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e? 198 zenbakia darama 1919 urteko ekainaren 15ean argitara-tutako “El Bidasoa” astekariko aleak. San Pedro eta San Martzialjaien ingurukoak dira zenbaki honetako artikulu gehienak. “Antes de las fiestas” tituluarekin jaietako programa eratzenduten udaleko langileen lana miresten da. “No hay dicha com-pleta” tituluaren azpian, berriz, “RE-LA-MI-DO”k jai egunetakoeguraldiaren iragarpena egiten du. Aurrerago, “Cosas que sepasan” atal ezagunean kantinera “egoki” bat aurkitzeko “zail-tasunez” hitz egiten da. Gainera, astekariaren amaiera alderajai egunetan zehar egingo diren zezenketa ekitaldiak nabar-mentzeko artikulu bat dago. Kirol kronikari zuzenduriko atala ere hiriko jaiak direla eta an-tolatzen diren kirol-ekitaldien albisteez osaturik dago. Leheniketa behin Colon taldearen garaipena aipatu Hispania taldearenaurrean. Ondoren, San Pedro kroseko izen-emate eta sariez hitzegiten da. Horren ostean, jaien inguruan antolatutako arrauneta igeriketa txapelketak aipatzeko ere. “Anotaciones de un chismoso” atalean, berriz, aurreko zenba-kian bandaren berrantolaketa aipatzen zuen artikuluari erant-zuten dio C.P inizialekin sinatzen duen astekarikokolaboratzaileak. Lehen orriko artikulu txiki batean Hondarri-biko herritarren desinformazioa salatzen da ere. Bigarrenorrialdean, astekariko “Mañuel” kolaboratzailearen humoreaeta lana eskertzen du irakurle batek. Walter Germanen heriot-zaren berri ematen duen albistearen ostean, Aurelio Lopez Her-nandezek Aduanako Administrazioan egindako lana eskertzekoartikulu bat idazten da bere erretiroa dela eta. Orain arte egin bezala, “Hace años …” atalak 1883 urtean argi-taratutako albisteen errepasoa egiten du. “En el municipio” ata-lak, berriz, azken udal batzarrean onartutako akordioen berriematen die herritarrei. Tren geltokian egun batzuetan zeharikusgai egon den tankearen albistearen ostean, Lorea-Bidea pi-lotaleku eta hiriko antzokietako programazioa errepasatzen da,publizitate orriarekin zenbakia amaitu aurretik. 
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G52489: 1908 eta 1920 urteen arteko Alarde baten argazkia.
G40978: Artilleriako bateria, kantinera kanoietan desfilatzen 1914 eta 1915 ur-
teen artean.
G50081: Miguel Abad Fernandez, kapitaina, eta San Miguel konpainiako ki-
dean San Juan plazan 1920ko harmarkadan. 

G50081

G40978

G52489
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2019 urtean zehar Real Union eta Ama Shantalenek konpainiaren sorreraren mendeu-rrenaren ospakizunetan murgildurik daude. 100 urte horien atzean lan asko ezkutat-zen da eta, horregatik, data berezi hau behar bezala ospatzeko ekintza eta ekitaldi ugariantolatu dituzte Alarde Tradizionaleko bi konpainiek. Ospakizunez gain, urteurren be-rezi hau, konpainien historia eta sorrera errepasatzeko aitzaki bikaina izan dira. Konpainien sorreraz hitz egiteko, historian 1919 urtera arte atzera egin behar da gut-xienez. Testuinguruan kokatzeko, 1915-1918 urteen artean, Lehen Mundu Gerrarenondorioz ez zen San Martzialen omenez alarderik ospatu Irunen. Gerra igaro osteaneta gatazkak eragindako ondorioak gainditzeko nahiarekin, Irungo herritarren arteangizarte mugimendu ezberdinak sortu ziren hiriko jaien eta zehazki alardearen ospa-kizuna berreskuratzeko asmoz.  Real Union konpainia, zehazki, 1919 urtean sortu zen, alardea berreskuratzeko nahihorren barnean, hiriko auzoren bat ordezkatuko ez zuen konpainia sortzeko laguntalde baten ekimenetik. Honela, Herriko Lehen Konpainia izan zen bere sorreran, orain,ordea, Herriko Seigarren konpainia bada ere. Ama Shantalen, berriz, Herriko BigarrenKonpainiaren tituluarekin jaio zen Santa Elena kalean bizi zen Angel Martinen esfort-zuei esker. Izan ere, konpainiaren eraketarako oztopo ugari topatu zituen bidean bult-zatzaileak, baina, arazoei aurre egin eta alardean parte hartzea lortu zuten lehen aldizkonpainia 44 kidek osatzen zutela. 
Gerra zibilaHogeita hamarreko hamarkadan Espainian izandako Gerra Zibilak ondorioak eraginzituen ere alardearen ospakizunean. Izan ere, 1937 eta 1939 urteen artean ez zen Alar-

