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Eraikina

Santecilla eliza baserri arloko Karrantza haraneko
komunitate txiki baten zerbitzuko eraikin erlijiosoa da.
Hormarriz eta harlanduz landurik dago; bere espazioa bi tarte
karratutan eta horien besteko zabalera duen buru poligonal
batean banaturik dago. Gainera, lehenengo tarteari bi kapera
erantsita daude, eta ezkerrekoa (San Joan Bataiatzailea) bestea
(Arrosarioa) baino sakonagoa da. Inguru horiek irizpide
bateratuz estalita daude, gotiko erako gangarekin: erradiala
buruan, eta izarduna (tertzelete motakoa) tarteetan nahiz bi
kaperetan. Estaltzeko sistema horren bultzadei eusten
laguntzeko, kontrarrestoak daude leku egokietan (harlanduzko
estriboak edo kontrahorma mailakatuak).

Elizak sakristia dauka, eskuineko sorbaldan, buruan eta
Arrosarioko kaperan euskarrituta; era berean, gurutzeriako
ganga batekin estalita dago. Tenpluaren sarbidea gorantz
luzatzen den fatxadaren zatia da (kanpaietarako kanpai-horma
dago). Puntu-erdiko garaipen arkuko sistema da, pilastren eta
bi solairuren artean murriztuta; altuena horma-hobi bakuna
da, hori ere pilastren artean, eta bertan zaindariaren harrizko
irudia dago, Santa Zezilia.

Portada-fatxada horrek eraikin osoaren estiloa adierazten
du, barroko klasizista; apaindurarik gabeko bertsio zurruna
da, nahiko kontserbadorea; aukera hori Kantabriako
hargintzako lantegiek XVII. mendeko hamarkada askotan
(XVIII. mendeko hamarkada batzuetan ere bai) egindakoa da.
Ez dago dokumentazio handirik, baina dagoenak mende
aldaketarantz garamatza (XVII-XVIII), 1711rantz, orduan Juan
Prieto Ahedoren legatua aprobetxatu baitzen; hori bertako
pertsona ospetsua izan zen, Gorteko Administrazioan lan
egiten zuena, eta 1715ean hildakoa; horrek jauregi erregularra
eraiki zuen bere familiarentzat, gaur ereiterako etxea dena,
elizaren atariaren aurre-aurrean kokatua.

Santecillaren parrokia Erdi Arorako eraturik zegoen, eta
1416an ere aipatzen da. Erdi Aroko eraikina oso narriaturik
iritsi zen VII. mendera, eta Burgosko apezpikutzako
bisitatzaileak (1636an) hori berehala berritzeko agindu zuen.
Hala ere, ez zen hori egin, parrokia oso pobrea baitzen;
azkenean, goian aipaturiko legatua lortu zen, auzokoek Prieto
Ahedori kapera pribatua eraikitzeko eskubidea laga ziotenean,
San Joan Bataiatzailearen kapera; eremu horrek “pendent”
deritzona aurkitu zuen 1734an, eurek Arrosarioarena
eraikitzeko agindu zutenean. Ordurako, Prieto Ahedorena
Negrete jaunaren jabetzakoa zen (Karrantzako leinu ospetsu
bateko kidea).

Santecilla elizak, bere duintasunean, oso ondo adierazten
du Enkarterrietako erlijio arkitekturaren maila ertaina, eta
bere izaera zorrotzak eskualdeko barrokoaren aukera ere
adierazten du.

Altzariak

Aurrealde osoa erretaula nagusiak betetzen du; zur
polikromatuzkoa da, gorputz bat dauka, banku gehi atikoaren
gainean, hiru kaletan. Halako erretaula barrokoei erretaula
kaskaron esaten zaie, eta zenbait euskarri mota konbinatzen
ditu: zutabe salomonikoak, bulbosoak eta estipiteak. Bertan,
Asisko San Frantzisko eta Paduako San Antonio santu
frantziskotarren tailak daude, eta erdian Santa Zeziliarena
dago; atikoan, azkenik, Kristo apolinearra dago, zutabeari
lotuta (eskultore fidagarriak egina).

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

San Joan Bataiatzailearen kaperako erretaula txikiagoa da,
baina estilo eta mota berekoa; titularraren taila, San Joan
Bataiatzailea bildotsarekin, aipagarria da. Kaperaren jabetza
pribatua agerian jartzen da berori ixten duen burdinazko
sarean (Bizkaiko interesgarrienetarikoa, estilo horri
dagokionez), baita jabearen armetan ere, atzealdeko horman
tailatuak.

Bi erretaula horiek Pedro López Palacios eta Francisco de
Vega artista kantabriarrek egin zituzten, zenbait agiritan
jasotakoaren arabera, eta 1714an egin zuten lan hori. Handik
hiru urtera Juan Bautista Pico de la Edillak kobratu egin zuen
horiei urre kolorea emateagatik. Maisu horiek Santecillan utzi
zutena aipagarria da.

Beste alde batetik, Arrosario kaperako altzariak narriaturik
daude, eta taila batzuk berriro aprobetxatu dira (zenbait
estilotako tailak).

Santa Zezilia eliza. Santecilla
(Karrantza Harana / Valle de Carranza)

Testua: José Ángel Barrio Loza.

Santa Zezilia eliza. Santecilla
Karrantza. (Santecilla auzoa).

Nola heldu:
BI-630 errepidetik, Ramales de la
Victoriarako norabidean, eskuinetara
dagoen desbideratzea hartuko dugu,
Molinar deritzon bainuetxea igaro
eta gerotxoago. Pozalaguako
kobazuloetara daraman
desbideratzea da. Handik kilometro
batzuetara, eskuinetara dagoen
beste desbideratze bat hartu eta
Santecillara iritsiko gara.
Bisitak egiteko ordutegia:
Gehienetan itxita dago. Giltzak
abatetxean daude.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Karrantza)

• Palominotarren bainuetxea.
(Molinar auzoa).

• Pozalaguako kobazuloak.
(Ranero auzoa).

• Biañezko eliza zaharra.
(Biañez auzoa).

• Angulo jauregia.
(Biañezko Manzaneda auzoa).

• Lamako trikuharria.
(Lama auzoa).


