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El Bidasoa aldizkariaren 305. zenbakiak orain dela 100 urte 
Irunen albiste ziren gertaerak biltzen ditu. 1921eko uztailaren 
3an publikatutako aldizkariaren hasieran San Martzialeko 
domina aipatzen da eta dominak San Martzial Egunean mendian 
egin ohi den erromerian saltzen zirela kontatzen da. X letrarekin 
sinatzen duen kolaboratzaileak tranbiaren funtzionamendua 
hobetzeko konpondu beharrekoak zerrendatzen ditu 
aldizkariaren hurrengo artikuluan. Yoleren olerkian Aldabeko 
erromeria da protagonista. Lehen orrialdearen amaieran, 
Enriquek aldizkariaren aurreko zenbakietan Moralesek 
idatzitako hitz probokatzaileei erantzuten die.

Kirol kronikak ohi baino zutabe gehiago betetzen ditu 
aldizkariaren edizio honetan. Izan ere, San Pedro eta San 
Martzial jaien harira hirian antolatutako kirol ekitaldi 
guztien emaitzak biltzen ditu. Ondoren, Angel Rosado Acuña 
Caceresetik orain dela urtebeteko Irungo festak gogoratzen 
ditu, jaien programan eta ekintzetan aldaketa gutxi egin ohi 
dela adierazteko. Aldizkariko hurrengo artikuluan uztailaren 
1ean egindako Behi-lehiaketa eta banatutako sariak aipatzen 
dira. 

“Notas Municipales” atalean azken udal bilkurako erabakiak 
errepasatu ostean, 1921 urteko San Martzial Egun euritsua 
nolakoa izan zen kontatzen duen kronika dakar. Jarraian, 
Práxedesen eskutik Urdanibia plazan antolatutako festetako 
ekitaldiek izandako arrakasta nabarmentzen da. “Noticias” 
izeneko berri laburren atalaren ostean, El Bidasoa aldizkariaren 
305. zenbakia iragarkiz betetako orrialdearekin amaitzen da. 

Argazkiak:

28223: 1972ko uztailaren 1eko Ganadu Lehiaketako sari 
banaketa Urdanibia plazan.

57165: Bidasoko Txapelaundiak San Martzial mendian 
erromerian, 1933ko ekainaren 30ean. 

40983: Kontzertua Zabaltza plazako kioskoan ekainaren 30ean.
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 Irungo Artxiboaren webgunean jasotzen 
den Irungo jaietako lehen egitaraua 1909. urtekoa 
da. Ordutik, Irungo jaien harira antolatzen diren 
ekintzak modu nabarmenean aldatu dira. Urteen 
joanarekin ekain amaieran ospatzen diren hiriko 
festetara ekitaldi berriak batu dira, bitarte horre-
tan, beste hainbat ekimen desagertu eta jada ospa- 
tzen ez direlarik. 

Behartsuentzako bazkariak
1909. urteko Irungo festetako egitaraua gaur egun anto-
latzen diren ekintzekin alderatuta, hiriko pobreen- tzat 
antolatutako ekintzek atentzioa deitzen dute. Izan ere, 
1909. urteko ekainaren 29ko goizeko 7:00etan eta uz-
tailaren 1eko 6:00etan udaletxeko arkupeetan hiriko 
pobreei ogia banatzen zitzaien. Ogi errazioa jaso ahal 
izateko aurretik udal ikuskaritzan izena ematea beha-
rrezkoa zen. 1912. urtean ogia banatu ordez, ogi eta 
haragi bonoak banatzen ziren hiriko behartsuen artean. 
1919. urterako, berriz, uztailaren 1ean hiriko txiroent-
zat aparteko bazkaria prestatzen zen.

Zezenketak Mendibilen
Anakako kofradiaren webgunean partekatutako infor-
mazioaren arabera, Irungo zezen-plaza Gipuzkoako os-
petsuenetako bat izan zen eta 1910eko ekainaren 29an 
inauguratu zen. Mendibilgo zezen-plazak 8.000 per- 
tsonentzako edukiera zuen, zabalik iraun zuen urteetan 
Irungo festetako ekitaldi jendetsuenetako bat izan ziren 
zezenketak. Izan ere, zezenketek probintziako hainbat 
lekutatik eta Frantziatik ikusle asko erakarri zituzten, 
urte gutxitan publiko kopuru hain handiarentzat txi-
ki gelditu zen Mendibilgo zezen-plazara. Esaterako, 
arrakasta horren erakusle da zezenketak 1912. urteko 

jaietako kartelean iragartzen zen ekintza nagusietako 
bat dela. Inauguratu zenetik hamar urte baino ez ziren 
igaro, eta negozioa espero bezain errentagarria izan ez 
zenez, 1920an lurrak Salvador Echeandia Gali saldu zit-
zaizkion.

Estropada eta igeriketa txapelketa
1919. urteko ekainaren 28an Bidasoko uretan Igeriketa 
eta Estropada Txapelketa antolatu zen, Etorbidearen zu-
biko inguruko uretan. Estropadan 4 arrauneko on- tziek 
parte hartu zuten, arraunlari profesionalak eta afiziona-
tuak kategoria desberdinetan bereizi zirelarik. Igeriketa 
txapelketan, aldiz, ibaiaren bi aldeko igerilarien par-
te-hartzea onartu zen. 

Jaietako Erreginak
1928. urtetik aurrera Irungo festetako erreginak auke-
ratzeko ekitaldi bat antolatzen zen. Horrela, jaietako 
4 erregin aukeratzen zituzten hiriko 4 elkarte hauek: 
Trenbide-aisialdiko sozietateak, Irungo Kasinoak, Irun-
go Atsegiñak eta Real Unionek. Udaletxean antolatutako 
harrera ekitaldiaren ostean, erreginek Siziliako eta Udal 
Bandek girotutako dantzaldian parte hartzen zuten. 
Irungo Artxiboan bildutako argazkiek jaietako erregi-
nak aukeratzeko ekintza gutxienez 1947. urtera arte 
mantendu zela erakusten dute. 

Hiriko ikasleentzako sari-banaketa
XX. mendearen hasieratik festetako ospakizunen artean 
hiriko eskoletako Lehen Hezkuntzako ikasleak saritzeko 
sari-banaketa antolatzen zen. Hasiera batean ekitaldia 
ekainaren 29an udaletxean egiten zen eta Musika Ban-
dak girotu ohi zuen. 1969. urterako, berriz, ekitaldia 
Amaia antzokian ekainaren 28ko goizean antolatu zen.

Moto Cross txapelketa
1973. eta 1976. urteetan Toki Goxoko zelaian, San Mar- 
tzialeko igoera hasten zen tokian, San Martzial Moto 
Cross txapelketak antolatu ziren, Gipuzkoako Moto 
Elkarte Errealak antolatua. 

“El rancho del soldado de San Marcial”
1976. urtean jarri zen martxan lehen aldiz “El rancho del 
soldado de San Marcial” izeneko zozketa, eta hurrengo 
11 urtetan behintzat zozketaren antolaketa antolatu zen, 
1987ko jaietako programak erakusten duenez. Zozketa-
rako hiriko saltokiek produktuak dohaintzan ematen zi-
tuzten eta zozketa-txartelen salmentaren bitartez  hiri-
ko adinekoen egoitzako erabiltzaileentzat dirua biltzen 
zen. Zozketako lehen urteetan, saria Recondo eta Ferli 
enpresek utzitako lokaleko erakusleihoan erakusten 
zen. Denbora gutxian ekimenak arrakasta handia izan 
zuen, urtetik urtera bildutako diru kopuruak gora egin 
baitzuen eta urtero zozketan parte hartzeko txartel guz-
tiak agortzen baitziren. 

Aurretik aipatutako ekitaldiekin egindako laburpenak 
argi eta garbi erakusten du amaigabea dela iraganean 
Irungo festetan antolatutako egitasmoen zerrenda. Ur-
teen poderioz jarduerak aldatzen joan diren heinean, 
ikusteko dago etorkizunean San Pedro eta San Martzial 
jaietako programa osatuko duten ekintzak zein izango 
ote diren.

