eta ondasunen artean Uribarren kalean, ez 
Uribarrian, etxe bat zuen Yten el solar de Uribarren con los lagares e casa  II mil D 
mrs. Uribarren kalea hortxe bertan zegoen.
7 Solairuak erosteko momenturik onena orduantxe izan zen, ikaragarrizko sutea 
egon zelako (badakigu inguru guzti hori erreta gelditu zela) eta oraindik izurrite 
beltza ikaragarriagoa suertatu zelako hurrengo urtean. Orduan, edo lehenago, jarri 
zituen tinak ezin jakin. Gogoratu  gutxienez 83rako bazebilela negozioan.

BFAAH Administratiboa  R-00242/017

1894ko Pascual Larrazabalen eskaera bateko planoa. 

Batzuetan zorte apur bat ere behar da. Larrazabalen “haserreak” 
informazio zehatza eman digu. Orduko argazki bat baino hobea, 

Unzetatarren solairua  eta albokoak ageri dira. Sikieran plano 
gehiago izan bagenitu!
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Sevilla

Tinak nondik zetozen jakiterik ez dugu, baina apostua egin 
beharko banu, serioa izan ez arren, Andaluzia aukeratuko 
nuke. Dokumentazioan inoiz baleen olio-tinak agertu izan 
zaizkit Bilbo eta Sevilla arteko bidaia batean. Gainera, 
badakigu Uribetarrak eta Urkizatarrak aspaldi zebiltzala 
handik hainbat negoziotan. Beraz, seguruenik, tina ho-
riek hangoak izango ziren. Tipologiak eta tinek dituzten 
buztingilearen seinale edo marka batzuek, tailerra edo 
behintzat eskualdea ezagutzeko lagun dezakete, baina nik 
dakidala, ikerketa hori egin gabe dago. 

Kostuei dagokienez, ez da unibertsitatera joan behar ja-
kiteko tinak erosteak, ekartzeak eta jartzeak inbertsio de-
zentea eskatuko zuela. Berriro ere Azpiazu historialaria erabiliko dugu, 
ematen du besterik ez dagoela. Altzolako lonja batean 19 tina jarri zi-
rela dio honek 1580an edo, eta gainera Sevillatik ekarrita, 85.251 mrs 
ordainduta. Beraz, 12 dukat tinako. Antzeko kostua izango zuten gure 
tinek. Gero, berriz, 1695 aldean, 5 dukatetan bakarrik balioetsi ziren, 
beharbada ordurako ez zirelako behar.8

Etxeak berak 1573an 105 dukatu balio izan bazuen, tinek, berriz, 252 
dukat, beti ere Altzolako prezioak kontuan izanda. 

8 Bale-arrantza ordurako apalduta zegoen baina “concurso de acreedores” 
halakoetan behetik balioztatzen zela izan behar dugu kontuan, 1500 dukat 
balio zuen etxeak 500 pasautxo baino ez baliotzeak argi uzten duen bezala. 
Gainera garraioa, ateratzea, berriro lurperatzea ez ziren balioztatuko. Oreka-
tzeko ez dugu ahaztu behar 1695eko 5 dukaten balioa, inflazioa zela medio, ez 
zela berdina.

Behin kostuak aztertuz irabazietara hurbilduko gara. 
Mariak egin eta utzi zuena ikusi eta gero, ezin dugu 
zalantzan jarri negozioetarako jaioa zela. Ez da erraza 
jakitea zer diru edo etekin emango zukeen, baina Bil-
bon badugu lonja eta tina batzuen alokairuaren kos-
tua 1598. urtean: lonjak urteko 40 dukateko errenta 
zuen eta 58 tinek 25ekoa. Diru ederrak ziren hauek, 
etxeengatik mila bider gutxiago kobratzen zen sasoi 
hartan (1582an Lekeitioko Udala zirujauaren etxe eta 
dendaren kargu egin zen, eta 3 dukat bakarrik ordain-
du zuen errentagatik). Azpiazuk, nola ez, auzi bateko 
testigantza dakarkigu: “le an dado la renta por cada ba-
rrica segun que otras tinajas se an arrendado en la villa 
de Deva y otras partes por algunos años a çinco reales 

y çinco y medio y otros años a quatro reales cada un año por cada barrica 
de grasa”. Auzietan esaten zena -baita gaur egun ere- gehienetan egia 
“berdaderoa” izan ez arren, argi dago zenbakiak ikaragarriak direla. Do-
zena erdi urte nahikoak izango ziren inbertsioa amortizatzeko. 

Nahiz eta dokumentazio dezente egon, ez dakigu Mariak etxea eta 
tinak alokatu zituen, baina badakigu bale koipearen errentarekin behin 
baino gehiagotan gelditu zela. Errentaren bidez lortzen zen dirutza 
kontuan izanda, zer dela-eta, zuzenean zuzendu negozioa?

       

Sevilla Uribetarren garaian. Ustezko egilea Sanchez Coello.

