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1922ko ekaina amaieran argitaratutako “El Bidasoa” 

aldizkariak orain dela 100 urte Irunen sanmartzial jaiak nola 

ospatzen ziren erakusten du. Aldizkariko lehen idatzian jaietako 

programa da hizketagai nagusia, Irungo Atsegiña elkarteak 

antolatutako erretretari aipamen berezia eginez. Jarraian, 

“Versos románticos” atalaren barneko beste bertso sorta 

bat aurkituko dute irakurleek. Ondoren, berriro ere jaietako 

programa osatzeko prestatutako ekintzak errepasatzen dira. 

Besteak beste, San Pedro Eguneko meza nagusia berreskuratu 

dela eta ekimen kulturalen kopurua handitu dela jakinarazten 

da. Hala ere, E. R. idazleak salatzen du jaietako programa eta 

kartelen zabalpena ez dela modu egokian egin eta beraz, ez 

dela iritsi beharko lukeen leku guztietara heldu. 

Irungo jaien gertutasuna ahaztu gabe, aldizkariak kirol 

kronikari ohiko tartea eskaintzen dio bigarren orrialdearen 

hasieran. Tolosa eta Real Union taldeen azkeneko partiduko 

berdinketa aipatu ostean, egun horretan bertan partidua 

errepikatuko dela azaltzen da. Era berean, arreta berezia 

eskaintzen zaie Fortuna eta Touring taldeen azken partiduetako 

gertakariei. Ondoren, Euskal taldeek Ameriketan Argentina 

eta Uruguaiko selekzioen aurka jokatuko dituzten partiduen 

xehetasunak azaltzen dira. Kirol kronika itxi aurretik, ordea, 

Irungo jaiak direla eta hirian datozen egunetan antolatuko 

diren kirol jarduerak irakur daitezke. Irungo Atsegiña 

elkarteak gaualdi historiko musikatua antolatu du San Martzial 

batailaren laugarren mendeurrena ospatzeko asmoz. Hurrengo 

igandean, berriz, Pierre Loti nobelagilearen “Ramuntxo” lana 

hirian antzeztuko dela gogorarazten zaie irakurleei. Jai giroko 

ekintza eta ospakizunen artean, gaurkotasunari tartea egiten 

dio “Notas Municipales” atalak azken udal bilkurako erabakiak 

errepasatzeko. 

Hirugarren orrialdean, berriz, Esteban-Piquet senar-emazteen 

ezkontzaren xehetasun guztiak ematen dira idatzi luze 

batean, argazkia eta guzti. Jarraian, Siziliako Bandak Irungo 

jaiak direla eta hirian eskainiko duen emanaldia aipatzen da. 

Azkenik, aldizkariaren azken zenbakietan gertatu bezala, 

albiste laburrez osatutako “Noticias” atalarekin amaitzen da 

aldizkaria, publizitatez beteriko kontrazalaren aurretik. 

Argazkiak: 

38647: San Martzial ermita, 1913an ezarritako monolitoaren 

hondarren gainean eraikia, San Martzialeko Bigarren Batailaren 

mendeurrena zela eta (1913-1932).

53144: San Martzial eguneko erromeria izen bereko mendian.

56619: Alardearen danborrada, Wenceslao San Juanek 

zuzendua, ia ziur 1914an, danborrada mendira joan zen urtean, 
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Basque Corner taberna Irungo Kale Nagusian 
mokadu bat hartzeko izkina berria da

 Ekainaren 7an Basque Corner 

tabernarentzako aro berri bat hasi zen. Irungo 

Kale nagusia ostalaritza establezimenduetarako 

erreferente bat da aspalditik, eta Eneko Mitxelenak 

ireki berri duen tabernari esker horrela izaten 

jarraitu du denbora luzez. Eneko Mitxelenak 

ostalaritzan lan egindako urte luzeetako 

esperientzia lagun izango du abentura berri 

honetan. 

Inaugurazio festa ekainaren 7an ospatu zen eta irekierak 

Kale Nagusia eta Foru kalea jendez betetzea lortu zuen. 

Eneko Mitxelena Basque Corner tabernako jabe berriak 

adierazi duenez, “asko poztu nintzen inaugurazio festara 

jende ezagun asko hurbildu zelako”. Pintxo eta edariak ez 

ziren faltatu merezitako ohore guztiekin Kale Nagusiko 

maizter berria agurtzeko. Kalea girotzeko musikak ere 

ez zuen hutsik egin. Gauerdi txarangaren erritmoan 

kopa, plater eta edalontzien dantzak ez zuen etenik 

izan. “Urte luzez txaranga bereko musikaria izan naiz ni 

eta eskertu behar diet irekitzen dudan establezimendu 

bakoitzera jendea erakartzen lagundu didatela”, azaldu 

du ostalariak. 

Irekiera eguneko urduritasunak gaindituta, Eneko 

Mitxelenak azaldu du denbora luzea zeramala Irunen 

beste ostalaritza establezimendu bat hartzeko 

intentzioarekin. “Urteak behar izan ditut nire eskuetatik 

igaro diren proposamen guztiak aztertzeko, baina orain 

arte beti pausua ez emateko aitzakiaren bat aurkitu 

dut”. Basque Corner taberna hartzeko aukera proposatu 

ziotenean, ordea, ostalariak onartu du ez zuela bitan 

pentsatu. “Uste dut Irunen Kale Nagusia eta bere 

inguruak ospea dutela eta hori gehigarri bat da”, azaldu 

du ostalariak. Gainera, Eneko Iñaki Galarzaren laguna 

da, aspaldi taberna bereko jabe izandakoa, eta Enekori 

lasaitasuna ematen dio beraiek bere garaian taberna 

aurrera ateratzea lortu zutela jakiteak.

Enekok 17 urtetako esperientzia du bizkarrean. 

Esperientzia horren zati handi bat Irungo Zabaltza 

plazan kokatutako Don Jabugo tabernan eskuratu du. 

Zonalde aldaketak beldur apur bat eragiten diola onartu 

du ostalariak, izan ere, ez du ondo ezagutzen Kale 

Nagusian lan egiteko era nolakoa den. “Zabaltza plazan 

ez bezala, eremu honetan gaueko giroa ere landu behar 

dela onartu behar izan dut”, adierazi du Basque Corner 

tabernako jabe berriak. Eneko Mitxelenak gaineratu 

duenez, “urteak dira gaueko bezeroekin lan egiten ez 

dudala, baina giroa tabernaren atean bertan izango 

dugula aprobetxatu beharko dugu”. Gainera, Eneko 

Mitxelenak azaldu duenez “konturatu gabe” oso lan 

talde ona osatu du eta ziur dago Basque Corner taberna 

aurreratzeko trebezia izango dutela. 

Eneko Mitxelenak Kale Nagusian tabernak dauzkaten 

gainontzeko ostalariekin duen harreman ona 

azpimarratu du: “Imasde” tabernako Jorgerekin, 

Manoloko Jose Marirekin, Gaztelumendiko Antoniorekin 

edo Sargiako Josebarekin oso harreman ona dut”. Beraz, 

gainontzeko ostalariak ezagutzen dituenez eremu 

berri horretan zuhurtziaz murgildu nahi duela adierazi 

du. “Gauzak ondo egin nahi ditut, baina inguruko 

lankideekin harreman ona izaten jarraitu nahi dut”, 

gehitu du Basque Cornerreko buruak. 

Sinpletasunak ezkutatutako ukitu berezia

“Hemendik aurrera Basque Cornerrera hurbiltzen 

direnak irribarre batekin jasoko ditugu”, adierazi du 

Eneko Mitxelenak. Bezeroek bokata goxoen eta errazio 

ederren artean aukeratu ahalko dute. “Besteengandik 

bereizteko gauzatxoak ekarriko ditugu, baina ez dugu 

burua gehiegi hautsi nahi”, adierazi du Kale Nagusiko 

ostalari berriak. Eneko Mitxelenak azaldu du lagun 

batek emandako aholkua jarraituko duela horretarako, 

bere ustez gauza gehiago egiteak ez duelako esan 

nahi gauzak hobeto egingo dituzunik. “Kalitate ertain-

altuko produktuekin lan egingo dugu eta lana aurrera 

ateratzeko sekretu bakarra hori da”, azaldu du ostalariak.

 

Basque Corner tabernan bezeroari eskainiko zaion 

arreta asko zainduko dute. Bestetik, seguru Sanmartzial 

festek ostalaritza establezimendu berri honi bidea 

irekiko diotela. “Sanmartzialetan lan asko egingo dugula 

esan digute, beraz, ikusiko dugu zer gertatzen den jaien 

ostean”, adierazi du Enekok Basque Cornerreko gidariak 

etapa berri honen hasieran. 
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2022ko Sanmartzialek Ugarte Jáuregui 
familiaren oroitzapenak biziberrituko dituzte

Argazkia: Estudio Gover

2022ko San Pedro eta San Martzial jaiak beti 

gogoratuko dituzte Ugarte Jáuregui familian. 

