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‐ Zein baldintza bete behar du
hatxero izan nahi duenak?
Barne araudiaren arabera, ondo‐

rengo baldintzak bete behar

ditu: Irunen jaioa edo hamabost

urtez Irunen erroldatua izatea,

21 urte edukitzea, 1,'87 m luze

izatea, eta ageriko urritasun fisi‐

korik ez edukitzea. Urteroko

Ohiko Batzarrean egin daiteke

izen ematea, sanmartzialen au‐

rreko azken larunbatean.

‐ Gutxieneko altuera gero eta
gehiago igo izan duzue. Zerga‐
�k?

Ulertu behar da Hatxeroen tal‐

dean parte hartzea mugatua izan

behar dela. Kaboa eta berrogeita

hamabost lagun besterik ez dira

ateratzen. Gainera, gaur egun,

bataz besteko altuera gero eta

handiagoa da. 

‐ Errotazio sistema duzue. Zein
da bere funtzionamendua?
1984ean planteatu genuen gaia,

ordura arte �tularrak baizik ez

baitziren ateratzen. Bozketan,

gehiengo absolutuarekin irabazi

zuen errotazioen aukerak. Gaur

egun, %30eko errotazioa egiten

dugu urtero. Sistema konplexua

da, baina informa�kari esker ez

dago inolako arazorik. 

‐ Ordezkoek hatxero jantzita
joan behar izaten dute arran‐
kadara, badaezpada.
Lau izaten dira, eta zerrenda

pasatzeko momentuan egon

behar izaten dute Urdanibia

plazan, Alardea irten baino

ordu erdi lehenago. Zerrenda pa‐

satzerakoan �tularren bat falta

baldin bada, ordezkoak hartzen

du bere lekua. Minutu bat be‐

randu iristen baldin bada ere, �‐

tularrak urte horretan eskopeta

hartu beharko du desfilatzeko.

Puntualtasuna ezinbesteko bal‐

dintza da. 

‐ Deigarria da hatxeroek bihur‐
guneak nola hartzen dituzten.
900 birak egiten ditugu. Ez da

erraza, baina ondo azaltzen dugu

prozedura, bideoak erakusten di‐

tugu, eta entsegu txikiak ere egi‐

ten ditugu horretarako. Nik uste,

nahiko ondo ateratzen dira. 

‐ San Martzial eguneko zein mo‐
mentu duzu gogokoen?
Goizeko arrankada da horietako

bat, jakina. Hala ere, baditut ge‐

hiago. San Martzial mendiko des‐

filea liluragarria da niretzat.

Arratsaldeko arrankada ere ika‐

ragarria da. Milaka pertsona iza‐

ten dira Urdanibia plazaren

inguruetan, hizketan, eta edaten.

Nik be� pentsatzen dut ezinez‐

koa dela anabasa horreta�k ezer

onik ateratzea. Baina ateratzen

da. Bukatzeko, Kale Nagusia fes‐

taren amaierako eztanda da. 
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Olaizola Immobiliaria agentzia

Hamar urte bete ditu Juan Carlos Errazquinek Alarde Tradizionaleko 

Hatxeroen idazkari lanean. Hamarkada osoko esperientziaren ondoren,

ondo ezagutzen ditu haien bitxikeriak eta pasadizoak. Konpainia berezia da

Hatxeroena. Ez du musikarik, ez du kantinerarik, eta baldintza zorrotzak

bete behar ditu parte hartu nahi duenak.

Juan Carlos Errazquin, Alarde 

Tradizionaleko Hatxeroen idazkaria

“%30eko errotazioa

egiten dugu urtero” “Zerrenda pasatzerakoan titularren bat

falta baldin bada, ordezkoak 

hartzen du bere lekua”

“San Martzial mendiko 

desfilea liluragarria da”
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Botafuego izenekoa Alardeko kanoien metxa pizteko erabil‐

tzen den bengala moduko elementua da. Duela bost urte,

desfilatzen amaitu ondoren, soberan gelditu zitzaizkion bo‐

tafuego batzuk Alarde Tradizionaleko Ar�lleriari. “Norma‐

lean, suntsitu edo erre egiten ditugu. Baina egun hartan

beste erabilera bat ematea pentsatu genuen”, gogoratu du

Agus�n Camarero ar�lleriako kapitainak. Botafuegoak piztu

eta eskuetan hartuta, kan�nerari arku bat egitea bururatu

zitzaien. Nahikari Soler izan zen argi arrosen azpi�k pasa zen

lehen kan�nera, Ar�lleriako buruzagien besoeta�k helduta.

