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Deustuko San Pedro eliza (Bilbao)

Altzariak

Hiru erretaula interesgarriz altzariztatzen da eliza. Horietatik
handiena eta modernoena 1592. urtekoa da eta fase
erromanistako estilo errenazentista ageri du. Egitura nahiz
eskulturak eta erliebeak Euskal Herriko maisu irudigile
garrantzitsuenetako biren elkarlanaren emaitza dira: Martín
de Basabe eta Martín Ruiz de Zubiateren emaitza. Erliebeetan
San Pedroren historia tailatu zuten figura gihartsuak eta jarrera
pentsakorrak agertzen dituztenak erabilita eta Mikel Angelok
taxuturiko ildoari jarraituz. Bi erretaula tamaina txikikoak dira
eta irudi adierazkor eta dinamikoak ageri dituzte, eta XVI.
mendearen bigarren herenean Bilbon finkatu ziren Beaugrant
eskultore franko-flandestarrei leporatzen zaie funtsatuta.
Batak Santa Katalina irudikatzen du eta besteak San Nikolas
Barikoa, marinelen zaindaria, eta jarduera horretan izan bide
zituzten interesak Basabetarrek, koru azpiko kaperetako baten
jabe zirenek.

Deustuko San Pedro eliza
Bilbao. (San Pedro plaza.
Tf: 944 754 964).

Nola heldu:
Eliza antzinako Deustuko elizatean
dago; gaur egun Bilboko auzoa
da.
Bisiten ordutegia:
Astegunetan: 17:30 - 19:30
Zapatuetan: 18:30 - 19:30
Domeketan: 10:00 - 13:00
(Kultua ematen ari den bitartean
ezin izango dira elizak bisitatu).

Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Bilbao)

• Deustuko Unibertsitatea.
(Unibertsitateetako etorbidea, z/g).

• Elejabeitia Etxea.
(Agirre lehendakaria kalea, 10).

• Larrako dorrea.
Larrako parkea.
(Agirre lehendakaria kalea).

• Bidarte txaleta.
(Agirre lehendakaria kalea, 42).

San Pedroren parrokia taxutu zen 1515 edo 1520 inguruan.
XX. mendearen hasieran, Bilboren zabaltzeko politika zela
eta, hiribilduak Deustuko elizate zaharra anexionatu zuen,
eta inertziako gotikoaren lagin noble bat hartu zuen horrela.

Eraikina

Deustuko San Pedro eliza hiru tarte ezberdinetan banaturik
dagoen nabe batean eratzen da. Burualdeko tartea zabalagoa
da, eta berari eransten zaio sakristia; iparraldeko erdikoak
badu kapera bat, eta oinaldekoak, dorrea biltzen duenak, bi
kaperatxo simetriko daramatza erantsita.

Harlandu garbiez egina, elizaren edukiera jas nobleko
eraikina gertatzen da, estilo gotiko berantiarrekoa, XVI.
mendearen lehenengo hamarkadetakoa. Eraikuntzaren
elementu nagusi guztiek islatzen dute estilo hori. Kasua dugu,
esaterako, euskarrien sistema; euskarri horiek, hiru zutabetxo
mehe erantsiek osaturiko zutarritxoak dira, eta hormetan gora
igotzen dira ganga gotikoaren  nerbiazioen abiaguneraino,
nerbiazio horiek elementu zuzen eta kurboez osaturiko oso
saretxo malgu bat eratzen dutela. Eta leihoek ere islatzen dute
estilo gotiko hori, taxuera ikusgarridun sabai-leihoak direla,
diseinuan erabat berdinak ez direnak.

Gotikoak ditugu, berebat, zutabeetako kapitelak -batzuk
landaredunak eta besteak animaliez eta gazteez apainduak-,
eta Hegoaldeko erdiko tarteko portada nagusiaren formulazioa,
moldura biribilez aberasturiko dobelak eta landaredun kapitel
eskarolatuak dituena, eta kaperetako ahoak eta nerbio
estaldurak ere.

Hori horrela dela ere, oinaldeko sarrera erdi-puntukoa da
eta dobela leunak dituela, dorrea bertan eratzen duen portiko
baten azpian. Dorre hori prisma bertikala dugu, lau zati
gainezarri dituena, zati horietako altuena, kanpai gelarakoa,
 zortzialdekoa dela. Sakristia ere ezberdina da, tenpluaren
ardatz nagusiaren zeihar kokatua burualde ostean.

Arestian egin den erreformak desmuntatu egin du portiko
moderno erasokor bat, eta, orain, kanpoaldetik ikusita, askoz
ere nabarmenagoa gertatzen da elizaren prisma etzana, bere
kontrahorma sistema boteretsu eta bere leiho lerroarekin.
Gaur egun, hirugarren portiko bat, moderatuagoa eta
administrazio eta katekesirako lekuak dituenak, historikoaren
irudia, landa motakoa, larregi ez zaurtzeko xedea du.

XVI. mendeko laugarren hamarkadan ezagutu zuen elizak
gangaketa, norbanako batzuek bertan beren kaperak eraiki
zituzten garaian. Beste bi mende behar izan ziren korua -
Antonio de Vegak 1731n taxuturiko obra garrantzizko bat-,
dorrea, Martín de Larreak 1744an eraikia, eta sakristia, Luis
Abaunzak 1769an landua, egiteko.

Kanpandorrearen hondamena gertatu zen 1847an, eta
berriro egin behar izan zen; ganga narriatuak, berriz, burdinez
grapatu behar izan ziren, eta halaxe ageri dira gaur egun.

Testua: José Ángel Barrio Loza.