Ixaro Ugarte Jáuregui izango da 2022ko Alarde 

Tradizionaleko Olaberriako kantinera. 2014an 

Amets, Ixaroren ahizpa nagusia, konpainia bereko 

kantinera izan zen eta aurten familia guztiarekin 

batera etxean kantinera bat izatea nolakoa den 

biziko dute bigarren aldiz. 

Osasun larrialdiak bi urtez behartutako etenaldiaren 

ostean, argi zegoen 2022ko festek kutsu berezia izango 

zutela. Ugarte Jáuregui familiarentzat aurtengo jaiek 

suposatuko duten guztia erabat aldatu zen maiatzaren 

13an, Olaberriako konpainiak aurtengo kantinera 

aukeratu zuen egunean. Etxean urduritasunez beteriko 

eguna izan zela azaldu du Ixaro Ugartek. 2020ean 

kantinera izateko aurkeztea erabaki zuen, baina 

pandemiak ez zion horretarako aukerarik eman. Aurten 

Alarde Tradizionalaren antolaketa aurrera zihoala 

ikusita, hainbeste denboran itxarotako pausua ematea 

erabaki zuen. “Egunero bezala goizean lanera joan 

nintzen eta arratsaldean amarekin, ahizparekin eta 

ilobarekin paseotxo bat eman nuen”, azaldu du 2022ko 

Olaberria konpainiako kantinerak. Etxera iristerakoan 

eta aita aukeraketara joateko prestatzen hasi zenean, 

ordea, urduri jartzen hasi zen. Familiako kideez 

inguratua egon bazen ere, etxeko txirrina jo arteko 

itxaronaldia luze egin zitzaion Ixarori. “Atea ireki eta 

konpainiako kide guztiak ikusi nituen. Urduritasunak 

ez zidan ezer entzuten utzi eta ulertu ez nuen galde 

bati baietz erantzun nion eskakizuna zein izan zitekeen 

imajinatuta”, onartu du Olaberriako kantinerak barre 

artean. 

Baiezko horrek 2022ko Irungo jaien esanahia aldatu 

zuen. Ordutik, Ixaro, bere ama eta Amets ahizpa 

kantinera izateko prestaketa lanetan buru-belarri 

sartuta ibili dira. Aukeratua izan eta hurrengo egunean 

prestaketa lan guztiekin hasi zela azaldu du Ixaro 

Ugartek. “Aukeraketa ostiralean izan zen eta igande 

goizeko 9:00etan botak eta trajea probatzen ari nintzen”, 

azaldu du kantinerak. 

Ahizpa eta amaren laguntza ezinbestekoak izaten ari 

dira egiteko guztiak lehenbailehen gainetik kentzeko. 

Gainera, Amets 2014an konpainia bereko kantinera izan 

zenez eginbeharrak soberan ezagunak dira haientzat. 

Amets Ugarte, kantinaren ahizpa, haurdun dago eta 

bere bigarren umea jaiotzeko aste edo egun gutxi 

batzuk falta direnez, Ixaroren alboan ahal bezainbeste 

gauza egiten saiatzen ari da. “Erditzeko zorian 

nagoenez, egunean bizi naiz, egunero ahizparekin ahal 

dudan momentu txiki guztiak disfrutatuz”, adierazi du 

aurretik Olaberriako kantinera izandakoak. Haurra noiz 

jaioko den aurreikustea ezinezkoa denez, elkarrekin 

bizitako une txiki guztiak etorkizunerako oroitzapen 

politak izango dira. Amets Ugartek adierazi duenez, 

“egun guztiak berarekin disfrutatzeko aukera badut 

primerakoa izango da, bestela nik nire disfrutatzeko 

aukera izan nuen eta  berak berea disfrutatu beharko 

du nire partez”. 

Prestaketen artean ahizparen aholkuak entzuten 

ditu Ixarok. Dena den, Amets Ugartek azaldu duenez 

ahizpari eman dizkion aholkuak ia beti errepikatzen 

direnak dira. “Bere urtea denez esperientzia hau ahal 

bezainbeste disfrutatu dezala ahokatu diot”, gehitu du 

Ametsek. Disfrutatzeaz gain, jaietako egun handiak 

iristerakoan lasai egoten saiatzea eskatu dio Ametsek, 

“urduritasunak ez du merezi, gozatzeko egunak dira 

eta ez gaizki pasatzeko egunak”. Gainera, gorputzak 

eskatzen diona egitea gomendatu dio, “guztia oso azkar 

pasatzen dela” esanez.

Festetako une bereziak

San Pedro eta San Martzial jaien barruan asko dira 

momentu berezi edo aipagarriak. Konpainiarekin 

egindako entseguak izaten dira jaien barruan kantinerek 

bizi ohi dituzten lehen une bereziak. Aurretik, ordea, 

Ixarok beste konpromiso berezi batzuk dauzkala 

azaldu du. “Olaberriak ekainaren 17an egingo du lehen 

entsegua geldian eta kooperatiban martxa guztiak jo 

ostean, itzuli labur bat egin ohi dutenez, konpainian 

sartu eta pausua hartzeko aukera izate espero dut”. 

Entsegu egun o!izialen aurretik ere, ekainaren 19an 

Olaberriako konpainiak haurrentzako pintura lehiaketa 

antolatuko du. “Lehiaketako sariak banatu ostean, 

haurrekin des!ile txiki bat egiten da eta imajinatzen dut 

neska-mutilentzako une berezia izango dela”. 

Bi lehen ekintza horiekin kantinera rolean sartu ostean, 

ekainaren 21, 22 eta 24an egingo ditu bere entseguak 

Ixarok Olaberriako konpainiaren erritmoan. 2022ko 

Olaberriako kantinerak uste du lehen bi entseguak 

ekainaren 24an egingo den entsegu orokorrarekin 

alderatuta oso desberdinak izango direla, auzoan 

bakarrik egiten diren entseguetan giroa oso desberdina 

baita. “Beste urteetan entsegu egunetan etxean afaltzea 

eta konpainia entzuterakoan kalera jaistea gogoratzen 

dut”, adierazi du Ixarok. Hala ere, Ixaro Ugartek adierazi 

duenez entsegu orokorraren eguna iristeko gogoa du, 

“gainerako egunetan kantinera bakoitza bere auzotik 

ibiltzen baita eta uste dut oso berezia izango dela egun 

horretan denak elkartu ahal izatea”. 

Luze oroitzeko egunak 

Lehen entseguen ostean, Ixarok onartu du jaiegun 

handiak bizitzeko irrikitan dagoela. Ahizparen urtea 

gogora ekarrita, ekainaren 29ko arma ikuskatzearen 

unea aipatu dute bi ahizpek. Amets Ugarte Olaberriako 

kantinera izan zen urtean lehengusuak aitona eraman 

zuen sorpresaz armen ikuskatzea ikustera. Ixaro 

Ugartek urtero ikusi du Olaberriako armen ikuskatzea, 

baina ahizparen urtea oso berezia izan zela gogoratzen 

du. “Aitona garai hartan ez zen etxetik asko ateratzen 

eta Ametsek espero gabe bertan ikusi zuen unea oso 

hunkigarria izan zen guztientzat”, kontatu du Ixarok. 

Ametsek azaldu duenez, “aurten polita bezain gogorra 

izango da aitona ez dugulako gurekin izango, beraz 

emozio askoko unea izango da”. 

2022ko ekainaren 30a Ixaro Ugartek luzaroan 

gogoratuko duen eguna izango da. San Martzial egunak 

momentu berezi asko ditu. Olaberriako kantinerak 

azaldu du Estebeneatik goizeko 6:00etan ateratzea 

oso polita iruditzen zaiola. Alardeak goizean egiten 

duen ibilbideak une kuttunik ez duen arren, familia eta 

lagunak ikusteko momentua bizitzeko gogo handia du. 

Urtero moduan mendira igoko da Ixaro Ugarte 2022an, 

baina oraingoan botoa berritzeko ekitaldia lehen 

lerrotik biziko du. Arratsaldea aipatuta, Kale Nagusia 

da Ixaroren ahotik irteten den lehen hitza. “Zerbait 

tipikoa dela dirudi, baina ekainaren 30eko arratsaldean 

kale nagusian gertatzen dena ez dago deskribatzeko 

modurik, giroan nabaritzen diren sentimendu eta 

emozioengatik”, azaldu du Ixarok. 

Egun handi horietan pentsatuz Ametsek mezu hau bidali 

dio ahizpari, izan duen aukera hau aprobetxatu dezan: 

“Esan nahiko nioke dena disfruta dezala, azkenean 

gelditzen zaizkizun gauza bakarrak oroitzapenak 

direlako”. Ametsen aholkuak jarraituz, ekaineko une 

txiki guztiak gozatzea izango da Ixaroren helburu 

nagusia aurtengo festetarako. 

