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1- SARRERA 

 

1996an Bidasoaldeko Emakumeak (BAE) taldeak Irun eta Hondarribiko 

Alardeetan emakumeak gizonen pare ateratzeko eskubide aldarriaren aurkako 

erreakzioen artean, tradizio historikoa izan da diskurtso ofizialaren oinarria, auzitegietan 

ere emakumeak baztertzeko argudiatua. Eta hain zuzen epaileek “betikoen”
1
 diskurtso 

historikoaren argudioak okerrak eta faltsuak zirela nabarmen uztearekin batera, historia 

bera epaitua izan dela esan daiteke. Beraz, ez da historia erudizioz jositako apaingarria, 

aukera ideologiko batzuei nortasun jantzia ematen dion oihala baizik
2
. 

Zein da historiaren helburua? Sekulako galdera, historialari askok erantzuten ez 

dakiena. XXI. mende hasiera honetan historiaren eginbeharrak, eta beharra bera, krisi 

latza pairatzen ari dira. Horren adibide UEUko Historia saileko Pruden Garziak eta Iban 

Zalduak apailatutako artikuluen bilduma (1997: 7-12), honako izenburu esanguratsua 

duena: Historia: zientzia ala literatura? Nik, berriz, eta Bidasoaldean gertatutakoa 

                                                           
*
 Historian Lizentziatua. 

1
 Irunen eta Hondarribian baztertzaileen elkarteek “Betiko Alardearen Aldekoak” izena hartu zutelako, 

erdarazko Alarde Tadicional-aren euskal ordaintzat; hortik eratorritako esamoldeak guztiz arruntak dira 

bertako erdaran, hala nola ser betiko edo ser de betiko, edo la betikada, batzuek harrotasunez onartuak. 

2
 Bi adibide egiten ari diren ikerketa historikoez: Bata, alarde foraletatik egungo Alarde folklorikorako 

prozesu luze hau argitzeko azterketa serio bat egiten ari dira dihardute andereño (señoritas, ez maistrak) 

langile eta jator batzuk, Hondarribiko betiko Alardearen Aldekoak, hain zuzen (A. de Ibarrola, Bidasoan, 

Hondarribiko jaiak ´97, 21. or.). Bestea, oraindik idazteke dagoen liburu historiko baten aurkezpenean, 

Irungo “betikoek”, Alardearen ikerketa sakonik oraindik ez dagoelako kexu azaltzearekin batera -

hortakoz idatzi gabeko eta aurketutatako liburuaren beharra-, Alardeak esanahi sakona duela baieztatzen 

zuten (Arantxa Iraola, 99/03/11 E. Egunkaria, 17 or.).       
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gertatuta, badut neure erantzuna: historia, zientzia dela, diziplina dela, filosofia dela, 

teknika dela, dena delakoa dela, beharrezkoa da, eta hartan trebatutako profesionalok 

beharrezkoak gara, bestetarako ez bada ere, artxiboetako paper zaharren aitzakiaz eta 

tradizioaren izenean, tokian tokiko erudituek orainaldiko problemak iraganetik omen 

datozkigun esentzien defentsan desitxura ez ditzaten
3
. Baina hori lortzerik ba ote den, 

edota nola eta noraino, beste kontu bat da, saiakera hau baino gogoeta askoz sakonagoa 

merezi duena. 

Artikulu hau idazteko ez dut artxiboetara jo, ez baitut oraingoan Alardearen 

historia bat egin nahi, ezta historiografia bat ere. Irakurritako testuak eta jasotako 

datuak, Tradizioaren alde, zentzu kritikoz aztertu ditut, eta honen inguruko testu 

“klasikoekin” erkatu. Zentzu kritikoa historian aplikatzea, batez ere geure historiaz ari 

garenean, uste baino konplikatuagoa da. Historia manipulatzen dela ez du inork 

zalantzan jartzen. Baina manipulaziorik okerrenak inkontzienteki egiten dira. Nekez 

aitortuko digu manipulatzaileak okerra, bere buruari aitortzen ez badio. Sakralizazioa 

dago honen guztiaren atzean, Egia Handi baten aldaretan historia sakrifikatzea eskatzen 

duena. Noski, hori ere inkontzientea da, berezko eta naturaltzat jotzen dena ez baita 

aztergai jartzen, horrela da, eta kito. Alardearena sakralizazio kasu nabarmena da, 

horregatik egin zait erraza haren diskurtso “zientifikoaren” kontraesanak azaleraztea. 

Baina hortik ondorioztatzen diren historiaren pertzepzioa eta erabilera praktikoak beste 

kasu askotan, hain garbi agertzen ez badira ere, aplika daitezkeelakoan nago. 

Oharra: arazo historiko honetan nominalismo arazo handia dago, hitz beraren 

esanahi desberdinen inguruan. Kasu bakoitzean zertaz ari naizen argitu nahian, alarde 

hitza garai foraletan armadunen erakustaldiak aipatzeko erabiliko dut; desfile 

folklorikoak aipatzeko, aldiz, Alarde idatziko dut. Aipamen literaletan, berriz, dauden 

bezala utziko ditut; dena den, esan beharra dago kasu gehienetan neuk erabilitako 

irizpidearekin bat datozela. 

 

2- HISTORIA PIXKA BAT 

 

Dena 1522ko ekainaren 30ean hasi zen, goizean goiz hasi ere. Orduan eman 

omen zioten sekulako egurra ‘gureek’ etsaiari. Gertaera hau egutegi katolikoaren 

                                                           
3
 Ikus Xabier Kerexetaren Dime de qué alardeas… argitalpen elektronikoa, bibliografiaren Internet 

helbideetan aurki daitekeena. Bertan luze zabal jorratzen dira hemen aipatutako gaiak eta bestelakoak.  
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arabera San Martzial egunean eman zelako, halako izenez da ezaguna. Izen bereko 

bigarren borroka 1813ko abuztuaren 31ean gertatu zen. Esan liteke lehena historiara 

pasa dela, eta bigarrena Historiara
4
. Hondarribian, aldiz, 1638ko irailaren 8an bi 

hilabeteko setio latzaren ondoren, etsaiak amore eman izana ospatzen da. Garaipen 

handia hiri barrukoentzat, eskualde osoa, Irun barne, kiskalita geratu bazen ere. Ospe 

handiagoko borroka izanagatik
5
, urteen poderioz letra txikiko historian kokatu beharra 

dago hau ere. 

Eta orain borroka txikiak interesatzen zaizkit. Harrez geroztik dira ekainaren 29a 

eta 30a jaiegun Irunen, eta badago gure festetan elementu bat ordutik 1996 arte iritsi 

zaiguna: prozesioa
6
, kabildo sekular (udalbatza) eta eklesiastikoak garaipen hura 

eskertzeko urtero-urtero (gerrek-edo galarazia ez bazen
7
) Irundik borroka eman zen 

tokira -non ermita bat eraiki zen- joateko zina betetzen duena. Irungo kasuan, gainera, 

borroka hartan aske geratu arren, Hondarribiak beste bi urtez “frantsesen”
8
 esku segitu 

zuen. Irundarrek lortu zuten hondarribiarrek lortu ez zutena, etsaiak Bidasoaz bestaldera 

botatzea. Eta, ene uste apalean, horixe ospatzen hasi zen: gu gara Espainiako atezainak, 

Vigilantiae custos, armarriak dioen bezala. Hondarribia ondoan dago, baina ez da atea, 

                                                           
4
 Antonio Aramburuk 97/02/18an bidali zidan eskutitzean hala dio: Ez dut inoiz Historiaz jardun nahi 

izan, eta libra nadin!. San Martzialeko Alardearen historiaz (letra txikitan), bai. Gutxiago bada ere, 

Hondarribikoaz ere idatzi izan du, beti ere kutsu lokalista nabarmenduz, Alardearen gaian Bidasoaz 

haragoko adibideak jartzea edo datuak aipatzea ez zintzotzat jotzeraino. 

5
 Adibidez, ikus Moret bibliografian. Irungoari ez bezala liburu osoak edo atal zabalak dedikatu zaizkio 

borroka honi, Hondarribiko historiaz kanpoko argitalpenetan ere.  

6
 Aramburuk dioenez, Irunen prozesioa 1588an egin zen lehen aldiz, ez 1523an (Bidasoan, Irungo Jaiak 

98: 19). Gogoratu Ipar Irlandako Portadawn-eko Orangisten prozesio ‘erlijiosoa’, XVII.aren bukaerako 

garaipen bat gogorarazten duena, 1807an hasi zela. Historia eta tradizioaren a posterioriko pertzepzioaz, 

ikus Hobsbawm-en The Invention of Tradition, jada klasiko bat. Hondarribian “prozesio” hitza biziago 

gorde da. 

7
 Irunen behintzat kabildoen prozesioak bere tirabirak izan zituen. Bigarren Errepublikan udalbatzak San 

Pedro eta San Martzial egunetako mezetara joan behar ote zuen urtero eztabaidatzen zen (Navas: Cinco 

años), baina lehenago ere arrunta zen udalbatza osoa ez baina zinegotzi batzuk bakarrik joatea. 1981az 

geroztik, kabildo eklesiastikoak prozesioan ateratzeari uko egin zion, ez ordea kanpai joka elizako atean 

kabildo sekularra jasotzeari, eta mendiko ermitan meza emateari.   

8
 Ikus Idoia Estornesek Nafar eta irundarren arteko konpainia adiskidetsua osatzeko proposamenaren 

txosten historikoa, edo J. M. Olaizolaren artikulua 97/04/29ko Egin egunkarian edo Pedro Esarterena 

egunkari eta data berean plazaratuak. Frantses haiek nafarrak ziren edo Nafarroaren alde zeuden edo zer 

zertan ziren, ika-mika franko piztu dira horren inguruan, orain harira ez datozenak. 
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ez da jadanik pasabidea, ez behintzat XV. mende bukaeratik pasabide inportanteena. 