Bitxikeria edo anekdota moduan sortu zen ekimen horrek

fama hartu du, pixkanaka, hurrengo urteetan. “Lehen proba

hura oso ondo atera zen, eta jendeari gustatu zitzaion. Egia

esan, ikuskizun koloretsua eta ikusgarria da. Egunari amaiera

emateko modu polita da”, argitu du Agus�n Camarerok.

Orain, arkua non egingo duten galdetzen die jendeak urtero,

sanmartzialak hurbiltzen direnean. Baina ezinezkoa da eran‐

tzun ziurra ematea: “Kan�nerari iritzia eskatzen diogu lekua

hautatzeko. Joan den urtean San�agon egin genuen, bidego‐

rriaren ondoko zubian. Aurten ere, baliteke han izatea, edo

Eskoleta kalean, bestela. Horiek dira bi aukera nagusiak”.

Botafuegoen bidearen kokalekuaz gain, Ar�lleriako kideek

badituzte bestelako ardurak. Aspaldi hasi dira Alarderako

prestaketetan. “Kanoiak berrikusi behar izaten ditugu urtero,

kontrolatu eta txukun uzten ditugu. Orain, zaldiak prestatzen

ari gara”, adierazi du Camarerok. Pozik dago Maria Errazquin

Irigoyen kan�nerarekin: “Oso jatorra da, eta primeran dara‐

matza prestaketak”. Botafuego bidea izango da kan�nerak

gogoz esperoko duen une berezietako bat. 

Arku koloretsua, egunari amaiera emateko

Alardearen inguruan badira, oraindik, jende askorentzat ezezagun diren ekime-

nak. Botafuego bidea da horietako bat. Alarde Tradizionaleko Artilleriak ekai-

naren 30eko iluntzean egiten du. Arku koloretsu bat da, eta kantinera pasatzen

da azpitik. 2010ean egin zuten lehen aldiz, eta gero eta ikusle gehiago biltzen

ditu. Leku ezberdinetan egin izan dute, beti Alardea amaitu ondoren. 



‐ Noiz hasi zinen josten? Zerga‐
�k?
Be� gustatu izan zait jostea. Pan‐

pinekin hasi nintzen txikitan,

garai hartako beste neska asko

bezala. Beranduago, tailer batera

joaten hasi nintzen, arratsalde‐

tan, ikastera. Hamahiru urte pasa

nituen azkenean tailerrean. Gero

ezkondu nintzen, eta semeak izan

nituen. 

‐ Nola hasi zinen kan�neren
jantziez arduratzen?
Udale�k deitu zidaten, 1985ean.

Orduan, kutxa batean gordeta zi‐

tuzten jantzi guz�ak, eta zeude‐

nak banatzen zituzten kan�neren

artean. Konponketak etxean egi‐

ten zituzten. Norbai� bururatu

zitzaion pertsona batek arduratu

behar zuela jantziak konpontzeaz

eta banatzeaz. Niri deitu zidaten,

eta ilusioz gainezka joan nintzen.

‐ Zein izan da zure lana aurre‐
rantzean?
Orain jantziak etxean gordetzen

ditut. Garbitu, konpondu, eta

erabiltzeko prest uzten ditut.

Kontu handiz ibili beharra dago,

jantzi politak dira, baina delika‐

tuak ere bai. Batzuetan, nesken

mu�l‐lagunek edo amonek jan‐

tziak oparitu nahi izaten dituzte.

Kasu horietan, berriak egiten

ditut. Hala ere, zaharrak ere txu‐

kuntzen ditut, aldea nabaritu ez

dadin. 