“Aukeraketa ostiralean 
izan zen eta igande 

goizeko 9:00etan botak 
eta trajea probatzen ari 

nintzen”
Ixaro Ugarte, 2022ko 
Olaberriako kantiera

“Esan nahiko nioke 
dena disfruta dezala, 
azkenean gelditzen 

zaizkizun gauza 
bakarrak oroitzapenak 

direlako”
Amets Ugarte, 2014ko 
Olaberriako kantinera
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“Niretzat historia alardearen zati 
garrantzitsua eta oso hunkigarria da”

Lauren Etxepare, Alarde Tradizionaleko kornetina: 

Hiru urte igaro dira Lauren Etxepareri Alarde 

Tradizionaleko kornetin berria izateko 

proposamena iritsi zitzaionetik. Tartean alarderik 

egin ez bada ere, aurten lan emankorraren fruituak 

ikusi ahalko dira. Lauren Etxeparek azaldu du 

kornetinaren lanak alardearen barnean duen 

ardura eta garrantzia, karguan estreinatzeko aste 

gutxi batzuk geratzen zaizkionean.

Orain dela bi urte izendatua izan arren, 2022. urtera 

arte itxaron behar izan duzu kargua betetzeko. 

Itxaronaldia luzea izan da?

Luzea egin zaigu, bai, luzea egin zaigu guztioi hainbat 

arlotan eta niri honi dagokionez ere luzea egin zait. 

Paco Carrillok hots egin zidan 2020ko otsaila amaiera 

aldera eta nirekin kafe bat hartu nahi zuela esan zidan. 

Geratu ginen, berak egin zidan proposamena eta handik 

bi edo hiru astera iritsi zen denok ezagutu genuen 

kon�inamendua. Egia da proposamena ez zela 2020. 

urtean ateratzeko, baizik eta 21ean, baina behin hori 

jakinda dena arretaz begiratzeko esan zidan, kornetina 

non kokatzen den eta bere mugimenduak hurrengo 

urterako ikasteko. Azkenean hori ez nuen ikusterik izan 

eta gero etorri zen denok dakiguna. 

Zer ardura du kornetinak alardearen barnean?

Kornetinak alardean zehar gertatzen diren mugimendu 

guztiak iragartzen ditu. Mugimendu horiek jakinarazteaz 

gain, momentu bakoitzean egin beharreko ekintzak 

iragartzen ditu. 

Erraza da kornetina jotzen ikastea?

Zaila da kornetina hutsetik jotzen ikastea, baina aldez 

aurretik antzekoa den beste instrumenturen bat jotzen 

baldin badakizu, alegia, tronpeta, jauzia ez da hain 

handia. Edozein kasutan, bada jauzi bat instrumentu 

batetik bestera. Tresna txikiagoa baita eta presioak 

handiagoak dira. Xamurragoa da tronpeta bat jotzea 

kornetin bat jotzea baino, txikiagoa baita eta tonu 

altuagoetan jo behar duzu. Beraz, badu berea. 

Pandemiaren etenaldiaren ondorioz aurtengo 

sanmartzialak are bereziagoak izango dira?

Izango dira, bai, zeren eta lehen esaten nizun bezala 

azken hilabete hauetan gauza asko berreskuratu ditugu: 

kirola, zinema, kaleetara itzuli gara, etab. baina ez dugu 

jairik izan. Bi urteren ostean jaiak berreskuratzearekin 

batera emozio asko askatuko direla uste dut, bai egun 

horretan zein aurreko egunetan. 

Alarderik egin ez arren, aurreko urteetan lanean 

jarraitu duzue?

Bete betean jarraitu da eta jarraitu dugu buruzagien 

batzordeari dagokion egutegia. Hilero bilerak egin 

ditugu eta batzorde bakoitzeko bilerekin jarraitu dugu. 

Ez da etenik izan eta orain nabaritzen dugu makineria 

guztia behar bezala koipeztatuta iritsi garela. 

500. urteurrenak are bereziago egingo ditu 

aurtengo ospakizunak?

Bai, beste balio erantsi bat ematen dio. Dena ez da 

historia jaian, baina niretzat historia alardearen zati 

garrantzitsua eta oso hunkigarria da. Aitortuko dizut 

niri zaila egiten zaidala imajinatzea zer izango zen orain 

dela 500 urte herrixka hura, bi kale eta lau baserrirekin 

besterik gabe. Bat batean mehatxu bat iristen zaie eta 

horri aurre egitea lortzen dute. Beraz, bai, urteurrenak 

zerbait erantsia ematen die aurtengo festei. 

Data berezia ospatzeko ekintza berriak proposatu 

dituzue. Horien artean ekainaren 12ko erromeria, 

ezta?

Agintarien batzordeak eta San Martzialeko batzordeak 

antolatutako jai bat da. Ospakizun berria da, urte honi 

propio dagokiona eta printzipioz aurten besterik egingo 

ez dena. Ekintza hori botoarekin lotua dago, izan ere, 

herria salbatuta urtero mendira prozesioan igotzeko 

promesa egin zitzaion eta hori dela-eta erabaki dugu 

antzeko gauza bat egitea. Erromeria bat antolatu dugu 

erromeria batek dituen elementu guztiekin: musika, 

dantza, taloak, etab. 

Uste duzu ardura guzti hauen erdian festaz 

gozatzeko aukera izango duzula?

Bai, ardurazko tarteak egongo dira eta horietan txintxo 

ibili beharko gara. Jakina ere festan eta parrandan 

ibiltzeko uneak egongo direla, lagunekin, familiarekin 

eta ezagunekin gozatzekoak.

Zein izan da orain arte alardearen barnean egin 

duzun ibilbidea?

Oso sinplea. Beti Bandan atera izan naiz. 16 edo 17 

urterekin sartuko nintzen tronpeta jotzen nuelako garai 

hartan eta hor egin ditut 31 edo 32 urte. Tartean ez da 

aparteko mugimendurik izan. 

Zer esanahi du zuretzako alardeak?

Alardea elkartasunezko jai bat da, non jende askok 

parte hartzen duen. Alderdi asko ditu, badago des�ile 

bat noski, eta badago des�ile hori ikustera etortzen 

den jende asko. Nik ulertzen dut jende guzti horren 

artean elkartasunezko lotura bat dagoela, muga eta 

desberdintasun askoren gainetik eta hori oso gustukoa 

dut. 

Irungo jaien barnean zein da gehien atsegin duzun 

momentua?

Ez dakit zer azpimarratu. San Pedro Eguna izugarri 

maite dut, oso egun betea delako eta gauza ederrez 

osatuta dagoelako, goizetik hasi eta arratsera arte. 

Lehenago, ekainaren 28ko aurkezpenak oso bereziak 

dira. Entseguak ere oso gustukoak ditut. Udalak 

antolatutako bestelako ekitaldiak ere asko gustatzen 

zaizkit, esateko, emanaldiak eta kontzertuak. Eta noski, 

San Martzial eguna ere. 

Zer eskatzen diezu 2022. urteko festei?

Festa hauei eskatuko nieke beren funtzioa betetzea eta 

jendea gozarazteko aukera bat izan daitezela. Espero 

dut denok, irundar guztiok, jaiegun eder bat izango 

dugula eta baita bisitan etortzen direnek ere. 

“Alardea elkartasunezko 
jai bat da, non jende 
askok parte hartzen 

duen”

“Kornetinak alardean 
zehar gertatzen diren 
mugimendu guztiak 

iragartzen ditu”

Argazkia: Estudio Gover
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2022an Alarde Publikoak hiru gidari berri 
izango ditu

 Alardea soldadu talde batez osatuta badago ere, 

taldea gidatzeaz arduratuko diren pertsonak 

ezinbestekoak dira. Gidari lan horiek urteen 

joanarekin erreleboa eskatzen dute, ez baitu erraza 

izan behar beti sorbalden gainean arduraren 

pisua eramatea. Aurtengoan Alarde Publikoaren 

lehen lerroan hiru aurpegi berri jarriko dira: Irati 

Amantegi Danbor Nagusia, Maddi Sanz Bandako 

Zuzendaria eta Junkal Arruabarrena Anaka 

konpainiako kapitaina. 

Alardearen barnean erantzukizunezko kargu bat 

betetzera iritsi aurretik, hiruek ibilbide luzea egin 

dute alarde publikoaren barnean. Maddi Sanz da 

hiruen artean alarde publikoan gazteen sartu zena. 

12 urterekin hasi zen Landetxan, auzoko konpainian, 

musikari senak bandara aldatzea eskatu aurretik. 

Saxofoiarekin tronboi artean ibili ostean, Landetxara 

itzuli zen kantinera izateko. Irati Amantegi ere hainbat 

konpainiatan ibilitakoa da. 13 eta 14 urte zituela 

hasi zen Ama Xantalenen des�ilatzen, klasekide 

baten eredua jarraituz, lehengusuekin batera, nahiz 

eta etxekoek des�ilatzeko txikiegia zela pentsatu. 

Ondoren, danborradara pasa zen eta hortxe hartuko 

du aurten ardura emango dion aginte makila. Junkal 

Arruabarrena, berriz, espaloitik hasi zen Alarde 

Publikoari babesa ematen, alabak koxkortu eta 2014an 

Anakan partxearekin hasi zen arte, eta aurten kapitain 

karguan estreinatuko da. 

Aurretik des�ilatu izanaren esperientzia lagun izango 

badute ere, bizipen berriak biziko dituzte hirurek 

2022ko Alarde Publikoaren barnean. Izan ere, aurreko 

arduradunari erreleboa hartzeko beharrak bultzatu 

ditu hirurak agintari izateko pausua ematera. Horrelaxe 

azaldu du Junkal Arruabarrenak: “Aurreko kapitainak, 

Patxi Pérezek, urte asko zeramatzan kapitaina izaten, 

beraz, erreleboa eskatu zuen eta animatu nintzen izena 

ematera eta hemen nago, urduri, baina ilusioz beteta”. 