Mende bateko bilakaera Irungo jaietako 
egitarauaren barnean antolatutako ekintzetan

Irungo Artxiboa: 62417 Irungo Artxiboa: 28524 Irungo Artxiboa: 39445



ARGAZKI-ERREPORTAJEA                                                                                                              IRUNERO4

San Martzial Eguneko oroitzapenak zuri-beltzean
 Irungo Udal Artxiboko Fototekak den-
boran atzera egin eta iraganeko San Pedro eta 
San Martzial jaiak nolakoak ziren deskubritze-
ko aukera bikaina eskaintzen du. Hain zuzen 
ere, argazki bilduma zabal horretan XIX. 
mendearen amaiera eta XX. mende hasierako 
argazkiak ere aurki daitezke. Antzinako argaz-
kiek argi islatzen dute urte haietan guztietan 
Irungo festek izandako bilakaera, baita Alar-
deak, hiriko eraikinek eta irundarren ohiture-
na zein janzkerena ere. 

5314448987

26384

53144: Erromeria mendian San Martzial egunean. 

48987: Alardeko pifanoak eta danborrak XX. mendearen hasieran.

26384: Teresa Susperregi Ama Shantalen konpainiako kantinera Kale Nagusian 1954. 
urtean.

41496: Alardearen indarrak San Juan plazan 1904. urtean. 

52485: Talde-argazkia San Martzial mendian 1923ko ekainaren 30ean.

26363: Alardeko Artilleriako kantinera eta sarjentu laguntzailea San Juan plazan 1941. 
urtean.

53096: Musika bandako kideak, kantinera eta zuzendariarekin, 1945eko alardearen edi-
zioan

56496: Zalditeriako kideak eta kantinera, Prudencia Arbide kalean 1945. urtean. 

21445: Hatxeroen eskuadrako kideak San Juan plazako kontzentrazioan 1950. urtean.

20929: Alardeko infanteria konpainia deskarga egiten San Juan plazan 1954. urtean.

20902: Alardeko jenerala San Juan plazako ikuskatzea egiten 1954. urtean. 

12041: 1957. urteko San Martzial eguneko bazkaria mendian. 

12021: 1957. urteko San Martzial eguneko bazkaria hasi baino lehen. 

21007: Alardeko Jeneral eta bere laguntzaileen agurra San Juan plazan 1960. urtean. 

20977: Alardeko Artilleria bateria San Martzial kaletik igarotzean, bigarren planoan agin-
tari zibil eta eliztarren segizioa hautematen delarik.

27354: Irungo alardeko kantineren aurkezpena 1962. urtean, karroza instituzionalizatu zen 
urte berean.

57341: San Juan plaza 1976ko ekainaren 30eko arratsaldean Alardearen protesta. 

56477: Patxo Rodríguez eta José Antonio Apalategui, Alardeko jenerala eta komandantea 
bazkari ofizialean San Martzial mendian ekainaren 30ean (1972-1978).

56477
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San Martzial Eguneko oroitzapenak zuri-beltzean
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“Alardea irundarren egutegian gorriz 
markatutako egun berezia da”

Rubén Fraile, Alarde Tradizionaleko komandantea: 

 2020ko azaroan Rubén Fraile Alarde Tradi-
zionaleko komandante gisa aukeratu izan zen. Or-
dura arte Rubének bizitza osoa eman du Behobiako 
konpainiari loturik, 2016tik aurrera bertako kapi-
tain izateaz gainera, aurretik beste hainbat karguen 
ardura izan du. Alarderik gabeko bigarren urtean, 
alardearen hurrengo edizioa prestatzeko lanean di-
hardutela aurreratu du komandante berria. 

Nondik dator alardearekiko duzun lotura estua?
Irundar askori gertatzen zaien moduan, San Martzial 
jaiak txikitatik bizi izan ditut. Izan ere, txikitatik Beho-
biako konpainiari loturik egon naizela sentitzen dut. 

Zure kasuan, Behobiako konpainiarekin duzun lo-
tura berezia eta irmoa da?
Bai, besteak bestek, 2016. urtean Behobiako konpai-
niako kapitainak izateko aukeratu ninduten. Ondoren-
go lau urteetan zehar bai konpainia eta bai alardea la-
guntzeko ahalegin guztiak egin ditut. Izan ere, betidanik 
auzoan antolatzen ziren ekintza guztiekin lotura estua 
izan dut. 1992. urtean hasi nintzen alardean desfilatzen 
eta hasiera-hasieratik Behobiako konpainian desfilatu 
nuen. Zortzi urtez konpainiako kaboa izan naiz. Horren 
ostean, beste zortzi urtez teniente izan nintzen eta gero, 
4 urtez, Behobiako kapitain izateko aukeratu ninduten. 
Beraz, bizitza osoa Behobiako konpainiari loturik eman 
dudala esan dezaket. 

Aurrerantzean 2020ak esanahi berezia izango du 
zuretzat, Alarde Tradizionaleko komandante izen-
datu zintuztelako?
Bai, 2020an Behobiako kapitain gisa nire agintaldia 
bukatzen zen eta urte amaieran alardeko komandante 
izendatu ninduten. 

Izendapen berezia, denbora askoren ostean alarde-
tik gabeko lehen urtea izan zelako, ezta?
Bai, urte txarra izan zen eta gainera ez genuen alarderik 
izan. Festarik ez izatean gainera, bizitzako gainontze-
ko alderdi guztietan 2020a urte txarra izan zela esan-
go nuke, bai irundarrentzat zein edonorentzat. Alardea 
irundarren egutegian gorriz markatutako egun berezia 
da, beraz, festa bertan behera gelditzeak Irungo biztan-

leen bizitzetan eragin nabarmena izan zuen. 

Arraroa izan da komandante izendapena jasotzea 
alarderik gabeko urte batean?
Bai, egoera nahiko berezia da. Izan ere, urte osoan zehar 
komandante lanak egiten dituzu, baina badakizu ekai-
naren 30a iristen denean ezingo zarela Irungo kaleetara 
atera komandante izateko. Dena den, niretzat koman-
dante rolean desfilatzea edo ez desfilatzea garran- tzi 
gutxiko zerbait da. Nire ustez, garrantzi gehiago du 
orokorrean alardea antolatzea ezinezkoa izateak. Beraz, 
guk desfilatzea edo ez desfilatzeak garrantzi gutxiago 
du.  

Izendapena jaso aurretik, zure burua alardeko ko-
mandante gisa ikusten zenuen?
Ez, egia esan, ez. Behobiako konpainiako kapitain izatea 
jada sekulakoa iruditzen zitzaidan. Auzoko bizilaguna 
izanik, horixe zen nire xederik handiena. Paco jenera-
la nire etxera albistea ematera etorri zen unea oso be-
rezia izan zen. Ileak punta-puntan jarri zitzaizkidan eta 
beldur eszeniko apur bat sentitu nuen. Orduan hasten 
zara zalantzan jartzen karguak dakartzan konpromiso 
guztiak aurrera ateratzeko gai izango ote zaren. Koman-
dante izateak ardura dakar, ardura handia. Komandan-
tea zarenean gauza asko egin eta transmititu behar dira, 
beraz, ez da lan erraza. Hala ere, zalantzarik gabe pozta-
sun eta harrotasun asko eragin zidan komandante iza-
teko proposamena jasotzeak. Izan ere, nornaitek postua 
betetzeko kontutan hartu zaituela erakusten duelako 
eta hori da alardean parte hartzen dugunoi gerta daki-
gukeen gauzarik handiena. 

Erantzukizunak Irungo festez gozatzeko aukera 

emango dizula uste duzu?
Gozamena behin alardea amaituta etorriko dela uste 
dut. Alardearen barneko edozein aginte karguk bere 
erantzukizunak dauzka eta uneoro alardeko gainontze-
ko parte hartzaileentzat lan egitea eskatzen dute. 

Alardearen barnean, zein da komandantearen egi-
tekoa?
Komandantea, orokorrean, kudeaketa-lanaz arduratzen 
dela esango nuke, hau da, alardea osatzen duten ba- 
tzordeak lotzeko ardura du. Horretaz gain, beharrezko 
baimenak lortzeaz eta batzordeetan sortu litezkeen ara-
zoak konpondu behar ditu. Ekainaren 30ean, aldiz, ko-
mandantearen egitekoa zein den deskubritzeko daukat 
oraindik, oraindik ez dudalako desfilatzeko aukerarik 
izan. 

