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San Severinoren eliza81.zk.

Eraikina
San Severino frantziar deitura da, Bizkaiko hiribildurik

zaharrenaren elizarako (1199ko Forua); eraikina bertako kaleetan
dago, herriko gunerik garrantzitsuenean, hiru bide nagusiek bat
egiten duten lekuan. San Severino beti egon da Balmasedako
plaza nagusiaren buruan, bertako bozkarioetan, hiletetan eta
helburuetan.

Eliza Burgostik kostalderako bidean zihoazen bidaztiei
laguntzeko elkarte baten ondoriozkoa da, industrian, artisautzan
eta zerbitzuetan, oro har. Gizartea gremioetan eta kofradietan
egituraturik zegoen, eta San Severino horren guztiaren adierazlea
da. Balmasedako erdi aroko gizarte dinamiko horrek itxura
monumentaleko eraikin hori lortu zuen, oraintsu berrituriko
eraikina.

Jatorriz eraikin gotikoa izanik ere, San Severino elizak bi
irakurkera desberdin ditu, bata kanpokoa eta bestea barrukoa;
lehengoan, hormen goialdeko erregistroak aldatu egiten du
jatorrizko izpiritua. XVIII. mendean egindako eskuhartze barroko
baten ondoriozkoa da; bertan, Fray Marcos de Santa Teresa
deritzon karmeldar nafarrak parte hartu zuen trazatuetan eta
irizpenetan. Erlaitzak ilunak dira; frontoiak, kiribilak, pinakuluak
eta aingeruak barrokoak dira eta aldatu egiten dute jatorrizko
itxura; hori, kanpoaldean, beheko mailan babestuta dago, bertan
ageri baitira bi portadak eta fenestrajea (elementu gotiko oso
zuzenak).

Barrualdean, bestalde, izpiritu gotikoa ageri-agerian dago;
horrek lau tarteko hiru nabe mailakatuko tenpluaren irakurkera
zuzena ahalbidetzen du; horietariko bigarrena, berriz, nabe
nagusiaren maila lortzen duen zeharkako kruzeroa da. Erdiko
nabea, beste alde batetik, goiburu poligonal sakon batekin
erremataturik dago; bertako mihiseetan, leihate handiak daude,
estiloaren berezko gardentasun izpirituaren arabera.

Alboetan eta oktopartitetan (zortzi kasko edo eremukoak)
nerbio bakunak dituen nukleo biribileko pilareek, gangetako
nerbioak euskarritzen dituzten zutabeko itsatsiek eta horien
diseinuak berak ere ondo erantzuten diete estilo gotikoen jatorrizko
planteamenduei, eta leihateek ere (mota anitzekoak) ondo
erantzuten diete, leihateok eraikineko horma perimetraletatik
banaturik baitaude.

Deskribaturiko gune hau jatorrizkoa da, hamabosgarren
mendeko bigarren laurdeneko gotiko heldukoa; proposamen
horrek inguru osoan ez dauka beste parekorik, Urduñako Andre
Maria elizan izan ezik. Balmasedako San Severino, beraz, ez dago
euskal itsasertzeko eliza gotikoen familiaren barruan (lurralde
osoan nortasun handiena duen familia), beste familiaren baten
barruan baizik: Gaztelako familia eta Burgosko katedralaren
ondoriozkoa, mende askotan bertako diozesiaren barruan egon
baita. Ez da dokumentaziorik aurkitu; egin-eginean ere, jakina
denez, herriak oso txarto kontserbatu du antzinako dokumentazioa.

Dorreak, ezkerraldeari oinetatik erantsita, kanpandorrea dauka
eta, bertan, kanpoaldeko horman erremateen planteamendu
berberak jasotzen dira. Eraikinak edertasun barrokoaren plan
berbera dauka. Kanpandorrea Lázaro de la Incerak egin zuen
(1726) eta portaden gaineko bi hormapikoetako arkanjeluak, berriz,
Juakin de Liermok eta Andres de Monasteriok harriz egindako
tailak dira (1734).

Iparraldean, ordura arte horma zegoen espazioak okupatuz,
bi kapera daude; nagusiena (Kristo santua) edo (Urrutia) eskualdeko
Errenazimentuko ederrenetarikoa da. Horren planteamendua,
bestalde, arkitekturaren historian Burgosko kapera zortzialdetuak
izenez ezagutzen denaren barruan sartzen da; horren ezaugarri
nagusia oinplano karratutik zortzialdetura igarotzea da, tronpen
sistemaren bitartez, eta izardun gangaren apaindura sistema
kairelatua ere aipagarria da. Altxor arkitektoniko hori Kantabriako
hargin dirudun bati esker iritsi zaigu, Juan de Rasines, Gaztelan,
Errioxan eta Bizkaian ibilbide luzeko maisua. Lan horretan 1541-
1545 ibili zen, Sevillan bizi zen balmasedar merkatari baten
ekimenez, Juan de Urrutia jauna.

Alboko kapera, Quadra Mollinedo, gurtzarako erabiltzen da
oraintsu egin den berrikuntzatik.

Altzariak
San Severinok altzari garrantzitsu gutxi dauka, baina

aipagarriak dira koruko Cavaille-Coll eta Urrutia kaperako Kristo
santua erretaula, hori onenetarikoa baita, kalitate adierazkor eta
dinamikoa kontuan hartuz, Beaugrant eskultoreei egindako lanari
dagokionez (Errenazimentuko eskultore frantziar-flamenkoak,
1533tik Bilbon bizi zirenak).

San Pelaio kaperan ere irudi batzuk daude, erromaniko berriko
giroan, dorrearen hutsunean, eta hori Manuel María Smith
arkitektoak egin zuen (1928). Gainera, erlikia-hobiak daude,
bultodunak edo halakorik gabeak, horman jasotakoak, bi
goiburuaren eskuinaldean, Bermegillo familiak berriro
aprobetxatuak; izan ere, familia horrek Bartzelonako Querol (1906)
eta Quintana (1910) eskultoreei agindu zien horiek, bertako
erliebeak, metalezko kartela modernistak, etab.
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Udalerria:

Balmaseda.
Tokia:

San Severino plaza, 1.
Nola heldu:

Balmasedako hirigunean.
Bisitak egiteko ordutegia:

Meza orduetan ikus daiteke.
Hurbil dauden beste toki interesgarri batzuk:

Udaletxea. San Severino plaza.
Urrutia jauregia. K/ Correría, 36.
Muzako zubia. San Lorenzo auzoa.
Buniel edo Horcasitas jauregia. K/ Martín Mendía, 14.
Santa Klara komentua. Campa de las Monjas, 1.
“La Encartada” txapel fabrika. El Peñueco auzoa.
Hiriko alde zaharra.
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