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Gora San Martzial!
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Rodriguez Saura, Francisco. „Pacho‰
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Alardeko Jenerala. Irungo Aduana kalean jaio zen 1920.
urtean eta txikia zenetik ingurukoek “Pacho” ezizenez
ezagutzen zuten. “Luis de Uranzu” historialari irundarraren iloba zen.
Txilibitu bezala hasi zen Irungo Alardean parte hartzen
12 urte zituenean eta 1932tik 1936ra desfilatu zuen
Alardean. Gerra Zibilak iraun zuen bitartean kanpoan
egon zen arren, Irunera itzuli zenean Lapitzeko Konpainian desfilatzen jarraitu zuen, 1944 urtean Pacho konpainiako kapitain izendatu zuten arte. Karguari uko egin
ostean, soldadu moduan desfilatzen jarraitu zuen 1969.
urtean Alardeko Jeneral izateko aukeratu zuten arte.
1981. urtera arte bete zuen Alardeko Jeneral kargua.
Pacho jeneralari Alardea gidatzeko moduaren inguruan
galdetzen ziotenean, “Alardea ezin zen gehiegizko zorroztasunez interpretatu, baina, ezta modu arinegian
ere” erantzuten zuen. Lapurdiko Azkaine herrian hil zen
1983ko urtarrilean.
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Bizitako oroitzapen eta prestaketa-lanen artean
Uranzu Konpainiako kantinera izango da aurten Itsaso Aranburu
Irungo kaleak zuri, gorri eta beltzez janzteko egun gutxi falta direnean,
azken prestaketa lanak lotzen dabil Itsaso Aranburu, Uranzu Konpainiako
2018ko kantinera. Eginbeharrak asko badira ere, 2012 urtean konpainia berean
kantinera izan zen Larraitz ahizparen laguntza dauka uneoro. Irribarre eta esperientziatik datozen aholkuen artean, aurtengo sanmartzialak ahaztezinak
izango dira Aranburu ahizpentzat.
Nola gogoratzen dituzue 2012 urteko
sanmartzialak?
Itsaso: Nahiz eta urte gutxi pasa diren,
egia esan, gauza gutxi gogoratzen ditut.
Esnatu nintzenerako nire ahizpa ia osorik kantineraz jantzirik zegoen. Egunean zehar berarekin bazkaldu eta
tarteka egon baginen ere, gauean ia ez
genuen ikusi. Oso azkar pasa zen dena,
baina, oso polita izan zen.

Larraitz: Gauza pila bat gogoratzen
ditut. Ia lorik egin gabe eta gosaltzeko
astirik gabe ile-apaindegira joan nintzen. Janzten nintzen bitartean eskularruak puskatu zitzaizkidan, baina,
izebaren oihal batzuei esker konpontzea lortu genuen eta, konturatzerako,
San Martzial kalea igota nuen jada.

Nola bizitzen ari dituzue aurtengo
sanmartzialak iritsi aurreko egun
hauek?
Itsaso: Uste baino polikiago pasatzen
ari zait dena. Izan ere, egun osoa leku
batetik bestera nabil ama eta ahizparekin gauza guztiak prestatzen.
Orain Itsaso ikusita, zuk bizitako
gauzak gogoratzen dituzu?
Larraitz: Bai, adibidez, botak edo kantinera jantzia probatzen ikusi dudanean
niretzako une horiek zein bereziak izan
ziren gogoratu dut.

Zeintzuk izan dira zure ahizpak
eman dizkizun aholkuak?
Itsaso: Asko lagundu nau, baina, aholkuak pixkanaka ematen dizkit, gauzak
egiten goazen heinean. Dena disfrutatzea, hori izan da ahizpak emandako
aholku nagusia.