‐ Noiz hasi ohi zara jantziak 
prestatzen?
Maiatzaren hasieran. Lehen aste‐

etan oso urduri jartzen naiz, es‐

perientzia dudan arren, edozein

ezusteko gerta daitekeelako. An‐

tolakuntza handia behar da, kan‐

�nera bakoitzarekin geratzeko,

eta probak egiteko. Kan�nera

asko dira, eta zaila izaten da hi‐

tzorduak finkatzea. Askok kan‐

poan ikasten dute. Denak etxe�k

pasa direnean, orduan hasten da

benetako lana. Erlojuaren kontra‐

koa izaten da normalean. Aurten

goizeko 4:30ean jaiki izan naiz lan

egiteko. Egutegi bat daukat eta

nahitaez bete behar dut.

‐ Asko aldatu da zure lana ho‐
geita hamar urtean?
Ikaragarri. Gaur egun erraztasun

guz�ak ditut. Oihalak Irunen lor‐

tzen ditut eta tolesak Donos�an

egiten dizkidate. Garai batean

Biarritzera eta Bilbora joan behar

izaten nuen. 

Kan�neren komisioak behar den

guz�a gastatzen du. Kalitate one‐

neko materialekin lan egiten dut. 

‐ Nolakoa izaten da San Martzial
eguna zuretzat?
Oso urduri egoten naiz, ezin due‐

lako ezerk hutsik egin. Dena den,

kan�nerek badakite non egongo

naizen, eta josteko tresnekin ego‐

ten naiz, behar izanez gero kon‐

ponketak egin ahal izateko. 

‐ Ez al duzu erre�roa hartzeko
asmorik?
Pentsa, neska ba� bataioko soi‐

nekoa egin nion, eta gero kan�‐

nera‐jantzia. Edo behin baino

gehiagotan gertatu zaidana da

amari eta alabari kan�nera jan‐

tzia egitea. Horrelakoetan kontu‐

ratzen naiz denbora asko

daramadala. Dena den, kostako

zait uztea. Pozik egiten dut lan,

zoriontsu naiz. 
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“Nahitaez bete behar dut egutegia”

Gaztetan, Maria Jesús Echepare ez zen

Alardeko kantinera atera. Hala ere, alaba-

rik eduki ez duen arren, ehunka kantinera

izan ditu etxean. Hogeita hamar urte egin

ditu aurten Echepare jostunak Alardeko

kantineren jantziak prestatzen. Seiehun

baino gehiago izan ditu esku artean

Maria Jesús Echepare

“Jantzi politak dira,

baina delikatuak

ere bai”

“Kalitate oneneko materialarekin 

lan egiten dut”
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ZALDIERIA
San Juan plaza 15:50