1522ko garaipena urtero ospatuz, bi kabildoek ‘gu gara gu’ mezua bidaltzen zieten 

Hondarribiko agintariei. 

Izan ere, 1203an Alfontso VIII.a Gaztelakoak Hondarribiari hiri fundazio-agiria 

(lehen aldiz Irun hitza dakarrena, hain zuzen hiri berri horren agintarien menpean 

jartzeko) eman zionez geroztik, Hondarribiarengandik askatzeko historia izan da 

Irunena
9
. 1766 arte Irunek borroka zail, luze eta latza eraman zuen Hondarribiaren 

aurka, gehienetan bide judizialetik, eta noiz edo noiz armak hartuta. Borroka 

sinbolikoek ere garrantzi handia izan zuten eta alardeak ez ziren kanpo geratu
10

. 

Hondarribiko 1638ko garaipenaren gogorapenak ere -bi kabildoen prozesioaz 

hain zuzen- autoafirmazio zentzua du ene ustez. Eta nolabait, txanponaren beste aldea 

dela esan liteke. 1638ko setio heroikoak gainbehera zegoen hiri zaharraren pribilegioei 

eusteko balio izan zuen, Gortean zituen bitartekoen laguntzaz. Ofizialki mugaren 

zaindari jarraitzen zuen, etsaiak Hernaniraino sartu, inguruak kiskali eta Bordeleko 

artzapezpikuaren itsas armadak kostaldea Laredoraino bonbardatzea galarazteko gauza 

ez zen arren. Urte hartan bertan harresiak eraisteko proposamen bat egin zen, onura 

baino kalte handiagoa egiten zutelakoan
11

. Baina kontua da garaipen hark haize berria 

eman ziola hiri zaharrari, eta esker oneko zina betetzeko prozesioa bertakoen nortasun-

agiri bihurtu zela, urteen poderioz, Irunen bezala. 

 

3- HISTORIA, ERREALITEAREN ESTALGARRI 

 

Dena den, gaur egun ez omen zaio inori inporta zein asmo zegoen zin haien 

atzean. Areago, zina betetzeko prozesioa, gaurko festen jatorria eta teorian Alardeari 

zentzua ematen diona, nukleo izatetik bazterrera pasa da, oharkabean ia. Gaur egun 

                                                           
9
 Ikus, adibidez, Francisco de Gainzaren 1736ko Historia de la Universidad de Yrun Uranzu liburu ad 

probandum sasihistorikoa. 

10
 Militarki, Irun autonomoa zen, udalerri ez ziren beste hainbat bezala. Erabilera sinbolikoei buruz: 

Ezkiotarrek 1661ean udalerria osatu eta urtebeteren buruan kartzela eta pikota eraikitzeaz gain, alardea 

egin zuten. 1663an, independentzia garestiegia zela eta, Gabiria eta Zumarragari lotu zitzaien (Urbeltz: 

Alardeak, 68. or.). 1564an irundarrek San Juan Harria eraiki zuten, teorian San Juan arbola (oraindik 

urtero harrizkoaren ondoan zutitzen dena) ordezkatzeko. Hondarribiarrek, berriz, pikotatzat hartu eta 

jurisdikzio zibil eta kriminalik gabeko herri bati ez zegokion eraikin hura eraisteko eskatu zuten. 

11
 Ikus Puche: “Las murallas de Fuenterrabía, a punto de desaparecer” 
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Alarde izenpean biltzen diren desfile folklorikoek, teorian kabildoei lagundu beste 

egitekorik ez zutenek, protagonismo guztia bereganatu dute. 

1996ko martxoaren 8an BAEk Irun eta Hondarribiko Alardeetan emakumeek 

modu aktiboan parte hartzeko erabakiak ez du jatorri historikorik. Gaur egungo 

problema bati gaur egungo soluzioa emateko proposamena izan da. Era berean, jaso 

duen erantzun ezkor eta bortitza gaur egungoa da. Kontrako erreakzioak bi bertsio izan 

ditu: herrikoia, maiz erreferentzia sexual, politiko eta xenofoboetan oinarritutako 

bazterketarena, eta “ofiziala” (kazetarien, epaileen eta abarren aurrean idatzirik 

erabiltzen delako), iraganari, tradizioari atxikia agertzen dena. Bi bertsioak bereiztea 

zaila izan arren, artikulu honetan bertsio “ofiziala” dago aztergai. Honetan, tradizioaren 

erabilera bitan banatzen da:  

 

1) Tradizio folklorikoa: folklorea ezin da gure parametro sozio-politikoekin aztertu. 

Ikus Ricardo Etxepare Igiñizen Euskaldunon Egunkarian 99/07/14an Zuzendariari eta 

Bittor Urkiagarena egunkari berean 98/06/28an eta 99/06/30ean
12

.  

2) Tradizio historikoa, berriro bana daitekeena. Jatorriari buruzko bi bertsio daude, bata 

Alardeek 1522 eta 1638ko garaipenak ospatzeko direla dioena, eta bestea Alardea alarde 

foraletan oinarritzen dela dioena. Gerora ikusiko denez, praktikan bi bertsioak 

nahastekaturik agertuko dira gehienetan, herritarren artean eta ofizialki, Irungo Alardea 

arautzeko Udal Ordenantzak lekuko: 

 1. Artikulua.- San Martzialeko Alardea Foru Milizietako Jendearen Arma 

Erakustaldi eta Begiztapenaren oroitzapena da. 

1804tik aurrera, Alarde honek eta Irungo apaiz eta herrigizonek zin egindakoak bat 

egin eta urtero ekainaren 30ean ospatzeko erabakia hartu zuten
13

. 

                                                           
12

 Haientzat, folklorea eta errealitatea ez omen datoz bat; ezin da, bada, berdintasun edo eskubide konturik 

aipatu gaurko parametro demokratikoekin neurtu. Hori bai, tradizioak alda daitezkeenez, hori egiteko 

herritar gehienen iritzia kontuan hartu behar da, eta herritarren nahia errespetatzen ez duenak ez du 

demokratikoki jokatzen. Aho biko tradizio “demokratiko” honen mamiaz gehiago dago Bullenen 

artikuluan. 

13
 1980an idatzitako agiri ofiziala izan arren, erdara hutsean argitaratu zen. Internet-en aurkitu Ordenantza 

elebitan da; euskal itzulpena, baina, nire ustez desegokia da oso. Irakurleak gauza bera ulertzen al du 

Cabildo eclesiástico y secular-en ordez apaiz eta herrigizon irakurtzean? Adorez 2-ren hiztegiak hala 

definitzen du herrigizon: "herrian guztiz ezaguna den gizona nahiz erakunde batetan agintea edo ardura 

duen pertsona”. Eta emakumezko zinegotziak? Horrez gain, itzulpenak kutsu instituzionala apaldu eta 

herrikoia bermatu egiten du. Halaber, bi kabildoak batzeko erabakia, erdaraz neutroagoa dena, 
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 Ordenantzari ahaztu bide zaio esatea 1804an bat egin zutela (eta hori ere 

eztabaidagarria da) 1807 arte, eta harrez geroztik, alardea desagertu zelako, ez direla 

sekula batu. Ahaztu zaio esatea zer dela-eta egin zuten bi kabildoek zin hura, eta 

zergatik hain zuzen urteroko ekainaren 30ean. 1997an BAEk jarritako auzian, Udalak 

eta hari lotutako Irungo Betiko Alardearen Alde elkarteak argudio historikoetan 

oinarritu zuten defentsa, eta honetan nahasketa eskandalosoa da. Alarde foralak eta 

kabildoen zinak bat egitea gerta zitekeen, berez ez da absurdua, baina perituei hauxe 

ebazteko galdetu
14

 zioten: 

a) San Martzialeko Alardea 1522ko ekainaren 30ean, San Martzial egunean, Irungo 

foru milizia herrikoiak tropa frantsesen gainean lortutako garaipenaren gogorapena 

dela, eta milizia haien eszenifikazioa iragan historikoan gertatu bezalaxe egin behar 

dela. 

 

Miliziak gogoratzeko ez zen beharrezkoa garaipen bat, urtero egiten baitzen, 

1522 baino lehen eta gero ere, milizien alardea. Garaipena: foru milizia herrikoiena? 

Milicias forales o populares dio erdal jatorrizkoak: nongo dokumentazioak aipatzen du 

populares hitza?. 

Alardeetan tokian tokikoek parte hartzen zuten. Baina gerra edo inbasioaren 

beldur baziren, gipuzkoar guztiek zaindu behar zuten muga. Beraz, San Martzial 

eguneko borroka hartan miliziek garaipena lortu zutela esanda ez da suposatu behar 

irundarrek batere laguntzarik gabe lortu zutela, a) sailak hala dioen arren. Halarik ere, 

foru miliziak definitzerakoan, bake garaian urtero egiten zen urteroko alardearen 

definizioa ematen da, antolakuntza militar oso konplexu bat alarde horietara mugatua 

balego bezala
15

. 

Are larriago, non geratzen dira erregeren soldatapeko militarrak, Garibayk 

                                                                                                                                                                          

markatuago eta handik aurrera, iraganekoa utzi eta etorkizunari begira "kontzientzia historikoz" jarritako 

mugarriaren usaina hartzen du euskaraz.  

14
 Bilbon 1997ko ekainaren 21ean Euskal Herriko Auzitegi Goreneko epaitegi kontentzioso-

administratiboan emakumeen aurkako parteak eskatutako froga periziala. BAE ez zen historian oinarritu. 