derik ospatu Irunen. Hala ere, urte horietan zehar San Martzialera botoa berritzeraigotzeko prozesioak antolatu ziren. 
Izendegiaren sinbologiaBi konpainia hauen izenen atzean askorentzat ezezagunak izan daitezkeen sekretuakezkutatzen dira. Esaterako, Real Union konpainiaren izenak hiriko futbol taldearekinlotura estua dauka, izan ere, 1915 urtean “Irun Sporting Club” eta “Racing Club de Irun”taldeen fusiotik sortutako futbol talde berriaren izena hartzen baitu. Gainera, alarde-aren historiak erakusten duenez, konpainia 1980 izena aldatzeko beharrean aurkituzen ordenantza baten ondorioz. Horren ondorioz, Mendibil izenez ezagutu zen 1991urtera arte eta, azkenean, konpainiak jatorriko izena berreskuratu ahal izan zuen.  Bestetik, Ama Shantalen konpainiak Irungo Estebenea ibaiaren bazter batean kokatu-rik dagoen ermitari erreferentzia argia egiten dio bere izenaren bitartez. Hasieran kon-painiaren izena gazteleraz idazten zen, baina, 1980 urtetik aurrera euskaraz idaztenhasi zela erakusten duten arrastoak daude, adibidez, konpainiako banderina. Gainera,izena, “sh”-z idazten da, hain zuzen ere, aintzinako euskara mantenduz. 
Ospakizun ekitaldiakMendeurrenen ospakizunerako Ama Shantalen zein Real Union konpainiek hainbatekitaldi antolatu dituzte azken hilabeteetan zehar. Maiatzaren 11ean, Ama Shantalenkonpainiak mendeurrenaren ospakizunerako egun oso bat dedikatu zuen. Real Unio-nek, berriz, ekainaren 15ean antolatu zituen mendeurrena ospatzeko bazkaria etakontzertua. Hortaz gain, bi konpainiek argazki erakusketak antolatu dituzte ere, irudieta dokumentuen bitartez konpainiaren historia gaurkotasunera hurbiltzeko asmoz. 

Real Union eta Ama Shantalen konpainiaren men-
deurrenaren ospakizunean murgildurik daude

G21045 - Ama Shantalen konpainia 1960 urtean
G21539 - Ama Shantalen konpainia 1950 urtean
G21814 - Real Union konpainia 1959 urtean

G21539

G21045

G21814
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Ekaineko hilabetea iritsi eta Caser Residencialek Irungo Anaka auzoan duen egoitzako egoiliarrak Irungojaiak ospatzeko prestaketa lanekin hasten dira. Izan ere, ekaineko hilabetea ekintza bereziez beterikohilabetea da, guztiak sanmartzialekin loturik. Hortaz gain, egoitza girotzeko egoiliarrek apainketa lanekinlaguntzen dute.Urtero moduan, hiriko jaien harira, Anakako egoiliarren artean kantinera eta sarjentu bat aukeratzen di-tuzte. Egoitzako egoiliar, langile eta senideen artean hautagaiak bozkatu eta maiatzeko hilabetearenamaieran aukeratu zituzten Simone Remond kantinera eta Elias Lopez sarjentu. Bi egoiliar hauek prota-gonismo berezia izango dute egoitzan aurtengo sanmartzialetan. Simone Remond, Caser Anakako kantinerak azaldu duenez, “hautatua izan nintzela esan zidatenean sor-presa hartu nuen, ez bainuen espero, baina, atsegina da gure adinarekin ere honelako gauzetarako hau-tatzen zaituztela ikustea”. Tarragonan jaio bazen ere, 1941 urtetik Irunen bizi da eta gazteetansanmartzialak nola bizi zituen ondo gogoratzen du: “Goizeko 4:00etan dantzalditik atera eta zuzeneanDiana ikustera joaten ginen, etxetik pasa gabe, ostean, Alardea ikusteko”. Gainera Ekainaren 15ean SanMiguel eta 22an Anakako konpainiekin entseguak egiteko gogoak dauzkala onartu du. Elias Lopez, aurtengo Caser Anakako Sarjentua, ordea, Izabako aranean jaio, baina, 56 urte daramatzaIrunen bizitzen. Eliasek azaldu du ez duela inoiz alardean desfilatu, “40 urtez Irungo autobusetan laneanibili naiz eta San Martzial egunean lan egin dut beti”. Hala ere, aurten Anaka eta San Miguel konpainia-rekin batera desfilatzeko aukera izango du egoitzan barrena eta inguruko kaleetatik. Gelan soldadu trajeaprest duela azaldu du Eliasek eta entsegu egunetan ilobak bera ikustera hurbilduko direla espero du. 

