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Arespakotxaga-Mendibil
jauregia
Elorrio. (Don Tello, 1).

Bisitak egiteko ordutegia:
Jabetza pribatua da.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Elorrio)

• Jara jauregia.
(Balendin Berriotxoakoa, 2).

• Sortze Garbiaren eliza.
(Gernikako Arbola plaza).

• Esteibar Arauna jauregia.
(Urarka, 2).

• Igarza jauregia.
(Gernikako Arbola plaza).

• Udaletxea.
(Gernikako Arbola plaza).

• Arabio jauregia.
(San Pio X).

• Lariz jauregia.
(Puskantz).

• Santa Ana komentua.
(Eleizburu, 4).

Testua: Ana Isabel Leis Alava.

XVII. gizaldean Elorriok bizi zuen oparoaldia zela eta,
garaiko leinu garrantzitsu askok jo zuen bertara eta beren
jauregiak bertan eraiki. Horixe egin zuen Austrien
administrazioaren barruan ondo kokatuta zegoen
Arespakotxaga-Mendibil familiak.

Bere jauregi apartak, herriko noble eta zaharrenetakoak,
lekutze miresgarria dauka plaza nagusitik gertuan. Alde
guztietatik librea eta lorategi bikain batez inguratuta, erdi-
urbano motako eraikinen artean kokatzen da, hau da,  herri
gune baten erdian kokatuta egon arren, nolabait landako
izaera ematen dioen ingurune natural batean bilduta dago.
Ezaugarri hau ohikoa dugu Elorrion ezezik (Tola, Casajara...),
jaurerriaren beste alderditan ere: Abadiñon (Muntxaraz),
Ermua (Valdespina) edo Durangon (Etxezarreta) esaterako.

Arespakotxaga da estilo barrokoaren aldaera soilean,
edergarri gabekoan, gure herrialdean eraiki ziren lehen
jauregietakoa, ondoren Durango aldean eraiki ziren askoren
eredutzat hartu zelarik.

Eraikina

Jauregia erresidentzia jasoaren motako etxaleku bat da,
Bizkaia jaurerriaren batez bestekoaren gainetiko kalitatezkoa.
Altuera bi gehi ganbara duen bolumen kubikozko eraikina
da. Harearri errezko hormak ditu, bikain estu eta eskuairatua,
sartaldeko fatxadaren behe solairuan izan ezik, zein
harlangaitzezkoa baita.

Fatxada nagusia hiru bider hiruko galbahe zurrunaz osatzen
da. Beheko solairuan, erdian, sarbidea zabaltzen da,
ateburuduna, belarriz errematatutako plaka lauzko inpostaz
definituta. Forja burdinazko kareldun bi bao handiz babestuta
dago.

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

Planta noblean beste hiru leiho zabal urratzen dira,
eraikinaren gainerako beste hutsuneak bezala, moldura lisoz
markoztatuta. Hauen angeluak  belarri eta zilarretan hausten
dira, XVII. gizaldian oso boladan zen motibo arkitektonikoa.
Erdiko kofaduran zehar balkoi txiki batera iristen da, zeinek
forja barroteak dituen, herrian oso zabalduta dagoen motako
korapiloak dituena, gutxi konpondutako arta zuztarra
modukoak. Azken altueran hiru leihatila txiki urratzen dira.

Armarria nabarmentzen da, fatxada nagusia eta sortaldera
jotzen duenaren artean tolestua. Lekutze hau ez da
nolanahikoa, zeren hauxe baita plaza nagusitik jauregira
hurbiltzen goazen aldetik familiaren arma heraldikoak ikus
daitezkeen leku bakarra.

Multzo osoa errematatu egiten da moldura erlaitz  eder
batez, eraikinari orokorrean dagokiona, teilatu hegalak haren
gainean zabaltzen delarik. Azken elementu honi buruz
azpimarratu egin behar da zurburuen langintza ikusgarria,
kiribilduak eta erdian kordoiez  apainduak.

Sartaldeko fatxadatik galeria ikusgarri bat irteten da,
toskanar estiloko  zutoinen gaineko erdi-puntuko lau arku.
Etxe bizigarrien adibide ona, non eguzkiaren gozamena,
lorategia eta ibilbidea  hobe ezinak diren.

Jauregi honen soslaiaren beste ezaugarri behienetakoa
dorre txikia da, hiribilduaren antzinako harresiaren
hondarrekoa dena, sortaldeari begira dagoen fatxadari
erantzita agertzen dena. Egitura originala da estilo gotikozko
arku apuntatuekin. Bertan are orain ere ikus daitezke kainoi
bi, jauregiaren gerla eta defentsa funtzioaren aztarna eta
sinboloa.

Arespakotxaga-Mendibil jauregia (Elorrio)


