Loiolako Bailara
Loiola, bailara osoan hedatzen da San Ignazioren figuraren bidez. Horregatik,
zilegi bekigu Loiolako Bailara izendatzea eremu eder hau. Izarraitz mendiguneak
babesten du eta Urola ibaiak zeharkatzen, Azkoitia eta Azpeitia elkartuz.
Jesusen Konpainiaren fundatzaileak bere sorlekuan ikusi, sentitu
eta bizi izan zituen lekuak ikustera, sentitzera eta bizitzera gonbidatzen
zaitugu.
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M A G D A L E N A R E N B A S E L I Z A E TA O S P I TA L E A

Elizaren azken elementu aipagarria erretaula nagusia da, bikaina,
Ignacio de Iberoren lanik ederrena. 1750eko hamarkadan egin
zuen eta aipatzekoak dira, batez ere, koloma salomonikoak eta
marmol bizian eginiko apaingarriak eta agatak, inkrustazioen
bidez eginak. Teknika hori artean ez zen ezagutzen Loiolan, Zaragozan ikasi zuten Iberok eta haren dizipuluek.
Obra titanikoa izan zen eta bertako, Nafarroako eta Valentziako langileak ibili ziren lanean. Erretaulak San Ignazioren bizitzako bi etapak laburbiltzen ditu: bizitza militarra eta erlijiozko helduaroa.
Horregatik, babeserako elementuekin batera (armak, banderak eta
almenak) erlijioarekin zerikusi gehiago duten sinboloak daude.

Italiako hainbat eliza arkitekto haren inspirazio-iturri izan ziren.
Aipatzekoak dira Carlo Rainaldik XVII. mendearen erdialdera
eraikitakoak edo Fontanak berak Flavio (Koliseo) anfiteatroaren
harean eraikitzea proiektatutakoa, eraiki ez zena.

Estatua 1758an ipini zen erretaula gainean. Zilarrez egina eta agatez apaindua dago eta Caracaseko Errege Konpainia Gipuzkoarraren
dohaintza izan zen, 4.000 pesotan tasatutako dohaintza hain zuzen.
Behin erretaula amaituta, Iberok erretaula txikiak eta urre-koloreko
pulpitua diseinatu zituen. Ibero Loiolan hil zen 1766an.

Jesuita-talde bat jaiotetxean jarri zen 1682an eta, 1688an, zabalguneko eta zimendatzeko lanak hasi ziren, Martín de Zaldua hargin-maisuaren zuzendaritzapean. Italiako eragina kupula ikusgarrian nabari da batik bat; dena Izarraitzeko harrobietako harriez
egina eta 1735ean amaitua, Ignacio de Iberoren zuzendaritzapean.

Pixka bat beranduago, jesuitak iraitziak izan ziren eta, gorabehera batzuren ondoren, basilika eta ikastetxea 1889an amaitu
zituzten.

JAIOTETXEA
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Ahaide nagusien Erdi Aroko dorretxearen adibiderik egiazkoena da. Familiaren goiburuak oso
ondo erakusten du bandokideak zirela: “Balda
hobe Azkoitia baino”, alegia, hiribilduen boterearen aurretik ahaideen boterea.

Egungo eraikina dorre gotiko bat da eta dituen elementuek
XV. mendera arte garamatzate atzera. Enrique IV.a erregearen
aginduz, moztu egin zuten 1456an eta jabea, Ladron Baldakoa erbesteratu egin zuten Andaluziara, bandoen arteko borroketan parte hartzeagatik eta hiribilduak mehatxatzeagatik.