Larraitz: Orrazkerak, soinekoak edo zapatak aukeratzerako orduan aholkuak
eman dizkiot nire esperientziaren ara-

bera, egun horietan bera eroso senti
dadin.
Larraitz 2012 urtean kantinera izan
zinenetik gauzak asko aldatu dira?
Larraitz: Prestatu beharrekoak nahiko
antzekoak dira, baina, ni atera nintzen
urtean gauzak gehiegi puzten zirela
konturatu naiz. Hau da, badaezpadako
gauza gehiegi erostea gomendatzen zizuten eta, azkenean, gauza asko ez nituen erabili.
Itsaso: Hori egia da. Bestetik, argazki
eta elkarrizketa kopurua murriztu dela
kontatu didate.

Jada badakizue zer den etxean kantinera bat izatea. Nola ikusten duzue
etxeko giroa?
Itsaso: Nahiko lasai, Larraitz atera zen
urtean baino lasaiago. Azkenean, lehenengo aldia denean ez dakizu nola egin
behar dituzun gauzak,baina, orain esperientzia gure alde daukagu.
Larraitz: Nahiz eta kantinera izan den
lehengusina edo lagun min bat eduki,
era guztiz desberdinean ikusten dira
gauzak kantinera etxean bertan duzunean.

Nolakoa espero duzue aurtengo San
Martzial eguna?
Itsaso: Etxean prest nagoenean eta
konpainia nire bila datorrela entzutea
oso berezia izango dela uste dut. Bestela, normalean Alardea Larretxipi kalean eta Kale Nagusian ikusi ohi
dudanez, une horiek barnetik ikusteko
gogo asko dauzkat. Orokorrean, eguneko momentu guztiak bizitzeko irriketan nago.
Larraitz: Alde batetik bestera ibiliko
gara, Itsaso ahalik eta leku gehienetan
ikusten saiatzeko.

„Alde batetik bestera ibiliko
gara, Itsaso ahalik eta leku
gehienetan ikusten saiatzeko‰
„Uste baino polikiago
pasatzen ari zait dena‰
Larraitz Aranburu eta Itsaso Aranburu, Uranzuko Kantinerak 2012 eta 2018 urteetan
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Su artifizialak San Miguel auzotik
jaurtiko dira aurten
Ekologistak Martxan-ek 2017an suen jaurtiketa eremua aldatzea eskatu zuen

Aurtengo San Pedro eta San Martzial jaietako su artifizialak San Miguel
auzotik jaurtiko dira. Joan den urtera arte Osinbiribil ingurutik jaurtitzen ziren
suak, Bidasoa ibaiaren ertzean dagoen bidegorritik. 2017 urteko Irungo Jaien
hasieran jaso zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak jaurtiketa eremua tokiz aldatzeko eskaera.
Ekologista Martxan elkarteak egin zuen
eremua aldatzeko eskaera. Juncal Eizaguirre Kultura zinegotziak azaldu du aldaketaren arrazoia: “Ez dago baimendurik
Osinbiribil inguruan su artifizialak jaurtitzea, Natura 2.000 Sarearen barruan dagoen eremu babestua delako”. Natura
2000 Sarea europar sare ekologiko bat da,
Kontserbazio Batasun mailako Garrantziko Lekuek eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuek osatzen dutena.
Juncal Eizaguirre Kultura zinegotziak
adierazi du, “su artifizialak jaurtitzeko

beste eremu bat topatzea konplikatua
izan da”. Hala ere, Eizaguirre kultura zinegotziak, gaineratu du, argi zeukatela
Irungo Jaiak su artifizialik gabe uztea zela
arazoarentzako azkeneko irtenbidea. Erabakia hartzeko Irungo Udaleko ordezkariak, Ekologistak Martxan elkarteko
kideak eta piroteknia enpresetako adituak elkarlanean aritu dira.
San Miguel: arazoarentzako konponbidea
Hilabete luzeetako negoziazioen ostean,
aurtengo San Pedro eta San Martzial jaie-