15
 XVI eta XVII.eko antolakuntza militarra, forala zein zuzenean erregeren meneko tropena, eta bien 

arteko harremanak eta hauen bilakabidea hobeto ezagutzeko, ikus Susana Truchueloren Gipuzkoa y el 

poder real en la Alta Edad Moderna-ren lehen zatia, “las autoridades y atribuciones militares” (39-310 

or.).  
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borroka irabazteko ahaleginetan laudorioz betetzen dituenak? (Garibay: 231-35). 

Halaber, ez dira inon aipatzen, berriro ere Garibayri muzin eginez, emakumeak eta 

haurrak, gauez etsaiak engainatzeko maniobrak egin zituztenak, bizia arriskuan jarriz. 

Eta mamira: Foru milizia herrikoi horien eszenifikazioak dakarrela izan ziren 

bezalaxe erreproduzitzea
16

, eta gizonek ez beste inork osatzen zutenez, ezan bezala, 

haien eszenifikazioak exijitzen duela gizonek ez beste inor eszenifikatzea. 

Orduan, eszenifikazio edo antzezpen horretan non gelditzen dira kantinerak? Eta 

Gipuzkoan, beraz Irunen, “odol garbikoak” zirela frogatu ezin eta garai foral haietan 

bizitzerik ez zeukaten gizonek, gaur egun bizi direnek, badute Alardean parte hartzeko 

eskubiderik?
17

 Pasabidean egoten ahal ziren, edo ilegalki, baina ez zuten alardeetan 

parte hartzen. Irizpide horri zorrotz jarraituta, zenbat ‘benetako’ irundar (eta 

hondarribiar: Hondarribiko baztertzaileek historiari froga juridiko gisa hainbesteko 

garrantzirik eman ez diotenez, Irungo kasuari lotu natzaio, baina argudio “historikoak” 

berdintsu dira bietan) geratuko litzateke Alardean foru garaipenaren eszenifikazioa 

iragan historikoan gertatu bezalaxe eskubide osoz interpretatzeko?  

Txostenaren argitu beharreko azken puntua, historialari batentzat, eta hala dio 

perituak, ustela dago: Gogorapen hau betidanik gertatu dela, eta 1881az geroztik 

gaurko eite berdinean gauzatzen etorri dela etengabe. Ustela, historian deus ez baita 

betidanik, are gutxiago gaurko eite berdinean. Hamaika aldaketa formal, funtzional eta 

kontzeptualak hutsaren hurrengo omen; emakumearen integrazioa litzateke funtsezko 

aldaketa bakarra, Alardearen muin eta mamia irauliko lukeena.  

Laburbilduz, perituaren txostenak azaleratutako kontraesan guztiak agirian 

utzirik, epaiak “arrazoi historikoen” faltsukeriaz ohartarazi zuen. Horrez gain, epaiak 

                                                           
16

 C. sinatzen (S. Colina seguruenik) duen batek hala dio, 1881eko uztailaren 5eko El Urumean: Badakizu 

jaiaren ardatza Alardea dela, baina ez dago bertan gogorarazi nahi duen gertaera gloriosoa oroitarazten 

duen ezertxo ere, armak ez jantziak ez baitira garai hartakoak. Gogoratu beharrekoa borroka da, 

aipamenik ez Foruei buruz. Gero adibide gehiago. 

17
 Ikus 1583ko Recopilación de Leyes y Ordenanzas de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoak, XLI. 

tituluan “Gipuzkoako Probintzia honetan finkatu ezin direnenaz”. 1796an Batzar Nagusiek oraindik 

gogorarazten zieten udalei gainbehera zeuden alardeak egiteko beharra, baina partaideak nobleak eta 

jatorriz Probintziakoak izan zaitezela. Gorosabelek (Noticias, t. I. 297. or.) gehitzen du: Beraz, Espainiaz 

kanpokoak ez ezik nafarrak, gaztelauak aragoarrak eta gainerako nazionalak ere barne hartzen zituen, 

non eta noblezia eta kaparetasuna auzitegian epai baten bitartez aitortua eta ezagutarazia ez baldin 

bazitzaien behintzat. Berak aitortzen du praktikan finkatzeko ez, baina eskubide eta betebehar publikoak 

(eta alardeak horien barne ziren) zailtasunak zituztela odol “zikindua eta nahastekatua” izan zezaketenek. 
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argi utzi zuen errealitatea ezin dela historiaren menpe geratu, eta argudio historikoak 

ezin direla eskubideen ukatzaile izan. Madrilgo Auzitegi Gorenera jarritako 

errekurtsoan
18

, ordea, berriro jo da historiara, eta berriro argudio faltsuak eta kontzeptu 

ez historikoak nahasi beste helbururik ez duten esaera mordoiloak tartekatzen dira 

egiantzean.  

Perituaren txostenak gezurtatutako bi elementu -korazen eskaera eta Gurutze 

Gorria, foru milizietan inongo zentzurik ez zutenak- anekdotikotzat jotzen dira. 

Gainerakoak ez dira aipatu ere egiten, laburtu beharrez (ibid: 10). Anekdotikoak 

Alardean zaldieria, artilleria, hatxeroak, banda, danborrada, kantinerak? Anekdotikoa 

Real Unión -bertako futbol taldea- edo Buenos Amigos -aisi, kirol eta kultur elkarte bat- 

konpainiak
19

 errepresentazio ustez foral batean? Nabarmenegia da hori, eta orain 

ametitzen da foru miliziak -herrikoitasuna ahaztuta, jada ez da esaten o populares- ez 

direla berrantolatzen izan ziren bezalaxe. Orain gogorapen sinboliko (ibid: 42) bilakatu 

da Alardea. 

1980ko Ordenantza arte Alardea foru milizien gogorapen gisa ez aipatzeko 

arrazoia, errekurtsoan agertzen denez, frankismoan Foruei buruz aipamen txikiena 

egiteko zailtasun gaitza zen (ibid: 10). Argudio hau berez erortzen da. Araba, Bizkaia 

eta Gipuzkoako Foruak 1876an ezabatu zirenez geroztik 1936 arte ez dago halako 

aipamenik Alardearen inguruan, Foruak garai hartako edozein arlotako ezinbesteko 

erreferentzia izan arren. 1936-75 bitartean Foruak tabu zirela? Nondik nora? Foru 

lurraldeen antolakuntza militarrez urte haietan idatzitako liburuetan
20

 ez da inolako 

loturarik egiten foru milizien eta Alarde folklorikoen artean. Txostenak argitu bezala, 

foru milizien teoria Trantsizioan sortu zen, ideologia euskal nazionalista berriak
21

 

‘Alardeak = Irun eta Hondarribia Espainiako ate’ haren aldean ‘Alardeak = euskal 

autogobernuaren militarraren adierazle’ itxuraldatu zuelarik.  

                                                           
18

 Madrilen, 1998ko martxoaren 17an Auzitegi Goreneko Hirugarren epaitegiari aurkeztutako 3/2241-98 

errekurtsoa. 

19
 Alardearen historian hainbat konpainia desberdinek parte hartu dute, haietako batzuk behin bakarrik 

aterata (ikus, adibidez, Puche: “Algunos apuntes sobre las compañías extinguidas del Alarde de San 

Marcial”). 

20
 Idoia Estonési eskertu beharreko bibliografia mardula, Auñamendi argitaletxeko liburutegian bilatua. 

21
 Ikus, adibidez, Eusko Ikaskuntzaren Historia sailak prestatutako Informe histórico relativo a la 

participación de las mujeres en la defensa de Fuenterrabía (1638), edo Idoia Estornések 1997ko 

ekainaren 16an prestatutako txosten historikoa,  auzian froga dokumental gisa aurkeztua. Txosten hauek 

Intereneten kontsulta daitezke. 
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Honekin lotua, baina askoz larriagoa, 1.876ko uztailaren 21eko Legea, Foruen 

ezabapena inposatu ziguna (ez geure arbasoei, geuri baizik), Euskal Herriaren 

Borondatearen aurka (ibid: 10). Nafarroa eta Iparraldea Euskal Herritik kanpo uztearen 

gaian esku hartu gabe, Euskal Herriak borondate propio eta bakarra zuela adierazten du, 

auskalo nork interpretatua, eta herritarren borondateen gainetik omen dagoena. 

Esamolde hori Madrilen epai helegite batean berdintasunaren funtsezko eskubidea 

ukatzeko argudio gisa erabiltzeak artikulu honen hipotesia bermatzen dit, alegia, 

errealitate antropologiko bat diskurtso zientifikoz mozorrotzeko baliabidea dela historia, 

baliabide inkontzientea nire ustez, hain da nabarmena.  

Honatx, errekurtsoak dioenez, Alardeak gorde behar duena: gogoratzen diren 

gertaera historikoen eta gaur egun gogorapena antolatzeko itxuren arteko loturarik 

estuena (ibid: 37). Alegia, gaur egungo itxurak ez du zer ikusirik gogoratzen omen duen 

jatorri historikoarekin, baina gaur egungo itxura ez-historikoa aldatzen bada, jatorri 

historiko horrek ez du zentzurik, galdu egiten da, estu loturik omen daude eta. Adibidez, 

gaur egungo Alardearen itxurak Sudango edo Salamancako gizonak barnera ditzake, 

Ordenantzaren bigarren artikuluaren funtsa (gure arbasoen zina betetzeko asmoz 

egindako borondate hutseko ekimena) berdin gordetzen delarik. Baina belaunaldiz 

belaunaldi garai foraletaraino gipuzkoar jatorriko emakume batek kantinera ez beste rol 

bat jokatu nahi badu Alardean, estu lotutako funtsa bertan behera geratzen da batere 

erremediorik gabe. 