Bide guztiak Erromara zeramatela esaten den arren, harako-harako, Sevilla ez zen atzean gelditzen.
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Rentas y propios

Udaletxe edo kontzeju “pobrea” genuen, ba-
liabide gutxirekin. Mendiak eta, behar zenean, 
errepartimentu sistema diru iturri dezenteak 
ziren. Alondiga, haragitegia, otzaragintza, 
abazeria, piper beltza, lumera... errentan 
ematen ziren, eta, errentok konparatuz, ba-
dirudi lumerarena ez zela beste munduko ne-
gozioa.9

1563an agertuko da lehenengoz lumeraren 
errenta kontzejuaren kontuetan (cargos). 
Badirudi guri ere, baleak harrapatzen ohituta 
geundenoi, Ternuako koipea parra-parra hel-
duko zitzaigula eta konsumitzaile bihurtuko 
ginela. Hala ere, badakigu koipea lehenagotik 
ezagutzen zela,10 beraz, gure erronka zerga-
tik ez zen errentan lehenago jarri edo hartu 
erantzutea izango zen. Ez dirudi kontzejua-
ren “errua” zenik, irrikitzen baitzegoen edozer 
emateko errentan. Beraz, merkataria zen, an-
tza, interesik ez zuena, negozioak ez zuelako 

9 1560etan (5 urteko datuak erabiliz) batezbeste 
29 dukat ordaintzen zen, 70etan (8 urt. dat.) 22 du-
kat eskas, eta hurrengo hamarkadetan ere antzera, 
batzuetan gora-behera handiekin 4 dukatetik 69 
dukatetara. Haragitegia, alondiga, “abaceria” edo 
otzaragintza, baita piper beltza ere, kontzejuarent-
zat diru iturri hobeak ziren.

10 Hor ditugu 1500 inguruko aipamenak, 1528an 
herri barruan lumera egiteko debekua, 1535ean 
bale eta lumera upelei jarri zioten  8 mrs-etako zer-
ga (sisa), 1559an Mª Perez Garate bat bi upel saldu 
nahian... 

dirurik emango, besterik ez. Eskaintza eta es-
kaera kontua zen, beste herri batzuetako infor-
mazioa beharko genuke argitzeko kontu hau.

Esan behar da 63tik aurrera, sarritan, ez beti, 
izango dugula lumera-errenta hori kontzejua-
ren kontuetan eta errentatzaileen artean Ma-
ria Ortiz de Abaroa agertuko da behin baino 
gehiagotan. 

1581eko kontuetan, kargu edo sarreretan 
Mª Ortiz de Abaroa agertzen zaigu bale-koi-
pearen errentatzaile bezala.

LUA R 54 214 r: “yten se haze cargo el dho fiel 
de treinta y tres ducados que cobro de mari urtiz 
de abarroa (sic) como mayor pujador de la rrenta 
de grasa e azeite de la balena que para el dho año 
de ochenta y uno sacado un doblon de prometido 
quedaron para la dha vª  e neto los dhos treinta e 
tres ducados que montan en maravedis honze mill 
y quinientos y quarenta y tres mrs”

Hurrengo urtean ere, uste dut -ez dago argi, 
horregatik ustea baino ez dut- Mariak duela 
negozioa. Urteak igaro beharko dira berri-
ro ere Abaroatarra -izeko batengandik hartu 
zuen abizena- agertzeko, oraingoan 93, 95, 
96, eta 98an gutxienez.11 

11 Urte batzuk desagertuta daude eta beste batzu-
etan ez du informazioarik ematen edo kontraesana 
edo ulergaitza da. 

Candela

Erremateak, hau da, negozioa eskuratzeko es-
leipenak edo adjudikazioak, enkante sistemaz 
egiten ziren, kandela piztu eta eskaintzak egi-
ten hasi hura amata arte (beharbada kandela 
bera ere bale koipez eginda zegoen). Errenta-
tzailea salmentaren monopolioarekin geldi-
tzen zen, baina salmenta prezioa Kontzejuak 
jartzen zuen. 

LUA R46 130 vº 1578:
Remate de la grasa de ballenas para este año de 

1578
En la casa del concejo ... pusieron en remate de 

candela el bastimento de grasa de ballenas desta 
dha villa por un año ... en quien mas diere de renta 
para el concejo, con condicion que aya de vender el 
acumbre de la medida desta dha villa a dos Reales 
y aya de bastecer de buena grasa buena y suffi-
ciente para todos los vezinos .
Fernando de Barrena escribano del numero de la 
dha villa offrecio dizisiete ducados de rrenta?
martin de yturrate escribano dizinuebe ds
el dho fernando de barrena veinte ds
domingo de balentamor veinte y dos ds
fernado de barrena veynte y tres ds
martin de urtao el moco veinte y quatro ds
el dho domingo de balentamor veynte y cinco ds 
el dho fernando de barrena veinte y siete ds
y como no ubo quien mas pujase y se acabo de 
matar la candela se remato en el dho fernando de 
barrena...

