
Santa Ana Arkua
Durango. (Andramari kalean, 1.
Durangoko alde zaharraren
erdian).
Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Durango)

• Kuritziaga Gurutzea.
• Etxezarreta Jauregia

(Arte eta Historia museoa)
• Udaletxea.
• Tabirako San Pedro eliza.

Harresia, Erdi Aroan hiria eta herria bereizten zuten
elementu morfologikorik onenetariko bat da. Fortifikazioak
bi mundu bereizten zituen eta erdi aroko euskal hiribilduek
harresia eraikitzen zuten kanpoko arriskuetatik babesteko.
Hesietan atari fortifikatuak eta ateskak egiten ziren eta horiek
urruneko herrietara edo inguruko nekazal gunera joateko
bideen abiapuntuak ziren.

Horixe da Durangoko kasua, kostaldea eta Gaztelaren, eta
Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko komunikazio lokarriaren
papera zuen erdiaroko hiribildua. Durangoko harresiaren ate
batzuei buruzko dokumentazio literarioa edo grafikoa geratu
da, baina bakarrik batek irauten du gaur egun. Horixe da
Santa Ana Arkua, izen bereko plazan dago, Gaztelarako bide
zaharraren irteeran, XVIII. mendearen bukaeratik gurbidea
izan zena. Hiribilduko monumentu guztietatik agian ate
enblematikoena da, Durango kanpoaldearekin ondoen
identifikatzen duena. Sinbolikoki bere balioa zalantzarik
gabekoa bada, bere balio artistikoa ere bai.

1734an Udaletxeak Gaztelurako bideko ate errenazentista,
jadanik oso hondatuta, garai horiekin bat zetorren beste
formula batekin ordezkatzea erabaki zuen, eta diseinua eta
baldintzak Durangoko Juan  de Herdoiza arkitektuari agindu
zizkion Urtearen amaieran errematea antolatu zuten eta 5.000
errealen truke Berrizko harginari, Juan de Zubiagari, egokitu
zitzaion. Hargina obra zaharraren armak -1566ko armarria-
errespetatzera behartu zuten.

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

Santa Ana Arkua luxu handiz eraiki zen: bi pisutako
garaipen-arku izugarria eta erdi-puntuko arkodun 3,44 m-ko
pasabidea dauka beheko pisuko hareharrizko silarrizko masa
gogorrean hustua. Zabaltza txiki baten gainean bigarren pisua
eraiki zuten, Austrien armak dituen atiko bat, erdialdean
kanpoaldetik, horma-konka bat edo oskol itxurako nitxoa
plazarantz barrualdetik eta, alboetan, bi ardatz simetriko edo
garitoi zilindrikoak  kupulaz estaliak -haietariko bat eskailera
kiribileko tortzel bat jartzeko- eta multzoari militar kutsua
ematen diote.

Itxura garaiarekin bat dator, euskal arkitekturan eta
gutxiago bizkaitarrean oso nabarmena ez den barrokoa. Izan
ere, arkuaren alboetan moztutako plaka xumeak, inpostak,
armarriaren akaberako frontoi triangeluarra, pilastren gaineko
boladun pinakuluen sistema zeintzuek tortzelen bolumena
leuntzen baitute, kalostra..., dena da oso egokia, barroko soil
eta apinduaren arteko bide erdian.

Oreka hori, aldeen irudi harmonikoa, Oreka hori, aldeen
irudi harmonikoa, edertasuna eta, duen monumentu izaera
eta bide-atearen funtzioak, Santa Ana Arkuaren balio nagusiak
dira.

Durangoko leku pribilegiatu batean kokatua, arkuaren
zabaltza txikia erlijio-jaietan eta herriko jaietan agintarien
tribuna gisa erabilia izan da.

Santa Ana Arkua (Durango)

Testua: José Ángel Barrio Loza.
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