
San Juan Ebanjelaria eliza
Berriz. (Elizondo auzoan, 3.
Elizondo auzo erdian, Berrizeko
udaletxearen ondoan).

Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Berriz)

• Berrizeko leinuaren Jauregia.
• Abadetxea.
• Isuntze Baserria.
• Andikona Santutegia.

Testua: José Ángel Barrio Loza.

San Juan Ebanjelaria elizak eta aurrean dituen antzinako
elizaren etxeek Elizondoko gune historikoa osatzen dute, orain
dela gutxi nekazalingurua zena eta gaur egun  hiri-garapenean
dagoena.

Eraikina

San Juan Ebanjelariak kanpoaldean bere hormetako eta
dorreko harri-fabrika bikaina eskeintzen du. Lau ataletako
nabe luze batean egituratuta dago, lehenengo atala burualde
estuagoa, oktogonala, prismatikoa du bukaeran. Oinetan
dorreko gidar lerdena dago eta, Eguerdi-alboa babestuz,
lauzadura eta harrizko zutabeen gainean teilapedun teilatu
daukan aterpea.

Barruan eraikin gangatua da nerbio zuzeneko gurutzeria
gotikoa eta zorrotza dauka, lehenengo atala, berriz, laburragoa
da eta sistema gotikoa  darama baina konplexuagoa. Argia
erdipuntuko leihotatik sartzen da, eta  leiho horiek
Eguerdialdera begira daude.

Koru altua eraikinaren balio nagusietakoa da. Erdiko
zutabean bermatzen diren arku apaldu biren gainean, oinetako
ia atal osoa betetzen du, eta edertasun  handiko kolomatxo
ildaxkatuezko karel bikaina eskaintzen du. Bere anboia edo
tribunatxo aurreratua ere nabarmentzen da baita enjutetako
erreliebe-tailak, eta arkuen angelu hilak ere.

Dorrea, oinetako horma erdian, arkupe bat da beheko
zatian eta zati horrek eta beste bi gehiagok osatzen dute;
goikoa, oktogonala, kanpai-gelarako.

Estilo errenazentista nabaria da eraikin osoan, biografia
konplexua badu ere: atzeko hiru ataleetako zati nagusia
1550ekoa da, korukooinak 1559an erantsi ziren, lehenengo
atala 1613tik eta 1627ra bitartean eta erretaulak ezkutatzen
duen zatia 1642-1650 artean.

Mende bat geroago, 1760an, oraingo dorrea planteatu
zen, Gipuzkoako Martin de Karrerak trazatua. Auzokoek eta
BerrizekoVillarreal ugazabak izan zuten auziagatik, azken
horrek dorrea ze zela lehentasunezkoa uste baitzuen, obra
hamar urte gehiago luzatu zen.
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Altzariak

Orain hamarkada batzuk, Berrizeko elizak altxari gutxi
daukala dirudi; hala erea, erretaula nagusiaren altzari bikaina
dauka zeinak tenplua burualdetik ixten baitu.

Egitura erraldoia da, poikromatu gabeko intxaurrondoaren
zurezkoa da, eta mahats-mordo naturaliztez ondo apainduta
dauden salomondar kolomek definitutako hiru kaletan
banatuta dago. Eta horizontalki, bi solairu gehi atikoa, irtenkari
handiko erlaitzengatik nabarmentzen direnak.

Akabera orokorra oskol handia da, izan ere horrela
sailkatzen da erretaula motetan- oskola edo azpila- hasieran
egindako egitura oktgonal batean ahokatuta dago eta. Egitura
horrek leku guztia betetzen du. Jatorrizko sagrarioa falta da,
noizbait hortik kendua.

Bere tamaina eta izugarrizko eskenografia garrantzitsuak
diren arren, Berrizeko erretaula bertan margotuta dauden
istorioak duten protagonismoa dela eta nabarmentzen da.
Bizkaiko elizetan ez baita oso ohikoa hortxe pinturak egotea.

Pinturak 1704 urtekoak dira eta  bertan hauek agertzen
dira: San Juan Patmosen -altzari erdian-, eta Kristoa  San
Joserekin, Jaungoiko Aita, eta Santa Teresa San Sebastianekin
oskolean.

Badakigu altzaria Gipuzkoako Martin de Zalduak diseinatu
zuela 1697an  eta Martin de Olaizolak egin zuela hurrengo
urteetan, baina pintereei buruz ez daukagu daturik. Iturriza
Berrizen bizi izan zen, eta pinturak Italiakoak direla esaten du.

Garai horretako madrildar pinturaren eragina (Claudio
Coello, Lucas Jordan), aldiz, nabaria da margoetan. Nikolas
Antonio de la Cuadraren presentzia ere ez dugu baztertzen;
Bizkaiko margolaria zen, Madriden ikasi zuen eta alboko
erretaulen pinturetan dokumentatuta dago.
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