Ekainean sanmartzial giroa nagusituko da
Caser Residencial Anakako egoitzan

Ekainak 20, osteguna:San Martzialetako bingo bereziaarratsaldeko 18:00etan 0 solai-ruan. 
Ekainak 21, ostirala:Irungo bideoen erreprodukzioaarratsaldeko 17:30etan erabi-lera anitzeko gelan.
Ekainak 22, larunbata: Anakako konpainiaren alardeaarratsaldeko 18:00etan.  
Ekainak 22, astelehena:San Juan eguna dela eta, des-ioen eskaria. 

Ekainak 27, osteguna:15 eta 22 egunetako argazkienproiekzioa arratsaldeko17:30etan  erabilera anitzekogelan. 
Ekainak 28, ostirala:Caser Anakako kantinerei ome-naldia, San Vicente de Paulekomajoretten emanaldiarekinarratsaldeko 17:30etatik au-rrera 0 solairuan. 
Ekainak 30, igandea: Solairuetan San Martzialetakoalardearen emankizuna etamenu berezia. 

Caser Anakako sanmartzialetako ekintzak:



Caser Anakako sanmartzialetako ekintzak:
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Danborrada:
27an 21:00etan Peña kalean. 
29an 20:00tan Peña kalean. 21:00etan Urdanibia plazan. 
Banda:
29an20:00tan Peña Kalean. 21:00etan Urdanibia plazan. 

Landetxa:
21, 23 eta 25ean20:00tan Bizilagunen elkartean. 

Bidasoa: 
20, 21 eta 24ean20:00tan Palmera-Monteron, Tahona ondoan. 

Olaberria: 
19an 19:30etan Willy ostatuan. 

21 eta 24ean 20:00tan Willy ostatuan. 
Ama Xantalen:

20, 21 eta 24ean20:30etan Peña kalean. 
Lapitze: 

19, 21 eta 25ean20:00etan Pio XII plazan.
Anaka: 

19 eta 26ean20:30etan Txanaleta plazan. 
Santiago: 

18, 20 eta 24ean 20:30etan Oiasso museoan. 

2019KO ALARDEETAKO ENTSEGUAK

Danborrada:
26ean 23:00etan Urdanibia plazan. 
27an 22:00etan San Juan plazan. 
Banda: 

24ean 21:30etan San Juan plazan. 
26ean 23:00etan Urdanibia plazan. 
Behobia:

20 eta 21ean 21:00etan Kirola tabernan.
25ean 20:45etan Junkal plazatxoan.
Ventas:

15, 23 eta 25ean 21:30etan Ongi Etorri tabernan. 
Meaka:

21, 24 eta 25 21:00etan Errota Zaharren.
Bidasoa:

18 eta 20ean21:00etan Alundan. 
25ean 20:45etan Junkal plazatxoan. 

San Miguel:
21, 24 eta 25ean 21:00etan Geltoki kalean. 

Olaberria:
21, 24 eta 25ean20:30etan Estebenean. 

Ama Shantalen:
20, 21 eta 25ean 21:15etan Urdanibia plazan.

Anaka:
21, 24 eta 25ean21:00etan Fabiola Erregina kalean.