Azkenean epaiketa hori galdu dute, berriro arrazoi ustez historiko horiek ukatuz. 

Eta nago ez ote den izan “Euskal Herriaren borondatea” bezalako esaldiengatik, zeren 

eta fiskalak, teorian emakumeen eskubideak bermatu behar zituenak, “betikoek” ere 

defenditzen ez dutena defenditzen baitzuen bere txostenean:  

gertaerak biak (1522ko borroka eta foru alardeak) bestegatik ez bada gertatu ziren 

datengatik behintzat, emakumeek zuzenean parte hartzerik izan ez zutenak, kantinera 

gisa izan ezean
22

. 

 

4- IZENA DUEN GUZTIA 

                                                           
22

 Eta gehiago: . (...) Alardearen izaera nagusiki historikoa aintzat hartuz gero, emakumeak infanteria 

konpainietatik egozteko motibo objektibo eta arrazoizkoak leudeke (José Ramón López-Fando Raynaud 

fiskalak Madrileko Auzitegi Goreneko Kontentzioso-Administratiboaren Aretoan aurkeztutako 3/2241-98 

helegite errekurtsoari 98/12/28an aurkeztutako alegazioak). 
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Gaur egun ezagutzen dugun Alardearen jatorria Bigarren Karlistadaren ondorengo 

urteetan kokatu beharra dago. Ordura arte XVI. mendetik kabildo eklesiastiko eta 

sekularraren zin egiteko prozesioari laguntzeko ohorezko salbak botatzen zituen eskolta, 

zeharo eraldatua izan zen, formalki eta kontzeptualki.
23

 Gutxienez bere lehen berrogei 

urteetan oso kritikatua eta karikaturizatua (ikus Antonio Arambururen Orígenes del 

Alarde de San Marcial -hemendik aurrera OASM-, 199)
24

 izandako Alarde berri hartan 

foru milizien arrastorik ez da, are gutxiago urteen poderioz sortu eta finkatu ziren 

osagaietan. Bestalde, ez dago inolako aipamenik Alarde horren jatorrian foru miliziak 

zeudenik; bai aipatzen dela, behin eta berriro, 1522ko borroka. Irundarrek asmatu, 

urtero antolatu, protagonizatu, irundarrek kritikatu, baina inork ez zuen jakin zein zen 

Alardearen zentzu historikoa. Ehun urte pasatuta, artxiboko dokumentuek buruak jakin 

ez baina bihotzak sentitutako egia handi bat azalerazten, omen. Uste zientifikoa 

sinesmen erlijioso bihurtua
25

. irundar eta hondarribiarren pausuak gidatzen dituen izaki 

autokontziente bat dirudi Alardeak: berdinzaleena, noski, ez da Alardea sentitzeko beste 

era bat, Alardea suntsitzeko asmo maltzurra baizik
26

.  

Nondik sortu zen Alarde honek foru milizien alardea duela jatorri eta haren 

gogorapena helburu? Aurreiritzi ideologikoak nominalismo arazoa du oinarri: alarde 

hitzak mendeetan zehar milizien antolakuntzan integraturiko urtean behineko gizon 

armatuen derrigorrezko bilkura izendatzen zuen, Irunen San Pedro egunean egin ohi 

zena. 

                                                           
23

 Iparraldeko Besta Berrietan armadunen presentziaz, eta gaur egun herritarrek haietaz duten pertzepzio 

historikoaz, eta oro har adierazpen folkloriko hauen esanahi sozio-politikoaz azalpen oso argigarriak 

eman zituen Xabier Itzainak 1997ko Iruñeko UEUko antropologia sailean. Halaber, Alardeko osagai 

(hatxero, armadunak, kantinerak...) batzuen eta Iparraldeko folklorearen arteko harremana folkloristek 

aztertzea oso interesgarria iruditzen zait. 

24
 El Bidasoa astekariak, besteak beste, honelakoak idatzi zituen: “gero eta jende gutxiago joaten da 

inauterizko alardera”. Inauteri hitzez definitzen dute emakume ‘soldaduen’ Alardea 1999ko maiatzeko 

‘Emakume irundarren’ Alborada aldizkari itxurako panfletoak, eta Aramburuk berak, DVko Cartas al 

Director saileko 99/08/03ko gutunean.   

25
 Holako kontzepzio historiko-erlijiosoa ez da pertzepzio herrikoira mugatzen. Honen adibide ezin hobea 

ikus daiteke Ramón Menéndez Pidalen ibilbide intelektual osoan, hau da, erudizio txundigarriaz 

jantzitako espainiar nazionalismoan, Pruden Garcíaren La España Metafísica lan bikainean aztertua.  

26
Irungo paskin batek hala zioen: “El Alarde no os lo perdonará” Ez irundarrek, Alardeak ez du 

barkatuko. Halako adibide gehiago Bullenean.      
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Hain zuzen alardea egun hartan egitea 1522ko borrokaren ondorioa zen. Hala 

zioten 1773ko Ordenantzek: bizilagun eta biztanle guztiek egina da alardea eta arma 

erakustaldi orokorra, ohi bezala San Pedro eta San Paulo apostoluen egunean, San 

Martzial bezperan, borroka haren omenez.... (OASM, 120). Ez da gutxiesteko datu 

bitxia, alarde foral haiek egiteko data borroka batengatik aldatu izana. Gero helduko 

zaio horri. Bitxiago da, ordea, Real Academia de la Historiak bidalitako galdetegi 

bateko zortzigarren galderari 1785ean Udalak emandako erantzuna:  

Hiri honetako paperetatik ulertzen denez, badirudi honengandik hartu zuela 

Gipuzkoako Probintziak, oso gomendagarria zelakoan, beste errepubliketan alardea eta 

arma erakustaldia egiteko ohitura, bertakoek bolborak eragindako izua gal zezaten eta 

armak egoera onean gorde zitezen (Aguirreche, 196). Ez Irun eta Hondarribikoa 

bakarrik: alarde guztiek izan omen zuten jatorria 1522ko garaipenean, alajaina!  

Múgicak XX. mende hasieran ematen duen bertsioak, berriz, borrokaren 

bezperan egindako azken errebista, Garibayk dokumentatua (Compendio Historial de 

Españaren XXX liburua, IX atala, 532. or.), du aipagai, gaur egun San Martzial 

bezperan, alegia San Pedro egunean egiten diren tropen errebistak azaltzerakoan: 

Prestaketa hauek 1522ko egun berean eta ordu berean borrokarako gertu zeuden 

irundar adoretsuek egingo zituzten haiexek ekartzen dituzte gogora. (108. or.). Bertsio 

hori izan da herritarren artean zabaldua zegoena, eta dagoena. Honek nabarmenago 

egiten du bertsio ofizialaren absurdua, 1980ko udal ordenantzan gaurko desfilearen 

jatorritzat derrigorrezko foru alardeak hartzen dituena. Zer ospatzen da, orduan, 29an? 

Biharamunean, San Martzial egunean egiten zena prozesioa zen, hainbat 

mosketarik lagundua. Prozesio hark ohorezko eskola eramateak ez zuen zerikusirik 

garaipen militar bat ospatzearekin, oso arruntak ziren gainerako prozesioetan ere. 

Adibidez, Irunen bertan, 1769 euritsuan, ater zezan eskatzeko Amabirjinari  egindako 

prozesioan(OASM, 117), holako eskolta batek egin zituen ohorezko salbak: hogeita 

bost bizilagun ongi jantzita, militar erara, mosketeekin, Unibertsitateko banderarekin, 

danbolin eta atabala lagun dituztela. 

Baina hementxe dago, hain zuzen, gakoa: holako eskoltak alarde izenez aipatzen 

hasi zirela aspalditik. Eta ez Irunen bakarrik, baita askoz urrutiago ere, Euskal Herriaren 

muga-mugan. Adibidez: 1727 edo 1728an hirurehun erreal eta bederatzi marabedi 

Festa Berri, Elurretako Ama eta San Pedro jai egunetan alarde, suziri eta argiteria, 
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musika eta dantzagatik ordaindu ziren
27

.  

Irunen argiago zegoen hura, eta lehenagotik. 1717an, garesti zela eta, San Pedro 

eguneko alarde derrigorrezkoa ez zen egin. Hala ere, biharamunean, hauxe egin zuten: 

San Martzial egunean egindako alarde eta arma erakustaldia, ohiko prozesioan egin 

zena. Izan zitekeen derrigorrezko armadunen erakusketa eta ohorezko eskolta biak bat 

eginda ospatzea, gerora, eta Aramburuk (eta harekin 1980ko udal Ordenantzak) 1804ko 

udal Ordenantza interpretatu bezala? (bide batez, honek 1773ko Ordenantzan idatzitako 

paragrafo nahaspilatua ia hitzez hitz errepikatu besterik ez du egiten). Hala izan balitz, 

18 eta 60 urte arteko gizonezko guztiek parte hartuko zuten, Irunen laurehun bat, eta ez 

zen hala izan: berrogeita hamar gizon izan ziren. 

Beharbada antzekotasun formalagatik gertatu zen nominalismoa, bietan ematen 

baitziren gizon armatuen eboluzioak. Eta beharbada alarde foralen gainbeherak lagundu 

egin zuen hitzaren jatorrizko kontzeptua galdu ahala, hitzaren esanahia ere aldatzea, 

zertarako eta hain zuzen jatorrizko kontzeptuaren ordez egiten zen beste ekintza hura 

izendatzeko. Ez litzateke harrigarria, kontuan hartuta Irunen gutxienez 1708az geroztik 

bakantzen hasiak zirela teorian urtero behar zuten alarde haiek, derrigorrezkoak 

izanagatik (OASM, 106)
28

.  