Maddi Sanzek gaineratu duenez, “2019an egin genuen 

kargu aldaketa eta bi urte eta gero estreinatuko dut”.

Urduritasuna tarteko, urte berezia izango da 

hiru emakumeentzat. Irati Amantegiren hitzetan, 

“zalantzarik gabe, aurtengo sanmartzialak bereziak 

izango dira”. Danbor Nagusi berriak azaldu duenez, 

azken bi urteetan festarik ez ospatzeaz gain, urte 

“zailak” izan dira guztiontzat orokorrean. Anakako 

kapitain berriak Danbor Nagusiak esandakoarekin bat 

egin du, adieraziz “berriro martxa hartzea ez da erraza 

izan, baina gogoa berpiztu da eta jendea oso ondo 

erantzuten ari da”.

Etxeko lanak eginak

Oraindik kargua guztiz estreinatu ez badute ere, lana 

aurreratua dute. Azken bi urteetan alarderik ospatu ez 

bada ere, alardeak dakartzan antolaketa lanetan parte 

hartu behar izan dute. Junkal Arruabarrenak onartu 

duenez, alardearen atzean uste baino lan gehiago 

dago. “Hala ere, sekulako lantalde onak dauzkagu 

dena ondo ateratzeko”, gehitu du Anakako kapitain 

berriak. Etenaldiak, ordea, zalantzak pizten dizkio Irati 

Amantegiri eta “gauzak nola aterako diren” ikusteko 

dagoela azaldu du. Izan ere, jendeak jaiak gogoz hartuko 

dituela dirudi, baina ikusi beharko da alardea aurrera 

ateratzea ohi baino gehiago kostatuko den edo ez. 

Aginte kargua betetzeak erantzukizunen eta arduren 

zerrenda luzea dakar atzetik. Jaiegun batean aginteaz 

arduratu behar izatea nolakoa izango den galduta Maddi 

Sanzek adierazi du berarentzat lehenengo urtea izango 

denez, galdera uztailaren 1ean egin beharko litzatekeela 

erantzun zehatza eman ahal izateko. Dena den argi 

ikusten du aurreko urteekin alderatuta oso desberdina 

izango dela, soldadu edo musikari arrunta zarenean 

“lasaiago” ibiltzen zarelako. “Aurten txukunago egotea 

tokatuko zaigu eta, era berean, ez dut uste gutxiago 

disfrutatuko dugunik”, gaineratu du Bandako zuzendari 

berriak. Galdera berari erantzunez, Anakako kapitainak 

azaldu du ardura berriak urduritu egiten duela, baina, 

era berean, oso pozik beteko duela eginkizuna. 

Gozamena helburu

Alardea eta, oro har, Irungo festak disfrutatzeko 

moduak pertsonak bezain askotarikoak dira. Irundar 

bakoitzak bere une edo toki kuttunak ditu, nahiz eta 

momentu bakarra aukeratzea ezinezkoa egiten den. 

Irati Amantegik kontatu duenez, Danborrada eta 

Bandako kideentzat Fajinaren momentua edo ekainaren 

29ko entsegu partekatua oso politak dira. “San Pedro 

Egunean arma ikuskatze guztiak egin ondoren alardeko 

konpainia guztiak Urdanibia plazan elkartzen gara eta, 

gainera, San Martzial egunaren aurreko azken uneak 

direnez oso bereziak dira”, adierazi du Amantegik.

Maddi Sanzen arabera, aldiz, oroitzapen politak 

alardearen barnean bizitako esperientzien adinakoak 

dira. “Urte bakoitza gogoratzerakoan oroitzapen 

ezberdin bat bururatzen zait”, azaldu du aurten 

estreinatuko den bandako zuzendariak. Dena den, 

pare bat momentu aipatzearren Sanzek adierazi du, 

“Bandarekin batera egindako eliza jaitsierak ikaragarri 

politak dira, musikaren parte zara eta egia da niri 

arratsaldeko bukaera ere izugarri gustatzen zaidala”.

Junkal Arruabarrenarentzat xarma berezia du gurasoen 

etxetik pasatzen diren unean. Era berean, Anakako 

kapitainarentzat Arrankadaren momentua ere oso 

berezia da. Anakako kapitainaren hitzetan, “han ikusten 

dut osatu dugun Alardea, gizonak eta emakumeak 

elkarrekin disfrutatzen eta parekotasuna aldarrikatzen, 

a ze poztasuna”. 

2022rako eskaria

2022ko Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako 

hiruen eskariak oso antzekoak dira. Irati Amantegik 

azaldu duenez, aurtengo festetarako bere helburua 

“batez ere, ondo pasatzea, gozatzea eta gozaraztea 

da”. Maddi Sanzek, berriz, disfrutatzeaz eta uztaileko 

lehenengo egunean aurpegiaren alde batetik besterako 

irribarre batetik jaikitzeaz gain, eguraldi ona eskatzen 

du festa egunetarako. Junkal Arruabarrenak, aldiz, 

jaiegunetan zehar ondo pasatzea merezita dutela 

azaldu du. 

Eskariak eginda, jaien amaierak erakutsiko du Alarde 

publikoko hiru agintari berrien nahiak bete ote diren. 

Argazkia: Estudio Gover

Musika Banda, Danborrada eta Anakako agintariak kargua estreinatzeko desiatzen daude
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Sentimenduek eta oroitzapenek Alarde 
Publikoko Bandako kantineraren pausuekin 

batera desfi latuko dute

“Kantinera izatea 
betidanik buruan izan 

dudan zerbait da”

Naiale Lopetegi, Alarde 
Publikoko Bandako kantinera

“Alai egon arren, 
tarteka aitonaz 

gogoratuko gara eta 
gurekin eramango 

dugu”

Amaia Amostegi, Naialeren 
ama eta kantinera izandakoa

 Naiale Lopetegi Amostegi 2022ko Alarde 

Publikoko Bandako kantinera da. Sanmartzialak 

txikitatik bizitako festa dira berarentzat eta aurten 

are bereziagoak izango dira aurpegia aldez alde 

betetzen dion irribarreak iragartzen duenez. 

Alboan ama izango du, Amaia Amostegi, orain dela 

35 urte kantinera izandakoa eta alabarekin batera 

berriro alardean des�ilatzearen zirrara gogora 

ekarriko duena. 

Naiale, nola erabaki zenuen Alarde Publikoko 

Bandakako kantinera izan nahi zenuela?

Naiale: Kantinera izatea betidanik buruan izan dudan 

zerbait da. Txikitatik ikusi dudan eta asko gustatu 

zaidan zerbait izan da. Oso gertutik bizi izan dudanez, 

beti buruan izan dudan zerbait da eta aurten nire 

momentua iritsi zela sentitu nuen eta pausua ematea 

erabaki nuen. 

Aurretik ondo ezagutzen duzun nolakoa den Alarde 

Publikoan des�ilatzea. Aurtengo esperientzia oso 

desberdina izaten ari da?

Naiale: Oraingoz egun handiak iritsi ez badira ere, 

prestaketetan asko nabaritu dut aldea. Beste urteetan 

ez dut hainbeste zereginik izan, bakarrik abestiak 

ikastea edo soldadu arropa prestatzea. Aurten 

aurretik lotu behar diren beste gauza asko dauzkat eta 

urduritasunagatik urte berezia izango dela nabaritzen 

dut. 

Nolakoa da kantinera izandako ama batentzat, 

alabarekin berriro dena bizitzea?

Amaia: Ni emozio askorekin bizitzen ari naiz dena. 

Sekulako ilusioa egiten zidan alaba kantinera izateak eta 

zozketaz aukeratzen denez, gertatu daitekeen zerbait 

da baina ez da ziurra. Ez duzu ilusio handiegirik egin 

nahi, baina aukeratua izan zenean poztasuna izugarria 

izan zen. Berriro nik bizitako guztia bizitzen ari naiz 

berarekin eta oso hunkituta nago. 

Alabari aholku asko ematen ari zara?

Amaia: Nik bizi izan nuena ez da Naialek biziko 

duenaren berdina izango. Berak jada des!ilatu du 

eta nik kantinera izan aurretik ez nekien nolakoa 

zen des!ilatzea. Aitak aurretik esaten zidan zerbait 

imajinaezina zela, eta kantinera izan nintzenean 

konturatu nintzen zeinen ondo pasatzen den eta nolako 

emozioak dauden. Hala ere, uste dut Naialek, beste 

urteetakoarekin alderatuta, aurten erabat ezberdina 

den zerbait sentituko duela. Nik, prestaketetatik hasita, 

dena disfrutatzea aholkatuko nioke, oso azkar pasatzen 

delako eta ohartzerako ez zara ezertaz konturatu. 

Amak bere urtean erabilitako zerbait eramango 

duzu?