„Su artifizialak jaurtitzeko beste eremu
bat topatzea konplikatua izan da‰
Juncal Eizaguirre, Kultura zinegotzia
tako suak San Miguel auzotik jaurtitzea
erabaki da, Donostia kaletik gertu dagoen
lursail batetik. Azken hilabeteetan, jaurtiketa tokia aukeratzeko 12 eremu ezberdin ikertu dira. San Miguel auzoko
eremuak segurtasun eta ikusgarritasun
baldintzak betetzen ditu. Gainera, ez da
izango auzoan su artifizialak jaurtiko
diren lehen aldia, izan ere, Auzoko Jaietan
suak jaurti izan dira lehenago.
Irtenbide desegokiak
Udalak suak Osinbiribil ingurutik jaurtitzeko zenbait aldaketa proposatu zituen.

Babesturiko eremutik ahal bezain beste
urruntzea edo suen jaurtiketa-hodien tamaina murriztea eztabaidatu zen, beste
irtenbide batzuen artean. Ekologistan
Martxan elkartetik, ordea, irtenbide horiek guztiak baztertu zituzten. Suak Osinbiribil ingurutik jaurtitzen jarraitzeko
irtenbide bakarra ingurumen-inpaktua
neurtzeko ikerketa bat egite zen. Hala ere,
talde ekologistak ikerketa ez egitea aholkatu zion udalari. Izan ere, ikerketaren
kostuak altuak eta emaitzak, ziurrenik,
negatiboak izango zirela aurreikusten
baitzuten.

6

AGENDA

IRUNERO

2018KO ALARDEETAKO ENTSEGUAK
ALARDE PUBLIKOA

ALARDE TRADIZIONALA

Danborrada:

Danborrada:

Ama Xantalen:

21:00 Peña Kalean

23:00 Urdanibia plazan

21:15 Urdanibia Plazan

20:00 Peña Kalean
21:00 Urdanibia Plazan

22:00 San Juan plazan

20, 21 eta 22

27
29

Banda:

29

20:00 Peña Kalean
21:00 Urdanibia plazan

25
27

Banda:

21

21:30 San Juan plazan

25

Landetxa:

23:00 Urdanibia plazan

20:00 Auzo Elkartean

18, 20 eta 22

20,23 eta 25

Behobia:

Bidasoa:

21:00 Kaiola tabernan

20:00 Palmera-Monteron

16, 22 eta 23

20, 22 eta 25
Olaberria:

19, 20 eta 25

20:30 Willy Tabernan
Ama Xantalen:

20, 22 eta 25
20:30 Peña Kalean
Lapitze:

19, 20 eta 26

20:00 Pio XII plazan
Anaka:

Bentas:

21:30 Ongi Etorri tabernan
Meaka:

20, 21 eta 22

21:00 Errota Zaharren
Bidasoa:

18, 20 eta 22
21:00 Alundan
San Miguel:

21, 22 eta 26

19 eta 26

21:00 Geltokia kalean

Santiago:

20:30 Estebenean

20:30 Txanaleta Plazan

18, 25 eta 26

20:30 Oiasso Museoan

Olaberria:

18, 21 eta 22

19, 20,
Anaka:

21:00 Aiako Harria kalean
Buenos Amigos:

19, 21

21:15 Erromes Plazan
Uranzu:

19, 21 eta 22

21:15 Uranzu Kalean
Santiago:

19, 20 eta 22

20:45 Platanondoen plazan
Lapitze:

20, 21 eta 22

21:15 Aduana kalean
Real Union:

19, 20 eta 22

21:00etan Zabaltza Plazan
Azken Portu:

19, 20 eta 22

21:00 Pio Baroja kaleko Auzo Elkartean
Belaskoenea:

19, 21 eta 22

21:00 Belaskoeneako Auzo Elkartean

ERREPORTAJEA

2018ko ekainak 15
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Hogei urtetan itzali ez den sugarra
Pagoki Elkarteak Lastargidunen urteurrena ospatzeko ekitaldi bereziak antolatu ditu