URANZU
Uranzu kalea 16:00

AMA SHANTALEN
Ama Shantalengo iturria 16:05

BEHOBIA
Mª Juncal Labandibar 16:35

BIDASOA Alunda 17:05

AZKEN PORTU
Dario de Regoyos 17:45

BUENOS AMIGOS
Ar�ako zubia 18:00

MEAKA Ibarrola 18:10

OLABERRIA Estebenea 19:00

SANTIAGO
Prudencia Arbide 19:10

ARTILLERIA
San Juan 19:20

LAPITZE
Alai‐Txoko parkea 19:40

BELASKOENEA
Belaskoenea ikastetxea 19:55

BENTAK
Ezurriki Kalea 20:10

ANAKA F. Iratxeta 20:35

SAN MIGUEL A. Anguera plaza 20:50

REAL UNIÓN
Zabaltza 21:05

DANBORRADA 26 (23:00) 27 (22:00) Urdanibia - San Juan

BANDA 25 (21:30) 26 (22:30) San Juan plaza

BEHOBIA 22 24 25 Kaiola taberna 21:00

BENTAK 20 23 25 Ongi Etorri taberna 21:30

MEAKA 22 24 25 Errota Zahar 21:00

BIDASOA 22 23 25 Alunda 21:00

SAN MIGEL 22 24 25 Geltoki kalea 21:00

OLABERRIA 22 24 25 Estebenea 20:30

AMA SHANTALEN 22 24 25 Urdanibia plaza 21:15

ANAKA 22 24 25 Aiako Harriak kalea 21;00

BUENOS AMIGOS 22 24 25 Erromes plaza 21:15

URANZU 22 24 25 Uranzu kalea 21:15

SANTIAGO 22 23 25 Platanoen plaza 20:45

LAPITZE 22 23 25 Aduana, 58 21:15

REAL UNION 19 22 25 Zabaltza plaza 21:00

AZKEN PORTU 22 24 25
Auzokoen elkartea

Pio Baroja kalea
21:00

BELASKOENEA 22 24 25 Auzokoen elkartea 21:00

KONPAINIA Ekainak Ekainak Ekainak Topalekua Ordua

Alarde Tradizionala: Armen ikuskatzea eta entseguak 

Alarde Publikoa: Armen ikuskatzea eta entseguak 

Armen ikuskatzea EKAINAK 29

Armen ikuskatzea EKAINAK 29

ARRANKADILA, 25an. Banda eta Danborrada batera, 26an, 23:00etan Urdanibian

KONPAINIA Ekainak Ekainak Ekainak Topalekua Ordua

BIDASOA 19 22 24
Palmera Monteron,

Tahona ondoan
20:30

LANDETXA 20 (19:30) 23 (20:00) 26 (19:30) Bizilagunen Elkartean

OLABERRIA 22 23 24 Willy ostatuan 20:30

AMA XANTALEN 19 22 23 Peña kalean 20:30

LAPITZE 18 22 25 Pio XII plaza 20:00

ANAKA 18 19 24 Txanaleta plaza 20:30

SANTIAGO 18 20 26 Triangelu plazan 20:30

DANBORRADA 27 Peña kalean 21:00

BANDA eta 

DANBORRADA
29 Peña kalean

21:00etan, Urda-

nibia plazan

SANTIAGO
16:30ean Triangelu plazatxoan

BIDASOA
17:00etan, Antonio Valverde kalean.

AMA XANTALEN
17:15ean, Urdanibia plazan (Moskun).

OLABERRIA
17:25ean, Victoriano Juaris� kalean.

ARTILLERIA
17:50ean, San Juan Harria plazan.

LAPITZE
18:25ean, Pio XII plazan.

LANDETXA
19:07ean, Bizkaia kalean.

ANAKA
19:40ean, Puiana hiribidean



dela Alardean. Emozio han‐

diko egunak izango dira. Zor‐

tea izan dut, lehen aldia

zelako, eta beste lau hautagai

zeudelako zozketan. Banuen

itxaropena, baina banekien

zaila izango zela. Beraz, lasai‐

tasunez hartu nuen.

‐ Nolakoa izan zen aukerake‐
taren eguna?
Kontserbatorioan nengoen,

klasea neukalako. Danbor Na‐

gusiaren deia jaso nuen. Kabi‐

gorri tabernara hurbiltzeko

eskatu zidan, besterik ez. Iritsi

nintzenean, Danborradako

kide batzuk aurkitu nituen,

eta txantxetan hasi ziren, aur‐

ten txibilito asko zeudela, eta

ezin izango nuela atera. Gero

kan�nera izan nahi nuen gal‐

detu zidan Danbor Nagusiak.

Segituan esan nuen baietz.

Ama, izeba, lehengusuak, eta

lagunak hurbildu ziren, eta

momentu hunkigarria izan

zen. 

‐ Prestaketa batzuk eskatzen
ditu kan�nera ateratzeak.
Hasi al zara?
Bai. Duela gutxi, hori bai, ikas‐

ketak amaitzen ari naizelako,

eta aldi berean lanean nabile‐

lako. Denbora askorik ez dau‐

kat, baina laguntza handia

jaso dut. Kan�neren Batzor‐

dekoak nirekin harremanetan

jarri ziren, eta azkar lortu ni‐

tuen San Martzial eguneko

jantzia eta botak. Gainerako

egunetarako, opari asko egin

dizkidate; beraz, arazo handi‐

rik ez dut izan. Dena martxan

dago, eta lasai nago. 