Etxeaz jabetu eta gero, beste hainbat eskubide eskuratu zituzten; esaterako, Baldako Andra Mariaren monasterioaren
patronatua. Monasterioaren elementu erromanikoak tenplua
egon zeneko hilerriaren sarreran kontserbatzen dira; egungo
parrokia 1510ean ireki aurretik egon zen tenplua han.
Balda etxea gain batean dago, plaza monumental handiaren
elementu nagusi moduan, eta jatorrizko harrizko eskaileretatik
sartzen da bertara, denboraren poderioz hautsita badaude ere.
Beste eraikin interesgarri batzuk ere badaude, eta baita eskultura bat ere, jatorriz Azkoitikoa zen Jorge Oteiza artista bikainaren eskultura hain zuzen. Etxeak bere armarria, leiho

bikiak eta sarrerako arku gotikoa kontserbatzen ditu bere fatxadan, besteak beste.
Behe-solairuan, kapera bat dago, duela ehun urte San Ignazioren Konbertsioaren IV. mendeurreneko ospakizunen artean santuari eskainitakoa, eta, aurrealdean, Gernikako Arbola ohoratuaren kimu bat ari da hazten.
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Erdi Aroko ospitalea eraikin pobre bat zen, solairu bakarra zuena.
Behe-solairuan, gaixotasun kutsakorrenak zituzten gaixoak hartzen
zituzten; legenarra zutenak, esaterako. Kanpoaldearekin lotura
bakarra leiho bati esker izaten zuten gaixoek; limosna eske aritzen

ziren eta aurreko kaperako errezoak jarraitzen zituzten.
Lehen solairuan, berriz, gainerako gaixoak, erromesak eta pasadizoko jendea hartzen zituzten, eta hemen hartuko zuen ostatu
Ignaziok. Nahiz eta bere familiakoek behin eta berriz esan bere
etxera joateko edo itxurazko ohe bat onartzeko, nahiago izan zuen
pobreenek zituzten kamainak bezalakoa erabiltzea.
Ospitalean egon zen denboran, alboko Magdalenaren baselizaren
kanpoaldean predikatzera iritsi zen, mezu espiritualaren famagatik eta erakartzen zituen erlijiozale ugarirengatik. Herriko hainbat baselizatan izaten ziren katekesi eta errogatiba saioetara ere
joaten zen. Ignazio Loiolakoak era hartan azaltzen zien bere konbertsioa herritarrei. Behartsuenen ondoan egoten zen, herritarren
arteko bakea balioan jartzen zuen eta, batez ere, gogoan izaten
zuen bere bizitzaren eta sortuko zuen Jesusen Konpainiaren
lema: Jainkoaren loria handienari (Ad Maiorem Dei Gloriam).

SOREASUKO SAN SEBASTIAN
Azpeitiko eliza estu-estu lotuta dago Loiolatarren
leinuarekin. Bertako pontean bataiatu zuten Ignazio Loiolakoa 1491n, eta baita haren arbasoak
ere; gainera, parrokiaaren ugazabak izan ziren
1387az geroztik. Ezbairik gabe, eliza hiribildua baino lehenagokoa da, 1310 baino lehenenagokoa alegia.
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Loiolako jaun moduan, bandoen arteko gerretan aktiboki hartu
zuen parte. Enrique IV.a erregeak, ordea, zigortu egin zuen, Andaluziara desterratu zuen 1456an, eta dorretxea mozteko agindu
zuen, eta argi eta garbi debekatu zuen harriz berriro eraikitzea.

Egungo eliza XVI. mendearen hasieran hasi ziren eraikitzen. Hiru
nabe ditu eta saloi-oinekoa da. Presbiterio-buruan dagoen erretaula XVII. mendearen amaiera aldera egindakoa da. Barrualdean, aipatzekoak dira Bakardadearen eta San Martinen kaperak. Aurrenekoa Nicolas Saez Elolakoa azpeitiarrak enkargatu
zuen XVI. mendearen erdialdera. Nicolas Saez Elolakoa Peruko
konkistatzailea izan zen.

Hala, Juan Perez erbestealditik itzuli zenean, adreiluz zaharberritu zuen bere etxea; gaur egun ikusten diogun itxura mudejarra
eman zion. Gauza bera gertatzen da Balda etxearekin, Zumarragako Legazpi jauregiarekin edo Zeraingo Jauregi etxearekin (garai
bateko Zeraindarren leinua).
Bere edertasuna oso-osorik ikus dezakegu, basilika barrokoaren
ondoan eta jesuiten garai bateko ikastetxeak inguratuta, Jesusen
Konpainiaren fundatzailea jaiotzen ikusi zuen harrizko erlikia
baten moduan.