Aurten alarderik egingo ez bada ere, zuen lanak ez 
du etenik?
Irailean bilerekin hasi ginen eta hilero bilera bat egin 
ohi dugu. Ekainean, berriz, hainbat bilera izan ditugu, 
Alardeko Agintarien Batzordearen barruan egiten ditu-
gunez gainera. 

Aurtengoa ere beste ekain ezberdin bat izango da. 
Nola biziko duzu?
Tristura eta melankolia handiz biziko dudala uste dut. 
Gaizki, aurreko urtean bezala. 

Alardea berriro ospatzea posible denean, inoiz bai-
no bereziagoa izango da zuretzat?
Bai, alardean beteko dudan karguaz gainera, 500 urte 
betetzen direlako 1522. urteko gudutik. Oso data be-
rezia da eta, bi urte luzeren ostean, uste dut jendea be-
rriro alardea antolatzeko irriketan egongo dela.

Zein esanahi dute zuretzat Irungo San Pedro eta San 
Martzial jaiek?
Erantzukizun handia dira. Hau da, gure arbasoek eraku- 
tsitakoa gure seme-alabei transmititzearen ardura dire-
la uste dut. Erantzukizun moduan ikusten ditut, pozta-
suna, familia eta gozamenarekin loturiko uneak izateaz 
gainera. 

“Bizitza osoa 
Behobiako konpainiari 
loturik eman dudala 

esan dezaket”

Argazkia: Estudio Gover
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“Nire egitekoa kantinerak laguntzea eta 
lasaitzea da”

Nerea Ugarte, Alarde Tradizionaleko kantineren ordezkaria: 

 2016. urtean Nerea Ugarte Alarde Tradizio-
naleko Kantineren Ordezkari gisa aukeratua izan 
zen. Bere egiteko nagusia Alardearen eta Kantine-
ren arteko bitartekari lana egitea da, urtero aukera-
tutako kantinera berriei jantzia, botak eta aholkuak 
emateaz gainera. Alarderik gabeko bigarren urte 
honetan, Nerea Ugartek Kantineren Ordezkariaren 
papera zertan datzan azaldu du. 

Zein da alardearen barnean duzun ardura?
Alarde Batzordeko kidea naiz eta, zehazki, kantineren 
ordezkari naiz. Beraz, batzordean hartzen diren era-
baki guztietan parte hartzen dut. Gainera, kantinerak 
aukeratuak direnean, beraiekin zuzenean lan egiten dut. 
Kantinerekin elkartzen naiz botak banatu eta bestelako 
zereginetan laguntzeko. Azken finean, nire egitekoa 
kantinerak laguntzen eta lasaitzen saiatzea da. 

Nola bizi izan zenituen aurreko urteko jaiak alarde-
rik gabe?
Tristura sentitu nuen, hutsik banengo bezala. Hutsune 
handi baten erdian zerbaiten falta sumatzen nuen, be-
raz, tristuraz. 

Alarderik gabe, alardearen antolaketan murgildu-
rik zaudetenen zereginak asko murriztu dira?
Bai, hala ere, noizbehinka bilerak egiten jarraitzen dugu. 
Izan ere, beti dago hobetu beharreko zeozer edo elkar 
partekatu beharreko zerbait. Nahiz eta gauzak egiten 
jarraitu, ezin daiteke gainontzeko urteetako presarekin 
alderatu, hortaz, gauzak lasaiago egiteko aukera dugu. 

Alardea egiten den urteetan, noiz hasten zarete kan-
tineren prestaketekin?
Kantinerak aukeratu aurretik, adibidez, botak begira- 
tzen ditut, dena ondo dagoela egiaztatzeko. Kantinerak 
aukeratuak direnean, nirekin harremanetan jartzen dira 
probak egiten hasteko. 

Lan gehiena Sanmartzialen aurreko hilabetean pi-
latzen zaizue?
Bai, izan ere, gehienak oso denbora tarte gutxian auke-
ratuak dira. Orduan, beraiekin lehenbailehen elkartu 
behar dut arropa zein botak banatzeko. Batzuetan oso 

erraza da haiekin hitzordu bat ixtea, besteetan, berriz, 
lan eta ikasketen artean zailagoa da. 

Kantinera izatearekin loturiko prestaketak kudea- 
tzeko zure laguntza izatea eskertzen dute?
Bai, nahiz eta, egia esan, normalean haiekin baino, ame-
kin gehiago hitz egin ohi dudan. Askotan aukeratuak di-
renetik egun bakarra pasatzen da nigana etortzen diren 
arte, beraz, sarritan oso urduri eta gertatutakoa sinetsi 
ezinik datoz. Amek, aldiz, galdera asko egiten dituzte eta 
haiek lasaitzen saiatzen gara. Dena den, kantinera guz-
tiekin bilera pare bat egin ohi ditut haiek lasaiago dau-
denean eta horrela azalpenak hobeto entzuten dituzte.

Hainbeste zeregin eta aholkuen artean, zuk zeuk hi-
riko festez disfrutatzeko modua aurkitzen duzu?
Orokorrean nahiko pertsona lasaia naiz, beraz, ardurak 
lasaitasunez hartzen ditut. Ekainaren 30eko goizeko le-
hen orduetan urduriago nago, kantinera guztiak ikusi 
eta dena behar den moduan dagoela ikusi arte. Udale-
txeko balkoitik ondo dauden jakiteko keinua egin ohi 
diet beti eta guztiek baietz erantzuten didatenean la-
saiago gelditzen naiz. 

Alarderik egin ez arren, arropa eta botak ondo 
zaintzea ezinbestekoa da?
Bai, dena ondo gordeta dago, datorren urterako prest. 

Etenaldia arropa edo botak berritzeko edo berran-
tolatzeko aprobetxatzen ari zarete?
Ez, egia esan, arropa edo oinetakoak beti hor daude. 
Zerbait berritzea beharrezkoa denean, normalean, kan-
tineren neurrira egiteko aprobetxatu ohi dugu, bakoi- 
tzak behar duen neurrira egokitu ahal izateko. Oraingoz 
txukun-txukun dena gordeta dago eta datorren urtean 
kantinera berriak dauzkagunean zerbait berria behar 
dugun ikusiko dugu. 

Zu zeu ere kantinera izan zinenez, zure esperien- 
tzia gainontzeko kantinerei aholkuak emateko or-
duan lagungarria zaizu?
Bai eta ez. Azken finean, kantinera bakoitzak esperien- 
tzia modu desberdinean bizitzen du. Hortaz, emandako 
aholkuak oso desberdinak izan daitezke. Hain zuzen ere, 
kantinerek aholku asko jaso ohi dituzte, zer egin behar 
duten eta zer egin behar ez duten esanez. Nire aholkua 
iristen zaizkien gomendioak entzutea da, baina, betiere, 
haien izateko era aldatu gabe. 

Nolakoak izango dira aurtengo Sanmartzialak?
Aurreko urteko moduan tristuraz biziko ditut. Beti be-
zala mendira igoko gara eta gero, uzten badigute, hor-
tik zerbait hartuko dugu. Bestela, aurreko urtean beza-
la etxera joango gara eta bazkaria etxekoekin bazkaria 
egingo dugu. Musikaren bolumena topera igoko dugu 
etxea alaitzeko, baina lasaitasunez biziko ditugu urteko 
egun berezi horiek. 

Zein esanahi duten zuretzat Irungo San Pedro eta 
San Martzial jaiek?
Askotan esan ohi dudan moduan, Sanmartzialetako ja-
rraitzaile amorratua naiz. Benetan egia da eta benetan 
horrela bizi ditut. Oso egun bereziak dira niretzat eta 
urte osoa ematen dut egun horien esperoan. Sentimen-
du handiko egunak dira, beraz, oso bereziak dira, beste-
rik gabe. 