Alardeak besteetan galtzen ari ziren bitartean, Irun eta Hondarribian, esker 

emateko prozesioaren menpe geratzen direla dirudi. Menpe, alarde haien zioa ez zelako 

jada Gipuzkoako Batzarrek agindutakoa betetzea, herri hauetako bakoitzak bere 

garaipena ospatzea baizik. Irungo Ordenantzek hala jasoa dute, eta nabarmenago 

geratzen da udalbatzak 1804an hartutako erabakian:  

Bizilagun bakoitza bihoa berez, edo ordezkoa bidalita, aipatu borrokaren omenez 

ordenantzaren arabera antolatutako alarde eta arma erakustaldi orokor eta ariketara, 

urtero egiten den eta egin behar den bezala (OASM, 125).  

 

Bide batez, urtero egiten bada, zertarako gehitu “behar” hori? Egin agian bai, 

baina… denek egin? Hondarribian isun mehatxuz adierazten dute beharra. Hiri honetan, 

                                                           
27

 DUEÑAS, Emilio Xabier: “Condicionamiento festivo y tradición de danza. Estructura y celebración en 

Lanestosa y zona oriental de Cantabria”,. 152. Ikus bibliografian Fdez. de Larrinoa, editore. 

28
 Rilovak (“Marte Cristianísimo”, 71-72) dokumentuak ditu jada 1694an derrigorrezko alardeen hutsak 

hainbat herritan. XVIII. mendean zehar egin beharrekoaren gogoratu behar errepikatua , eta “lehen egiten 

zen bezala” gaineratuta (1732an, ikus Egaña, 18. or.; 1754an, Larramendi, 196. or.; 1796an, OASM, 125) 

adierazgarria da oso.  
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XVII.ean ez bezala
29

, XVIII.ean, alardea eta prozesioa, biak bat datoz:  

1718ko abuztuaren 3ko udalbatza, irailaren 8ko Amabirjinaren Jaiotzarako manga 

antolatzeko, eros dadila behar adinako bolbora eta soka, eta hemezortzi eta hirurogei 

arteko guztiak joan daitezela egun hartako alarde eta prozesiora beren zizpekin, ohi 

bezala (Portu, 444).  

Zein zeinen menpe dagoen erakusgarri:  

1723ko abuztuaren 25eko udalbatza, hiri honetan hemezortzi eta hirurogei arteko 

urteak dituzten bizilagun eta biztanle guztiak joan daitezela Amabirjinaren Jaiotzaren 

manga eta alardera, mila eta seiehun eta hogeita hemezortzigarren urteko 

garaipenaren omenez egiten den Prozesiorako, beren zizpekin, bestela ezkutu erdi zilar 

ordaintzekotan. 

Baina benetan hartu beharreko guztiek parte hartzen zuten haietan? Ezin jakin. 

Isunarena gogoratu beharrak zalantzak pizten ditu. Eta Irungo 1717ko berrogeita hamar 

gizon haiek kontuan hartuta, hain zuzen gastuak murrizteko, ez zen harrigarria izango 

fisikoa ere izatea alardeen menpetasun kontzeptuala. Honatx beste datu bat: 1807an, 

soldadu napoleondarrak Irunen zirela eta, prozesio barruko alarde hura uztailaren 7an, 

astebete geroago, gertatu zen. Baina 80 armadun besterik ez ziren: prozesioaren eskolta 

da, beraz
30

. Mende bat lehenago hasitako prozesua bukatua da: udal alarde 

derrigorrezkoak, praktikan desagertuak ziren. Irun eta Hondarribian prozesioek alarde 

izena hartua dute, baina ez izana. Hori bai, armadunen presentzia, beste prozesioetan 

arrunta zena, XVIII. mendeaz geroztik, ez da ulertzen dagoeneko ohorezko eskolta 

bezala, garaipen militarraren gogorapen gisa baizik.  

Eta horrela eman zen XIX. mendean zehar. Areago, Irunen 1813ko abuztuaren 

31an soldadu napoleondarren aurka indar anglo-hispano-lusoek izandako garaipena ere 

ospatzen zen alarde izeneko prozesio hartan
31

. Eta prozesio hartan txertatzen joan ziren 

                                                           
29

 Hala dio Antonio Aramburuk: Hondarribian 1638ko setioaz geroztik egindako lehen alardea 1639ko 

apirilean izan zen, eta urte hartako irailaren 4ko udalbatzaren erabakiak prozesioa aipatzen duela, ez 

alardea (Gara, 00/08/30). Horrek Javier Aramburu hondarribiarraren tesi “foruzalearen” oinarria,  Alarde 

folklorikoa eta alarde militarra urte hartan bertan jartzen duena(Ondarrabiko Alardea, 64. or.), ukatu 

egiten du. 

30
 Iguiñiz: Un día de San Marcial en Irún, 22. or. 

31
 Soralucek hala dio 1870ean (169 or.). 1880-81ean ere hala jarraitzen duela jasotzen da El Alarde en 

“General”, 29-35 orrialdeetan, hain zuzen Udalaren eta Gipuzkoako Gobernu Militarraren arteko 

komunikazio literaletan. Kabildoen prozesioaren bukaeran, San Martzialen pendoiarekin batera San 

Ramonena (oraindik abuztuaren 31n ermitan mezaz ospatzen dena) eramaten zen, eta “betikoen” 
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gerora garrantzia hartuko zuten elementu batzuk, hala nola musikariak
32

 eta 

kantinerak
33

.  

Bigarren Karlistada bukatutakoan
34

, 1880an, herritar armadunez lagundutako 

prozesioa egiteko baimenak lortuta, urterik urte egituratzen joan zen desfile 

zaharberritua, garai hartako armada txiki baten tankera hartuz, Irunen zein 

Hondarribian
35

. Izena bai, baina lehengo alarde foralen izana -halakoetan inolako 

presentziarik ez zuten elementuak gehitzen zirelako- ez zeukan armada irudikatzen zen 

formalki. Eta kontzeptualki? Posible al zen, antigoalekoak nolakoak ziren ahaztuta, foru 

miliziak gogorarazteko nahia armada napoleondarrak ezarritako moldean egitea? 

BAEk, bere “ikerketa historiko” batean, honako hau dio: (74-75 or.): 1881ean 

Irungo herriak gaur egungo San Martzialeko Alardea asmatzen du (…) herri “oso” 

batek duen galdutako foruen eskubideen minez, eta ohiturari atxikiz, txingar artetik 

ikusgarritasun handiko jai folkloriko bat sorraraziko dute.  

Antonio Aramburuk gogor kritikatzen du pertzepzio hau: Atxiki zein ohiturari?, 

arma alardeak behiala desagertuak ziren eta herriak ez zuen tutik ere gogoratzen, ez 

haien eiteaz, ezta, apika, noizbait izan zirenik ere. (...) “Ikusgarritasun handikoaz” 

beste “asmakizun” bat da, golkotik aterea, garai hartako prentsak aurkako iritziak 

besterik ez baititu jasotzen, ospakizun hura prozesioari laguntzeko serioa ez zelakoan 

(…) Irungo herriak ez du deus asmatzen, izan ere, ez zituen alardeak ezagutzen, 74 urte 

baitziren, Napoleonen garaipenaz geroztik, desagertuak zirela, ez zela alarderik egiten,  

zaharrenek ere ez gogoratzeko moduko denbora puska!. (Bidasoan, Hondarribiko 

Jaiak‘99, 2. or.).  

Nondik atera zuen, bada, BAEk, foruzaletasunarena? Ez dago historialaririk 

baekideen artean, eta beharbada Aramburuk berak idatzitako beste hau irakurria zuten: 

Eta erabaki honetan (1804ko ordenantzaz ari da) datza gerora -77 urte geroago- 

antolatu izana gaur egun San Martzialeko Alardea deitzen dugun hura (OASM; 125). 

                                                                                                                                                                          

desfilean bi pendoi horien erreprodukzio zehatzak eramaten dira egun.     

32
 Ikus OASM, 163-167. 

33
 1883ko lekukotza esanguratsua da oso: Tradiziozko ohitura da hainbat neskatxa kantineraren jantzi 

dotorez apaintzea, eta esan ere esaten da aspaldian mailarik hobereneko andereño aristokratikoenek ere 

ez ziotela muzinik egiten; gaur egun ohore hori maila apalagoko neskatxetara beheratu da (Irabien, 23).  

34
 S. Colinak 1880an (El Urumea, 1. or.) dioenez, jada 1866an utzi zitzaion egiteari, hain zuzen etsaigo 

politikoek nahigaberen bat eragin ez zezaten. 

35
 1883an Hondarribiko festetako programan aipatzen da eskopetaz armaturiko herritarren batailoia (...) 

prozesio solemnea, aipatutako batailoiak aurretik lagundua (Portu, 427). 
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Kontraesanak kontraesan, -emakumeen proposamena deskalifikatzeko denak 

balio du, horretarako nork bere burua deskalifikatu behar badu ere-, kontua da Bigarren 

Karlistadaren ondoren itxura militarreko desfile folkloriko bat eratzen joaten dela.  

Iparraldean, garaipen edo antolakuntza militarrekin zerikusirik ez zuten agerpen 

folklorikoetan, txertatuak ziren jada Grande Arméen oinarritutako pertsonaiak 

(kantiniersak Zuberoako maskaradetan, zapurrak eta beste “militarrak” Lapurdi eta 

Nafarroa Behereko Besta Berrin). Alarde folkloriko hauek aurrera joan ahala, ez da 

haien aipamenetan foruen gogorapen edo aldarrikapenik antolatzaile edo ikusleen 

aldetik, eta bai, behin eta berriro, irabazitako borrokak. Adibide askoren artean, hona 

bat, euskaraz dauden gutxitarikoa, 1911. urteko grafian: Urteoro-urteoro egiten diran 

jaiak ere gertaera artatik jaiotakoak dira. Orain Irungo kalietan oñez ta zaldiz ibiltzen 

diran gizon oek, 1522’g. urtean mendian ibilli ziran gudari bulartsuen izena 

ospetzeagatik dabiltz
36

. 