Buenos Amigos:
19, 21 eta 25ean 21:15etan Erromes plazan. 

Uranzu:
20, 21 eta 25ean 21:15etan Uranzu kalean.

Santiago:
21, 24 eta 25ean 20:45etan Platanondoen plazatxoan. 

Lapitze:
21, 24 eta 25ean 21:00etan Aduana kalean

Real Union:
21, 24 eta 25ean 21:00etan Zabaltza plazan. 

Azken Portu:
21, 24 eta 25ean21:00etan Auzo elkartean.

Belaskoenea:
20, 21 eta 25ean 21:00etan Belaskoeneako Auzo elkartean. 

ALARDE PUBLIKOA ALARDE TRADIZIONALA
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Haizeak hitz gutxi behar ditu aurten Alarde Publikoankantinera gisa ateratzeak eragiten dizkion emozioakadierazteko, izan ere, begien distira bereziak eta aurpe-gitik desagertzen ez zaion irribarreak argi eta garbi era-kusten dute. “Kantinera izatea errealitate bihurtutakoametsa da niretzat”. Kantinera izango zelaren berri onaetxean familiarekin zegoela jaso zuen. Oihana Picosi, ordea, gauza asko etortzen zaizkio bururakantinera bezala desfilatu zuen urtea oroitzerakoan. Pi-cosek azaldu duenez, “deskubrimendu bat izan zen ni-retzat alardea lehen aldiz barnetik bizitzea”. Ordura artealardea ondo ezagutzen zuela uste zuen Oihanak, baina,esperientzia horren ostean, alardea bizitzeko modu ez-berdin bat topatu zuen. Bigarren alardea eta garai naha-siak izan arren, Oihanak famili eta lagunen aldetikberotasun handia sentitu zuela gogoratzen du. Gainera,alardeari esker jende berri asko ezagutzeko aukera izanzuela aipatzen du ere. Kantinera izateak prestaketa-lan eta zeregin ugari da-kartzan arren, Haizeak eginbehar guztiak kontrolpeandauzkala baieztatzen du pozik. Zeregin horietan lagunt-zeko Kantineren Komisioak lan garrantzitsua egiten duurtero. Oihana, kantinera izan ostean, Kantineren Komi-sioan laguntzaile gisa aritu zen zenbait urteetan zehar.“Kantinerei berotasuna eta aholkuak ematen dizkiegubertan, jantzien prestaketarekin laguntzeaz gain”. Kanti-

neren Komisioarekin izandako azken bileraren ostean,Haizeak kantinera jantzia eta barrika etxean dauzka jada. Ekainaren 28an Oihana eta Haizeak berriro elkar ikus-teko aukera izango dute. Izan ere, 2019ko alardeko kan-tinerak aurkeztuko dira egun horretan eta, aurrekourteetan bezala, Oihana Picos aurkezle lanetan aritukoda. Egun horren inguruan Oihanak azaldu du, “niretzatopari bat da egun hori ikuspuntu horretatik bizitzeko au-kera izatea, plaza beteta ikusi eta jendearen aurpegietanemozioak nola islatzen diren ikusteko”. Beste aldetik,Haizeak, Kantineren Aurkezpenaren eguna iristeko go-gotsu dagoela adierazi du, berak azaldu duenez, “aur-tengo jaietatik gehien espero dudan unea da”.

Oroitzapenak biltzeko urteaOihana Picosek azaldu duenez, milaka oroitzapen dauzkakantinera izan zeneko urtearekin loturik. Sentimendu etabizipen berriez beteriko urte hartan erabilitako abani-koak eta bestelako gauza pertsonalak gordeta dauzkanarren, oroitzapen gehienak buruan gorderik gelditzen di-rela onartzen du. 

Egun, teknologien garapenari esker, oroitzapenak besteera batera gordetzeko aukerak daude ere. Haizea Sendó-nek bere blog pertsonalaz baliatzen da bere bizitzakogertakariak biltzeko.  “Blogak Bailarina con sindrome dedown izena dauka” azaldu du Haizeak eta, amaren la-guntzaz, kantinera bezala izandako bizipenak bertan bilt-zeko asmoa du. Orain arte jasotako opariak edo aurreraeramandako prestaketa lanen argazkiak ikusgai daudejada eta jai egun nagusien ostean bizitako esperientziakirakurri ahalko dira bertan hemendik gutxira. 