Naiale: Bai, barrika. Beti salan jarrita egon ohi da, 

familiak Sanmartzialak asko bizi ditugulako eta beti 

oso presente daude. Nik zer nahi nuen galdetu zidaten, 

hau da, berea eraman edo berri bat izan nahi ote nuen, 

eta ez nuen bitan pentsatu, amarena eraman nahi nuela 

argi izan nuen eta horrela egingo dut. 

Nola doaz prestaketa lanak?

Amaia: Nik uste dena bideratua dugula dagoeneko. Ile 

apaindegia eta makillatzailea aurkitu ditugu, soina ere 

martxan dago, gustuko duen soineko zuriaren bila ari 

gara, etab. 

Naiale: Dena guztiz lotua ez badago ere, pixkanaka 

gauzak gainetik kentzen ari gara. 

Kantinera izan zinenetik gauzak asko aldatu dira?

Amaia: Oinarrizkoena ez da aldatu, nahiz eta orain 

gauzak non eskatu behar diren ez dakidan. Horregatik, 

aurreko urteetan kantinera izan direnekin hitz egin dut. 

Izan ere, 35 urte pasa dira ni kantinera izan nintzenetik.

 

Bi urteko etenaren ostean, aurtengo sanmartzialak 

are bereziagoak izango dira?

Amaia: Nik uste jendeak festak iristeko sekulako gogoa 

daukala. 

Naiale: Beti dira sanmartzialak bereziak, baina aurten 

are gehiago. 

Etxean zuentzat egun bereziak izan dira beti 

eta, aurten aitona faltako zaizuenez, nola biziko 

dituzue?

Naiale: Zapore gazi-gozoa izango dute. Aitona aurreko 

azaroan joan zitzaigun.

Amaia: Hunkitu arren, oso pozik gaude eta bera hemen 

egongo balitz oso pozik egongo zen ere. Alai egon arren, 

tarteka aitonaz gogoratuko gara eta gurekin eramango 

dugu. 

Zuek elkarren alboan des�ilatzeko asmoa duzue?

Amaia: Orain arte ez dut berriro des!ilatu kantinera 

izan nintzenetik, baina aurten berarekin zatitxo bat 

egin nahi dut, hain azkar pasatzen den horietako bat. 

Alardearen ibilbidearen barnean toki kuttunik 

baduzue?

Naiale: Nik uste gure kasuan, ibilbide osoa berezia 

bada ere, guretzako oso berezia dela elizaren zatitxoa. 

Beti ikusi izan dugu hor, aitonarekin ere bertan ikusten 

genuen. Gainera, zati horretan bandak protagonismo 

handia hartzen du eta oso emozionantea izan da beti 

guretzako. 

Amaia: Arrankada ere oso polita da, baina nik ezin dut 

alarde guztia bere alboan egin, beraz, besteei ere lekua 

utzi behar diet. 

Zer eskatzen diezu 2022ko festei?

Amaia: Dena ondo ateratzea. Tolerantzia. Guri 

gustatuko litzaiguke alarde bakarra izatea, baina 

ikusten da momentu hori ez dela iritsi. Ez dakit noizbait 

iritsiko den, baina errespetua egotea eskatzen dugu 

guztiok ondo pasatu ahal izateko. 

Naiale: Amak esandakoarekin bat egiten dut. Badakit 

aurtengo Sanmartzialak oso bereziak izango direla. 

Beraz, gertukoak ondoan eduki nahi ditut, hau da, 

lagunak eta familia eta, ahal den heinean, eskatuko nuke 

denok jaiak elkarrekin pasatzea eta ondo pasatzea.

Argazkia: Estudio Gover
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 Anakako Caser Residencial egoitzan aurten 

San Pedro eta San Martzial jaiak ospatuko dituzte 

berriro. Pandemiak gizarte guztiari eragin badio 

ere, adinekoen egoitzetan bereziki sufritu dituzte 

Covid-19ak eragindako kalteak. Bi urteren ostean, 

Irungo festak ospatzeko ekintza bereziak berriz 

itzuliko dira egoitzara eta egoiliarrak pozarren 

daude. 

Etenaldiaren ostean, Caser Residencial egoitzetan 

pixkanaka pandemia iritsi aurretik urtero errepikatzen 

ziren ekintzak berreskuratzen ari dira. Anakako 

egoitzarentzat, Irungo San Miguel auzoan kokatua 

dagoenez, San Pedro eta San Martzial jaiak egun 

bereziak dira. Jaiegunetan egoitzako ateen barnealdera 

festa giroa iritsi dadin, Caser Residencialek jarduera 

bereziez osatutako programa bat prestatu du ekaineko 

azken egunetan zehar egingo diren ekintzekin. 

Ohitura zaharrak berreskuratuz, Anakako Caser 

Residencialen Sanmartzialak ospatzeko kantinera eta 

komandante bana aukeratu dituzte. Aurten Marisol 

González eta Martín Lekuona izan dira aukeratuak. 

Martín Lekuona komandanteak adierazi duenez, berari 

zuzenean iritsi zitzaion egoitzako komandante izateko 

proposamena. “Galdera egin zidatenean baietz erantzun 

nuen, izan ere, ez da nire bizitzan galoiekin des�ilatuko 

dudan lehenengo aldia izango”. Proposamena ilusio 

handiz jaso zuela azaldu du 2022ko Anakako Caser 

egoitzako komandanteak. 

Marisol González, aldiz, egoitzako kantinera izateko 

aurkeztu zen. Aukeratua bera zela jakinarazi ziotenean 

asko poztu zela azaldu du Caser Anakako kantinerak, 

“ilusio handia da niretzako egoitzan kantinera izan ahal 

izatea”. 

Marisol eta Martín Irunen jaiotakoak dira, eta beraz, 

txikitatik bizi izan dituzte Irungo jaiak. “Ni bakarrik ez, 

nire aitona ere irundarra zen”, nabarmendu du Martín 

Lekuonak. Orain Anakako egoitzako komandantea 

denak alardean txilibituarekin des�ilatzen hasi zela 

azaldu du. “Aita Santiago konpainiako kapitaina zen, 

bera izan baitzen konpainiako sortzaileetako bat, eta 

ni teniente izatera iritsi nintzen”, gaineratu du Martín 

Lekuonak. 

Marisol Gonzálezek, alardearen barnean des�ilatu ez 

badu ere, berari ere Sanmartzialak betidanik asko 

gustatu izan zaizkiola onartu du. “Txikitan eta gaztetan 

asko disfrutatu izan dut Irungo festa egunez”, azaldu du 

Caserreko kantinerak. “Irundarra izanik, egun horiek 

oso bereziak dira bertan jaiotakoentzat”, adierazi du 

Marisol Gonzálezek. Marisolek onartu du bere senarrak 

alardean des�ilatzen zuenez des�ilea ikustera Kale 

Nagusira ilusio handiarekin joaten zela. Egoitzako 

kantinerak adierazi duenez, “alardea eta Irungo jaiekin 

lotutako guztia beti asko gustatu izan zait”.

Prestaketak aurreratuak 

Martín Lekuonak azaldu duenez, soldaduz jantzita 

des�ilatu zuen urteetako jantzi osoa gordeta du etxean. 

“Nire anaiak esan dit etxean behar dudan arropa guztia 

dudala eta behar dudan egunetarako ekarriko didala”, 

azaldu du Lekuona komandanteak. Egoitzako langileei 

txantxetan esan die bera komandante izateak egoitzari 

ez diola inolako aparteko gasturik eragingo, “etxean 

alpargatak eta guzti ditu eta”. 

Marisolek ere kantinera jantzia prest dauka dagoeneko. 

“Dagoeneko trajearen probak egin dizkidate eta 

ondo geratzen zait”, adierazi du kantinerak. Hala ere, 

jantziarekin ez dira egiteko guztiak amaitzen eta 

jaiegunetarako prestatzeko oraindik zeregin batzuk 

dituela onartu du. Kantinerak irribarre handi batekin 

azaldu du bere trajea “oso polita dela” eta asko gustatu 

zaiola bere burua trajearekin jantzita ikustea. 

Anakako Caser Residencial egoitzaren barnean 

egoiliarrentzat antolatuko diren jaietako ekintza 

bereziez gain, kantinerak eta komandanteak kalean 

festa giroaz gozatzeko aukera izango dute. Ekainaren 

18an Alarde Tradizionaleko San Migeleko eta ekainaren 

25ean Anakako konpainien bisitak jasoko dituzte. 

Marisol Gonzálezek adierazi du egun seinalatu horiek 

iritsi eta auzotik konpainiarekin itzuli bat emateko 

gogo handia duela. “Egoitzako lagunak festak iritsi eta 

gurekin batera jaiak ospatzeko irriketan daude”, gehitu 

du Martín Lekuonak. Marisolek, berriz, jaietako azken 

eskari bat egin du: “jaiegunetan dena ondo atera dadila, 

arazorik egon ez dadila eta guztiek disfrutatu dezagula”. 