„Irungo emakume eta haurrek
gerran nola lagundu zuten
gogorarazi nahi da omenaldi
honen bitartez‰
„Asko eskertzen dugu ekitaldi
hau ikusteko edo bertan parte
hartzeko urtero jendea kalera
ateratzea‰

Rosa Marcos, Pagoki Emakume
Elkarteko presidentea
20 urte beteko dira emakume talde batek Lastargidunen ekitaldia berreskuratzea erabaki zuenetik. Ekainaren 2ean, larunbatean, San Martzial mendian
ekitaldi berezi bat antolatu zen urteurren berezi hori
ospatzeko. Jardunaldi horren barnean haurrentzako
ekintza ezberdinak antolatu ziren, Lastargidunen
oroimen ekitaldiaz gain.
1998 urtean emakume talde txiki bat sanmartzialen
harira zerbait gehiago egiteko asmoarekin elkartu
zen. Jose Antonio Aramburu historialariaren laguntzaz liburu historikoak arakatu zituzten, Lastargidunek
egindakoa topatu zuten arte. Informazio guztia bildu
eta dena prestatu ostean, duela 20 urte antolatu zen
lehen aldiz Lastargidunen ekitaldia. Rosa Marcos, Pagoki Elkarteko presidenteak azaldu du, “Irungo emakume eta haurrek gerran nola lagundu zuten
gogorarazi nahi da omenaldi honen bitartez”.

Lastargidunak kalera atera ziren lehen urtean 60
emakume eta haurrek parte hartu zuten. Gaur egun,
ordea, Pagoki Elkarteak urtero ekainaren 29an 600700 pertsonek parte hartzen dutela kalkulatzen du.
Rosa Marcos, Pagoki Emakume Elkarteko presidenteak adierazi du, “asko eskertzen dugu ekitaldi hau
ikusteko edo bertan parte hartzeko urtero jendea kalera ateratzea”.
Ekainaren 2an San Martzial mendian 20. urteurrena
ospatzeko jarduera ezberdinak antolatu ziren arratsaldeko 17:30etatik 21:30etara arte. Haurrentzat zuzenduriko ekintza ugari antolatu ziren: txokolatada,
eskulan tailerrak, buruhandiak, taloak, … Egunari
amaiera emateko, 21:30etan Lastargidunen oroimen
ekitaldia ospatu zen. Bertan, txalaparta eta adarren
soinu artean Lastargidunek San Martzial mendiko ermitaren inguruko zelaiak zeharkatu zituen, gauaren
iluntasuna sugarren argiarekin argiztatuz.

Argazki bilduma
San Martzial mendian antolatutako ekitaldiaz gain,
Mendibil Merkatal Gunean argazki erakusketa bat antolatu da. Merkataritza-gunean zehar sakabanatutako
panel ezberdinetan Lastargidunen historia eta argazkiak ikusgai ipini dira. Erakusketak arrakasta handia
izan zuenez, erakusketa ekainaren 15era arte luzatu
zen. Merkatal Guneko erakusketaz gain, Irungo zenbait saltokietako erakusleihoetan kokaturiko pantailetan Lastargidunen urte desberdinetako argazkiekin
osatutako argazki-galeria ikusgai jarri da.