Beste bat, espainieraz, 1883koa: Por lo demás, San Marcial es una fiesta 

puramente nacional y sobre todo euskara; el recuerdo de muchas victorias para la 

pátria y sangrientas pero evidentes pruebas, primero de que cuando España ha querido 

defender su independencia, con muy pocos hombres ha bastado
37

. 

Beste bat frantsesez eta Hondarribiari buruzkoa, 1895ean: Ces compagnies 

rapellent sans doute, en même temps que l’armée de secours envoyé par le roi 

d’Espagne, les cinq compagnies qui, sous le ordres du vaillant gouverneur Don 

Domingo de Eguia, garnissaient et défendaient le front de la place
38

. 

 

Múgicak dioenez, lehendabiziko urteetan bandera frantsesa erretzen zuten 

Hondarribiko Alarde haietan
39

. Foruzaletasuna, izatekotan, espainiartasunari eta haren 

militartasunari lotua behar. 1902an, Irunen zinegotzi batzuk Alardea bertan behera 

uzteko eskatu zuten, “Frantziarekiko adierazpide batere lagunkoia ez”
40

 zelakoan. 

                                                           
36

 Endarlaza’ko S: “Orduan eta orain”. Euskal Esnalea t. I.  

37
 Irabien, 26. 

38
 Ikus Charles Bernadou, Zazpiak bat, bibliografian. Bide batez, bost konpainiei seigarren bat gehitzen 

zaiola dio, Irungoa, hain zuzen. Era berean, Múgicak (1903, 108. or.) Irungo Alardean Hondarribiko 

konpainia bat edo bi ateratzen zirela dio. Historiarekiko errespetua geroko kontua, omen.  

39
 Portu, 441.  

40
 El Alarde en “General”, 351. 
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Aldekoek ukatu egiten zuten hura, inori isekarik egin gabe lehengo garaipen zaharrak 

gogoratzea zela, baina foru alardeen aipamenik egiteko parada paregabea aprobetxatu 

gabe. 

Aramburuk berak aitortzen du, Alarde berritu horren oinarrian aldarri foruzaleak 

besterik ez ikusiagatik: Bistan da, errealitate historikoaren aurka, irundarrek, beren 

baitan, Alardean nolabait frantsesen aurkako sentimendua adierazten zutela (OASM, 

211).  

Horrek ez dio galarazten, ordea, oinarri foralista jota su defenditzea. Zertan 

oinarritzen da? hori sinesteko gogoan, ez du beste daturik. Tesi horren alde kontatzen du 

nola militarrek indarrez behartu zituzten Irun eta Hondarribiko udalbatzak lehen kinto 

zerrendak egitera, Foruak ezabatuta. Eta gehitzen du: Horrexegatik behar dute gizonek 

bakarrik osatu irailaren 8ko Alardea, Irungoan bezala
41

. 

Zergatik ez du ordura arte inork halakorik aipatu? Horretarako ere erantzuna du 

Aramburuk: Serapio Múgicak XX.aren hasieran eta Luis de Uranzuk erdialdean -hots, 

Alardeaz gehien idatzita zutenek- egia jakin bai, baina garai txarrak pairatuak zituzten 

zentsura zela eta (Los siete barrios de Irun, 619). Zein froga du horren alde? Aurrekoan 

bezala, berak hala dioela, hala sinetsi nahi duelako. Zentsura? Múgicak (Alarde de San 

Marcial, 19), paragrafo berean sartzen ditu garaipenagatik egindako esker oneko zina 

eta derrigorrezko alardea, hau da, armatuen erakustaldia. 

Zentsura pairatu Luis de Uranzuk? Izan ere, harengan aurkitzen dugu 

Arambururen teoriaren mamia, paragrafo bakar batean laburbildua: Irunen, San 

Martzialeko borroka baino lehen, urteroko erakustaldi handia (alegia, alardea) 

Donibane egunean egiten zen. Garaipen ospetsuaz geroztik, eta behar bezala 

ospatzearren, 29ra, San Pedro egunera aldatzeko ebazpena hartu zen. Biharamunean, 

                                                           
41

 Oraingo honetan A. de Ibarrolak -Aramburu Irungo Ibarrolan jaioa zen-, El primer alistamiento de 

quintos en Ondarribia (Bidasoan, Hondarribiko jaiak ´97, 20-21. or.) artikuluan eta beste bati erantzuna 

eman nahian: 1881ean, Euskal Herriari, aipatu 1876ko uztailaren 21eko Legearen bitartez, espainiar 

Konstituzioa ezarri zitzaion, eta beren lurraldeak espainiar probintzia huts bilakatu eta derrigorrezko 

soldadutza inposatu. Tragedia hartatik sortu zen gaurko Alardea, inondik inora “bilakaera 

osasuntsutzat” -zuk esan bezala- ez dudana, baizik eta -ongi uler ezazu- gizonezko euskaldunek (erdal 

jatorrizkoan los varones euskaldunes) nola betetzen zuten behiala zerbitzu militarra gogorarazteko. 

Honetan emakumeek ez dute deus gogorarazterik, zeren eta ez baitzuten alardeetan parte hartzen, eta are 

gutxiago ukitzen zituen 1876ko uztailaren 21eko Lege zorigaiztoko hark (Gara, 00/08/30). Joxan 

Elosegik, ordea, kontrakoa ikusten du Alardean, Karlistadaren ondoren derrigorrezko zerbitzu 

militarraren aldeko festa bilakatu izana (Joxe Mari Lopetegi errepublikanoen bertsolaria, 15. or.). 



 17 

San Martzial jaiegunean, eta zina betetzeko, kabildo eklesiastiko eta sekularrak 

mendiko ermitara igotzen ziren, mosketarien eskuadroi batek lagunduta. Gerora, eta 

ezbairik gabe zin hura handikiro ospatzeko asmoz, ekainaren 30ean, San Martzial 

egunean bertan beraz, alarde edo erakustaldia ere egin zedila erabaki zen. (...) 

Foru miliziak disolbatzean, alardeak ospatzen jarraitu zen, eraginkortasun militarrik 

batere gabe, ordea, Irun eta Hondarribiko semeek peto-peto urtero errepikatzen 

dituzten gudari itxurak egitera mugatuta. (Lo que el río vio, 431-432).  

Berdintsu… baina alde handia dago Arambururekin. Múgica eta Uranzurengan 

ez dago Foruen ezabapenaren aurkako erreakzio moduko ospakizunik, ezta hurrik ere: 

Inbaditzailea atzera botatzeko, Madrileko gobernuek uste osoa zeukaten gipuzkoar eta 

nafarrengan, beren indarrak mugiarazteko eta gure mugaren defentsa antolatzeko 

autonomia zabala zuten eta.  

Gure historiari gainetik begiratuta ere, berehala ikusten dugu erregeak ez zirela inoiz 

zapuztuak izan, eta probintzia hauetako semeek Espainiako sarbidea odolez ez ezik 

beren diruz ere defenditu zutela (ibid). 

Foru milizien protagonismoa ukatzeko inolako asmorik ez, baina Espainiaren 

defentsa militar orokorraren partaide gisa. Eta, noski, Mugicak eta Uranzuk lotsarik 

gabe aipatzen dute erregeren soldatapeko armadunen zein emakumeen protagonismoa 

ospatzen diren borroketan. Ospatzen dena borroka baita, ez foru milizien gogorapena, 

interpretaziorik “foruzaleenean” ere gehienez borrokaren menean paratua, Alardea zina 

betetzen duten bi kabildoen ohorezko eskolta izaki
42

.  

Alardeei Irundik kanpo noizbait aurpegiratzen zaien zentzu antinafar edo 

antieuskalduna eta espainiarzalea
43

 ukatu egiten du foru milizien gogorapenak; aitzitik 

ere, autogestio militar foralak euskal nortasuna primeran adierazten omen du, eta 

espainiarrek Euskal Herriaren borondatearen aurka Foruak ezabatu zituztenean, sikiera 

modu folklorikoan Irunen urtero aldarrikatzen da
44

.  

                                                           
42

 1944ko Ordenantzak, bere sarreran, hala dio, zinaren zioa dela arma espainiarrek frantsesenen gainean 

lortutako garaipena, eta gero: Zin honengatik egiten da San Martzial Alarde tradizionala, zeinaren 

antolaketa Hiriko Udalari baitagokio (OASM, 220). Foru miliziarik ez. Era berean, bandera jaso eta 

uzterakoan himno nazionala jotzeko agintzen zen. Baina hau ez zen frankisten inposaketa. Mugicak jada 

aipatzen du 1903an “marcha real” delakoa, eta Errepublika garaian, noski, Riegoren himnoa jotzen zen 

(ikus Navas bibliografian). Frankismoan berriro himno monarkikoa berreskuratu zen, harik eta 

Trantsizioan Alardean himno nazional espainiarra jotzeko ohitura ezabatzea erabaki zen arte. 

