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Eraikina

Ahedoko San Migel elizaren oinplanoa angeluzuzena da,
bertan, hiru tarteko nabea dago sartuta; azken tartea
laburragoa da, korurako, eta horrek sakonera txikiko buru
angeluzuzena dauka erantsita. Ezkerretik bi elementu ditu:
San Antonioren kapera eta sakristia.

Barruan, eraikuntzaren materiala manposteria da eta hori
ezkutaturik dago, harrizko zilarren itxura egiten duen
luzituaren bitartez. Harrizko aulkiteria, bestalde, izkinetan,
kofaduren zehazpenean, gurutzerian, kanpai-horman eta
abarrean erabiltzen da.

Tenpluko hiru tarteetan gurutze formako pilastrak daude,
eta horien goiburuan kapitel klasikoak daude (toskaniarrak),
gangen maila markatzen duen moldura leunaren bidez lotuta.
Euskarriko elementuen gainean puntu erdiko arkuak daude
eta horiek izardun gurutzeriako ganga sortzen dute, lehenengo
tarte bietan; oinen eta goiburuaren aldea, berriz, kanoi-ganga
batekin estalita dago. Paduako San Antonioren kaperak,
halaber, gurutzeriako ganga bat ere badauka. Korua zurezko
egitura modernoa da eta bi oin zuzenek euskarritzen du.

Kanpoaldean, jokabide bolumetrikoa koherentea da
barruko egiturarekin; nabe handiak erabateko protagonismoa
dauka; hori portikoak inguratzen du eta horrek sakristia dauka
itsatsita.

Hegoaldeko tarte bakoitzean irekitzen diren hiru leihoburu
eduki arren, eliza iluna da.

Tenpluak bi sarrera ditu, bata hegoaldeko horman irekita
eta bestea oinetan zentraturik. Lehenengoa bi gorputzeko
portada handian antolaturik dago. Beheko gorputzean sarbidea
dago; puntu-erdiko arkua duen pasabidea da, pilastra
toskaniarrak dituena. Erlaitzak, bestalde, boladun pinakulu
triangeluarrak ditu; erlaitz horrek goiko gorputzarekiko
banaketa zehazten du. Gorputz horrek, erdian, leihoburudun
horma-hobia dauka, eta erromatar frontoia ere badu, eta
horrek pinakuluak eta goiburuan gurutzea dauka. Oinetarako
sarbidea eredu horren aldaketa apalagoa da.

Portikoa perimetrala da eta zezen-plaza txiki bati lotuta
dago. Zurezko oin zuzenek euskarrituriko teilapea da; lurzorua,
berriz, hareharrizko harlauza ilarek partzelaturiko enkatxatua
da.

Kanpai-horma egitura bikaina da, oinalde altu batean eta
puntu erdiko kofaduradun bi gorputzetan antolatua, azken
horiek kanpaietarako; kanpaiak lotuta daude elkarri.

Bizkaian, XVII. mendean parrokia-tenplu oso gutxi eraiki
ziren; Ahedokoa ondo egokitzen da eliztar moderatuaren
beharrizanetara. Portadetako forma arkitektonikoak eta kapitel
toskaniarrak dituzten pilastren erabilerak klasizismoa
dakarkigute gogora, apaindurari inolako garrantzia ematen
ez zaiolarik.

Eliza XV. mendeko azkenetan sortu zen; hala eta guztiz
ere, jatorrizko tenplua ez da gaur egunera iritsi; gaur egun
ezagutzen duguna jatorrizko orubean berreraikitakoa da,
XVII. mendeko lehenengo urteetan berreraikitakoa, herriko
pertsona batek egindako legatuari ezker: Diego de Ahedo
jauna, Palermoko artzapezpikua. Kapera handiaren obra
Domingo Vélez de Palaciorekin kontratatu zen (Liendoko
hargin maisua). 1628an obra bukaturik zegoen, sakristia eta
portikoa izan ezik. 1709an, jatorrizko kanpai-hormaren ordez
herriko Antonio de la Brena arkitektoak oraingo kanpai-horma
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jarri zuen; horrek, handik gutxira (1713), Paduako San Antonio
kapera eraiki zuen. XVIII. mendean portikoa (1734an) eta
sakristia (1741-1744) eraiki ziren.

Altzariak

Altzariei dagokienez, aipatzekoa da erretaula nagusia,
estilo klasizistakoa, Luis de la Peña arkitektoak eta Felipe de
la Gorgolla eskultoreak egindakoa (1640). San Antonioren
kaperan, aipatzekoa da bertako titularraren irudi bikaina:
Paduako San Antonio Jesus haurrarekin (rococo estiloa).
Segurutik Madrileko tailerrekoa da.

Ahedoko San Migel eliza
(Karrantza Harana / Valle de Carranza)

Testua: Ana Isabel Leis Alava.

Ahedoko San Migel eliza
Karrantza. (Ahedo auzoa).

Nola heldu:
Karrantzako Udaletxetik “Lanzas
Agudas” dioen desbideratzea
hartuko dugu; handik kilometro
batera, “Ahedo-La Lama” dioen
desbideratzea hartuko dugu
ezkerretara.
Bisitak egiteko ordutegia:
Gehienetan itxita dago. Giltzak
abatetxean daude.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Karrantza)

• Gramatikoen plaza eta 
ikastetxea.
(Ahedo).

• Jauregia eta Villapaterna 
ermita.
(La Lama auzoa).

• Portillo txaleta.
(La Tejera, 1).

• Udaletxea.
(Concha auzoa).

• Hernáiz txaleta.
(Concha auzoa, 71).

• San Joan eliza.
(Pando auzoa).


