
San Juan Ebanjelaria eliza
Garai. (Plazan. Eleiza Garai erdian
dago, goiko aldean, udaletxe
atzean dagoen artearen atzean).

Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Garai)

• Garatiku etxea.
• San Miguel eliza.
• Santa Katalina baseliza.
• Momoitioko San Joanen eliza 

eta nekropolia.
(Abadiño)

• Gerediagako San Salbadorren
eliza.

San Juan eliz-parrokia txiki bat da eta XVI. mendearen
erdialdean sortu zen. Elizak barrualdean egurrezko gangaz
eta kasetoiduraz osatutako sapaiak. Gaur egun, ez da mezarik
egiten eta Garai udalerriko hainbat kultur ekintzak  antolatzen
dira barruan.

Eraikina

Historian zehar Garaiko auzokoak bi parrokiatan bananduta
zeuden, batzuk Berrizeko parrokiaren menpe zeuden eta
besteak Abadiñoko parrokiaren menpe. San Joan Ebanjelariaren
omenez egindako eliz txiki hau 1550ean eraiki zen Berrizko
San Joan parrokiaren eskumendeko gisa. Eliz xumea da, eta
burualde oktogonala duen nabe bakarra dauka. Atari erosoa
dauka, Hegoaldera begira eta Ekialdean harri ateratuez
egindako kanpaidorrea. Oinplanoa barruko lekua bateratuta
daukan elizari dagokio, ez dauka banaketarik, ezta erdiko
zutaberik ere, nabea estaltzeko sistema, berriz, egurrezko
egitura konplexuagokoa da eta Euskal Herrian gutxitan ikusten
da.

Estalkia luzeran hiru gune desberdinetan banatuta dago,
horietatik erdikoa- zeina naberik handienaz osatuta egongo
zen- limezko edo azpilezko armadura da, burualdean
oktogonala eta oinetan zuzena. Alboetako guneetan bina
horma-konkako kaperak daude, laurak egurrezkoak ere bai.
Sapaiko almizate laua eta isurualdeak kasetonatuta daude,
eta horixe da teilatuaren apaingarri bakarra, zeren egiturako
oholak zein habeak: pareak, korapilo faltsuak, gapirioak, limak
eta koadralak landu gabeko aritzaren egurrezkoak dira, tailarik
eta kolorerik gabekoak. Azpilezko sabai hauek Dueroko
haranean eta Espainako beste toki batzuetan egoten dira
baina gure inguruan dauden antzoko bakarrak Lemoizko eta
Elexabeitiako (Artea) elizak dira. Hori dela eta, uste da Garaiko
San Joanen egitura osatu zutenek Gaztelako par eta nudillozko
armadurak zituztela buruan baina ez zutela ondo ezagutzen
horiek egiteko teknika.

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

Hasiera batean nabea landutako harrizko ganga batez
estaltzen saiatu zielako aztarnak daude, baina badirudi
parrokiak ez zuela baliabide ekonomiko nahikorik proiektoari
ekiteko eta zurajen egindako konponbide merkeagoa  eta
originalagoa aukeratu nahiago izan zuen.

Nabearen zabalera osoa betetzen duen koru altua ere
zurajea da. Arku zabal baten gainean jarrita dago, eta arku
horren bazterzokoak oholtza arremetua duten bi osto dira.
Osatzen duten oholak bertikalean jarrita daude, eta zati lisoak
eta finago landuak eta alde bat alakatua dutenak  tartekatzen
dira. Arotzlan hori, baita sabaiaren egitura ere, 1616an gutxi
gorabehera amaitzen ari zen.

Eliza barruko hormetan margotuta dauden apingarriak
ere San Miguelen diru gutxi zegoelako seinalea da: arkitekturen,
landareen zurtoinen, horma-konken eta zutabeen itxura duten
tenple-pinturazko lau margo-zatiak. Badirudi, Garaiko eliztarrek
hormetan margotutako erretaula aizunekin asetu behar izan
zutela, mazoneriazko benetako aldareak izan beharrean.
Margo horietako zaharrenak, altarekoak, 1550ekoak dira gutxi
gorabehera, baina besteak barrokagoak dira, XVII XVIII.
mendekoak.

Gaur egun urre koloreko kolore askotako egurrezko alboko
bi erretaula daude. Bat zutabe salomonikokoa, 1700 urte
inguruan armatua, eta Ama Birjinaren omenez egina, eta
bestea toskanar zutabe ildaskatuetakoa, klasikoagoa eta
proportzionatuagoa, 1635ean gutxi gorabehera eraikia eta
hasieran San Antonio Abaden irudia zuena.

San Miguel elizari gehitu zitzaion azken elementua
kanpaidorrea izan zen. Dorre neoklasikoa eta txikia da, eta
kupulan amaitzen duen hiru gorputzetako dorrea da. Mateo
Barrenetxeak, Durangoko lan- maisuak, diseinatu zuen,
1850ean.

San Juan Ebanjelaria eliza (Garai)

Testua:  Alberto Santana.
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