AholkuakHaizea Sendónek sorpresa eta lehen esperientziez bete-riko San Pedro eta San Martzial jaiak biziko ditu aurten.Horretarako, gurasoak eramango ditu alboan uneoro.“Aurtengo sanmartzialak poztasunez gogoratu nahiko ni-tuzke”, azaldu du Santiago konpainiako 2019ko kantine-rak. Oihanak, ordea, kantinera urteaz disfrutatzekoaholkua eman dio, orain arte aurreko urteetan egin be-zala. Hortaz gain, hurrengo urteez disfrutatzera gonbi-datu du Haizea, alarde honek jaia alde ezberdinetatikbizitzeko eskaintzen duen aukera aprobetxatuz. 

Errealitate bihurtutako amets baten iragana eta oraina

Haizea Sendón Alarde Publikoko Santiago
konpainiako kantinera izango da 2019 urtean. Oi-
hana Picosek, berriz, duela 20 urte kantinera gisa
alarde publikoan lehen aldiz parte hartzeko aukera
izan zuen. Elkarrekin kantinera izateak dakartzan
emozioak eta zereginak errepasatu dituzte. 

Haizea Sendón, 2019ko Alarde
Publikoko Santiago konpainiako

kantinera

„Kantinera izatea erreali-
tate bihurtutako ametsa da

niretzat‰
Oihana Picos, duela 20 urte kan-

tinera izandakoa

„Deskubrimendu bat izan
zen niretzat alardea lehen
aldiz barnetik bizitzea‰

Argazkia: Estudio Gover
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Zertan datza Moldatu Home proiektua? 
Encarni: Home Staging-a Estatu Batuetan hasi eta urteugari daramatza martxan bestelako herrialdeetan. Krisiadela eta Espainian asko indartu den mugimendua da etaterminoaren itzulpenak dioenez etxearen eszenaratzeabilatzen da, indarguneak azpimarratzeko. 
Urtzi: Moldatu Home etxearen antolatze eta moldatzetikdator. Horretarako, etxea prestatu, argazkiak erakarga-rriak atera eta ahalik eta bisita gehien lortzen saiatzengara salmenta aukerak handitzeko. 
Nolako eragina izan dezake interneten bilakaerak
zuen negozioan?
Urtzi: Gaur egun internetek gero eta botere handiagoadu eta irudia zaintzea oso garrantzitsua da. Mundua in-terneti esker eraldatzen ari da, baita higiezinen agent-zietan. Horretarako, Facebook, Instagram eta YouTubebezalako sare sozialetan presentzia izate oso garrantzit-sua da. 

Encarni: Aro digitalean etxeak saltzeko bideak aldatudira. Lehen egunkarietan begiratzen zen, baina, egunerrealitatea bestelakoa da. Egun erosleen portzentajehandi batek interneten begiratzen du, beraz, argazki onbatek pisuaren salmentan lagun dezake. 
Zergatik erabaki zenuten proiektu honetan murgilt-
zea?
Encarni: Ni berandu konturatu nintzen nire bokazioabeste bat zela eta ez nuen horren inguruko ikasketarik.Horregatik, bozkazioa nire lanean murgiltzeko HomeStaging-aren inguruko ikastaroak egiten hasi nintzen etaargazkilaritza ikastaroak egin ditut ere. 
Urtzi: Nire kasuan, 13 urtez aeronautikako sektorean la-nean egon ostean, Irun ingurura itzuli nahi nuela argineukan. Higiezinen agentziaren mundua beti gogokoizan dudanez, nire kontu ikastaro ezberdinak egin ni-tuen, izan ere, beste higiezin agentzietatik ezberdinaizango zen agentzia bat sortu nahi nuela argi nuen. 
Zein balorazio egiten duzue orain arte izandako es-
perientziaz?
Encarni: Oso pozik gaude eta emaitza onak lortzen arigara. Egoera txarrean dauden etxebizitzak aurrera ateraeta saltzeko gai garela ikusi dugu. Horrela, denbora askopasa gabe prezio onean saltzea lortzen dugu. Bezeroakpozik daude eta baita gu ere. 