“Kantinerak 
aukeratuak direnean, 
nirekin harremanetan 
jartzen dira probak 

egiten hasteko”

“Kantinera bakoitzak 
esperientzia modu 

desberdinean bizitzen 
du”
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“Alardean teniente edo beste edozein kargu 
izatea ardura handia da”

Alberto Porto, Alarde Publikoko Santiago konpainiako tenientea:

 Alberto Portok 25 urte daramatza Alar-
de Publikoan desfilatzen. Festaren barnetik azken 
urteetan alardeak izandako bilakaeraren lekuko 
izan da. Alarderik gabeko bigarren urtean, Santia-
go konpainiako teniente gisa alardearen antolaketa 
barnetik nola egiten den eta alardearekin loturiko 
arduraren gainean mintzatu da. 

Noiz eta nola hasi zinen Alarde Publikoan desfila- 
tzen?
Duela 25 urte hasi nintzen Alarde Publikoan desfila- 
tzen. 1996. urtean publikoaren artean nengoen alardea 
ikusteko prest eta han gertatu zena niretzat hunkigarria 
izan zen. Horrela, alardean parte hartzeko erabakia har-
tu nuen eta hurrengo urteko alardean parte hartu nuen. 
Hala hasi nintzen alardean desfilatzen. 

25 urteren ostean alardea asko aldatu dela uste 
duzu?
Bai, 25 urte hauetan alardean gauza asko aldatu direla 
esango nuke. Lehenik eta behin alardearen ofizialtasuna 
lortu genuen, ondoren konpainia berriak osatzeko auke-
ra izan genuen eta, hortik, alardeko antolakuntzaren 
parte izatera pasa nintzen.

Zer esan nahi du alardeko konpainia bateko tenien-
te izateak?
Alardearen barnean teniente edo beste edozein kargu 
izatea ardura handia da. Lehenik eta behin inguruan 
dauzkazun kideen konfiantza izan behar duzulako. Hala 
ere, pozik betetzen dudan ardura bat da. Ez dakit senti-
mendu pertsonala deskribatzeko hitza harrotasuna izan 
daitekeen, baina antzeko zerbait dela esango nuke. 

Irungo jaiak ekain amaieran ospatzen diren arren, 
alardea antolatzeko prestaketa lanak lehenago has-
ten dira? 
Ez, alardearen antolaketak urte osoan zehar lan egitea 
eskatzen du. Lan asko ematen duen arren, gustura lan 
egiten dugula esan dezakegu. 

Zein dira alardearen antolakuntzaren atzean ezku-
tatzen diren egitekoak?
Adibidez, urtero alardea bukatu bezain laster bilera bat 
antolatzen dugu. Bilera alardearen hurrengo edizioetan 
hobetu daitezkeen gauzak aztertzen ditugu eta nahi ge-
nuen bezala atera ez direnei buruz hausnartzen dugu. 

Horrela, hutsegite horientzat konponbidea bilatzen 
saiatzen gara, aurrerantzean errepika ez daitezen. 

Aurreko urtean ez zen alarderik egin eta aurten 
bera gertatuko da. Alardea bertan behera uztea era-
baki konplikatua da?
Denok dakigu momentu honetan bizi dugun egoerak 
duen garrantzia eta argi dago orain, gauza guztien gai-
netik, osasunak duela lehentasuna. Datorren urtean, 
egoera bestelakoa izango dela espero dugu, eta orduan 
bai, alardea berriro antolatzeko aukera izatea 

Santiago konpainiako teniente gisa dauzkazun ar-
durek festaz gozatzeko aukera ematen dizute?
Bai, noski, arazorik gabe festez gozatzeko aukera dut. 
Orokorrean oso giro ona izan ohi dugu eta, esan dudan 
moduan, teniente postua pozik betetzen dut. Datorren 
urtean edo hemendik bi urtera teniente postuan nor-
baitek erreleboa hartzen badit, arazorik gabe berriro 
eskopeta hartuko nuke eta soldadu arrunt gisa desfila- 

tzera itzuliko naiz. 

Erraza da jai giroan erantzukizunak izatea eta jen-
deak zuen aginduak jarraitzea?
Bai, orokorrean bai. Esaterako, arratsaldean apur bat 
zailagoa izan daiteke, jendeak egun osoa daramalako jai 
giroan murgildurik eta konplexuagoa izan daiteke. Dena 
den, txantxak alde batera utzita, beti giro oso onaz ingu-
ratzen gara ez dugu arazorik izaten. 

Aurten alarderik izan ez arren, datorren urteko 
alardea antolatzeko lanean hasi zarete?
Esandakoaren moduan, gutxi gorabehera hilero Alar-
dearen Batzarraren bilera egiten dugu. Orain datozen 
urteetako alardeen antolaketan egin beharreko berri-
kuntza edo aldaketak aurreikusten saiatzen ari gara. 
Aurten alarderik izan ez arren, garrantzitsua iruditzen 
zaigu datozen alardeak nola egingo ditugun antolatzen 
hastea. 

Alardeak mugitzen duen jende kopuru handia kon-
tuan hartuta, festa pandemia garaira egokitzeko 
moduak topatzeko zaila izan behar du, ezta?
Bai, gainera, erabaki hori ez dago gure esku. Agintariek 
ezarritako neurriak errespetatu beharko ditugu eta mo-
mentuko egoerara egokitu beharko dugu. Hala ere, es-
pero dut datorren urtean alardea normaltasunez egin 
ahal izatea. 
Pandemiaren etenaldiak etorkizunean alardea egi-
teko moduan eraginik izango duela uste duzu?
Ez dut uste. Orain arte egin izan dugun moduan gure ar-
tean kontaktua mantentzen dugu. Txertaketa kanpainak 
jaien antolaketa nola baldintzatu zezakeen zain geun-
den, baina azkenean, beste herri eta hiri askotan gertatu 
den moduan, festak bertan behera uztea saihestezina 
izan da. 

Zer esanahi dute zuretzat San Pedro eta San Mar- 
tzial jaiek?
Urte osoan zehar hiriko jaiak iristeko esperoan egon ohi 
naiz. Festak asko disfrutatzen ditut eta oso garrantzit-
suak dira niretzat. 

“25 urte hauetan 
alardean gauza asko 
aldatu direla esango 

nuke”

“Aurten alarderik izan 
ez arren, garrantzitsua 
iruditzen zaigu datorren 
alardeak nola egingo 

ditugun antolatzen 
hastea”
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“Dudarik gabe, alardeak urte osoko lana 
eskatzen du”

Karmele Tolosa, Alarde Publikoan teniente eta kapitain izandakoa:

 Karmele Tolosa ia Alarde Publikoaren so-
rrerako urteetatik alardearen antolaketan inplika-
tuta egon da. Alarde Publikoaren barnean konpai-
nia eta hainbat karguetatik igaro da, besteak beste, 
Bidasoako alferez eta kapitain eta Oiasso kapitian 
izan delako. Gainera, Santiago konpainiaren sorre-
ran buru-belarri inplikatu zen, urte luzez Alarde 
Tradizionaleko konpainia berean Teniente izan-
dako aitaren lekukoa hartzea lortu zuen arte. 

Noiz eta nola hasi zinen Alarde Publikoan parte 
hartzen?
Alarde Publikoa sortu aurretik, bestelako ekintza bat-
zuk egin ziren. Ekintza horien lehen urtean publiko izan 
nintzen nire lagunak babesteko eta bigarren urtean jada 
modu aktiboan parte hartu nuen, hau da, unitate berezi 
horren antolakuntzan. Oker ez banago, 1998. urtean le-
hen Alarde Publikoa egin zen. Bidasoa konpainian alfe-
rez kargua bete nuen. Hortik aurrera, hainbat urtez, Bi-
dasoa eta Oiasso konpainietako kapitaina izan nintzen, 
konpainia berria sortzea posible izan zen arte. Santiago 
niretzat konpainia kutuna da, aita urte luzez teniente 
izan baitzen, eta horregatik nik ere postu bera betetzea 
erabaki nuen.

