
Eraikina

Bizkaiko Turtzioz haranaren erdialdean etxeak daude,
Agüera ibaiaren eskuinaldeko ertzaren ondoko bide zaharraren
alboetara lerrokaturik. Nekazaritzako etxeak eta nobleen
jauregiak dira, baseliza garrantzitsu batekin konbinatuta,
Santo Cristo de la Puente deritzona; San Pedro de la Romaña
eliza monumentala ere bertan dago, eta toponimo horrek
herriko auzune bat adierazten du: bertan egon omen zen
eliza, orain dagoen lekura eraman arte.

Eraikinaren harlanduzko eta hormarrizko hormek eremu
ia karratua sortzen dute; hiru tarte eta hiru nabe ditu, erdikoa
zabalagoa eta albokoak apur bat desberdinak elkarrengandik;
azkenean sakonera txikiko buru poligonala dago. Nabeak
mailakatuak dira lehenengo tartean; bigarren tartetik aurrera
zarpeatu egiten dira eta hori barrutik nahiz kanpotik ikusten
da.

Jokabide anitz hori, bestalde, gangen euskarrien sisteman
ere adierazten da: aurrealdean pilare faszikulatuak dira eta
atzealdean, berriz, fuste biribilik gabeko zutabeak daude, edo
hormetara itsatsitako zutabe erdiak. Horiek nerbiodun gangei
eusten diete modu gotikoan (izardunak, diseinu nahiko
uniformekoak). Koruan ere halako ganga dago eta horrek
eragina dauka azken tartearen erdialdean.

Elizan bi ate daude. Nagusia (oinetan eta kalera begira)
dorre altu baten barruko gorputzak babesten du, eta toskaniar
pilastra leunen artean sartutako puntu erdiko sarrera da.
Pilastren ardatzen gainean apaindurazko piramideak daude;
horiek bigarren gorputzaren gaineko frontoian ere ageri dira
(San Pedroren harrizko taila duen horma-hobia). Bestea,
hegoaldean, beste estilo batekoa da, lehenagokoa, gotikoa,
eta hiru arkibolten eta soingainekoen bidez apuntaturik dago;
moldura baketonatuak ditu eta klabeetan armarritxoak dauzka.
Zutabetxo ukondotuen sistema hau eskoratzen du.

Kontrahorma batean portikoaren aldetik erraz irakurtzeko
moduko inskripzioa dago. Bertan orain berokuntzarako
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instalazioa dago, eta, bertan esaten denez, eliza 1521ean
zementatu zen. Data hori ondo datorkio tenpluko aurrealde
osoari eta alboko portadari, den-dena gotiko berantiarrekoa;
baina ez gainerako zatiari, hau da, gangaren berdinketa duen
zatiari. Hori Errenazimentukoa da; 1550aren inguruan hasi
eta 1620an amaituriko estilo klasizistako obra (portada nagusia
eta dorrea).

Gotikotik Errenazimendurako plan aldaketa izan zen,
lehentxoago Gueñesko Andre Marian ere gertatu zen bezala.
Bi kasu horietan, emaitza bikaina izan zen eta euren interesaren
zati bat horrexetan oinarritzen da.

Altzariak

Elizak erretaula aberatsak ditu eta horiek estilo barrokoko
multzo garrantzitsua osatzen dute. Handienak estilo klasizistan
pentsaturiko egitura dauka, eta erliebeetan nahiz eskulturetan
oinarrituriko informazio ikonografikoa ere bai. 1626 urtetik
aurrerakoa da eta, erretaulagiletzat, eskultoretzat eta
polikromiagiletzat, Agustín Gil, Bartolomé de la Cruz, Bartolomé
Martínez, Pedro Bernales, etab. maisu kantabriarrak aipatzen
dira.

Alboetatik, bata Amor Hermosokoa deritzon Ama Birjina
(ezkerrekoa) eta bestea Socorrokoa edo Carmengoa
(eskuinekoa), interesgarriena azken hori da; izan ere, garden
bat errespetatu eta Jeseko Arbolaren historiako erliebeak
aprobetxatzen ditu (XVI. mendearen erdialdeko erretaula
errenazentista zaharra). Altzariak Francisco Martínez de Arce
erretaulagileak egin zituen, 1680etik aurrera, baina elizako
zaindariaren taila ez zuen horrek egin, taila hori geroagokoa
baita.

XVII. mendeko beste erretaula barroko bat ere badago,
Jesusen Bihotzarena (eskuinetara). Erlikiarena (elizaren
bestaldean), berriz, Bizkaian zurean egindako estilo
neoklasikoko egiturarik ederrenetarikoa da. Gutxi gorabehera,
1800ekoa da.

San Pedro de Romaña eliza

Testua: José Ángel Barrio Loza.

San Pedro de Romaña eliza
Trucíos - Turtzioz. (Jose Antonio
Agirre. Turtziozko administrazio
gunean dago, Udaletxetik hurbil
eta zezen-plazaren ondoan).

Bisitak egiteko ordutegia:
Meza orduetan edo giltza
parrokoari eskatuta.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
• La Puente dorrea.
• Tueros jauregia.
• La Puente jauregia.
• Zezen-plaza.
• Machín jauregia.
• Villafuerte jauregia.
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