Argazkia: Estudio Gover
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Alardearen barruan esperientzia berrien bila
Alarde Publikoko Bandako Kantinera izango da aurten Ane Delgado

„Kantinera izatea berezia
izango da, baina, Alardean
parte hartzen jarraitzeko
asmoa daukat‰
Haur bat zenean ama eta ahizparekin Irungo espaloietatik disfrutatzen zuen Irungo jaiez. Duela bi urte, ordea, gorbata gorria lepora
lotu eta Alardean soldadu moduan parte hartu zuen lehen aldiz. Aurten
ere esperientzia berri bat biziko du Alardearen barruan, Alarde Publikoko Bandako Kantinera izango baita.
Nolakoa izan zen kantinera hautatu zintuzten eguna?
Etxean nengoen, familia eta lagunekin, itxaronaldia arintzeko merienda bat antolatu genuelako. Kantinera aukeraketa 20:00etan hasten zen. Aukeratua nor
zen jakiteko irriketan nengoen eta, ni konturatu gabe, Ion Martinez, Bandako
Zuzendaria, etxean sartu zen eta sekulako sorpresa hartu nuen bera ikusterakoan. Oso polita izan zen egun hura.

Zein konpainietan desfilatu duzu soldadu bezala?
Duela bi urte hasi nintzen Santiago Konpainian desfilatzen, duela denbora gutxi
sortutako konpainia bat zelako eta lagun batzuekin bertan desfilatzera animatu
nintzelako. Baina, momentuz, konpainia aukeratzerako orduan ez daukat lehentasunik.

Kantinera izan ostean, Alardean soldadu moduan parte hartzen jarraitzea
gustatuko litzaizuke?

Kantinera izatea berezia izango da, baina, Alardean parte hartzen jarraitzeko
asmoa daukat. Instrumenturen bat jotzen ikasiko banu, Bandan desfilatzea gustatuko litzaidake. Bestela, argi daukat infanteriako beste edozein konpainiatan
desfilatuko dudala.

Nola daramatzazu kantinera izateko prestaketa-lanak?
Ama da prestaketa-lanekin gehien laguntzen ari nauena. 2014 nire ahizpa Olaberriako Konpainiako Kantinera izan zenez, etxekoek ondo dakigu zer den etxean kantinera bat edukitzea. Hala ere, kantinera trajea edo orrazkerak
txapelarekin probatu nituen momentua oso hunkigarria izan zen.
Zein aholku eman dizkizu zure ahizpak?
Lasai egotea, ni neu izan nadila eta asko disfrutatzea, dena oso azkar pasatzen
baita.

Kantineren Aurkezpenean, ekainaren 28an, urduri egongo zarela uste
duzu?
Bai, Junkal Plazatxoan kantinera guztiek jendearen aurrean hitz egin behar dugulako. Aldi berean, kalera irteteko gogo handiak izango ditudala uste dut, jendearekin izango dudan lehen kontaktua izango baita hori. Egun horretan hasiko
da dena eta oso azkar pasako dela uste dut.

ERREPORTAJEA
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Bi hamarkada, milaka esperientzia
Irungo Alarde Publikoak 20. urteurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatu ditu
Aurten 20 urte beteko dira Alarde Publikoak bere ibilbideari ekin
zionetik. Bi hamarkada luzetako ibilbide horretan momentu zoriontsuak
eta tristeak bizi izan dituzten arren, berdintasunean Irungo festez disfrutatzeko borrokan jarraitzen dute. Urteak pasa ahala jende berria sartu da
Alardearen barruan, atzetik datozen belaunaldiei bidea erraztuz eta Alardearen barruan nahi duten moduan parte hartzeko aukera eskainiz.
Olatz Elizondo 1998 urtean Alarde Publikoko Zalditeriako kantinera izan zen.
Horrela gogoratze du Olatz Elizondok
Alardean parte hartu zuen lehenengo
aldia: “Gogorra; samurra beste batzuetan; oso hunkigarria; oso tristea; esperantza handikoa, baina, oso nekagarria
ere bai”. Nahikari Pagolak sei urte daramatza Alarde Publikoan parte hartzen,
baina, ilusio eta emozio berarekin hitz
egiten du Alardean parte hartu zuen lehenengo urtearen inguruan.
Elizondok eta Pagolak momentu hunkigarriak bizi dituzte Alarde Publikoaren