Festetan modu aktiboan parte hartzen hasi zinene-
tik alardea asko aldatu da?
25 urteren ostean aldaketak ikaragarriak izan dira. Le-
henengo urtean argi izan nuen ni feminista izanda zer 
eskatu behar nuen. Urte horiek oso gogorrak izan zi-
ren eta gaur egun oraindik ezin ditut lehen urteetako 
irudiak ikusi, beldur asko pasatu nuen eta negargura 
sartzen zait. Garai hartan gure aurka aritu zirenak jada 
damutu zirela uste dut, azken finean, eskatzen genuena 
eta eskatzen duguna gure herriko jaietan parte hartzea 
da, gure lagun gizonek egiten duten moduan. Ez genuen 
espero ekintza horrek hainbesteko iskanbila eragingo 
zuenik. 25 urteren ostean hemen jarraitzen dugu, gau-
za berbera eskatzen. Udalari eskatzen diogu alarde bat, 
bakarra eta guztiontzat antolatzea.

Nola kudeatu izan duzu alardearen barnean ardu-
razko karguak izatea?
Nik alardea maite dut eta maite duzun horretan gus-

tura lan egiten duzu. Gianontzekoekin alderatuta es-
perientzia handia nuenez, hasieratik inplikatu nintzen 
alardearen antolaketan. Izan ere, hasieran gutxi ziren 
alardea inoiz desfilatu edo alardea nola antolatu zekite-
nak. Garai hartan gehienek ez genuen soldadutzarik egi-
ten, beraz, ez genekien nola desfilatzen zen. Orain arte 
gauzak ilusioz antolatu ditut. Oraindik ere alardearen 
antolakuntzan parte hartzen dut eta kantinerei pres-
taketekin laguntzen diet. Nire esperientzia eta ezagutza 
partekatzen ditut. 

Alardearen antolaketak asko uste baino lan gehiago 
ematen du?
Ilusioz eginez gero, ez da hain gogorra egiten. Hala ere, 
lan handia da. Gainera, nik urte asko daramatzat eta, 
egia esan, nekatu samar nago. Jende berria behar dugu 
eta gutxi dira lan egiteko prest sartzen diren pertsonak. 
Jende gazteak antolakuntza murgiltzeko intentzio gutxi 
du, beraiek gauzak azken minutuan egitearekin konfor-
matzen dira eta nik gauzak denboraz egitea nahiago dut. 
Dudarik gabe, alardeak urte osoko lana eskatzen du, na-
hiz eta martxotik aurrera pilatu lanik gehienak. 

Santiago konpainiako teniente izateak esanahi be-
rezia du zuretzat?
Bai, esandako moduan, aitak bertan desfilatzen zuen. 
Santiago kalea baino, auzo bat dela esango nuke eta 
bertako jendea berezia da. Ni Meakako baserri bate-
koa naiz, baina aitaren eraginez betidanik Santiagoko 
konpainia asko maite izan dut. Beraz, Santiagon konpai-
nia berri bat egiteko aukera sortu zenean, hantxe hasi 
nintzen buru-belarri lanean. Konpainia sortzen hasi 
ginenean aita oraindik bizirik zegoen eta ilusio handiz 
bizi izan zuen. Aitak esan ohi zuen gure konpainia txi-
kia zela, berak bere garaian ezagutu zuenaren antzekoa:  
guztiek elkar ezagutzen zuten eta oso ondo pasatzen zu-
ten elkarrekin. Hau da, jaia ospatu egiten zuten. 

Nolakoa izan zen zuretzat aurreko urtea alarderik 
gabe?
Pena handiz, irundar gehienen antzera. Atsedenaldi gisa 
ondo dago aurreko urteekin alderatuta lan gutxiago iza-
tea, oporrak beti ondo hartzen dira eta. Hala ere, pena 
handia sentitu nuen. 

Aurten alarderik egon ez arren, antolakuntzako ki-
deek oraindik zereginik duzue? 
Bilerak antolatzen jarraitzen dugu, jarraitu beharreko 
bidea zein den aztertzeko eta gurekin harremanetan 
jartzen direnei erantzun ahal izateko. Alarderik gabe 
zereginak asko murrizten dira eta bilera gutxi batzue-
kin nahiko da. Datorren urtean berriro alardea izango 
dugula espero dut eta udalak antolatzen badu hobeto. 
Dena den, arrikutsua iruditzen zait berriro dena anto-
latu behar izatea, uste dut ohitura galdu ostean zailagoa 
izango zaigula.

Etenaldiaren ostean, etorkizuneko alardea aurre-
koekin alderatuta oso desberdina izango da?
Udalak alardea antolatzeko esperantza dut. Hala ere, be-
rriro guk antolatu behar badugu zaila ikusten dut aurre-
ko erritmoa hartzea, alardea gauza oso handia delako 
eta gauza handien antolakuntzak lan handia eskatzen 
dutelako. Beraz, engranajeak berriro martxan jartzeko 
eta mekanismoa koipeztatzeko militantzia lan handia 
beharko dugula aurreikusten dut. 

Hortaz, Alarde Publikoaren antolakuntzan errele-
boa behar dela esan nahi duzu?
Bai, dudarik gabe. Jende gaztearen ardura bakarra San-
martzialetan, jaiak direnez, ondo pasatzea da. Horreta-
rako, aldiz, lan apur bat egitea beharrezkoa da. 

Nola bizi dituzu zuk Irungo San Pedro eta San Mar- 
tzial jaiak?
Egia esan, txikia nintzenean San Pedro eguna oso egun 
berezia zela gogoratzen dut: arropa estreinatzen ge-
nuen, Meza Nagusira joan ohi ginen, buruhandiak eta 
erraldoiak ateratzen ziren, jaien hasierako eguna zen... 
San Martzial Eguna, berriz, jaieguna zen, hau da, jendeak 
ez zuen orain adinako seriotasun edo errespetuarekin 
ikusten. Jaiek Sanmartzial izena dute, beraz, Sanmart-
zialak ospatu egin behar direla uste dut, ongi pasatzeko 
egunak dira. 

“Engranajeak berriro 
martxan jartzeko 
eta mekanismoa 
koipeztatzeko 

militantzia lan handia 
beharko dugula 

aurreikusten dut”

“Santiagon konpainia 
berri bat egiteko aukera 

sortu zenean, hantxe 
hasi nintzen buru-belarri 

lanean”
Karmele Tolosa Bidasoako kapitaina zenean
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 Ekainaren 29an San Pedro Sari Nagusiak 
hiriko kaleak zeharkatuko ditu. 2020ko etenaldia-
ren ostean, Irungo Txirrindulari Elkarteak ehun ur-
tetako proba berreskuratzea lortu du aurten. Luis 
Antonio Sánchez klubeko presidenteak San Pedro 
egunean egitekoa den probaren xehetasunak azal-
du ditu. 

San Pedro Sari Nagusia ibilbide historiko handiko 
proba da?
Espainiako lasterketen egutegi nazionaleko lasterketa-
rik zaharrena da. Hortaz, 2019an probaren ehun urteak 
ospatu genituen. 2020an berriro proba antolatzen saia-
tu ginen, baina koronabirusa dela eta, azkenean, bertan 
behera utzi behar izan genuen. Aurten lasterketa anto-
latzeko prozesuan murgilduta gaude. 

Klubarentzat garrantzitsua izango da 100 urteko 
lasterketa antolatzen jarraitzeko aukera izatea?
Bai, batez ere, kirol txapelketak antolatzea oso konplika-
tua delako. Gainera, San Pedro egunarekin lotura estua 
duen proba da.

2020an San Pedro Sari Nagusia bertan behera gel-
ditu zen?
Oker ez banago, gure baimena aurreko urtean Ertzain- 
tzako trafiko departamentuak berriro kirol probak an-
tolatzeko eman zuen lehen baimenetako bat izan zen. 
Hala, proba prestatzen hasi ginen. Alabaina, Irungo jaie-
kin lotura estua duen proba denez, festak bertan behera 
gelditu zirenez, ez genion zentzurik ikusten kirol proba 
batek Colon pasealekuaren erditik igarotzeari. 

Aurten proba egiteko aukera izango duzue?

