
Santa María Magdalena eliza

Udalerria:

Plentzia.

Tokia:

Elizako Plaza (Hirigunea).

Bisitak egiteko ordutegia:

8.30etatik 12.00etara eta 18.30etatik 
20.00etara.

Hurbil dauden beste toki 
interesgarri batzuk:

El Torreón etxea. (Udal liburutegia).
Goienkale, 23. Plentzia.

Gorlizko ospitalea. 
Astondo errepidea, s/n. Gorliz.

Andra Mari eliza. Lemoniz.

Butroe gaztelua. Gatika.

Plentziako tokirik garaienean Santa Maria Magdalena 
eliza dago, artean itsasoko jendearen etxe zaharrak 
artatzen dituen plaza baten buruan.

Eliza honen jatorria ez da zehatz ezagutzen, 
artxibategian artatu den dokumentazio zaharra oso 
urria delako; dena dela, dorreari buruzko denbora 
erreferentziek kontuan hartuta eraikina 1522 ingurukoa 
dela esan daiteke; garai hartan Martín Sáez de Gareca 
maisu hargina zen obren zuzendaria.

Santa Maria Magdalena elizan, lehenengo eta behin, 
zurezko egituraz estaltzen den eliza-aretoaren tipologia 
arraroa aipatu behar da. Galizako itsasaldeko eliza 

gotikoetan ohikoa zen eredua baina, 
ordea, Euskal Herrian oso bitxi eta 
exotikotzat jo daitekeena.

Eraikina 
Eliza honen tipologia xehea da 

oso. Harlanduzkoa da eta oin-planoa 
errektangeluarra da; izariak zabalak 
dira oso, ez du buru bereizturik eta 
dena oso irekita dago, sei zutabe 
lirain eta estu fazetatu baino ez 
dituelako.

Z u t o i n  h o r i e k  e g u r r e z k o  
gainaldeari esuten diote, ageriko 
armadura, ilunez pintaturik eta 
berniztaturik dagoen zurezkoa; 
oinetan, nabearen zabalera osoa 
atzemanez dagoen koruari ere eusten 
diote; koruan organoa dago.

Eraikina kanpoaldetik ikusita 
sendoa da; itsatsita dituen elementu 
bakarrak sakristia, buruan itsasten 

zaiona, eta oinetan dagoen dorrea dira. Azken elementu 
horrek elizako sarrera nagusia du eta Bizkaian hain 
ohikoak diren dorre-elizpearen adibide ezin hobea da.

Dorreak —xehea oso formulazioari dagokionean, 
giltzarri lau erradialak ditu— hiru gorputz ditu eta 
harlandu sendozkoa da; gainerako jatorrizko aretoetan 
hormigoizko plantxak jarri dira.

Kanpaiak edukitzeko puntu erdiko bao molduratuek 
dituzten bi nibeletatik Plentziako itsasadarra ikusten da 
eta horregatik eliza hau benetako itsasoko argidorrea 
da.

Zurezko sabaia ez da jatorrizkoa, Severino de 
Achúcarro arkitektoak 1887an egin zuen proiektua baizik. 
Dena dela, ez da ezagutzen proposatu zuen birjarpen 
aparta horretan antzinako sabaia zaindu bazuen, ez 
dagoelako horri buruzko berri nahikorik.

Altzariak
Jakin dakigu antzina Plentziako elizan altzari oso 

onak egon zirela; gaur egun horietatik ezer gutxi 
geratzen da.

Salbuespen bakarra bost alabastro ikusgarriak dira, 
Via Crucisaren irudiak dituzten poliptikoa osatzen 
dutenak alegia. Erloa 1460koa da eta Nottingham-eko 
(Ingalaterra) tailerretan egin zen multzo benetan 
aipagarria da.Bizkaiko Foru 	 Diputación Foral
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