
Tabirako San Pedro eliza
Durango. (Tabira auzoan).

Nola heldu:
Durangoko erdialdetik irtenda
Agustinalde kaletik Gasteizerantz.
Biribilune batera helduko gara
bertan ikur batek Tabira eliza non
dagoen erakusten digu. Eraikina
ezkerraldean dago, parkearen
ondoan.
Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Durango)

• Santa Ana Arkua.
• Etxezarreta Jauregia

(Arte eta Historia museoa)
• Udaletxea.
• Uribarriko Andra Mari eliza.

Tabira bi elementu desberdinez osatuta dago: San Pedro
erdi aroko eliza eta Arrosarioko baseliza, iparraldetik erantsia.
XVIII. mendetik aurrera batera daude, baina interes handiena
elizan dago, oso antzinakoa izateagatik, bere aureola
legendariagatik eta bere balio artistikoengatik eta altzarien
aberastasunagatik.

Eraikina

Oinplano errektangularreko eraikin xumea da eta bi atal
berdinetan banatuta dago. Atal horiek berdin zehaztuta daude:
hormei dagokenez, pilareak, hiru zutabe txiki elkartuta,
baitituzte; eta gangei dagokienez, ertz zorrotzeko fajoi-arku
molduratu bat. Arku horrek grutze-ganga sinple bi bereizten
ditu giltzarri batean batzen diren gurutze-nerbio biren bidez.

Hormarriz, batzuetan latza, eta era irregulerrean jarritako
sailarriz apaintzen da, fatxadako silarria, berriz, kalitatezkoa
da. Barrutik eliza luzituta dago.

Argia, bai motari bai banatetari dagokionean, bateratsuak
ez diren zenbait leihotatik sartzen da. Burualdekoak diseinu
gotikoaren aztarnak ditu. Eguerdi-aldeko hiruetatik hainbat
mozketaz eta eta zerra-hortzez apaindutako idibegia gailentzen
da; koruaren parean beste leiho bat dago, puntu erdiko eta
sogeadoz apainduta.

Bi sarbide daude, nagusia, oinetan, puntu-erdikoa da dobela
erradial handiez eta bestea bigarren atalean, ezkerraldean,
zorrotza da eta janbak, arkiboltak eta hegazpe gotiko erakoak
ditu. Baina aurrealdea elizaren barrurantz, eta ez kanporantz;
horrek ziur aski lekuz aldatu zutela adierazten du.

Aukera zaharkitu batzuek, esaterako eguerdiko baoek
baita alboko sarbide berak ere Tabiraren antzinatasunaz
nahastu ahal gaituzte. Lehengoak arkaismoak baino ez dira
eta ate mota hori ugaria da XV. mendearen bukaerako edo
XVI.aren hasierako bizkaitar arkitektura gotikoan, eta beraz
euskarriekin, gangekin eta eraikinaren espirituarekin bat dator.
Tabira Bizkaian oso errotua zen gotiko berandukorrakoa da;
eta egun oraindik, tradizioak nahi duen moduan , XII. mendeko
Durangoko parrokia izan zelako frogarik ez dago.

BIZKAIKO
ONDARE
HISTORIKOA

Korua elizaren oinetan interes handiko elementua da.
Bizkaian ugariak, karela nabarmentzen da kutsu mudejarreko
sarraila-zuloen ziluetaren antzeko itxura duten saretadun bi
pisu baititu. Koruari eusten dion zutabe frontala ere aipagarria
da baita zutabearen harburuak ere, bere dekorazio abstrakto
eta estilizatuagatik. XVI. mendearen hasierakoa da eta
horrelako arotziarik ederrenetarikoa da.

Altzariak

Gaur egun, Tabira eskultura eta margo ugariak biltzen
dituen benetako museoa da, pieza horiek elizan daude kokatuta
erakusketa-irizpiderik gabe. Erretaula handia, antzinako
humilladerotik dator -gaur Arrosarioko baseliza-  taularen
gaineko margo-lan ikaragarria da, manierismo erromanista
eta hotzekoa da. Zizelatutako San Pedro bat dauka , hori 1500
urtea inguruan beste erretaula bat titularra izan zen, erretaula
horetatik bankua geratzen da, kalitatekoa eta Latindar Elizaren
gurasoen erreliebeak ditu.

Burualdeko horma horretan bertan XVI. mendeko Andra
Maria dago, Kalbario bat Kristo gotikoa eta Maria eta San
Jose errenazentistak dituela, eta “Quinta Angustia”ko interes
handiko trikptiko bat, zur polikromatuzkoa, errenazentista
eta XVI. mendearen erdialdekoa.

Ezkerraldeko horman elementu hauek daude: Ama Birgina
umea duela, oso ederra, XVI. mendearen erdialdekoa, San
Pabloren eta San Bartolomeren taila gotiko bi eta, ate gainean,
Kalbario bat bi estilotako piezak dituena: XV. mendearen
bukaerako Kristo gotiko hispanoflamenco eta beste biak,
mende bat geroagokoak, erromanistak. Koru azpiko panelezko
kaxoiak XVII. mendekoak dira.

Aurreko horman honako elementu hauek gailentzen dira:
San Joakin eta Santa Anaren Besarkadaren erreliebe
erromanista, santuen bi taila gotikoak eta beste bat
hispanoflamenkoa, San Miguelena.

Oinetakoan bainuontzi motako erdi aroko sarkofago bi
aipatu behar dira zeinei buruz  elezaharrak kontatzen du
Durangoko Konde mitikoenak zirela: Sancho Estiguizena eta
Toda Andrearena, zeinek parte hartu zuten Arrigorriagako
borroka ospetsuan.

Tabirako San Pedro eliza (Durango)

Testua: Josá Ángel Barrio Loza.
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