Errenazimendu-estilokoa da bere hiru arlo artistikoei dagokienez
(arkitektura, pintura eta eskultura) eta, alde horretatik, bakarra
da Euskadin. Kaperaren iparraldeko horman, Elolakoaren estatua ageri da etzanda eta, bertan, inkek eta gaztelakoek Cajamarcan izan zuten bataila irudikatzen da. Kaperaren hegoaldeko
horman, berriz, Ezekiel profetaren ikuspegia eta Miguel Angelen
“Ametsa” marrazkiaren aldaketa bat irudikatzen dira.
Era berean, San Martinen kapera aipatu behar da, Martin Zurbano Tuyko gotzain jaunak XVI. mendearen hasieran eraikia.
Egungo elizaren elementu nagusienetako bat portikoa da, dudarik gabe. Ventura Rodríguezek trazatu zuen XVIII. mendean
eta Francisco Iberokoak gauzatu 1768 eta 1771 bitartean. Estiloz, neoklasikoa da argi eta garbi eta goialdean San Sebastian
parrokiako patroiaren estatua ageri da.
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J A S O K U N D E A R E N E L I Z A E TA I D I A K E Z E N D O R R E T X E A
Idiakezen dorretxearen jabeak Granada de Egako
dukeak dira, 1741az geroztik Loiolako maiorazkoaren titularrak alegia.
Familia hau Martin Loiolakoaren, hau da, San Ignazioren anai zaharrenaren ondorengoa da.

Almena neogotikoez burututako dorretxearen fatxada berezian, Idiakeztarren eta Loiolatarren armarriak daude. Dorretxearen presentzia egundokoa da, kolore beltzeko
etxea delako eta San Ignazioren aitonak hiribilduei 1456an botatako desafio sonatua ondoan dagoelako, harresiaren atearen ondo-ondoan.

1460an, Balda leinuko Martin Liconakoak eta haren emazteak eraikina erosi egin zuten eta adreiluz berreraiki, erregearen agindua betez. Baldatarren nagusi berri hauek bizkaitarrak
ziren eta Marina andrearen gurasoak izango ziren, Ignazio
Loiolakoaren amaren aita-amak alegia.

Azpeitiko harresiaz kanpo eta, Zestoatik barrena, kostaldera doan bidean, Andra Maria Magdalenaren baseliza eta ospitalea daude. Hona etorri zen Ignazio
Loiolakoa maisua Parisetik bueltan; izan ere, Sorbonako Unibertsitatean ikasten zuen 1535ean. Hiru
hilabetez egon zen. Historiak kontatzen digunez, osasunaz osatzera
etorri zen eta medikuek sudur-arnasketak egiteko agindu zioten,
baina haren giza eta espiritu jarduera ohiko jardueraz haratago zihoan. Hemen bihurtu zuen errealitate bere bizitzeko lema: “orotan
zerbitzatu eta maitatu”. Euskal lurraldean egingo zuen azkeneko
egonaldia izango zen eta arrasto ahaztezina utzi zuen.

Gaur egungo etxea da Iñigok ezagutu zuena. Ondo bereizitako bi
zati ditu etxeak, lehen solairua harrizkoa eta goiko solairuak adreiluzkoak. Hori bi arrazoirengatik da horrela, biak ere Juan Perez
Loiolakoa Iñigoren aitonaren garaian gertatutakoak.