Marisol González eta Martín Lekuona dira 
Anakako Caser Residencial egoitzako 2022ko 

kantinera eta komandantea
“Aita Santiago 

konpainiako kapitaina 
zen, bera izan 

baitzen konpainiako 
sortzaileetako bat, eta 
ni teniente izatera iritsi 

nintzen “
Martín Lekuona, 
Komandantea

“Txikitan eta gaztetan 
asko disfrutatu izan dut 

Irungo festa egunez” 
Marisol González, Kantinera
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2022KO ALARDEETAKO ENTSEGUAK

ALARDE 
PUBLIKOA

ALARDE 

TRADIZIONALA

DANBORRADA 

27an eta 29an
27an 21:00etan eta 29an 20:00etan 

(Peña kalean)

BANDA

29an
20:00etan (Peña kalean)

LANDETXA

17an,23an eta 26an
20:00etan (Bizilagunen elkartean)

BIDASOA

22an, 24an eta 26an
20:00etan (Palmera Monteroko Tahonan)

OLABERRIA

18an,23an eta 24an
19:30ean (Willy ostatua)

AMA XANTALEN

21ean ,22an eta 24an
20:30ean (Peña kalean)

LAPITZE

20an, 21ean eta 24an
20:00etan (20 eta 24 Pio XII plazan 

eta 21 Oñaurreko Ogi Berrian)

ANAKA

21ean eta 23an
20:00etan (Txanaleta plazan)

SANTIAGO

17an, 22an eta 23an
20:30ean (Oiasso museoan)

DANBORRADA 

26an eta 27an
26an 22:30ean Urdanibia plazan 

eta 27an 21:00etan San Juan 
plazan

BANDA

22an eta 26an
22an 21:30ean San Juan plazan eta 
26an 22:30ean Urdanibia plazan

BEHOBIA

20an, 22an eta 24an
20:00etan Kirola tabernan

VENTAS

18an, 23an eta 24an
21:30ean Ongi Etorri tabernan

MEAKA

21ean, 22an eta 24an
21:00etan Errota Zaharren

BIDASOA

20an, 22an eta 24an
21:00etan Alundan

SAN MIGUEL

20an, 22an eta 24an
21:00etan Geltoki kalean

OLABERRIA

21ean, 22an eta 24an
20:30ean Estebenean

AMA SHANTALEN

20an, 22an eta 24an
21:15ean Urdanibia plazan

ANAKA 

21ean, 22an eta 24an
21:00etan Fabiola Erregina kalean

BUENOS AMIGOS

20an, 22an eta 24an
21:15ean Erromes plazan

URANZU

21ean, 22an eta 24an
21:15ean Uranzu kalean

SANTIAGO

21ean, 22an eta 24an
20:45ean Platanondoen plazan

LAPICE

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

REAL UNION

22an,23an eta 24an
21:00etan Zabaltza plazan

AZKEN PORTU

20an,21ean eta 24an
21:00etan Auzo elkartean 

BELASKOENEA

21ean, 22an eta 24an
21:00etan Auzo elkartean



 Badator Dies Oiassonis festa handia. Aurten 

uztailaren 14tik 17ra ospatuko da, eta Oiassoko 

Termak izango ditu gai nagusi. Oiasso Museoaren 

ondoan dauden erromatar termak laster erakusgai 

jarriko ditu Irungo Udalak.

2008an, Oiasso Museoak Dies Oiassonis izeneko festa 

jarri zuen martxan, aurten XII. jaialdia ospatuko dugu, 

azken urteetako zailtasunak gaindituz, eta ilusio handiz 

ari gara aurtengo jaialdia prestatzen. Erromatarren 

garaia birsortzeko asmoz Euskadin antolatzen den lehen 

jaialdia da, publiko zabalari zuzendutako ekitaldia, non 

erromatarren iragana ezagutzera emateko aitzakia 

paregabea den, jaialdiaren inguruan bilduko diren 

aditu, artisau, musikagile, antzezle, eta birsorkuntza 

historikoetan lanean aritzen diren elkarteei esker.

Hamabigarren edizio honi bultzada berezi bat eman 

nahi diogu eta urte guzti hauetan erein den jakin-

min guztiaz baliatuz, Dies Oiassonis handiago eta 

aberatsago bat eraiki nahi genuke, erromatarren iragana 

berreraikitzearekin, birsortzearekin eta hedatzearekin 

lotutako adituen eta eragileen presentzia indartuz.

Arte eszenikoak, erakusketak, moda, hitzaldiak, tailerrak, 

erromatarren garaiko teknika eta lanak erreproduzitzen 

dituzten artisauak, arkeologia gastronomikoa, zirku 

erromatarra, gladiadore eta legioen mundu liluragarri 

eta enigmatikora hurbiltzen gaituzten gladiadoreak, 

beren erreplika zehatzekin Oiasso hiri erromatarreko 

eta erromatar izan ziren beste hiri batzuetako bizitza 

militarra eta eguneroko bizitza birsortzen dutenak, 

eta erromatar musika birsortzen duten artistak ere 

izango dira gure artean, giro paregabea sortuz. Adin 

guztiei zuzendutako ekintzak prestatzen ari gara. Izan 

ere, Oiasso Museoarentzat eta antolatzen ari garen 

erakunde guztiontzat garrantzitsuena, zalantzarik gabe, 

herritarron parte hartzea da, baina ez ikusle gisa soilik, 

baizik eta parte-hartze bizia eta aktiboa izanik. 

Gure helburua, Termak gai nagusi izango dituen aurtengo 

edizio hau benetan ikusgarria 

izatea da. Termen inguruko hitzaldi erakargarri bat 

antolatuko dugu. Antzerki eskaintza indartu nahi dugu, 

Junkaleko Plazan jarriko den izarpeko antzokian, Els 

Joglas-en azken muntaia eta Meridako Antzerki Jaialdi 

klasikoaren ekoizpen bat izango dira lehen mailako 

ikuskizun handiak; Ludi Scaenicik eskainiko duen 

kontzertu berezia ere izango da; eta formatu txikiagoan 

Termak dauden lorategian Prandium et Theatrum. 

Oiassoko emakumeek eskainitako hamaiketakoarekin 

batera antzerkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Eta 

nola ez, Oiasso Museoko antzerki tailerretako ikasleek 

beren irakurketa dramatikoa eta Lisistrata muntaiaren 

moldaketa aurkeztuko dituzte, eta Ezezagunok Taldeak 

ere bere azken lana taularatuko du, Junkal plazan. 

Museoaren inguruan erromatar merkatua izango da 

bisitarien gozamenerako, eta horren inguruan hainbat 

ikuskizun antolatuko dira, gainera haurrentzako edo 

familia osoarentzako tailerrak ere izango dira. Eta 

museora sartuz gero, Meridako erromatar Antzokiaren 

errekuperazioaren prozesua jasoko duen erakusketa 

izango da ikusgai. 

Erromatar Zirkua etorriko da gurera eta gladiadoreen 

ikuskizunak izango dira, baita herri afari bat ere. Eta 

gastronomiari loturiko makina bat ekimen. 

Larunbatean, uztailaren 16an, arratsaldeko 7etatik 

aurrera  Navigium Isis, des!ilea ospatuko da. 

Erromatarren garaian itsas nabigazioaren eguneko 

ospakizun zeremonial horrek herritarren partaidetzari 

esker Irungo kaleak zeharkatuko ditu. Hortxe ikusiko 

ditugu Legio V.eneko legionarioak, apaiz eta Isis jainkosa, 

eta nola ez, maskaradan mozorrotuta joango diren 

herritarrak eta erromatar jantziekin ikusleak agurtuko 

dituzten adin guztietako herritarrak. Birsortze historiko 

hau boluntario askoren parte-hartzeari esker ospatzen 

da, eta benetan ikusgarria izaten da. Zabaltza plazatik 

abiatuko da des!ilea, eta Colón pasealekua zeharkatu 

ondoren, Foru kaletik San Juan plazan egingo du bere 

lehen geldialdia. Handik Oiasso Museo aurrean Xabi 

Solet aktoreak, Apuleioren papera eginez, Lucio bere 

nobelako protagonistaren kontakizuna antzeztuko du. 

Eta handik Dunboako zubian amaituko da festa, bertan 

egingo diren eskaintzekin eta des!ilean parte hartuko 

duten guztien parte-hartzearekin. Bide honetan gurekin 

etorriko dira zaldiek eramaten dituzten erromatar gurdi 

bereziak, eta aurten gure festaren izar izango diren 

Ludi Scaenici, Italiatik etorritako musikariak. Talde hau 

urtetan aritu da erromatar musikaren inguruan ikerketa 

egiten, eta musikaren birsorkuntza historikoan maisuak 

dira mundu mailan. Bertaratzen direnek ezingo dute 

ahaztu sortzen duten festa giroa.

Oso zailak izan diren bi urteren ondoren, gure asmoa 

aurtengo Navigium Isis honetan herritarren partaidetza 

bultzatzea litzateke, eta partaidetza hau adin guztietara 

zabaltzea.  Prestatzen ari garen berreraikitze historikoko 

des!ilea,  gure Navigium Isis jaia, alegia, festa ikusgarria 

izatea nahi genuke, eta bertan parte hartuko duten 

herritarren edo maskaradako partaideen kopurua inoiz 

baino handiagoa izatea. Horretarako adin guztietako 

herritarrei deialdia egin nahi diegu: haurrei, gazte 

koadrilei, eta adin guztietako “erromatarrei”. 