Urtzi: Gero eta gehiago dira guk erabiltzen ditugun sal-menta teknikak ezagutzen dituzten pertsonak eta gugankonfiantza jartzen dutenak. Hasiera zailagoa izan zen,baina, orain lan erritmo handiagoa daukagu. 
Nola dago egun merkatuaren egoera?
Urtzi: 2018 urtea nahiko ona izan zen eta 2019, berriz,merkatua geldiago dabil. Hala ere, alokairuan zein sal-mentetan prezioak gora doaz. Ez dakigu bilakaera nola-koa izango den, baina, orain pisu bat saltzeko une egokiadela uste dugu. 
Zer esango zeniekete etxea saltzea pentsatzen ari
diren horiei?
Encarni: Gure proposamena entzutera anima daitezela,izan ere, etxe bat ondo prestatu ostean errazagoa da sal-mentara iristea. 
Urtzi: Etxebizitza bat saldu nahi denean higiezinenagentzia ezberdinak bisitatzea gomendatuko nuke.Agentziek etxea saltzeko zer egingo luketen ezagutzeko,argazkiak atera eta interneten jartzeaz gain, hori beze-roek bakarrik egin dezaketelako egun, baina, guk zer-bitzu gehiago eskaintzen ditugu. 

Moldatu Home: Etxebizitzak saltzeko era ezberdin bat

Urtzi Goiogana Higiezinen Agentzia eta eta
Encarni Martinez Home Staging enpresen elkarke-
tatik sortutako proiektua da Moldatu Home. Etxebi-
zitzen alokairu edo salmenta zerbitzu integrala
eskaintzeko asmotik sortutako elkarketa da hau, hi-
giezinen kontzeptu berri aurkezteko. Proiektuaren
bultzatzaileek azaltzen dutenez, metro karratuak
saltzeaz gain, bizilekuak saltzea dute helburu. 

Argazkia: Estudio Gover



Itsaso nola ikusten duzu zure burua kapitain mo-
duan?
Itsaso: Ondo, erronka bat da eta gauza asko daude ikas-teko. Kanpoan zaudenean ez zara konturatzen hainbestegauza prestatu behar direnik. Hala ere, gogo asko dauz-kat. 
Kapitain bezala zure lehenengo urtea izango denez,
aholku asko jaso dituzu?
Itsaso: Bai, orain arte Landetxa konpainiako kapitainaizan den Simonekin hainbat aldiz  elkartu eta beste urte-etan berak erabilitako apunteak pasa dizkit. Oso lagun-garria izan da hori niretzat, izan ere, hau guztia bakarrikikastea oso zaila izango litzatekeelako.
Zure kasuan Ion, zaila egiten zaizu zuzendari kar-
guari agur esatea?
Ion: 12 urteren ostean, lan asko egin ondoren erreleboabeste bati pasako diot. Gainera, aldaketa beharrezkoadela uste dut. Gogoak penarekin nahasten zaizkit 2019aurtea polita izango dela ziur nagoelako. 
Datorren urtetik aurrera zuzendari kargua nork be-
teko duen erabaki duzue?
Ion: Bai, Maddik hartuko du nire lekukoa. Musika Ban-dako kidea da, oso pozik gaude hartutako erabakiarekineta datorren urtean behar duen guztian lagunduko diot.Gainera, Musika Bandaren barnean zereginak asko ba-natzen ditugunez oso erraza da dena prestatzea. 
Jai egun garrantzitsuez gain, urtean zehar zeregin
ugari dituzue konpainiako buruek?
Ion: Bai, urtarrila edo otsailetik aurrera bilerekin hastengara. Ordu asko dedikatzen dizkiogu, baina, badakigunon sartzen garen eta gogoz beterik prestatzen dugudena. Detaile asko, entseguak, kantinerak, munizioa etabeste hainbat gauza lotu behar dira eta. 
Inguruan lantalde on bat izatea garrantzitsua da lana
arintzeko?
Ion: Musika Bandaren kasuan lantalde gisa funtzionat-zen dugu, honela, zuzendariaren lan-zama arintzeko.Dena errazagoa baita horrela eginez gero. 
Itsaso: Landetxan apirilean biltzen hasi ginen eta gora-

behera guztiak denon artean konpontzen ditugu ere. Ni-retzat oso lagungarri da konpainiako lehenengo ilarandesfilatuko duten txilibitoen laguntza, izan ere, haiek nibaino esperientzia gehiago daukate hor aurrean. 
Kantinerei harrera beroa egin diezue aurten ere?
Ion: Aurtengo kantinera nire laguna da, Helena, beraz,