Bai, izan ere, azkenaldian txirrindularitza proba asko 
antolatzen ari dira, kirol honetan kutsaketa arrisku 
gutxi dagoela ulertuta. Kategoria federatuko hainbat 
txapelketa egin dira jada, Gipuzkoako txirrindularitza 
txapelketen egutegia martxan dago eta gure txapelketa 
egutegiaren barnean dago. Beraz, badirudi Irungo Uda-
leko Kultura eta Kirol arloak proba egitea posible dela 
ulertu dutela. 

Pandemia garaian kirol probak antolatzea zailagoa 
da?
Egia esan, pandemia ez digu antolaketa gehiegi oztopa-
tu, jarraitu beharreko protokoloak oso zehaztuta bai-
taude. Aldiz, zailagoa da hiri baten erditik igarotzen den 
kirol proba bat antolatzea. 

Txapelketan neurri bereziak hartu beharko ditu-
zue?
Orain dela hilabete gutxi La Vuelta Irundik abiatu zen 
eta, orduan egin zen moduan, guk ere jende pilaketak 
saihestea eskatu nahiko genuke. Kezka berezia sortzen 
digu lasterketa San Martzialen amaituko dela, hortaz, 
helmugatik gertu mendian jende pilaketak saihesteko 
neurriak hartu beharko ditugu. 

Nondik igaroko da lasterketa?
Ibilbidea zehaztea da gehien kostatzen ari zaiguna. Izan 
ere, probaren antolaketak eragindako zailtasunak dire-
la eta, azken urteetan lasterketa berriz ez antolatzeko 
arriskuan egon da. Alde horretatik, agintariek murriz-
tapen asko ezartzen dizkigute, ekainaren 29a lan eguna 
delako eta irteera-operazioko eguna denez, ezin gara 
Nafarroara pasa. 2019an lasterketa hala moduz antola-
tu egin behar izan genuen, txirrindulariak zentzurik ga-

beko guneetara eramanez. Txapelketaren jarraitutasuna 
bermatu nahi dugu, horregatik, hiriaren inguruko lurrak 
zeharkatzen dituen ibilbide bat diseinatu dugu.,Irun eta 
Hondarribiko Udalek zein Irungo Txirrindulari Elkar-
teak ibilbidea finka dezaten. Gure ibilbidea sendo- tzea 
lortzen badugu, lasterketak lotura argia izango du hiria-
rekin eta horretarako lanean ari gara.

Parte-hartzaile askok izena eman dute?
Pandemiaren ondorioz kirol ekitaldiak asko murriztu 
direnez, lasterketetan parte hartzeko eskaera handia 
dago. Beraz, aurten 200 txirrindulari izatera iritsi gai-
tezkeela uste dugu, probak egiteko baimendutako ge-
hieneko muga da.

Zein sari banatuko dira probako irabazleen artean?
Euskal txapelketaren arautegiak zehazten ditu era ho-
netako txapelketako sariak. Helmugara iristen diren 
hiru txirrindularientzat sariak egongo dira. Bertako 
lehen txirrindularia ere saritu nahiko genuke, tokiko 
parte-hartzaileren bat izanez gero. Gainera, mendiko 
lehenengoarentzat saria egongo da eta Hondarribiko 
Udalarekin zehazteko dugu tarteko helmugarik izango 
ote dugun. 

Beraz, jendea San Pedro Sari Nagusia kalera itzult-
zeko gogoz dago?
Bai, txapelketaren biziraupena ziurtatzeko tradizioa 
alde batera utzi behar izan dugu. Izan ere, ekainaren 29a 
asteburua denean errazagoa da proba antolatzeko, datal 
kanpoko txirrindularien parte-hartzea laguntzen baitu 
eta antolaketan lagunduko duten boluntarioak lortzea 
errazagoa da. Lanegunetan, berriz, dena asko zailtzen 
da, batzuetan probaren eguna aldatzea ezinbestekoa da. 
Era horretan, zirkuitu finko bat izatea lortzen badugu, 
kanpoko txirrindularien artean aintzatetsitako proba 
bihurtzea lortuko dugu.

Klubarentzat seinale ona da txapelketak berriro 
abiatzea?
Bai, izan ere, kimuak eta infantilak izan ezik, gainontzeko 
kategoriek denboraldian zehar lehiatzeko aukera izan 
dute. Nire ustez maila guztietako txapelketak berresku-
ratzeko unea da, txirrindularitza segurua dela egiaztatu 
baita. Etenaldiaren  ondorioz, asko dira txirrindularitza-
tik aldetzen ari diren umeak. 

Zeintzuk izango dira klubaren hurrengo hitzordu 
garrantzitsuak?
Covid-19aren ondorioz, egin gabe gelditu zaizkigun 
gauza asko dauzkagu. Adibidez, gure taldeak aurkeztea 
ezinezkoa izan zaigu eta ez dugu denboraldi hasiera klu-
beko haur eta familiekin ospatzeko aukerarik izan. Ho-
rretaz gain, urtero bezala ohorezko bazkidea aukeratzea 
falta izan zaigu. Kirol ekitaldiei dagokienez, Juanma Ga-
rate lasterketa ekainetik urriaren 10era atzeratu dugu. 

San Pedro Sari Nagusia ekainaren 29an itzuliko 
da Irungo kaleetara
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 Maiatzaren amaieran Adrían Crowleyk Bi-
dasoa Irun taldea eta eskubaloia utziko zuela jaki-
narazi zuen. Jokalari irundarrak azken 9 urteetan 
Bidasoako taldearekin jokatu du. Crowleyk taldea 
Asobal ligako txapeldunorde postuan utziko du eta 
bere agurrean azken hamarkadan eskubaloi tal-
deak bizitako bilakaera gogoratu du.

Aurtengoa zure azken denboraldia izan da Bida-
soan?
Bai, aurreko egunean nire azken partidua jokatu nuen. 
Horren ostean, gainontzeko herritarren antzera bizitza 
arruntera itzuli naiz eta hauxe izango da nire kontaktua. 

Koronabirusak baldintzatutako urte batean erreti-
roa hartzea konplikatuagoa izango da?
Bai, batez ere, zaleez agurtzeko aukerarik izan ez dugu-
lako. Artalekun denboraldi amaierako ekitaldia eskaini 
ziguten eta oso polita izan zen. Urte konplexua izan da. 
Lehenago entrenatzen hasi ginen, koronabirusa dela eta 
etenaldi asko izan ditugu eta nahiko urte luzea izan da. 
Dena den, urte polita izan dela esango nuke. 

Denboraldi amaiera hotza izan da Asobal kopako 
azken neurketarekin. Hala ere, taldeak sekulako 
denboraldia egin du?
Oso denboraldi ona izan da. Europako partiduak urru-
tiegi ikusten dira, aurreko denboraldia izan zela dirudi. 
Dena dela, lehen bira pasatzea lortu genuen ia talde-fa-
sean sartzea lortu genuen. Gainera, ligan urte osoan ze-
har lehen eta bigarren postuen artean ibili gara, beraz, 
etorkizunean gogoratzeko denboraldia izan da. 

Hasierako urte zailen ostean, azken denboraldiak 

izugarriak iruditu zaizkizu?
Taldera etorri nintzenean, Bidasoa Irun Bigarren B mai-
lan zegoen eta pixkanaka gora egitea lortu dugu. Hau 
da, bigarren mailako zelaietan 100 pertsonen aurrean 
jokatzetik, Champions eta Europako partiduak jokatzea 
lortu dugu. Zalantzarik gabe amets bat izan da eta orain- 
dik ez dut behar bezala baloratzen, guztia oso azkar ger-
tatu baita. 

Bidasoako harrobian ibili ostean, Iruñera joan zi-
nen?
Bai, hemen Bidasoan hasi nintzen, baina Iruñeko es-
kaintza iritsi zitzaidan, bertara joan nintzen oso kirol 
eskaintza ona jaso nuelako. Bertan jokalari profesional 
gisa nire oinarriak ezartzeko aukera izan nuen. Ondo-
ren, Bidasoara itzultzea erabaki nuen eta uste dut  hartu 
nezakeen erabaki onena izan zela. 