Tentata nago matematika edo zenbaki ba-
tzuk erabiltzeko -ezagutzen ditut kostu ba-
tzuk, esaterako erremateen eta lumera upelen 
kostuak; baita sarrerak edo salmentaren azun-
breko prezioak ere-, baina kurioso  egiteko in-
formazio gehiago beharko nuke. Ez da kontua 
taula edo grafiko dotore bat egitea; ondorioak 
eta  erantzunak  atera behar dira.12 

12 Karnata apur bat, baten bat animateko asmoz. 
Lumeraren hornidura inork errentan hartu ez zu-
enez, 1568an Kontzejuak berak erosi zituen 7 upel 
9 dukatetan bakoitza. Gainera, herritar bat jarri 
zuen lumera saltzen eta azunbreko 64 mrs-etan 
salduta, irabaziak 8 dukat eta 10 errealekoak izan 
ziren.  Upeleko 14 errealeko etekinak, hau da % 14k, 
ez dirudi asko, gainera errentaren gastua ordaindu 
ez denean. Errentatzaileek dezente gehiago saldu 
beharko lukete zifrak egokitzeko.

LUA 56. erregistroa. 1594ko lumera errematea. 
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Ikerketa arkeologikoa 
Ausartentzako bakarrik!!!
1998ko Arkeoikuska aldizkarian argitaratuta  
(337-342 orrialdeak).  

Beheko Kaleko 12. zenbakiko    
orubearen ekialdeko “Lorategia”

b) Ekialdeko 86. U.E.ko hormak, hegoaldeko 93. 
U.E.ko hormak, mendebaldeko 90. U.E.ko hormak 
eta iparraldeko 91. U.E.ko hormak mugaturiko 
espazioa. Ondo zehazturiko barruti honetan ta-
maina handiko 15 ontzi zeramikazkoak, jakiak eta 
gordetzeko erabiliak, aurkitu genituen.

Oinarri laueko hondo txikia dute (12-14 cm-ko 
diametroa barruko aldean eta 21-22 cm-ko dia-
metrokoa kanpokoan) suilen (tinaren) tamainaren 
aldera, hauek 1,30 eta 1,80 m bitarteko altuera 
eta 1,10 eta 1,45 m-ko diametro gorena aurkezten 
baitituzte. Globo-formako gorputza dute, lepo 
konikoa, ertz loditua eta ezpain biribildua. Oso 
antzekoak dira ontzi guztietako ertzak eta ahoak, 
barneko diametroak 41 eta 44 cm bitartekoak, le-
poaren eta ertzaren altuera 8,5 eta 11 cm bitarte-
koak eta ertzen lodiera 5 cm ingurukoak baitira.

Formaz gain itxura batean oso antzekoa da ontzi 
guztiak egiterakoan erabili zituzten oreak eta me-
todoa. Oro har, 2-4 cm itartekoa da pareten lodie-
ra, batezbeste 3 cm-koa. Orea kolorez laranja da, 
eta giro oxidatzailean errea izan zen behin eta be-
rriz. Itxura traketsa du, bakuola ugari eta mikazko 
desgrasante handi samarrak. Barneko aldetik pa-
retak irregularrak dira, eta ondo asko hautema-
ten dira zerrenden artean buztinlariaren hatz eta 
eskuak. Kanpoko aurpegiak, aldiz, ondo leunduak 
daude eta kolorez beige argiak dira.

Bestalde bost suilek buztinlariak eginiko ikurrak 
aurkezten dituzte sabeletan: lau ikur antzekoak 
dira oso –trazu bertikala gainean erdizirkulu bat 
duela, itxi gabeko P bat bailitzan–, eta bestea hitz 
batez osatua dago, irakurketa asko izan ditzakeen 
hitz batez.

Suil guztiak ordena jakin baten arabera kokatu 
ziren kareharri naturalaren gainean zabaldutako 
hareazko geruza (87. U.E.) baten gainean, seguru 
asko hego-mendebaldetik hasita. Suilak paratu 
ondoren harea-multzo bera erabili zuten suilak gu-
txi gora-behera leporaino inguratzeko (126. U.E.). 
Geruza honen gainean 15cm lodierako buztin hori 
trinkoko geruza, suiletako ertzeetaraino heltzen 
zena (125. U.E.), hedatu zuten. Azken zoru hau 
erabiliko zuten ontzien barruko gaiak, oraingoz 
ezezagun zaizkigun gaiak, eskuratzeko.

Indusketaren ikuspegi bi: batean tinak lurpean eta bestean agerian.

Argazkiak: Arkeoikuska 1998 eta Iñaki Madariaga.

A. I.



Esan 
eta esan nago, 

Bilbotar (maiuskulaz, han-
diak dira-eta) larregi datorrela 

Lekittora. Halako txakurtzar bat ipini 
dabe Puppy izenekua –ez eta euskaldunok 

izenik ez bagenduke be- eta museo hori, Gug-
genheim edo danadalakua, ei da bere txabolia. 
Guk, gitxiago ez garienaren seinale, laster 500 

urte izango daben tinak ipini doguz Atean, Kris-
ton portalaren aurrian, lorakin batera ingurua 

edertzeko. Baten bateri ez eutsen kredua ondo 
erreza. Kontixu, irakurri eban komenigarria 
dala museuak kalera ataratia eta, hara zer 

egin daben!
Gure Kepa zanak esaten zekien mo-
duan: Lekeitio, cuna de cerebros 


