
San Rokeren baseliza auzuneko zezen-plaza duen inguru
ederrean kokaturik dago. Oinplanoan egituraturik dago, nabe
angeluzuzen luzean; barruan goiburu erdizirkularra dauka
eta horrek, kanpoaldean, forma poligonala hartzen du; oinetan
zurezko korua dago. Ebanjelioko nabearen ondoan, sakristia
txikia dago eta horrek ez dauka elementu artistiko
interesgarririk.

Nabearen hormak hormarrizkoak dira eta bi hegaleko
zurezko armadura bakuna dauka. Goiburuak ahokadura dauka,
harlanduzko puntu erdiko arku handi baten bitartez; zuriz
luziturik eta gangarekin estalita dago.

Argia leihoburudun hiri leiho handitik sartzen da tenplura;
horiek epistolaren nabean irekita daude, hegoalderantz.

Portikoa oinetan dago, eta zurezko oin zuzenen gainean
dagoen teilape bakuna da; urak hegal bakarretik isuri eta
eraikinaren sarbidea babesten du. Sarrera ateburudun atea
da, fatxadaren erdian irekitakoa, eta alboetan burdinsaredun
bi kofadura ditu.

Kanpai-horma obra kultua da; gorputz baxu batek eta
kanpaietarako hutsuneak osatzen dute; izkinetan boladun
pinakuluekin apainduta dago eta frontoi kurbo zatikatua
dauka, harrizko gurutzea hartzeko.
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Herriko barrokoaren barrukoa izanik, San Rokeren baseliza
XVIII. mendeko obra da; 1709an berreraiki zuten, Domingo
de Cueto jaunaren legatuari esker (haraneko semea eta Indietan
hildakoa). Artzentalesko San Antolin elizaren egitura eta San
Rokeren baselizarena oso antzekoak dira, hark ere zezen-plaza
baitauka.

Zezen-plazen eta baselizen konbinazio hori nahiko ohikoa
da mendebaldeko Enkarterrietan; bertan, herriko jaietan
bigantxak erabiltzeko tradizioaren ondorioz, zezen-plaza asko
eraiki ziren, eskualde osoko auzune ugaritan.

Zezen-plazak, oro har, lubeta duten lurraldeetan kokaturik
daude eta, gehienetan, oinplano biribila dute. Defentsatzat
desnibelak erabili edo horma altuak eraikitzen dira,
beharrezkoa izanez gero. Horren adibide batzuk: Cuetoko
zezen-plaza, Santa Isabel baselizaren ondoan, Turtziozen;
Gordonekoa, Turtziozko Trinidad ermitaren ondoan;
Artzentalesko San Antolin ermitaren ondokoa, etab.

San Rokeko hau 1692koa da. Jatorriz oinplano
irregularrekoa zen, baina 1983an egindako berrikuntzan
oraingo oinplano zirkularra egin zioten, baita harlanduzko
langa eta inguruko bankua ere. Jatorrizko zezen-plaza eta
tribunaren aztarna batzuk gorde dira.

San Rokeren baseliza eta Zezen-Plaza (Trucíos - Turtzioz)

Testua: Ana Isabel Leis Alava.

San Rokeren baseliza eta Zezen-
Plaza
Trucíos - Turtzioz. (San Roke auzoa.
Turtziozko hirigunearen sarreratik,
Villaverdetik etorrita, bide estua
hasten da eskuinetara eta bertatik
San Roke auzora iritsiko gara.
Multzoa desbideratzetik 1/2 km
eskasera dago).

Bisitak egiteko ordutegia:
Ermita gehienetan itxita egoten da.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Trucíos - Turtzioz)

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