Iñigo Lopez Loiolakoaren edo, ezagunagoa den
moduan esanda, San Ignazioren jaiotetxea da.
Hemen jaio zen 1491n, Beltrán de Oñaz Loyola
eta Marina de Licona Baldaren seme-alaba ugarietan gazteena zen. Dokumentu fidagarrien bidez
dakigu Loiolatarrak 1347an gutxienez bazirela. Leinua ahaide
nagusien edo probintziako nobleen artean zegoen eta haren ahalmen ekonomikoa argi eta garbi ikusten da San Ignazioren herenaitonak 1405ean emandako testamentuan. Testamentuan
aipatzen dira “Loiolako dorretxea”, herenaitonak berak eraiki edo
gutxienez, zaharberritu zuena, Soreasuko San Sebastian monasterioaren edo parrokiaren patronatua, dolare-etxe bat, errota bat
eta Oñaz eta Loiolatarren leinu-etxeen lursail guztiak.
Haurtzaroa pareta sendo hauen artea igaro zuen, harik eta Arevalora joan zen arte, Juan Velázquez Cuellarkoa Gaztelako kontalari nagusiaren etxera. Arevalon denbora bat egin ondoren, Iñigo
gaztea Nafarroako erregeordearen zerbitzura jarri zen. Gaztela eta
Frantzia Nafarroako erresuma kontrolatu nahian zebiltzan eta,
gerra-giro hartan, Loiola zauritu egin zen Iruñean 1521ean,
kanoi-bala batek bi zangoak hondatu zizkion.
Medikuek eritua haren jaiotetxera eramateko agindu zuten, sendatu zedin. Izan zuen susperraldi luzean, ordura arte eraman
zuen bizitzaz hausnartu zuen eta, irakurketa errukitsuek eraginda,
erabaki zuen ahal zuen neurrian santuen bizitza imitatzea eta
Jainkoaren zerbitzura jartzea. Hausnarketa eta irakurketa haiek
egin zituen lekua, gaur egun, Konbertsioaren Kapera izenaz da
ezagun mundu osoan eta dorretxearen hirugarren solairuan dago.
Hala, dorretxeak santu unibertsal honen biografiako bi une garrantzitsu gordetzen ditu: jaio zenekoa eta konbertitu zenekoa.
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B I S I TA K

Portikoa Churriguera anaien estiloan inspiratuta dago; haiek Salamancako plaza nagusiaren egileak izan ziren, besteak beste.
Duen obal itxuraz bi fatxaden zuzentasuna hausten du. Goialdean, Felipe V.aren armarria dauka, Carrarako marmolean zizelkatua. 1738an amaitu zuten eta sagaratuta geratu zen basilika.

1681ean, Mariana Austriakoak, Espainiako erregina amak Jesusen Konpainiaren ikastetxe eta basilika bat fundatzailearen jaiotetxe ondoan eraikitzeko nahia azaldu zuen. Ideia jabeei, Oropesako kondeei adierazi zien eta haiek jabetza erreginari eman zioten eta erreginak jesuitei. Ikastetxearen erdigunea
basilika izan behar zuen, estilo erromatarreko kupula batez burututako basilika ikusgarria alegia. Gainera, erabaki zen patioetako bat erlikiagune moduan erabiltzea, jaiotetxea esaten zaion
eraikina egongo zen bertan.
Jesuitek loiolatarren ondasunak eskuratu eta gero, obra berrirako
moduko arkitekto baten bila hasi ziren. Obra ikaragarri hura diseinatzeko aukeratu zen arkitektoa Carlo Fontana (1638-1714)
erromatarra izan zen, Berniniren dizipulu fidela. Aita Oliva jesuiten jenerala Berniniren aitorlea izan zen —Bernini 1680an hil
zen— eta ez zuen dudarik izan bere dizipulua aukeratzerakoan.

www.urolaturismoa.eus

E Z I N B E S T E K O

Gaur, gertaera haren oroigarri gisa, harrizko oroigarri txiki bat dago
jarrita, ahaideen boterearen amaiera eta Aro Modernoaren hasiera
markatu zuen data hura gogorarazten duena.
Etxearen ondoan, baita ere, barriken iturri neoklasiko sinbolikoa
dago, 1831koa, eta, horren perspektiban, Iraugiko San Martinen
baseliza ikusten da. Baseliza horretan fundatu zen Azkoitia
1324an.