barruan, senide eta lagunen konpainian.
Arrankada, Eliza Kalea edo Kale Nagusiaren jaitsiera dira Alardearen barruan
bi irundar hauek gehien hunkitzen dituzten momentuak. Nahikari Pagolak,
adierazi du, “urte guztiek dute hunkigarria den zerbait”.
Ibilbide luze honetan Alarde Publikoaren egoera asko aldatu da. Oltaz Elizondok azaldu du, “20 urte pasa diren
arren, oraindik helburua ez da bete”.
Izan ere, Alarde parekide eta bakarra
sortzeko helburuarekin jarri zen martxan Alarde Publikoa. Elizondok salatu

du prozesuan zehar autoritateek “arduragabekeriaz” jokatu dutela. Nahikari
Pagolak ibilbideari ekin zioten gizon eta
emakumeen ausardia goraipatu du eta,
egindako lanari esker, irundar gazteek
alardean parte hartzeko “erraztasun”
gehiago dauzkatela azaldu du.

Merezitako ospakizuna
Alarde Publikoak 20 urte beteko ditu
aurten eta urteurrena ospatzeko ekitaldi bat antolatu da Ficoban. Ekitaldia
ekainaren 21ean ospatuko da eta Maite
Gaztañaga eszena zuzendaria arduratuko da ekitaldia gidatzeaz. Bi hamarkadetako bide honetan Alardea lagundu
duten pertsona eta erakunde ezberdinetako ordezkariak gonbidatuko dituzte
Ficobako ekitaldira.
June Martin da 20. urteurrena iragartzeko Alarde Parekideak sortu duen kan-

painaren irudiaren egilea. Txapela eta
ile-motots baten irudiak elkartuz 20
zenbakia irudikatzea lortu du, Alardearen urteurrenari erreferentzia zuzena
eginez.
Letren ausardia
“Alardea, ukatutako plazara” liburuan
bildu dute Maite Asensiok eta Arantxa
Iraolak azkeneko bi hamarkadetan
Alarde Publikoak egindako ibilbidea. Liburua sortu ahal izateko, egileek 80 elkarrizketa inguru egin zituzten. Egileek
liburua maiatzaren 25ean aurkeztu
zuten Carlos Blanco Aguinaga Udal Liburutegian. Elkar, Berria eta Jakin erakundeen babesari esker argitaratu den
liburua Irungo liburu-dendetan eskuratu daiteke jada.

Argazkia: Estudio Gover
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Juncal Fernández de Casadevante
Zabala - Danborrada

Miren Sánchez García - Banda

Arantzazu Tellería Casado - Zalditeria

Ainara López Fernández - Behobia
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Maitane San Sebastian Ansa
Ventas

Maialen Del Rio Ugartemendia
San Miguel

Ana Orozco Urtizberea - Meaka

Elda Etxebeste Agudo - Bidasoa

Irati Formoso Herrero - Olaberria

June Parra Aramburu
Ama Shantalen
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Leire Villimar San Martín - Anaka
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Amaia Bereciartua Rocha
Buenos Amigos

Itsaso Aranburu Bernal - Uranzu

Ana Echepare Cano - Santiago
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Izaskun Salgado Uranga - Lapitze

Amaia Garcia Berasategui
Real Unión

Uxue Oyarzun García - Belaskoenea

Cecilia Charro Lasagabaster
Artilleria
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Julene Gorrón Jiménez - Azken Portu
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Nara Pérez Ribas - Olaberria

Olatz Arratibel Ruiz - Danborrada

Ane Delgado González - Banda

Ainhoa Abaigar Martikorena
Ama Xantalen

Carolina Irurieta Nodar
Lapitze
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Jone Romón Iñigo - Zalditeria

Irene Rubio Olascoaga - Landetxa

Amets San Millan - Bidasoa

Cristina Mateos Díez - Anaka

Kristina Menta San Miguel
Santiago

Bidane Zabala Mendizabal
Artilleria Bateria
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