‐ Jaso dituzun aholku guz�en
artean, zein aukeratuko ze‐
nuke?
Onena, disfrutatzea. Festa bat

dela ez ahaztea, eta be� be‐

zain ondo pasatzea. Ez San

Martzial eguna bakarrik, hila‐

bete osoa baizik, prestaketak

hasi nituene�k. Hori da ahol‐

kurik onena. 
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‐ Noiz hasi zinen Alardean desfi‐
latzen, eta zerga�k hartu zenuen
erabakia?
Duela sei urte hasi nintzen. Nire

koadrilako neska batek bi urte ze‐

ramatzan ateratzen. Nik jakin‐mina

nuen, baina ez nintzen urratsa

ematera animatzen. Urte hartan

Dunboa eskolan egiten dituzten

tailerretara hurbildu nintzen, doi‐

nuak ikasteko. Gero entseguetan

hasi nintzen, eta probatzea erabaki

nuen. Ez naiz damutzen, primeran

pasatzen dudalako. Kanpoan ere

gustura nengoen. Be�danik ikusi

izan ditut bi Alardeak. Baina festa

barru�k bizitzeak ez dauka zer iku‐

sirik. 

‐ Nolako esperientziak izan ziren
lehenengoak?
Hasieran beldur pixka batekin

atera nintzen, jaiaren inguruan da‐

goen gatazka dela eta. Arratsal‐

dean Kale Nagusian behera jaitsi

aurre�k, urduri nengoen, tentsioa

nabaritzen delako inguruan. Gaine‐

rakoan, gustura ibili nintzen. Dan‐

borradako jendeak oso ondo hartu

ninduen, eta integratzen lagundu

zidan. 

‐ Urte berezia izango da aurten‐
goa. Kan�nera aterako zara.
Bai, ilusio handiarekin hartu dut,

behintzat. Gustura atera izan naiz

soldadu moduan, baina egia da

kan�neraren irudia garrantzitsua

“Ilusio handiarekin hartu dut”

Alardean desfilatzen hasi zenean,

Carla Pavesik ez zuen kantinera ate-

ratzeko helbururik. Baina azken bi

urteotan kantineraren laguntzaile

izan da. Aspaldiko bi lagunen on-

doan atera da, entseguetan eta San

Pedro eta San Martzial egunetan.

Esperientziak gogoa piztu dio, eta

lehen aldiz aurkeztu du bere burua

Danborradako kantinera izateko.

Zozketan, bere izena atera da. Alar-

deko ikuspegi berezienetako bat eza-

gutuko du aurten Carla Pavesik.

CARLA PAVESI, Alarde Publikoko 

Danborradako kantinera
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Urte osoko lana izaten dute Kan‐

�neren Batzordean. Uztailean

hasten dira, balorazioekin: “Kri�‐

koak gara geure buruarekin. Ur‐

tero hobetzen saiatzen gara”,

baieztatu du Beatriz Vendrellek.

Eztabaidak izaten dituzten arren,

giro onean aritzen direla azpima‐

rratu du Karmele Tolosak. Alazne

Picos kan�nera ohiak azaldu ditu

Batzordearen eginbeharrak:

“Alde bate�k, kan�nerei babesa

eta aholkuak ematen dizkiegu.

Beste�k, oinarri logis�koa: jan‐

tziak, botak, edo upeltxoa”. Lanik

handiena maiatzeko lehen hama‐

bostaldian hasten da. Konpainia

bakoitzak, zozketa bidez, kan�‐

nera hautatzen duenean, lehen

bilera antolatzen dute. “Kan�‐

nera guz�ak eta haien familiak el‐

kartzen ditugu, jarraibideak

azaltzeko, eta zalantzak argitzeko.

Haien artean harremana eta kon‐

fiantza sortzea garrantzitsua iru‐

ditzen zaigu”, argitu du Picosek.