ezin dut niretzako amaiera hoberik eskatu. Gainera, 12urte hauetan lagun pilo bat atera dira kantinera bezalanirekin eta oso garrantzitsuak izan dira niretzat. 
Itsaso: Aurtengoa nire lehenengo kantinera izango daeta, gainera, ikastolako lagun baten ahizpa denez, familiaezagutzen dut. Bera oso motibatuta dago gauzak prestat-zen eta urte oso polita izango dela uste dut.
Nolako egoeran bizi du alardeak egun?
Ion: Bi hamarkaden ostean egoera asko hobetu dela ustedut. Duela 12 urte Musika Banda 50 pertsona ingurukosatzen zuten eta aurten 100 musikarira iristeko zoriangaude, nahiz eta oraindik errefortzu batzuk behar ditugn.Alardea asko handitu eta hobetu da, giroa lasaitu da,beraz, etorkizunerako bidean gaude. 
Itsaso: Oraindik gauza batzuk hobetu daitezkeen arren,hauxe da jarraitu beharreko bidea. 

ELKARRIZKETA2019ko ekainak 15
9

Ardurak txandakatuz, 
etorkizunerako bidea eraikiz

Ion Martinezek 12 urte daramatza Alarde
Publikoko Musika Bandako zuzendari lanetan eta
hauxe izango da kargu hori beteko duen azken urtea.
Itsaso Cañadak 2009 urtean desfilatu zuen lehen
aldiz kantinera bezala eta, 10 urte beranduago, Lan-
detxa konpainia gidatzeaz arduratuko da.  Horrela,
karguak eta ardurak esku batzuetatik besteetara
igaroko dira alardea aurrera ateratzeko. 

Itsaso Cañada, Landetxa Konpai-
niako kapitaina berria

„Kanpoan zaudenean ez
zara konturatzen hainbeste
gauza prestatu behar dire-

nik‰

Ion Martinez, azken urtez Musika
Bandako zuzendaria

„Gogoak penarekin nahas-
ten zaizkit 2019a urtea po-

lita izango dela ziur
nagoelako‰

Argazkia: Estudio Gover
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ALARDE
TRADIZIONALEKO
KANTINERAK
2019

UXUE SANSIÑENA BLANCO 
Banda

ANE MIREN GARCIA CALZADA
Zalditeria

OLATZ ZABALA DOM¸NGUEZ
Behobia

ZOILA ZARAGÜETA ARAMBURU 
Danborrada

Argazkiak: Estudio Gover
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IRATZE MOR˘N CAÑAS
Ventas

EIDER GŁMEZ M˘RQUEZ
Meaka

IRENE ROLL˘N BIURRARENA
Bidasoa

MAITANE GARC¸A PEÑA
San Miguel

LEYRE LŁPEZ RODR¸GUEZ
Olaberria

ANA AGUIRRESAROBE RUBIO
Ama Shantalen
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ALAZNE ARTEAGA V˘ZQUEZ
Anaka

JUNKAL CARRILLO MITXELENA
Buenos Amigos

SARA BORDONABA OLAIZOLA
Uranzu

ALEX ARELLANO BURUTARAN
Santiago
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NAIARA OYŁN JABALERA
Lapitze

NEREA GARC¸A AMORŁS
Real Unión

UXUE IÑARRA NICOL˘S
Azken Portu

IZAR TXURI REGUERO HIGUERAS
Belaskoenea

JUNE GRIJALBA SANTOS 
Artilleria
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ALARDE
PUBLIKOKO
KANTINERAK
2019

Melisa Vesga Díaz - Danborrada Helena Benet Velasco - Banda

Irene Goenaga Martínez - LapitzeCristina Echeveste Martínez 
Ama Xantalen

Marina Romo Ruiz - Olaberria
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Naiara Sorzabalbere De la Linde
Zalditeria

Nerea Irazoki Arbelaitz - Landetxa Ainhoa Massanet Olaizola - Bidasoa

Paula Estévez Arburua
Artilleria Bateria

Haizea Sendón Verdini
Santiago

Andrea Monsalve Beltrán - Anaka