Askok jakingo ez duten arren, Bidasoan ibili aurre-
tik dantzari profesionala izan zinen?
Nire izeba balleteko dantzari profesionala zen eta gus-
tuko nuen. Irungo kontserbatorioan piano eta solfeo 
klaseak nituenez, ballet klasikoko klaseetan hasi nin- 
tzen. 18 urte bete arte dantzatzen jarraitu nuen, Iruñera 
joatea erabaki nuenean dantza utzi nuen arte. 

Balletak eskubaloiko jokalari bezala zerbaitetan la-
gundu zizun?
Bai, izan daiteke, hainbat entrenatzailek zerbaitetarako 
balio izan didala esan didate. Batez ere, salto egiterakoan 
eta elastikotasunean aldea nabaritu nuela uste dut. 

Nola jaso zenuen Bidasoara itzultzeko eskaintza?
Asobalen jarraitzeko aukeraren bat nuen, baina ez nuen 

batere argi ikusten. Ohitura ez galtzeko Bidasoarekin 
entrenatzen hasi nintzen eta denboraldi hasiera iritsi 
zenean kirol-fitxa egin zidaten eta horrela izan da bede-
ratzi urtez jarraian. 

Asobalera igo eta Artalekun play-offa irabazteko 
unea berezia izan zen?
Bai, momentu hori Bidasoan nire kirol ibilbideko unerik 
bereziena izan dela esango nuke. Bi faseetan galdu os-
tean ez genuen amaiera ikusten, eta Artaleku betearekin 
lorpena erdiestea, sekulakoa izan zen. 

Taldea Asobalean egonkortu bitartean, osasun-ara-
zoek zure ibilbidea oztopatu zuten?
Bai, iktusak eta sorbaldako lesioaren ondorioz etenal-
dia egin behar izan nuen. Une gogorrak izan ziren arren, 
lasaitasunarekin hartu nuen behar bezala berreskura-
tu eta indarberriturik itzultzeko. Medikuekin hitz egin 
nuen eta arazorik gabe berriro jokatzeko aukera izango 
nuela ziurtatu zidaten. Horretaz gain, klubak kontratua 
berritzeko aukera eskaini zidanean asko eskertu nuen. 

Nola erabaki zenuen kluba uzteko garaia zela?
Egia esan, ez da gehiegi pentsatutako erabakia izan. Nire 
bizitzako lan-arloan hainbat aldaketa egon dira denda-
rekin loturik. Dendan ehungintza-negozioa handituz 
joan da eta, bestetik, bigarren aldiz aita izango naiz. 
Europa eta Ligako erritmoa jarraitzea kostatzen zitzai-
dala nabaritu nuen lana, entrenamenduak eta partiduak 
uztartzea konplikatua delako. Horregatik, taldea uzteko 
erabakia hartu nuen eta oso lasai nago erabakitakoare-
kin. 

Zurekin batera Iker Serranok eta Sergio de la Salu-
dek taldea utziko dute, besteak beste. Horrela, Bida-
soan aro berri bat hasiko dela uste duzu?
Bai, guztira 5 jokalarik utziko dugu taldea, baina batez 
ere Iker Serrano eta Sergio de la Saludekin taldearen 
garapen prozesua partekatu dut hasieratik. Taldearen 
zimenduak hor daude, jokalari berrientzat lagungarriak 
izango direnak. Uste dut gu baino beranduago iritsi zi-
ren jokalariek esperientzia nahikoa hartu dutela eta tal-
dea aurrera eramateko gai izango direla. 

Pentsatu duzu inoiz zure etorkizuna eskubaloiari 
lotuta jarraitzea?
Ez, oraingo ez. Urte asko izan dira eta uste dut deskone-
ktatzea behar dudala. Nik eskubaloia maite dut eta asko 
jarraitzen dut. Dena den, oso desberdina da klub baten 
parte izatea. Hortaz, gustuko ditudan bestelako kirolak 
praktikatzeko aukera izango dut, adibidez, surfa edo 
snowboarda, orain arte lesionatzeko arriskuagatik ezin 
izan baititut nahi moduan praktikatu. 

Nola agurtuko zinateke Bidasoako zaletuez?
Urte hauetan guztietan zaletuei berotasuna eta errespe-
tua eskertu nahiko nieke. Orain ni ere zaletu berri bat 
izango naiz eta beraiekin batera kluba animatzen jarrai-
tuko dut. 

Adrián Crowley Bidasoa Irun taldeaz agurtu da
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 San Martzial 1go Guduaren V. Mendeurre-
na Fundazioak San Martzialeko guduari buruzko 
dokumentala egingo du. ‘San Martzial 1522: gudu 
bat baino askoz gehiago’ ikus-entzunezko proiektua 
egiteko fundazioak mikrofinantzaketa kanpaina 
abiatu du. Proiektua Irungo Producciones Artísti-
cas Ipso Facto produktorearen laguntzarekin sortu 
da, Mario Simancasek zuzentzen du, eta herritarren 
parte-hartzeari irekita dago.

Dokumentalaren helburua herritar guztiei 1522ko ba-
tailaren gaineko gertaerak nola gauzatu ziren jakina-
raztea da, datorren urtean bosgarren mendeurrena 
beteko baita. “Gure historiako garai hartako herritarren 
espiritua transmititu nahi genuke: nola gauzatu ziren 
gertaerak eta nola eragin zuen herrian eta garaiko mer-
katariengan. Izan ere, hura ez zen nolanahiko gudua 
izan, jendea batu zuen berea zena defendatzeko. Eta 
orain arte ez dago gertaera horien berri ematen duen 
ikus-entzunezko lanik”, azaldu du Iñaki Arruabarrena 
Fundazioko lehendakariak. Iñaki Garrido Yerobi Irun 
1522 fundazioko kide eta aholkulari historikoaren hit-
zetan, “urtero ez dira 500 urte betetzen eta dokumenta-
la urteurrena ospatzeko modua izango da”.

Guduaren historia sustatzeaz eta ezagutzera emateaz 
gain, ikus-entzunezko proiektu honen bidez, Fundazioak 
Irungo herritarrak herri gisa duten historian sartu nahi 
ditu, herritarren ahalik eta lankidetza handiena bilatuz. 
Iñaki Garrido Yeroibi fundazioko aholkulari historikoak 
azaldu duenez, dokumentala egiteko Irungo familia 
baten bizipenetan zentratuko dira, dokumentalaren 
bitartez guduak hirian izandako ondorioak azaltzeko. 

Ildo horretan, nabarmentzekoa da Pagoki elkartearekin 
izandako lankidetza ekimen hau abian jartzeko.

Dokumentalak, halaber, turistak eta kultura zaleak 
erakartzeko Irungo aurkezpen- eta promozio-txartela 
izan nahi du. Era berean, hiriak XVI. mendean kokagune 
estrategiko gisa zuen garrantzia ulertzea eta inguruko 
komunitateei bakearen eta bizikidetzaren aldeko mezua 
helaraztea du helburu, Bidasoako eskualdean herrita-
rren batasuna markatu zuten gertaeretako baten bidez 
memoria historikotik erreskatatuz.

Mikrofinantzaketa-kanpaina
Dokumentala egin ahal izateko, Irun 1522 Fundazioak 
“herritarren laguntza behar duela”, ziurtatu du Arrua-
barrenak. “Horregatik jarri dugu martxan mikrofinan- 
tzaketa-kanpaina bat eta, horren bidez, herritarrek nahi 
duten balioan egin ahal izango dituzte dohaintzak”, gai-
neratu du Iñaki Arruabarrenak. Iñaki Garrido Yerobiren 
hitzetan, “jendeari mikrofinantzaketa kanpainan parte 
hartzea eskatuko nioke, haien proiektu propioa balitz 
bezala”. Izan ere, fundazioko historia aholkulariak gehi-
tu duenez, Irungo hiriarentzat propio sortutako proie-
ktua izango da, hiriko ondarea osatzeko balioko duena. 
Kanpainara goteo.cc/irun1522 webgunearen bidez sar 
daiteke. Plataforma horretan, erabiltzaileek eman be-
harreko kopurua aukeratu ahal izango dute. Laguntzen 
duen herritar bakoitzak dokumentalaren kartel digital 
bat jasoko du, eta, 20 eurotik aurrera, beste sari batzuk 
emango zaizkio, hala nola Fundazioak argitaratutako 
Osasun Jardunaldien liburuaren aleak, dokumentalaren 
aurrestreinaldirako gonbidapenak edo ikus-entzunezko 
kredituen esker onetan agertzeko aukera.

