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Muntxaraz dorrea-jauregia

Udalerria:
Abadiño.
Tokia:
Andra Mari auzoa.
Sarbidea:
Jauregia Durango-Elorrio
errepidetik hurbil dago, Andra Mari
auzoaren parean.
Bisitak egiteko ordutegia:
Ezin da bisitatu, kanpoaldea izan
ezik. Barrualdea erabat hutsik
dago.
Hurbil dauden beste toki interesgarri batzuk:
Hilerria.
San Trokaz plaza. Abadiño.
San Trokaz eliza.
San Trokaz plaza. Abadiño.
Abadiñoko Iñigo jauregi-dorrea. Zelaieta auzoa,
2. Abadiño.
Zeletabe jauregia.
Zeletabe, 10. Abadiño.
Andra Mari baseliza, hilarriak ditu kanpoaldean.
Abadiño.
Urkiola Santutegia.
Durango-Otxandio errepidea. (Urkiola gaina).
Traña Jauregia.
Matiena plaza, z./g. Abadiño.
Astolako kartzela.
Astola auzoa, Abadiño.

Abadiñon, lur landuen erdian eta Zumelegi ibaiaren
ezkerreko ertzean, Durangaldean Behe Ertaroan
ezagunenetarikoa zen familiaren oinetxea dago.

XVII. gizaldiaren erdira arte Muntxaraztarrak garaiko
gertaera guztietan azaltzen ziren eta oso betebehar
garrantzitsuak izan zituzten hiribilduko bizitza ekonomikoan
eta politikoan  (jauntxoak).

Gaur egun Muntxaraz Jauregia denaren jatorria dorretxe-
gotorlekua izan zen; horma sendo eta astunduna, artean
beheko alderdian antzeman daitekeena. XVI. gizaldiaren
hasierako hamarkadetan familiak goiko partea aldaraztea
erabaki zuen eta multzo osoa jauregi eta baserri bihurtu zen.

Eraikina
Kanpoaldetik ikusita Muntxaraz etxearen altxaerak

eraikintzako hainbeste formula azaltzen ditu, denak ere
eraikinaren balio funtzionalerako; hiru maila
bereiz daitezke:

Lehenengoa, inolako dudarik gabe,
hermetikoegia da bertan zaldiek arnasa
hartzeko zulo estuak eta eraikinaren sarrera
baino ez daudelako. Sarrera hori puntu
erdikoa da eta nahiko irtenak diren giltzarri
erradialak ditu. Giltzarriaren gainean armarri
xehea dago, karaktere gotiko gaizki
landuetan: Estos biben e bibieron goardando
la fama que tobieron irakur daitekeen.

Ordea, bigarren solairua oso irekia da,
bi fatxada nagusietan puntu erdiko sei eta
zazpi tarteko “loggiak” daudelako fuste
laudun zutabe toskaniarren gainean, oro har,

handitasun eta edertasun irudia lortuz.
Hirugarrena ez da hain kultoa zurezko eta adreiluzko

bilbadura xehea erabiltzen duelako, hori guztia kareldun
zurezko zutoinen egituran oinarrituta, garaiera ertainean moztu
egiten dena alegia; hortik gora esparrua irekita dago. Ostikoz
sendotuta, atal horretako paldoek eraikinaren teilatua eusten
laguntzen dute.

Bitxia iruditu arren, barruan eraikinak lau solairu ditu.
Behekoak, zaldiak gordetzeko zenak, eusteko sistema
eraikitzaileak nola jarduten duen antzemateko aukera ematen
digu; harizkizko zurezko paldo sendoen sarea, kanpokoak
horma lodiei itsatsita daudenak.

Altuera horren gainetik, bi fatxada nagusien norabideetan,
zutabe toskaniarren puntu erdiko arkudun galeriak daude.
Emaitza eraikinaren bao osoa atzematen duen areto
nagusiarekin lotura zuzenik ez duten igarobideak dira; formula
horrek arrakasta oso handia izan zuen eskualdeko jauntxoen
arkitekturan.

Areto nagusia da monumentu osoa zehazten duen pieza.
Beheko aldean ageriko adreiluzko harlangaitzezko horma
pobrez gainjantzita dago eta, gorago, zurez; esparru hori
dorretxeko barneko bizitzaren ardatza zen.

Azken gorputza alde ekonomikorako zegoen gordeta. Toki
zabala eta aireztatua zen eta beren beregi zen egokia
nekazaritzako gaiak gordetzeko.

Orokorrean, eraikina bloke paralelepipediko sendoa da;
oin-planoa ia errektangeluarra da, altxaera harlangaitzezkoa,
nagusiak ez diren fatxadetan eta harlanduzkoa ekialde eta
hegoaldekoetan. Eraikinak, gailurrean, teilatu itzela du, lau
isuraldekoa eta, oro har, itxura oso konikoa da, ia beti erdi
aroko dorretxeek izaten dutena.

XVII. gizaldian Muntxaraz familiak dorretxearen jabetza
galdu zuen eta Guissasatarrak izan ziren jabe berriak, eta
dorretxearen goiko aldean aldaketa berriak egin zituzten.

Datu nahiko fidagarrietan esaten denaren arabera
eskualdeko harginik onenak —Arriluzeaga, Rementeria, etab.—
 proiektuan lanean ibili ziren eta etxeak, ezaugarri horiengatik
guztiengatik, beti izan du dorretxe-jauregiaren sailkapena.
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