43
 Adibidez, Azurmendi, 1992: 198, Xipri Arbelbide, 1999: 4, Iniaki Martiartu, 1999: 23.  

44
 Alardean Infanteriako konpainiak dira hain zuzen, -batzuek eta besteek hala diotenez- antzinako foru 
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Hondarribian berdintsu litzateke, nahiz eta gutxiagotan “leporatu” zaion 

antieuskaltasuna, haren etsaia “frantses garbia” zelako, Iparraldeko euskaldunak gora 

behera, eta ez derrigortutako soldaduak bakarrik. Adibidez, Hendaian, harresiak minatu 

eta hiria erortzekotan zegoela, emakumeak ere prestatzen ari ziren zakuratzeko (Moret, 

117. or.). Halaber, bi urte lehenago, gipuzkoarrek Urruñako herria hartu zuten, gizonak 

labankadaz sartuz ate batetik, eta bestetik jarraitzen zitzaizkien hirurehun bat 

emakume, gerrenak, harriak, makilak eta guzti; hauek sarraski handia egin zuten, 

herria zakuratu eta su eman zioten. Damutu zitzaion On Diego Isasiko koronelari, eta 

atzera bidali zituen, jarrai ez zezaten agindurik 
45

. 

Baina hemen ere bertsio “foruzaleak” indarra hartu du, batez ere emakumeak 

baztertzeko diskurtsoan, baina lehenagokoa da, eta Irunen bezala, Trantsizioan 

zabaldua
46

.  

Bertsio foruzalearen gailentzea, garaipen militarrarena baztertzerainokoa, Irungo 

1980ko Ordenantzan gauzatzen da. Horrek ez du esan nahi bestea ahazten denik. Mundu 

guztia ez da euskal abertzalea, eta praktikan, foru milizien aipamen horiek erudituen 

kontuak ziren, ez herri xehearenak. Beste gauza bat da nola interpretatzen diren 

borroken nondik norakoak. Emakumeen kontrako erreakzioak nahasketarik bitxienak 

publikatzera eraman ditu, azterketa historikotik guztiz aldenduak batzuk, batez ere 

interneten edo herri aldizkarietan
47

. Honek azken atalera garamatza.  

 

5- HISTORIA, IRAGANA BIRRASMATUZ, ORAINAREN 

ZURIGARRI 

 

Bitxia bada ere, Alardearen beraren historia egiteke dago. Haren jatorriak, 

                                                                                                                                                                          

milizien aztarna: gure herriak galdutako askatasunen nolabaiteko sinbolo edo oroitzapena. (Loidi, 1997: 

29).   

45
 Ikus Quevedo, F. 1960: Obras completas, 938-953, Eusko Ikaskuntzaren txostenean aipatua. Guduetan 

emakumeen partaidetzaz, ikus Kerexeta, Dime de qué alardeas… 

46
 Ikus Javier Arambururen lana, 1976ko Ondarrabiko Alardea. 

47
 Bestelako interpretazio “erudituen” artean, ikus María Elena Arizmendiren Vascos y trajes, I. tomoa, 

77-85 or., eta Jose Antonio Loidiren “Alarde de San Marcial. Participación de las mujeres”. Bertsio 

“herrikoi” batzuk: Interneteko Mikelo delako batena, DVn zabaldutako foro baten ingurukoak, J. I. 

Galarzaren gutuna 96/05/26ko El Diario Vascon, edo J. J Martiarenaren azalpenak Kaixo Bidasoa, 1998: 

4an. 
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errealak edota mitifikatuak, ikertuak daude, aspalditik, haren osagaienak ere bai
48

, eta ez 

dira falta, batez ere azken urteotan eta betikoen aldetik, osagaien (konpainien, edo 

jeneralen) deskribapen diakronikoak. Baina hortxe dago, ene ustez, koxka: historia 

horiek ez dira gertaeren zergatiak bilatzera dedikatu. Testuingururik ez, barne 

bilakabidearen interpretaziorik ez, are gutxiago Alardearen bilakabidea(k) Irun edo 

Hondarribikoarenen errealitate historiko aldagarrietan txertatzea. Eta azken urteotan 

kontrakoa eta guzti: hasieran esan bezala, Alardea errealitatetik kanpoko agerpen 

folkloriko gisa aurkeztu -eta juridikoki defendatu- izan da. Bai ote? Ez. Hori, berez, 

antihistoria da. 

Hain zuzen irakurketa antihistorikoek asko esaten digute, ez Alardeari berari 

buruz, horiek egiten dituztenei buruz baizik. Kasurik bitxiena, ezin bestela, kantineraren 

papera izan da. Ospe txarreko apaingarri izatetik gaur egun izarra izaterainoko bide luze 

eta bihurrian, ia oharkabean
49

 pasa izan da, harik eta “statusa” aldatu zaion arte, hain 

zuzen emakumeen partaidetza ukatzeko: Espero dugu norbaitek froga diezagun 

kantineraz beste zein paper joka dezakeen emakumeak San Martzialeko Alardean
50

. 

Alarde foraletan txertatua kantinera? Nola? Hondarribiko Susperregiren Imágenes con 

identidad (36. or., Antonio Arambururen aipamena eginez) liburuan hala justifikatzen 

da haien partaidetza: galaiki kortejatu nahian, Alardean parte hartzera gonbidatuak 

izaten ziren, honen jai giroa nabarmenago gera zedin. Orduan, Alardearen balio 

historikoa?
51

 Kantinerarena adibiderik deigarriena da, baina beste askotariko bat 

besterik ez, Alardearen historiari nola ez zaion inolako koherentzia bilatzen erakusgarri, 

hain zuzen Alardea bera kuestionatzen ez delako: “betidanik” ezagutzen diren 

elementuak jatorri harrigarrienez
52

 justifikatzen dira; baina berriek ez dute tokirik. Eta, 

                                                           
48

 Nolako ikerketak, beste kontu bat da. Ziurtatu eta frogatutako gertaera bati, deitzen diozu zuk 

antihistoria? (97/02/18ko eskutitza) leporatzen zidan Antonio Aramburuk, panfleto batean gaur egungo 

zaldieria historikoki justifikatzeko 1710eko abenduaren 21eko alarde berezi batean “gobernuko jaunak 

eta gainerako handikiak zaldiz atera ziren” (OASM, 186. or.) oinarritzean kritikatu niolako.  

49
 Bilakaera honek artikulu historiko-antropologiko osoa merezi luke. Baina pertzepzioaren aldaketaz, 

aski bedi oraingoz adibide hau: 1940ko Ama Xantalen konpainiaren argazki batean multzo estu nahasian 

kantinera besteak bezalako figura nabarmenik batere gabea da, eta horrek honelako komentarioa 

sorrarazten dio egileari: Ematen du kantinerak ez zuela jokatzen orain duen garrantzizko papera 

(Retegui, 81. or.). 

50
 1996ko panfletoa, 97/02/18ko gutunean Aramburuk berak idatzia dela aitortua.  

51
  

52
 Zaldieriarena Arambururen asmazio “eruditoa” da, datu erreal batetik abiatuta; baina honelakoez ez du 
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bestalde, historian tokirik ez duena isiltasunez estaltzen da. Izena duen guztia omen den 

bezla, izendatzen ez dena, ez da. Aramburuk edo Arizmendik, esaterako, jatorrietara 

jotzen dute, baina bilakaeraz apenas diharduten.  

Alardeari omen darion “seriotasun historikoa”, azken finean, erudituen asmazioa 

delako, -orain, emakumearen partaidetzen aferarekin lau haizetara zabalduagatik- 

gertatzen dira halako interpretazio inkoherenteak, suposatzen zaion maila goreneko 

jatorri edo eginkizunaren aldean. Jai giroko desfile itxuraz militar baina mamiz zibiko 

eta tokian tokiko zein unean uneko testuinguruan ongi txertatutakoa zela frogatzeko, 

hona hemen adibide parea: Irunen, herria bitan banatu zuen futbol talde biren arteko 

tirabira gatazkatsuan kokatu behar da kantinera batek, bere eginkizun teorikoki 

militarrari zegokion upeltxoa eraman beharrean, araudizko baloi bat besapean eramatea: 

Sporting-ekoek konpainia bat osatu zuten, eta haien kantinera Luisita Mosok, bespean 

ohiko upeltxoaren ordez benetako baloia zeramala, desfilatu zuen (Uranzu: Un pueblo 

en la frontera, 173. or.).  

Beste adibidea hondarribiar peto-petoa da: modernitatearekin iritsitako kirola ez 

baina herritarren bizimoduan hagitz errotua baita: bi traineruen arteko lehia zela eta, 

Beti Gazte konpainiaren kide kaletar eta portuarren arteko ika-mikaz, kantinera batek 

alabarderoek (XVI.eko alabarderoen antzera jantzita, Alardeko gainerako guztiak ez 

bezala) lagunduta desfilatu behar izan zuen, musikariz eta eskopetariz inguratua egin 

beharrean (Ikus Castillo, 203. or.).  

Dena den, hauek guztiak ez dira anekdotatik askoz harago iristen. Zentzua 

ematen dieten herrien isla soziopolitikoak al dira Alardeak? Iraganari begira 

Alardeengan egiten diren interpretazioak neutroak izan daitezke, ala ideologizatuak?
53

 

                                                                                                                                                                          

fitsik esaten: Irungo hatxeroak arratsaldean zapi zuria lepoan dutela ateratzen dira. Jatorria? aspaldiko 

urte batean bazkal ondoren mahai zapiarekin ateratzea deliberatu zutelako; txantxak grazia egin eta urteen 

poderioz Ordenantzak bere arauetan jaso, eta orain ez betetzeak santzioa ekar lezake.  