Aurrealdean, Ama Birjinaren Jasokundearen tenplua dago, euskal gotikoko eraikin aparta, garai
bateko San Sebastian ospitalearen gainean eraikia 1510etik aurrera.
Elizak saloi-oina eta garaiera berdineko hiru
nabe ditu, eta igeltsuzko
bobedak, XVII. mendearen hasierakoak eta zortzi
kolomen gainean ipinita.
Bi portale artistiko ditu,
bat barrokoa kolomadiarekin eta bestea gotikoa. Parrokia hau eraikitzen arkitekto handiek
hartu zuten parte; batzuk, gainera, Gortetik etorri ziren, hala nola
Juan Gomez de Mora edo Jeronimo de Soto.
Eliza barruan, Loiolatarren leinuarekin zerikusia duten hiru familien kaperak daude. Bat Floreaga familiarena da, Pedro de Zuazola Carlos V.aren idazkari eta diruzainarena; bestea, Juan Lopez
de Recalde Sevillako Kontratazio Etxeko kontuzainarena, XVI.
mendeko poliptiko eder batekin; eta hirugarrena, Idiakez familiarena da, Jesusen Konpainiako santuekin. Presbiterio-buruan,
erretaula barroko bat dago, Francisco Bautista Madrilgo Ikastetxe
Inperialeko trazatzaileak diseinatutakoa. Elizako Cavaillé-Coll organo erromantikoa nazioartean ezaguna da.

B E S T E B I S I TA B AT Z U K
- OLATZEKO ANDRA MARIA: baseliza dotore bat da, Loiolatarren etxetik
gertu dagoena, XIV. mendearen hasierakoa. Baseliza barruan, Olatzeko
Ama Birjinaren tailla gurtzen da, Azpeitiko zaindaria. San Ignaziok debozio handia zion ama birjina honi.
- EGIBAR: baserri bat da, Loiolatik
hurbil dagoena. Maria Garingoa bizi
zen bertan, Iñigo Loiolakoaren inudea.

- ELOSIAGAKO STA. LUZIA: garai
batean Andra Mariari eskainitako baseliza izan zen. San Ignaziok predikatu zuen baseliza honetan 1535ean;
kronikek diotenez, aranondo batera
igo zen horretarako. Iñigo Loiolako
maisua ospe handia izatera iritsi zen
bere bizilagunen artean.
- ENPARAN DORRETXEA: XIV. mendearen hasierako dorretxea da. Loiola
sendiarekin ahaidetuta eta aliatuta
egon zen eta, beste etxe bandokideekin gertatu bezala, moztu egin zuten
erregeak hala aginduta 1456an.
1535ean berreraikia izan zen, jauregi
itxura handiagoa emanez.

- FLOREAGA JAUREGIA: mudejar estiloko eraikin berezi hau
1515ean hasi ziren eraikitzen
Carlos V.aren idazkari eta diruzain nagusiaren aginduz.
Pedro de Malpaso arkitektoak
eraiki zuen. Pedro de Malpasok
Iruñeko defentsak eraikitzen
hartu zuen parte — Iñigo Loiolakoa Iruñean zauritu zen
1521ean— eta bere ondorengoak Loiolako eta Floreagako jaunak izan
ziren XVII. mendean.
- INSAUSTI JAUREGIA: ukitu
frantsesa duen estilo arrazionalistako jauregi barroko dotore
hau Xabier Munibe Idiakez Peñafloridako kondearen (17291785) jaiotetxea da.
Jauregia Loiola sendiarekin lotuta dago; ondoko baselizan
loiolatarren oroimena gordetzen
da. Etxe honetan fundatu zen Euskalerriaren Adiskideen Elkartea eta,
gaur egun, elkartearen egoitza jarraitzen du izaten.
“Azkoitiko zalduntxoek” kemenaz erabaki zuten gauza berriak egin
behar zituztela zientzien, arteen eta euskaldunen arteko batasunaren
arloetan, euskaldunen foruak eta hizkuntza (euskara) zaintzeko.