Programazio zabal eta askotarikoaren helburua, duela 

2.000 urteko Oiassoko eguneroko bizitzara hurbildu 

ahal izatea da, mundu klasikoan murgiltzeko aukera 

izatea, adituen, artisauen, artearen eta ikuskizun 

berezien bidez, gozatzeko aukera eskainiz festa giroan. 

Aizpea Goenaga

Oiasso museoko koordinatzaile orokorra

OIASSOTIK IRUNERA      IRUNERO10

BADATOR DIES OIASSONIS…
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TXINGUDI IKASTOLA HH

Denbora-pasak

Banda, barrika, txapela, gona, jaka, pololo, mantal

7 hitz: Kantinera
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TOKI ALAI LH 3. 
ZIKLOA

EUSKARAZ, 
IRUNEN
BARRENA

Frantsesteko gerrako bertsuak 

Birjina Junkaleko
zeruko printzesa, 
zure itxean dabil
sarturik inglesa. 

sarturik aski ez dela 
eraman interesa
juriyuen artian 
gauza onik ezta. 

Sillan eserita dago
Pontzio Pilatos

aren ordenarekin
erretiran gatoz; 

karrorik eztuena
arrakasta fl akoz

españolaren kontra
berriz ere betoz. 

O puerko Buenaparte 
briante garbiya

Españiyan egin duk
zenbait pikardiya;

zikiera utzitzik
lurra eta erriya

ez erraino guziyaren
desondragarriya.

Irungo S. R. A. andereari hartua. (1959-III-13). (El 

Bidasoa, 1959-III-21)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga

Euskaraz, Irunen barrena

12
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Santiagoko Deabruak elkarteak 20 urte daramatza 
Irun infernu polit bihurtzen

Santiagoko Deabruak elkartea 2022 urteko 

martxoan sortu zen. Santiagoko auzo elkartean 

sortutako elkarte berriaren jarduera asko zabaldu 

da hogei urte hauetan. Elkarteak era askotako 

ekintza kulturalak egiten ditu urtean zehar. Baina 

Sanmartzialetan,  Jose Mari Clemente elkarteko 

presidenteak azaldu duenez, Santiagoko Deabruen 

zereginak biderkatu egiten dira. 

2022 urte berezia izango da elkartearentzat, 20 urte 

bete baitira elkartea sortu zenetik, ezta?

Elkartea 2002ko martxoaren 24an sortu zen. Lagun talde 

bat bildu ginen Santiago kalean, lokala utzi zigutelako, 

eta hantxe hasi genuen mugimendu guztia. Proiektu hau 

erokeria izan da, baina 20 urte geroago hemen jarraitzen 

dugu eta urte hauetan guztietan jarduera ugari antolatu 

ditugu. Zilarrezko ezteiak bete arte eutsi ahal izatea 

espero dugu, eta, ahal bada, baita pixka bat gehiago ere.

Nola eragin dizue Covid-ak?

Bai, pandemiak guztioi eragin digu, guri ere bai. Bai 

bilerak antolatzeko orduan, bai jarduerak antolatzeko 

orduan eragin digu. Gure lokala udalarena denez, 

unean-unean indarrean egon den araudira egokitu 

behar izan dugu, gomendio guztiak zorrotz betez. Orain 

Sanmartzialetan lan handia datorkigu eta pixkanaka 

erritmoa hartzen ari gara.

San Pedro eta San Martzial jaietako egitarauaren 

barruan jarduera asko antolatzen dituzue, ezta?

Jaietan 3 ekitaldi antolatzen ditugu, erabat !inkatuta 

daudenak. Lehenengo ekitaldia hilaren 23koa da, 

“Correfoc”, hau da, Trumoiak-en ikuskizuna. Urtero 

egiten dugun zerbait denez, jendeak gogo handiz 

itxaroten du, eta suaren ondoren, ikusteko geratzen 

da. Hilaren 25ean puzzle lehiaketa bat antolatuko dugu 

binaka, 16. edizioa izango da eta Erromes plazan egingo 

dugu. 26an, hurrengo egunean, Haur Danborrada dugu.

Antolatzen dituzuen ekitaldiak oso desberdinak al 

dira?

Bai, ez dute zerikusirik. Lehenengoa ikuskizun bisual 

edo piromusikala da, eta, jaietako programan adierazten 

den bezala, jarduera parte-hartzailea da. Puzzleen 

ekintza oso garrantzitsua da, burua asko lantzen 

baita. Haurren danborrada antolatzen ere hasi ginen, 

haurrentzako musika jarduera berezi bat prestatzeko 

asmoz, egitarauan antzekorik ez zegoela konturatu 

baikinen.

Nola bururatu zitzaizuen jaietako egitarauaren 

barruan puzzle lehiaketa bat antolatzeko ideia?

Correfoc bezala, ideia hau Calahorrako jaietatik hartu 

zen. Azken batean, ideia horiek aintzat hartu eta 

hona ekartzen saiatzen zara. Gaur egun hirian oso 

ondo !inkatuta dagoen jarduera da, eta nazio mailan 

horrelako jarduerei buruz argitaratu den liburu batean 

ere aipatzen gaituzte.

San Juan Harri Haurren Danborradak arrakasta 

handia izaten al du?

Bai. Josetxo Silguerok Juan Jose Iturriotzen laguntzarekin 

konposatu zituen martxak dira, danborradarako propio 

sortutako martxak. Bals bat ere badugu, eta hori 

geldialdietan jotzen dugu. 9 urtetik gorako haurrentzako 

ekintza da. 

Berrikuntzarik sartu nahi al duzu aurtengo 

jardueretan?

Ez, errepikatzeko asmoa dugu. Kontuan izan behar da 

dagoeneko ondo errotuak dauden jarduerak direla, 

eta aldaketak egiteko ahalegin handia egin behar dela. 

Azkenean, elkarteko kide bakoitzak bere bizitza, lana 

eta betebeharrak ere baditu, eta, beraz, ez gara denera 

iristen. Noizean behin gauza berriren batekin animatzen 

gara, adibidez Ramon Huarteren eleberri berria Amaia 

kultur etxean aurkezten lagundu genuen. 

Nahiz eta Sanmartzialak amaitu, zuen jarduera ez 

da eteten?

Ez, urtean zehar beste jarduera asko antolatzen 

baititugu Irungo auzoetako jaietan edo Hondarribiko 

jaietan. Orain dela gutxi Kable eta Pilarik gabeko eguna 

ospatu genuen. Santiago jaietan Trumoiak ikuskizuna 

errepikatuko dugu eta Euskal Jiran parte hartuko dugu 

Santiagoko gurdia prestatzen. Hondarribian hilaren 

7ko txupinazoa Carlos V.aren Paradorean egiteaz 

arduratzen gara eta puzzle jaialdi bat antolatzen dugu 

Gipuzkoa plazan. Ondoren, Beldurrezko Pasabidearen 

prestaketan zentratzen gara, eta horrek lan asko ematen 

digu. Horren ondoren, Gabonetako eta Inauterietako 

prestaketekin hasiko gara. 

Jarduera horiek guztiak egiteko boluntario asko behar 

dira?

Bai, alde batetik zuzendaritza batzordea dago eta 

bestetik gure laguntzaile guztiak, era batera edo bestera 

gure jarduera guztietakoren bat garatzen laguntzen 

dutenak. Egia da batzuetan kosta egiten dela laguntzeko 

prest dagoen jendea aurkitzea, baina azkenean dena 

ateratzen da.

20. urteurrena modu berezian ospatzea pentsatu 

duzue?

Aurten antolatzen ari garen jarduera guztien bidez, 

elkartearen 20. urteurrena dela gogoratzen ari gara. 

Gainera, aurtengo asteburu bat bilatzen ari gara, 

urteurrena ospatzeko jarduera bereziak antolatzeko. 

Oraindik ez dugu data zehatzik, baina laster iragarriko 

dugu. Erokeria izan zen elkarte hau martxan jartzea, 

baina oraindik hemen jarraitzen dugu.
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Sanmartzialetan ez dira gazteentzako ekintzak 
faltako Santiago frontoian ipiniko den karpari esker

 San Pedro eta San Martzial jaietako 

programaren barruan, Gazteguneko karpak 

gazteenentzako ekintzak proposatzen ditu. 

GazteARTEan espazioa Irungo Udaleko Gazteria 

arloak antolatzen du, Euskara arloarekin 

elkarlanean eta berriro ere Santiagoko frontoian 

kokatuko da. Hiru egunez jarduera eta kontzertu 

ugari antolatuko dira bertan, gazteen gozamenerako, 

parte-hartzea ardatz hartuta eta hiriko gazteen 

gustu eta kezkei erantzuteko asmoz.  

Santiago frontoia izango da publiko gazteenarentzako 

espazio propioa berriz ere, aurreko edizioetako 

helburu berberei eutsiko zaie eta aisialdia eta giro ona 

izango dira erreferentzia. Gaztegunea jai giroko eremua 

izango da, haurrek, gazteek eta familiek elkarrekin 

gozatzeko gunea eta, gainera, nerabeen parte-hartze 

handia nabarmendu behar da.

