
Andra Maria eliza
Mañaria. (Andra Mari kalean, 3).

Nola heldu:
Durangotik etorrita, Mañari
udalerrian sartu eta harrobiak
pasatu bezain laster, gure eskubian
dagoen seinale batek eliza non
dagoen erakusten digu.
Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Izurtza)

• Arana Jauregia
• Etxaburu eta Bekotorre 

dorreak.
(Abadiño)

• Urkiolako Santutegia.

Ibaiaz beste aldera, Mañaria elizateko erdigunetik ez oso
urrun, zeina errepidean zehar eratuta baitago, -Durangoko
antzinako gurdibidea-, Jasokundeko Andra Mariaren eliza
dago, eleiza hori Durangaldeko interesgarrienen artean dago.

Bere ezaugarri nagusiak hauek dira: egurrezko ganga, aldi
neoklasikoaren ostean eliza handitu zenean jatorrizko obra
errenazentistari eustea, eta azkenik bere altzari ederrak.
Alderdi hauengatik guztiengatik nabarmentzen da inguru
horretako elizen aldean.

Eraikina

Hiru aldetan banatu dagoen nabe bakarreko eraikina da,
burualde oktogonala (prismatikoa) dauka eta oinetan
bukatzeko atari perimetral batera eramaten duen dorre eder
bat dauka; ataria gaur egun guztiz berrituta dago.
Nabarmenena bere egurrezko ganga da, gotiko erara egiten
ziren harrizkoen facsimil mimetikoa. Oso konplexua da, izartua
eta nerbio okertuak eta giltzarri ugari baititu. Ez da Bizkaiko
adibide bakarra baina bai interesgarrienetariko bat. Agirietan
1586tik 1590era bitartean agertzen da: garai hartan Pedro de
Mazaga maisua egiten ari zen, eskualdeko arotza eta erretaula-
egilea. Ganga horien diseinua harrizkoena bezalakoa da, alde
horretan harria oso erabilia zen, eta horiekin okertu ziren
hasieratik eraman zuten luzituengatik.

1850ean, eliza handitzeko beharra egon zenean, beste zati
bat eta dorre bat erantsiz, Francisco María de Aguirreri,
Durangoko arkitekto akademikoari, deitu zioten. Horrek
azkenean, leihoei eta gangaren diseinu berari dagokienean
jatorrizko obra errenazentistari eusteagatik harritzen duen
formula proposatu zuen. Garai horretan oso gutxitan erabiltzen
zuten jarrera izateagatik aipagarria da. Diru arazoak zirela
eta denbora gehiago eman zuten eraikitzeko, 1862an, baina
emaitza bikaina da.

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

Erretaula eta organoa

Erretaula barrokoak, bost, eta organoa dira Mañariko eliza
aberasten duten altzari nagusiak. Erretaula handiena egur
polikromatuzkoa da eta bi gorputzetan banatuta dago atikoa
eta bost kale dituena. Barrokoa da abina ez oso apainduta
eta informazio ikonografikoz istorio sakratuez egindako
erreliebez eta santuen irudiez. Agirietan agertzen da Foruko
erretaula egilea eta eskultorea, Antonio de Alloitiz, horren
egilea izan zela, alde horetan Gregorio Fernandezen gaztelar
naturalismoren jarratzaile onenetarikoa. 1641 urtetik aurrera,
denetarik egiten zuen, baina polikromia bikaina pixka bat
beranduagokoa da, 1673 urtekoa, beste bizkaitar batena,
Martin de Elorriagarena hain zuzen.

Alboko erretaulek, Arrosarioarenak eta Kalbarioarenak,
interes handiko pieza batzuk dituzte. Arrosarioaren taula
batez ere, pieza rokoko fin-fina eta bustoz inguratuta dago,
hau da, emakumeen erlikarioez eta zaharragoak diren eskultura
txiki batzuez. Altzariak 1684koak dira eta Garaiko erretaula-
-egileak, Domingo de Barraikuak, egin zituen.

Horrek ere Inmakulada eta Andra Maria doloretakoaren
erretaulak egin zituen, erretaula horiek interes gutxiagoko
ikonografia erakusten dute.

Koruko organoa ondaren honetan inportantea da, bai bere
kalitateagatik bai Bizkaiko zaharrenetariko bat izateagatik.
Kaxa rococo estilokoa da, eta polikromatu gabeko egurrezkoa
da, eta Juan de Urkizaren, Durangoko erretula eta taila
egilearen, tailerretik ateratako obra da. Elizan egon zen hori
handitu baino lehen, eta bizkarralde gogordun hamairu
jarlekuko aulkiteri xumearekin lotuta dago, horiek ere
polikromatu gabeko egurrezkoak.

Andra Maria eliza (Mañaria)

Testua: José Ángel Barrio Loza.
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