Mikrofinantzaketa-kanpainaren bitartez bildutako au-
rrekontua ‘San Martzial 1522: gudu bat baino askoz ge-
hiago’ dokumentalaren ekoizpenean erabiliko da. Iñaki 
Garrido Yerobik aurreratu duenez, ikus-entzunezkoaren 
grabaketa lanetan gutxi gorabehera 110 pertsonek 
parte hartuko dute aktoreek eta teknikariek osatutako 
lantaldean. Gainera, aurrekontuaren zati handi bat akto-
reentzako arropa berria sortzeko erabiliko da, izan ere,  
dokumentalean 1522 urteko jendea nola janzten zen 
islatuko da. Grabaketa-lanak aste betean amaitzea espe-
ro da eta dokumentalaren muntaketa urte amaierarako 
burututa izatea aurreikusten du Irun 1522 Fundazioak. 

Fundazioak mikrofinantziazio-kanpaina honen bidez 
bere helburuak lortzen baditu, uztailaren 6 arte dago 
epea diru nahikoa lortzeko, ekainaren amaieran hasiko 
da dokumentala grabatzen. Gudua gertatu zen kokale-
kuak ahalik eta zehatzen birsortzeko, grabazioa Gaz-
teluzarreko gazteluan, Aldabe mendian, Hondarribiko 
Carlos V Paradorean, Jaizubiako paduretan edo Jasokun-
deko eta Sagarrondoko Andre Mariaren parrokia-elizan 
egingo da, baita Bidasoko eskualdeko hainbat kaletan 
ere. 

Iñaki Arruabarrenak “proiektu honetan bere aletxoa 
emateko” deia egin die herritarrei, “espero dugu jendea-
ri guri adina ilusio eragitea. Gure historia gordetzeko 
aukera paregabea da eta guztion laguntzarekin erreali-
tate bihurtzea nahiko genuke”.

Irun 1522 Fundazioak mikrofinantzaketa kanpaina 
abiatu du San Martzialeko guduari buruzko dokumentala 

egiteko
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Jaien egitarauak, San Pedro eta San Martzial festek izandako bilakaeraren erakusle

 Irungo Udalaren artxiboaren webgunean 
1906. urteaz geroztik Irunen San Pedro eta San 
Martzial jaiek egitarauak kontsulta daitezke. Bildu-
man XX. mendearen hasierako egitarau batzuk falta 
diren arren, programen azalak aztertuta ekintzak 
noraino aldatu diren uler daitkee. Orokorrean, ur-
teen joanarekin jaien egitarauan ekintzak ugarituz 
joan dira, jarduera berriak antolatu dira eta, aldiz, 
beste batzuk bertan behera gelditu dira.

1921
Irungo jaietako egitarau guztiak orrialde gutxi batzue-
tan aztertzea ezinezkoa denez, XX. mendearen hasiera-
tik 1 zenbakiarekin amaitzen diren urteetako egitarauen 
azalak aztertuko dira erreportaje honetan. Irizpide hori 
jarraituz eta artxiboaren webguneko edukiak arakatu 
ostean, 1921. urteko egitaraua da lehena. Azaleko tipo-
grafiak eta irudiak egitarauaren antzinatasuna agerian 
uzten dute. Hala ere, azala sortzeko egungo jaietan na-
gusi diren koloreak erabili ziren, hau da, beltza, gorria 
eta zuria. 

1931
1931ko jaietako egitaraurekin aurrekoarekin alderatuz 
gero, aldaketa nabariak ikus daitezke. Batetik, bigarren 
egitarau honetan era askotariko koloreak nahasten dira 
herri osoa jaietako partaide egiten dituen irudian. Hain 
zuzen ere, kolore horiei esker irudiaren goiko zatian 
estatu osoan 1931eko apirilaren 14an hasitako Errepu-
blikaren zantzuak antzeman daitezke, irudiko balkoiak 
bandera errepublikanoekin apainduta baitaude. 

1941
1941eko jaien egitarauaren azalean, berriz, festen adie-
razgarri diren kolore beltz, gorri eta zuriak nagusi dira. 
Kasu horretan, lehen planoan alardeko infanteriako 
konpainia bat desfilatzen ageri da, San Martzial men-
diaren aurrean. Oraingoan Irungo jaien izena aipatzean, 

aurreko egitarauetan egin ez bezala, San Pedro eta San 
Martzial izena irakur daiteke 1941eko azalean. 

1951
1951. urteko hiriko festen egitarauaren lehen orrial-
dean berriro alardea eta San Martzial mendia dira iru-
diko protagonista nagusiak, jaietako koloreak beste-
lako koloreekin nahasten dituen marrazki batean. Urte 
horretako berezitasun nagusia da Irungo hiriarentzat 
gazteleraz idatzitako programaz gainera, artxiboaren 
webgunean frantses idatzitako beste egitarau bat jaso- 
tzen dela. Deigarria da urte berean frantses idatzitako 
egitarauaren azala eta argitalpenaren barneko edukia 
gazteleraz idatzitakoarekiko guztiz desberdinak direla. 

1961
1961. urteko programaren azalean eskopetari baten ma-
rrazkia ikus daiteke. Bertan jaietako koloreekin solda-
duaren irudia marraztu zen kolore urdineko hondo ba-
ten gainean. Oraingoan, festen izenarekin batera, Irungo 
jaiak ekainaren 28an hasi eta uztailaren 2an amaitzen 
direla azaltzen da egitarauaren azalean bertan. 

1971
1971ko egitarauaren azalean, aurreko jaien egitaraue-
tan gertatu ez bezala, argazki bat ikus daiteke. Azal ho-
rrek berezitasun gutxi dauzka, jaien izenean San Pedro 
eguna aipatzen ez dela eta urte horretako jaiak ekaina-
ren 26tik uztailaren 1era ospatu zirela kenduta. 

1981
1981eko jaietako azalean, aldiz, San Juan plaza ekaina-
ren 30ean nola egon ohi den erakusten duen marrazkia 
ageri da. Eskuz egindako marrazkiarekin batera, jaien 
berri ematen duen portadako testua urre koloreko le-
trekin eskuz idatzi zen. Zehazki, testu horretan Sanmar- 
tzialetako alardearen ehungarren urtemuga aipatzen da. 

1991
1991. urteko hiriko jaiak iragartzeko sortutako azalaren 
atzealdean alardeko soldaduen marrazkia ikus daiteke. 
Irudia arretaz aztertuz gero, ordea, atzeko marrazkiaren 
aurrean lerro zuriz marraztutako irudi baten bitartez 
alardeko jeneralaren silueta antzeman daiteke. 

2001
2001eko jaietako egitarauaren azalak urte gutxitan 
diseinu grafikoaren bilakaera azkarrak kartelgintzan 
eragindako iraultza agerian uzten du. Kolore gorri eta 
zuriko lerro heterogeneo eta abstraktuak nahasten dira 
bertan, kolore beltzeko atzealde baten gainean. Irudia 
guztiz argi ikusi ez arren, koloreek argi eta gabi uzten 
dute Irungo jaiekiko lotura.
 
2011
2011. urteko jaietako kartelean berriz San Martzial er-
mita da protagonista. Kolore gorri eta beltzak erabiliz 
egunsentia ageri da ermitaren atzeko aldean urte horre-
tako San Pedro eta San Martzial jaiak iragartzen dituen 
egitarauan. 

2021
2021. urtea jaietako egitarauaren azalaz gainera, aur-
tengo jaiak inguratzen duten testuinguruarengatik be-
reziak izango dira. Horrela, baliteke norbaitek etorkizu-
nean 2021eko jaien irudia eta egitaraua errepasatzen 
dituenean, urte ezohiko honetan bizitakoaren eta ekint-
zak bertan behera uztearen zegatia ulertzea. 
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Jaien egitarauak, San Pedro eta San Martzial festek izandako bilakaeraren erakusle
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