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Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Bilbao)

• San Anton eliza.
(Ribera kalea, 24).

• Plaza Barria.
• Joan Santuen Eliza.

(Gurutzeko kalea, 2).
• John Jauregia.

(Pelota kalea).

Bizkaiko eliza gotikorik monumentalena da. Parrokia izateaz
gainera, Bilboko elizbarrutiaren egoitza da, elizbarruti hori
duela mende erdia sortu zenetik.

Egungo eliza XIV. mendearen azken laurdenean hasi zen
eraikitzen, baina ez da jatorrizkoa. Bilbok hiri gutuna jaso
baino lehen, bertan bazegoen Santiagori eskainitako tenplu
txiki bat, nekropoliak inguratuta, azterketa arkeologikoetan
azaldu bezala. Hiri gunea 1300. urtean sortu zenean,
ingurumarietako nekazariak etorri ziren eta antza denez, eliz
zaharra txiki geratu zitzaien, beraz, goibururantz zabaldu zen
tenplua. Dena den, berrikuntza horrek denbora gutxi iraun
zuen, 1374an, sute ikaragarriak suntsitu baitzuen. Hori dela
eta, Gregorio XI.a Aita Sainduak barkamenak eman zizkien
eliza eraikitzen laguntzen zuten guztiei.

Gaur egungo tenpluaren lanak garai hartan hasi ziren eta
estilo gotikoko oin-planoa 1404an egituraturik bazegoen ere,
lanak XV. mendean (1460-70ean, hegoaldeko sarrera zabaldu
zenean) zehar egin ziren, eta XV. mendean zehar ere jarraitu
ziren, baita XVI. mendean ere, klaustroa, Aingeruaren atea,
sakristia eta ataria eraiki zirenean.

Eraikina

Eraikinak hiru tarteko hiru nabetan banatzen du bere
espazioa: gurutzadura lerrokatua, presbiterioko tartea, kapera
nagusia eta, honen atzetik, girola, kaperak irekitzen zaizkiela
kapera horri eta alboetako nabeen aldamenei. Iparraldean
eransten da klaustro karratu bat eta Hegoaldean taxuera
irregularreko arkupe handi bat, triangeluarra edo, gurutze-
formako pilastroi mardulen gainean gangatua. Dorrea, bere
orratz zorrotzarekin, tenpluaren oinaldeko fatxadaren parte
dela eratzen da, sakristiari lotua, honen gainean daudela
parrokiako etxe eta bulegoak.

Barrualdetik, zutarri biribilek definitzen dituzte tarteak
eta nabeak, zutabetxoak erantsirik daramatzatela. Zutarri
horiek erantzuten diete gangaren arku sortzaileei eta ganga
hori eratzen duten nerbioei. Nerbioak, oro har, giltzarri batera
jotzen duten bi gurutzadura izaten dira, baina izar erako
diseinuak eta tertzeleteak ere badira gurutzaduraren erdiko
tartean eta kapera nagusian. Kaperak, jatorriz erabilera
pribatukoak, batzuk errektangeluarrak eta beste batzuk
pentagonalak direnak, gurutzeriaz ere estaltzen dira, baina
ez dago uniformetasunik, nagusi dela girolakoetan giltzarri
batera jotzen duen sistema erradiala.

Nabe nagusiaren eta gurutzaduraren besoen artean
mailaketa nabarmena ezartzen da, kanpotik ia ikusten ez
dena, Alde Zaharreko kaleen taxueragatik eta etxeek berek
elizaren gainean eragiten duten presioagatik. Oso nabarmena
gertatzen da malkarra, ordea, barrualdetik, hain
nabarmena, ezen nabe baxuen gainetik bi bao
erregistro irekitzeko aukera ematen baitu: bata
itsua, nabe nagusia definitzen duten hormetan
hustutako arkutxo igarobide edo galeria dena
-triforioa-, eta bestea zeharrargitsua, leiho
zabalen lerro bat, zorrotzak eta biribilak, diseinu
ezberdinetako trazeriez apainduak direnak.

Klaustroak lorategi karratu bat agertzen du,
gurutzeriadun lau hormarte gangatsuren artean
mugatua, hormarteak patiora irekita daudela trazeria
gartsuaz aberastutako leihate handien bitartez. Klaustroa
iristen da Posta kaletik portada baten bitartez -San Migel
Aingeruaren portada-, nahiko narriaturik baina gotikoaren

azkenaldiko apaindura informazioez beterik dagoen pantaila
bat. Konopioak benera edo pelegrin maskorra markoztatzen
du, eliza hori jakobear tradizioari berandu atxikitzearen
erreferentzia eginez.

Santiago plazatxora jotzen duen alde guztia, hau da,
fatxada eta bere sarrera eta dorrea, estilo neogotikoan
egindako birplanteamendu moderno baten emaitza da.
Severino de Achúcarro arkitektoa arduratzen zen 1880.eko
hamarkadan alde horretaz, eta berak diseinatu zituen dorre
neoklasiko zaharra, sarrera klasizista bere frontoiarekin eta
azken horrek babesten zuen leihate gotiko handia.

Ataria ere ez dator bat elizaren estilo gotikoarekin, obra
berantiar, errenazentista eta barrokoa baita (1585. urtearen
ingurukoak dira pilastrak eta 1686koak, berriz, gangak).

Estiloaren noblezia islatzen da euskarrietan, leihateetan
eta gangetan; baina, horretaz aparte, planteamenduan ditu
bere balio nagusiak, batez ere girolaren originaltasunagatik,
tarte errektangeluar eta triangeluarretan banatzen baita
txandaka, eta triforioagatik, Euskal Herriko eliza batzuen
familia berean sartzen baita: Gernika, Lekeitio, Portugalete,
Bilboko San Anton, etab.

Altzariak

Guiot de Beaugrant-ekin 1533an kontratatu zen erretaula
errenazentista handia galdu egin zen XIX. mendearen hasieran,
baina sakristian eta Pilareko Ama Birjina, Maitasunaren Kristo
eta Santa Luzia kaperetan gordetzen dira haren pieza batzuk:
Elizako Aitak, Pilareko Ama Birjina, Santa Luzia, eta Kristo
Santua, oso adierazkorrak guztiak. Gainera, interes handiko
beste pieza eskultoriko batzuk bilduta daude elizako leku
ezberdinetan, esaterako, San Anton bat -irudi hispaniar-
flandestar bikaina- eta San Diego de Alcalá bat, barrokoa.

Arestian egindako kaperen zaharberritzeetan erretaula
barrokoek eta hilobi landuek osaturiko altzariei eutsi nahi
izan zaie. Azken kapitulu hori nahiko oparoa da, pieza
interesgarriak dituela, gotikoak eta errenazentistak. Elizan ez
da erakusten, ordea, ostilamendu liturgiko ugaria ez eta
urregintza, baina beren lagin nobleenak ikus daitezke Eliz
Artearen Museoko beirarasetan, Atxurin, Bilboko
Gizakundearen komentua izan zen horretan. Santiagoren,
eliza-katedralaren titularraren, zurezko taila Pérez
Comendador-ek egina da (1956).
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