Gero, kan�nera bakoitzarekin

biltzen dira, banan banan, jan‐

tziaren probak egin eta beharrak

zehazteko. “Uztailean aurreikus‐

penak egiten ditugun arren, pro‐

ben ondoren sortzen dira

arazorik handienak. Jostunek oso

denbora gutxi izaten dute”, na‐

barmendu du Alazne Picosek. Ge‐

hienetan konponketak egin

behar izaten dituzte, eta kasu

batzuetan, jantzi berriak. Beatriz

Vendrellek azpimarratu du ez du‐

tela benetako modelorik eduki:

“Argazkiak begiratuta patroiak

atera, eta horiekin lan egin izan

dugu”. Aholkuak eta bestelako

azalpenak ere ematen dizkiete

kan�nerei. Neska gehienek aldez

aurre�k desfilatu izan duten

arren, kan�nera ateratzen diren

urtean behar bereziak izaten di‐

tuzte. “Jende askok pentsatuko

du ez diela ilusio berezirik egiten.

Baina ez da egia. Inoiz baino

emozio eta urduritasun handia‐

goa izaten dute”, adierazi du Patxi

Perez Anakako kapitainak. 

Batzordeko kan�nera ohiek azal

dezakete kan�nera ateratzea

haientzat zer izan zen. “Kan�nera

ateratzen zarenean, askoz lehe‐

nago hasten zara disfrutatzen:

lehen abanikoa oparitzen dizute‐

nean, ile‐apaindegiko lehen

proba egiten duzunean... Entse‐

guak iristen direnean ere, beste

zirrara batekin bizi dituzu”, gogo‐

ratu du Alaznek. Laida Oronozek

bat egin du lagunaren iritziarekin:

“Atentzio gune nagusia zara, eta

gauzak zeharo desberdin ikusten

dituzu. Soldadu zarenean ez diz‐

kizute horrelako animoak bidal‐

tzen”. Momentu bakoitza goza‐

tzeko aholkatu ohi die Patxi Pere‐

zek kan�nerei: “Aukeratzen

dituztenean, badirudi San Mar‐

tzial eguna oso urrun dagoela,

baina ziztu bizian pasatzen dira

asteak. Eta bukatzen denean,

pena handia ematen du”.

Kantineren babesle

“Kritikoak gara geure

buruarekin. Hobe-

tzen saiatzen gara”

Beatriz Vendrell

“Aurreikuspenak egiten

ditugun arren, proben

ondoren sortzen dira

arazorik handienak”

Alazne Picos

1998an lehen aldiz Udal Alarde mistoa an-

tolatu zutenean, Irungo Udalak eman zituen

kantineren jantziak eta materiala. Hiru urte

geroago bertan behera geratu zenez geroztik,

jantziak erabili gabe geratu ziren, Udale-

txean. “Aurrerantzean, jantziak guk egin eta

konpondu ditugu. Diru publikoarekin, baina

guk kudeatuta”, azaldu du Karmele Tolosak.

Hasieran, emakume bakar batek hartu zuen

ardura. Denborarekin, Kantineren Batzorde

bat eratzea erabaki zuten. Kantinera ohiek,

gurasoek eta Alardeko agintariek osatzen

dute. Zortzi laguneko lantaldea da.

Ahotsa ematen diete 
kan�nerei

Ekainaren 28ko kan�neren aurkezpena ere antolatzen du Batzor‐

deak. Hasteko, pregoi txiki bat egiten dutela azaldu du Alazne Pi‐

cosek: “Guk aurrera eramaten dugun proiektuari erreferentzia

egiten diogu, adieraziz bide onean doala eta sendotzen ari dela.

Gero, Alardeko agintariek hartzen dute hitza”. Kan�nerei mikro‐

fonoa eskuan hitz egiteko aukera ematen diete: “Ez dira kan�nera

hutsak, ahotsa daukate. Hortaz, une horretan sen�tzen dutena

adierazteko aukera ematen diegu”. Batzuek hitz lauz egiten dute,

beste batzuek bertsotan. Eta askok, negarrez. Jasotako babesa es‐

kertzeko momentua izaten da.


