
Amezaga Jauregia
Mallabia. (Azkaldea Kalean, 5.
Mallabiko erdigunean, Andra
Maria elizatik oso hurbil, erraz
ikusten ez den arren).

Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Mallabia)

• Andra Maria eliza.
• San Pedro baseliza.

Mallabitik eta Ermurantzako errepideari jarraituz, Santa
Maria auzoan, Bizkaia Jaurerriko herri-jauregirik ederrenetariko
bat dago.

Juan Bautista de Urizar eta Amezagak, Gazteluko Erregeren
eta Gorengo Kontsejuko kaperauak, Inkisizioaren ohorezko
idazkariak eta Madril hiribildu eta Gorteko inklusako
administratzaileak, agindu zuen jauregia eraiki dezatela XVIII.
Mendearen erdialdean.

Garrantzitsuena eraikitze bi era desberdin batzean datza.
Alde batetik, Mallabira begira dagoen fatxada trinkoa, zurruna,
eta iluna da. Barroko Zorrotzaren azkenengo aldikoa da, hau
da apaingarririk gabeko barrokokoa, eta mundu neoklasikoan
araua izango denaren mugan dago.

Sartaldeko galeria zabaltzeko orduan hartzen den erabakia
eskualde barruan exotikoa da eta beste lekuetako (Gaztela,
Errioxa) eraikitze-gustuarekin bat dator. Beraz, eraikinaren
promotoreak Madril Hiribildu eta Gortearekin zeukan harreman
kontuan hartzekoa da.

Eraikina

Amezaga jauregia bolumen kubikoko eraikuntza sendoa
da, badauzka hiru maila eta ganbara, lau isurialdeko teilatuak
estalia.

Bere originalitatea bidaiariari eskaintzen dizkion perspektiba
bietan datza: Areitiotik ailegatzen bazara fatxada arina, arkuen
arteko galeri zabalez, aurkituko duzu. Mallabitik, berriz,
eraikinak itxura trinkoa, hermetikoa eskaintzen du XVIII.
mendearen erdialdean Bizkaian nagusitzen zen eraikitze
erarekin bat eginez. Eraikina osatzen duten beste bi aldeek
ez dute interes artistikorik.

Fatxada nagusiak manpostu luzituaz moldatzen ditu bere
hormak, eta harlandua egituraren elementuak nabarmentzeko
uzten du: pisuak mugatzen dituzten plaka soileko inpostak,
baoetako ingurua, eta eskinetako kateak.

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

Bao bost ardatzetako sare bat eratzen da. Bere banaketa
nahiko originala da lehenengo bi ardatzei garrantzia ematean,
pixka bat eraldatutako perspektiba sortuz, erdiko ardatza
ikuslearenganantz nabarmenki hurbiltzean.

Sarbide nagusiak puntu-erdiko arkua dauka eta eraikinaren
erdialdetik mugituta dago. Bigarren mailan dintel itxuradun
ate-leiho handi bi urratzen dira, eta horietatik burdin forjatuzko
kareledun balkoi bietara ateratzen zara. Hormatalean Urizar
abizenaren armadun armarri ikusgarria dago. Hirugarren
solairuan beste bi bao daude, dintelduak eta kareldunak.

Fatxada honetako beste elementuak hutsune dintelduak
baino ez dira, silarri irregularrek inguratuak eta ganbarara
heltzean txikiagoak dira. Beheko solairuan ukuilurako sarrera
baino ez da nabarmentzen, erdipuntuko arkukoa eta, bere
hasierako funtzioa galduta, hormaz ixteko agindu zen.

Hegoaldeko alderdian fatxada askoz arinagoa da, aerea.
Pilare lerdenetako bost ardatz bertikaletako galeria
arkitrabatuaz eratuta dago, pilareak horizontalean burdin
forjatuzko karelekin lotuta daude eta alboetako antetan
bukatzen dira.

Planta nagusien pilareek toskanar ordeneko kapitelak
daramatzate. Beste alde batetik, balkoiek XVIII. mendean oso
hedatuak izan ziren burdinazko ereduak dituzte, madari
itxurako korapiloez. Fatxada honetan zabaltzen diren baoek
ez diote galerian markatutako erritmoari jarraitzen. Tamaina
desberdinetakoak dira eta horman urratzen dira gutxi
gorabeherako era irregularrean. Ganbararen mailan, ikustokia
zurezko egitura batez ixten da.
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