GazteARTEan zerbitzuak diseinatu duen programan 

erreferentziako musika proposamenak eta gazteak 

agertokiko protagonista izateko jarduerak uztartzen 

dira. Aurten, Gazteguneko programa ekainaren 25ean, 

26an eta 27an garatuko da. 

Euskaraldiaren Scape Room-a

Gaztegunearen barnean antolatuko diren ekintza 

gehienak arratsaldez egingo badira ere, ekainaren 26ko 

eta 27ko goizetan ere ekintza bereziak egingo dira. Izan 

ere, Euskara arloak Euskaraldia dela eta Scape Room 

bat antolatuko du eta 16 urtetik gorako gazteek parte 

hartu ahalko dute bertan. Ekintza goizeko 11:00etatik 

14:00etara egingo da bi egunetan eta, guztira, hiru 

txanda egongo dira egun bakoitzean. Euskaraldiko Scape 

Roomean parte hartzeko izen ematea larunbatean, 

ekainaren 25eko arratsaldean zehar egin beharko da. 

Ekainaren 25ean, larunbatean

Gazteguneko ekintzak ekainaren 25ean, larunbatean, 

hasiko dira. Gazteentzat prestatutako lehen ekintza 

Sanginkana ginkana izango da. Ekintza San Vicente 

de Paul ikastetxeko ikasleek antolatu duten Haur eta 

Nerabeen I. Planaren barruan sortu diren taldeetako 

baten bitartez, haurrek eta nerabeek parte hartzeko 

sortutako taldearen bitartez,  hain zuzen ere. Irati 

Redondo Gazteria arloko teknikariak azaldu duenez, 

“beraiek diseinatu dute jarduera hori, beraiek antolatuko 

dute eta beraiek ari dira jarduera zabaltzen, adin 

bereko jendeak parte har dezan”. Ekintza arratsaldeko 

17:00etatik 18:30era egingo da eta 12 urtetik gorako 

gazteek parte hartu ahalko dute. 

Jarraian, 18:30etik 20:00etara Karaokea egingo da 12 

urtetik gorako gazteentzat. Lorea Intxaustik eta Nerea 

Elizaldek aurkeztutako ekintza izango da eta bertan 

parte hartzeko izen ematea egun bereko 18:00etatik 

18:30era egin beharko da, Karaokea hasi baino ordu 

erdi lehenago. Arratsaldeko 20:00etatik 21:30ra Dupla 

taldeak kontzertua eskainiko du eta eguna amaitzeko 

22:30etan DJ Javi Lazek eskainitako !lash fm diskofesta 

egongo da. 

Ekainaren 26an, igandean

Gaztegunearen bigarren egunean, ekainaren 26an, 

igandean, Gazteguneko arratsaldeko ekintzak 17:00etan 

hasiko dira, Irungo Gaztelekuak 12 urtetik gorako 

gazteentzat antolatuko duen eta 18:30ak arte iraungo 

duen jolas azokarekin. Ondoren, 18:30tik 20:00etara 

Oihan Vegak Gazteartean Eszenatokia ekintza zuzenduko 

du, irundarrek beren talentua erakusteko aukera izan 

dezaten. 20:30etatik 22:00etara Recycled J-k kontzertua 

emango du. Eguna amaitzeko 22:30etatik aurrera Gaztea 

irratiko Oihan Vegak diskofesta eskainiko du. 

Ekainaren 27an, astelehenean

Gaztegunea ixteko, ekainaren 27an, astelehenean, 

arratsaldeko lehen ekintza 17:00etan hasiko da 

eta Irungo Gaztelekuak proposatutako Gaztetxef 

sukaldaritza lehiaketa dibertigarrian parte hartzeko 

aukera izango dute 12 urtetik aurrerako gazteek. 

Lehiaketa amaitutakoan, 18:30etatik 19:15era Eduk 

eta Crutzerok Freestyle erakustaldia aurkeztuko 

dute. 20:30etik 22:00etara Anier Bartzelonako neska 

rapera Gazteguneko eszenatokira igoko da. Amaitzeko, 

22:30etatatik aurrera Gaztea irratiko DJ Txurruk 

diskofestarekin amaituko ditu 2022ko Gazteguneko 
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Ekainaren

Denbora-pasen emaitzak

10:30-13:30 Haur Atrakzioak Belaskoenea 
ikastetxeko jolastokian 

12:00 XI. Mendibil Patata Tortilla Lehiaketa, Biteri 
plazan.

19:00 San Juan Arbola jarriko da San Juan plazan.

19:30 Erraldoiak eta Buruhandiak – Kalejira.

20:45 Aurreskua eta Soka Dantza San Juan plazan.

21:30 San Pedro eta San Martzial Jaietako Agur 
Ofi ziala.

21:45 Alkate jaunak sua piztuko du San Juan 
plazan. 

22:30 Musika, Urdanibia plazan, Burrunba 
Elektrotxarangaren eta lagunen kontzertua.

23:00“Trumoiak” Ikuskizuna San Juan plazatik 
kalejiran.

23an

9:30 XXII. “Irun Hiria” Binakako Ibilaldi Neurtua. 

10:30-13:30/ 16:00-19:30 Haur Animazioak 
Landetxa auzoko pilotalekuan.

13:00 2022ko XXX. Irun Hiria-San Martzial 
Erakusleiho Txapelketa.

18:00 Funbox Factory taldeak “Freestyle Bike 
Show” ikuskizuna emango du Urdanibia plazan.

18:30 LXX Pilota Txapelketa, Uranzu frontoian.

20:00Berdinki Zirku Garaikide taldeak zirku-
ikuskizuna antzeztuko du San Juan plazan

24an

10:00 XLIV. San Martzialeko Igoera Atletikoa 
Urdanibia plazatik irtengo da.

14:30 Herri Bazkaria, Ficoban, Betti Gotti Euskara 
Kultur Elkarteak antolatua. 

15:00Haurren XLIV. Jaurti Arrantzako Txapelketa, 
Azken Portu kiroldegi aldean.

19:30 Bidasoko Erraldoiak elkarteko Erraldoi eta 
Buruhandiak, Junkaleko plazatxotik. 

20:00 Dupla Kontzertua Gaztegune Karpan.

20:30 Kuadrilen itzulera. Kalejira, Ficobatik 
Urdanibia plazaraino.

24:00 Musika, Urdanibia plazan, Macaco  
taldearen emanaldia.

25ean

9:00 XLV. Pil-Pil  erako Bakailao Txapelketa, 
Urdanibia plazan.

10:00 Haurren XXXIII. Marrazki eta Pintura 
Lehiaketa, Junkaleko plazatxoan.

12:00 Kemen Dantza Taldeak antolatutako Ezpata-
Dantza.

12:00 Erromeria: Mutxikoak Eta Euskal Dantzak, 
San Juan plazan.

17:30 Erraldoikada, Irungo erraldoien konpartsen 
eta Donostiako erraldoien konpartsaren 
partaidetzarekin.

26ean

14:00 Bazkaria Hirugarren Adinekoen Omenez, 
Ficobako 3 pabiloian. Ondoren, dantzaldia, 
Tsunami Orkestraren eskutik, 18:00ak arte.

16:00 Tenis Kadete Open Txapelketa “Irun HIRIA”. 
San Martzial Txingudi udal kirol instalazioetan.

18:00 Pailazoak: Gari, Montxo Eta Joselontxo 
pailazoek “Petitxou” ikuskizuna emango dute 
euskaraz Urdanibia plazan.

18:30 Irungo Atsegina elkarteko Erraldoiak, 
Larreaundi auzotik.

27an

08:00 San Pedroko Diana, “Irun Hiria” Musika 
Bandaren eta Txingudiko Dultzaineroen eskutik.

11:00 Meza Nagusia, Junkaleko Andre Mariaren 
Parroki Elizan. 

12:30San Pedroko Ohiko Kontzertua, San Juan 
plazako arkupeetan,  Irun Hiria Musika Bandaren 
eskutik.

21:30Los Tranquilos fanfarrea 

29a

11:00Erromeria, San Martzial mendian.

12:00 San Martzial mendian, 1522ko Boto 
Sekularra beteko du Udalbatzak.

22:30 Diskofesta, 16 urte arteko gazteentzat, 
Urdanibia plazan, 24:00ra arte

23:00
Musika. La Habana 537 taldearen emanaldia 
Zabaltza plazan.

30ean

12:00 LGTBIQ+ Harrotasunaren Nazioarteko 
Eguna. Apar Jaia  San Juan enparantzan.

16:00 Tenis Kadete Open Txapelketa “Irun HIRIA”

23:30 Musika, Jamaica Show Orkestraren 
emanaldia, San Juan plazan.

24:00 Musika Giroa. Kolpez Blai taldearen 
emanaldia, San Juan inguruan.

00:15 Su Artifi zialak, Vulcano pirotekniaren eskutik, 
Donostia kalean (San Migel auzoa). 

01:00 Musika Giroa. Pshyco clown, taldearen 
emanaldia, San Juan inguruan.

28an

Oharra: San Pedro eta San Martzial jaietako ekintza guztiak Irungo Udalaren webgunean ikusi ditzakezue.