53
 1983ko udal hauteskundeen ondoren sozialisten zerrendaburu Alberto Buen jatorriz Aragoikoa alkate 

atera zenean, sekulako zalaparta gertatu zen, eta orduko AP eta HBkoek botoa eman zioten Ricardo 

Etxepare hautagai nazionalistari, mantxurriano kanpotar bat (egurrezko maleta batekin etorria, zioen 

Uranzu Candidatura Independienteko hautagai gutxitarikoak; soka batekin lotua! erantzun zion beste 

batek, mantxurriano kontzeptua etnizista baino gehiago klasista dela ongi adieraziz) Irungo alkate izatea 

ezin eramanez. Azkenean, sozialistak kikildu eta “botere banaketa” egin zuten: haientzat hiria -udal 

kudeaketa- eta Etxeparerentzat “herria”, Alardearen Juntaren buru izendatuz. Jenerala ahal izateko 

Ordenantzak gutxienez 25 urtetan  Irunen etengabe bizi izana eskatzen du, alkate izateko eskatzen ez 

dena.   
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Galdera hauen erantzun gisa-edo, hona hemen artikulu honen azken adibidea, beste 

askoren artekoa, baina hain zuzen neutro agertu nahiari darion ideologia kargagatik 

niretzat oso esanguratsua, eta Irungo “betikoek” oraintxe plazaratu dutena El Alarde en 

“General” liburuan.  

Ia topiko bihurtu da Alardea gizartetik kanpo dagoela esatea, eta horregatik ezin 

dela beste parametro sozialekin neurtu edo erkatu. Azken urteotan areagotuagatik, ez da 

kontu berria, Trantsizio garaian zabaldu zen, Alardearen esanahia politikoki 

berregokituz, eta hain zuzen politikatik aldentzeko, sakralizazio bidean, ene ustez. Hala 

zioen 1975eko ekainaren 29an José Luis Seisdedos kazetariak, 1944ko Alardeari buruz: 

Baina, kosta ala kosta, Alardearen giro adiskidetsu eta demokratikoa mantendu behar 

zen, hauxe baitzen aldatu ez ziren gauza gutxitariko bat
54

.  

1996 data eta emakumeen arazoa ez da agertu ere egiten “betikoen” argitalpen 

“historikoetan”, eta udal Alardeen eta haien desfileen artean jarraipena besterik ez da 

agertzen. Bitxia da, publikoki eta eguneroko diskurtsoan haien jarrera rupturista 

“benetako Alardea” salbatzeko ekimen ia heroikotzat
55

 jotzen dutelako, baina tira, hori 

gutxienekoa da. 

1944ko Alardea, demokratikoa? 1936an gerra giroan ospatutako Alardeko 

jenerala, Nicolas Guerendiain, Errepublikaren alde jarri eta Meliton Manzanasek 

torturatu eta asesinatua izan zen, behin preso harrapatuta gero. Antonio Aramburuk 

ematen digu horren berri, eta krimen hura kondenatu. Hori bai, ez du fitsik esaten 

1939an berriro egituratzen hasi zen Alardearen osaketa soziopolitikoaz. Bere salaketa 

bakarra Eusebio Pedros jeneralak (karlista, baina ez fanatikoa argitu beharrean 

aurkitzen omen da) urte hartan ezarri zuen “berrikeria” (erregimen berriari 

atxikimendua adierazteko!): San Martzial mendian, jeneralari dagokion bikornioa 

erantzi eta txapel gorria janzten zuela tradizionalista honek. Eta gehitzen: Eta guk 

astakeria hau kopiatzen jarraitzen dugu… (“Los Siete Barrios de Irun”, 626. or.). Jeneral 

honek mendian bertan Hendaia konkistatutako militar alemanekin argazkiak atera eta 

                                                           
54

 Crónicas del Bidasoa, 757. or. 

55
 Areago, espainiar Konstituzioa, gure foru miliziak ezabatu eta orain gure Alardeak ezabatu nahi dituen 

berbera, irentsarazteko «ziriya» (sic: horrela erdal jatorrizkoan) besterik ez da udal antolakuntzarena. 

(Antonio Aramburuk, 00/08/30eko Gara-n). Hortaz, 1978ko Konstituzioak ezabatu zituen foru miliziak 

historiazale honentzat. Udala (Konstituzioak arautua) eta Herria ez datoz bat. Honetaz ere Bullenen 

artikuluak dihardu liburu honetan bertan. 
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zurrut egitera gonbidatu izanak
56

 ez dio inolako komentariorik sorrarazten, ez eta 

agintari antidemokratiko berriek aukeratutako jeneral frankistaz asesinatutako hura 

ordeztu izanak ere.  

Eta badago zer kontatua, Alardea eta giro politikoa ez baitziren elkarrengandik 

aparte bizi. Guerendianenarekin jarraituz, eta Tranchek bere artikuluan gerra aurre eta 

ondorengo giroan sakontzen duenez, bego hemen adibide bakarra: 1934an Irungo gazte 

katolikoek (Errepublika garaian gazte katoliko esamoldeak eskuineko jarrera politiko 

bat definitzen zuen) “Buenos Amigos” konpainia fundatu zuten. Gerra ondoren auzo 

bati lotua ez zen lehen konpainia berau, Hondarribiko Alardean parte hartzera ere 

gonbidatua izan zen 1943an. Urte hartan bertan, Jose Manuel Estomba apaizak 

konpainiaren gerra aurreko estreinaldi hura gogorarazten eta goraipatzen zuen, eta haren 

aldean, areago goraipatzeko seguruenik, jada galtzaileena zen kontrako iritzia erkatu: 

Eta biharamunean, “Voz de Guipúzcoa” ezkerreko egunkariak Buenos Amigos-ez 

jardun zuen. Eta hauxe zuten aipagai: hileta itxura, sakristia usaina, apaizgaien jakak... 

(“Buenos Amigos” konpainiaren 1. boletina, 1999ko abenduaren lehena).  

Aramburu hil ondoren argitaratutako El Alarde en “General” liburuan, eta 

Alardearen testuinguruari uko egiteko ohiturari jarraituz (argitalpena, berez, literalki 

erreproduzitutako artikulu eta argazki multzoa da, eta zerrenda kronologikoen bilduma), 

Nicolas Guerendiaini dedikatutako artikulu bakarra, meza ematen eta erromeria egiten 

den mendian “Viva San Marcial laico” bere aldarriari El Diario Vascok emandako 

erantzun mespretxuzkoa da. Hitzik ez hura gertatu zen testuinguru politiko erdibituaz, 

ezta haren hilketaz ere. Artikulu bakarra, eta liburu osoan jeneral bati dedikatutako 

albiste ezkor bakarra. Beste jeneral, komandante eta halakoekin, ordea, dena da ohore 

eta laudorio.Gehitzen ahal zitzaion gerora idatzitako artikulu argigarririk, Aramburuk 

idatzitakoa bezalakorik, beste jeneral batzuekin (Pedrosekin bereziki), egindakoaren 

pare. Baina ez. 

Pedrosen tratamendua bestelakoa da. “Mitikotzat” jotzen den jeneral honen 

heriotza bai jasotzen dela, Alardeari buruzko berria balitz bezala, eta naziekin egindako 

argazkiak, eta haiekin izandako harreman “jatorra”, edo Gobernadore Zibil eta “Jefe 
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 Irunen oso ospetsua da Pedros “mitikoaren” ateraldia: militar alemanei galdetuta Champagne 

(eskualdea) hartzeko zenbat denbora behar izan zuten; hauek: “15 egun” erantzun, eta Pedrosek: “15 

egun? Bada, guk 15 minutu beharko ditugu”, eta denentzat Champagne (edaria) ateratzeko eskatu zuen. 

1991eko Bidasoan aldizkariak halako izenburuz aipatzen zuen  topaketa hura: “Tropas alemanas a las 

órdenes de Pedrós” (El Alarde en “General”, 94. or.), eta tonu alaiko kronika egin.  
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Provincial del Movimiento falangista”ri emandako besarkada azaltzen duena (ib., 94-95 

or.), inolako komentariorik gabe. Jeneral baten hilketak ez dio Alardearen historiari 

eragiten, eta haren ordez Alardearen buru frankista bat jartzearen arrazoia politikoa ez 

baina harengan biltzen ziren ezaugarri bereziengatik, Alardeko jai tradizionala 

hobekien ordezkatu izana (ib., 103. or.).  

Bi jeneralak bata bestearen aldean: bata festa “politizatu”
57

 egin zuena, eta 

bestea Alardea gauza guztien gainean jarri eta gerra ondoren Alardea “salbatu” egin 

zuena. Oso litekeena da nik egiten dudan irakurketa hau propio eman nahi ez izana 

argazkiak eta artikuluak apailatu dituenaren aldetik, baina horrek ez du esan nahi 

ondorioa neutroa denik. 

Izan ere, Seisdedos kazetariak hagitz ongi zioen, Felipe Igiñizek 1979an
58

 jasota: 

San Martzialek horixe dauka, irundarren batasun utziezina funtsezko helburu baten 

inguruan: alderdikeria guztien gainetik, ekaitz eta Zeusen sumin guztien gainetik, 

Alardearen ospakizuna bere edertasun eta osotasunean defenditu eta mantentzea, 

berari darion poza ezerk estaltzen ez duela. 
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Alardearenaz eta zehazkiago emakumearen partaidetzaren pertzepzio herrikoiaz 

jabetzeko, Bidasoan eta El Irunés aldizkariek sekulako garrantzia dute. Urtero launa 

plazaratu ohi dira: Eguberriak, Udaberria, Irungo Jaiak eta Hondarribiko Jaiak. Kaixo 

Bidasoa, Irunero, Txingudi, Bidaberri eta Vivir la Bahía aldizkari berriagoek interes 

gutxixeago dute zentzu horretan. 

 

Artikulu honetan aipatutako txosten eta epai argitaragabe batzuk, eta oro har Alardearen 

inguruan idatzitako testu asko irakurtzeko (eta historiaz eta tradizioaz, betikoenak eta 

berdinzaleenak), webgune hau kontsulta daiteke:  http://www.alarde.bizland.com  


