
Jauregia Pando auzoan kokaturik dago, haranaren barruko
leku pribilegiatuan; ondo kokaturik dago ibaiaren ibarrean,
Turtziozko parroki elizatik hurbil; fatxada nagusia errege
bidearen aurrean dauka eta, bertatik, zezen-plaza ikusten da.

Eraikina apaindura gabea da; bolumen paralelepipedo
etzana da, oinplano angeluzuzen aglomeratukoa, lau hegaleko
teilatuarekin estalia. Hiru solairutan antolaturik dago; horiek,
alde guztietan, plaka leuneko molduren bidez banaturiko hiru
solairu dituzte. Egiturako elementuak (kofaduren markoak,
izkinetako kateatxoak, solairuak zehazten dituzten
platabandak) eta fatxada nagusiko hormak parekatzen ditu,
azken horiek hareharri txigortuko harlanduz eginak; gainerako
zatirako, harlandua erabiltzen du, silarriak imitatuz luzitua
eta pintatua.

Fatxada nagusia aipagarria da; kofaduren hiru ardatzeko
hiru altuerako erretikuluan zatiturik dago, eta kofadura
horietatik erdikoa nabarmentzen da: behe solairuaren erdian
sarrera irekitzen da, pilastren arteko kofadura handia; pilastra
horiek goiko solairuko balkoia zulatu arte altxatzen dira eta
bolekin apaindutako diamantezko puntan sartutako
piramideetan amaitzen dira. Solairu noblean markodun leihoa
(leihoburuduna) handitzen da, eraikineko gainerako
kofaduretan bezala; horrek plaka leuneko inpostak ditu, eta
ondo amaitu gabeko belarriak; hori, berriz, hiru jabalkoitan
euskarrituriko forjazko balaustradadun balkoian irteten da.
Horren gainean, azken altueran, La Puente familiaren armarri
handia ikusten da. Armarria edergarri oparoekin markoztaturik
dago; goian emakumeen eta behean gizonaren bi buru dituen
lumajea dauka; izkinetan hipokanpoak ditu, lanbrekinen
mantua duten lehoiak eta bi kerubin. Familiaren armak ikusten
dira, bi begiko zubia; bataren gainean dorre (erdian) eta bi
garita (muturretan) ikusten dira, eta bertan inskripzio bat
dago: Por pasar la puente me pondré a la muerte.
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Beste alde batetik, alboko ardatzak simetrikoak dira eta,
horietan, balioak altueran hierarkizaturik daude. Behe
solairukoak txikiagoak dira eta forjako nabarrekin proiektatzen
dira; aipagarriak dira armarriaren ondokoak, jabalkoietan
euskarrituko forjazko balkoiekin defendaturik baitaude. Multzo
osoa, berriz, erlaitz lerroanitz ederrak leuntzen du, eta horren
gainean zurezko kanak dituen hegala dago.

La Puente jauregia (herrian etxe handia esaten diote)
Turtziozko egoitzazko arkitekturako garrantzitsuenetarikoa
da; ohiko jauregi barroko klasizista da, bertsio zolian
(apaindurarik gabe); halako jauregiak kantabriar aldean egin
ziren, XVII. mendearen erdialdean. Estilo horretako ezaugarri
asko ditu: eraikuntzako materialen erabilera hierarkizatua,
fatxada nagusiaren nagusitasuna, fatxada hori bertako erdiko
ardatza nabarmenduz antolatzea, kofadura erregularizatuak,
ateburu nahiz leihoburudunak eta belarriekin plakatuak (lau
aldeetan), lorategidun eremu zabalak, etab. Armarriaren taila
eta nabarretan erabilitako motiboak nahiz teknikak ere datazio
horri lotuta daude. Sarrera nagusiko apaingarriak, gainera,
San Pedro de Romaña elizan erabilitakoei estu lotuta daude,
baina hemen puntu erdiko arkua erabiltzen da (hemen ere,
hala ere, goiburuan piramidea eta bola duten pilastren artean
markoztaturik dago, eta hori garai hartan oso hedaturiko
estilo klasizistakoa da). Jauregiaren alboko fatxadako eskaileran
1779ko data ageri da; data hori obra zehatzari buruzkoa
izango da, lorategirako sarbide zuzena irekitzearen
ondoriozkoa. Zoritxarrez, ez dakigu eraikin honen egilea nor
izan zen.

La Puente jauregia (Trucíos - Turtzioz)

Testua: Ana Isabel Leis.

La Puente jauregia
Trucíos - Turtzioz. (Eliza, 3.
Turtziozko administrazio gunean
dago, zezen-plazaren aurrean eta
elizaren ondoan).

Bisitak egiteko ordutegia:
Jabetza pribatukoa da.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Trucíos - Turtzioz)

• La Puente dorrea.
• Tueros jauregia.
• San Pedro de Romaña eliza.
• Zezen-plaza.
• Machín jauregia.
• Villafuerte jauregia.
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