
Lorategi trauskil baten zuhaitzek erdi ezkutatuta, Izurtzako
San Nikolas elizatik metro gutxitara altxatzen da D. Juan
Ramon de Aranak 1852an eraiki zuen jauregia. Multzoak
betidanik hartu du atentzioa; Delmas gidaliburuak ere lerroalde
bat eskaintzen zion 1864 urtean.

Jauregiaren berezitasunak begi bistakoak dira jaurerriaren
beste edozein eraikin urbano edo landakoren aldean. Beste
arrazoien artean aipatu beharko lirateke jauregiaren alderdi
exotikoak eta multzoak duen bizileku neurri paregabea.

Argitaratu gabeko agiri batetik hartutako testu batean
aurkitzen dugu aipamen hau: "Aranak bere eta bere familiaren
solaserako beharreko era handienekin eraikiarazi zuen jabetza
handitsua, non aldi luzeak  igarotzen zituen, udan eta urtaro
onetan...,". Aipamen honekin nahikoa dugu Arana jauregiari
errenazimenduaren italiar erako landetxe dimentsioa egozteko.
Argi dago ez dela kasu bakarra, ez eta Bizkaiko lehena ere,
baina bai, ordea, garrantzitsuenetako bat.

Juan Ramon de Aranak, Carlos III.aren Ordenako zaldunak,
obrari ekin zion Cornelia de Ampuero bere lehen emaztea hil
zenean. Bera hil zenean, 1860an, bere oinordekoak, Tomas
Jose de Arana Ampuerok erosi zuen oinetxea, gaineko
ondorengoak urteko 2.500 errealezko errentaz indemnizatuaz.
Tasazioa eta peritajea Antonio de Goikoetxea bermeotarrak
egin zuen, une hartan Bizkaian zegoen arkitektorik onenak.
Beharbada berari egotzi behar zaio luxuzko landetxe eta
solaserako finka gisako hartzen den Izurtzako etxaleku hau.

Jauregiaren alde deigarriena duen lengoaia jasoa da,
neoklasizismo dagoeneko dekadente batekoa eta Bizkaian
ohi denaren bestelakoa. Bestelakoa da, esaterako, Aranak
berak 1846an Izurtzaren beste paraje batean eraiki zuen
upategidun basetxearen aldean. Lengoaiak gehiago
gogorarazten du Frantziako II. Inperio estiloa (mansarda
delakoaren nolabaiteko zentzuko ganbara) Espainiako
isabelinoa baino, atarikoa-balkoia formula estilo klasizistan
hemen XVII. gizaldiaren hasieratik oso zabalduta egon arren.

Eraikinaren data burdinez funditutako txartel batean
ezarria dago atearen ardatzaren gainean: Reedificado por D.
Juan Ramón de Arana / Año 1852.

Aranaren fatxada sortaldera zabaltzen da, eguzki
sorberriaren maitasunera, eta kofadura bost ardatzetan eta
oso garbi hierarkizatutako hiru oinetan moldatzen da,
nobleena erdikoa dela. Honetan, leihoak burudunak dira, oso
proportzionatuak eta harearri arduratsuzko horma batean
hustuta. Izan ere, balkoi txiki berdinduak dira, burdin
fundituzko karel behedunak eta  frontoi labur horizontalez
estaliak.

Beheko solairuak leiho piska bat etzanak dauzka, eta
goikoak, moldura zuzenezko erlaitzez ondo bereziak, behe
leihoak eskaintzen ditu, oinarrian gorantz egiten duten
kiribildura atseginetan amaitzen diren frontoiez estalita.
Teilatuaren hegalaren azpiko erlaitz lerroa, bost gingilezko
lau erroseta sekuentziez osatuta, nortasuna ematen dio
alderdiari.
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Sarbide nagusia zentratua agertzen da eta harburudun
itxura soila hartzen du, baina gero handitu egiten da balkoirako
metro bat edo zerbait gehiagoko irtengunea duen mentsulari
eusten dioten bi zutoin toskanar libreetan oinarrituta.

Zalditegiak aparteko eraikin batean daude, askoz xumeagoa
dena, jauregiaren zerbitzu atearen ondoan, atzeko aldean.
Sarbide zuzena dauka kaletik ate eta ibilbide bereiztuen,
gurdiak erabiltzeko ate batera ematen dutenak.

Lorategian, harlangaitz eta burdin barrotezko horma hesia
definitzen duen magnolioz betetako zuhaitz eremu bat, non
arrantzakoa ere oraindik identifikatzen baita, burdinoletako
anteparak bezala solaserako erabiltzen zen urmael bat, eta
zuhaitzez lerrokatutako ibilbide bat eta beste osagarri batzuk.

Urteak dira Arana jauregia laborari etxe bilakatu zela,
finkaren xarma gordetzen ezertan lagundu ez duena.

Arana jauregia (Izurtza)

Arana jauregia
Izurtza. (Elizalde auzoa, 23).

Sarbidea:
Jauregia Durango-Urkiola
errepidearen ezkerraldean dago,
Izurtza udalerriaren barruan.
Bisitak egiteko ordutegia:
Jabetza pribatukoa da. Kanpoko
ikuspegia soilik.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Izurtza)

• San Nikolas eliza.
• Bekotorre edo Izurtza 

dorretxea.
• Azpazar errota.
• Zabala oinetxea.
• Aranekoa burdinola.
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