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SAN TELMO MUSEOAREN ELIZAN AURKITUTAKO PINTURENSAN TELMO MUSEOAREN ELIZAN AURKITUTAKO PINTURENSAN TELMO MUSEOAREN ELIZAN AURKITUTAKO PINTURENSAN TELMO MUSEOAREN ELIZAN AURKITUTAKO PINTUREN
IKERKETAIKERKETAIKERKETAIKERKETA

San Telmo Museoaren elizan aurkitutako pinturetan oinarrituta garatutako ikerketaren bitartez,
pinturak balioesteaz gain, komentua fundatu zuen Idiáquez-Olazabal familiaren pateoi gisa
azpimarra daitekeen testuinguru batean kokatu behar dira pintura horiek. Izan ere, baiezta daiteke
komentua ez litzatekeela existituko bere fundatzaileen konpromisoa izango ez balitz, haien asmo
nagusia lurperatzeko leku propioa edukitzea izan baitzen.
Ikerketaren egilea, Pedro Echeverria, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Modernoko
departamentuaren irakaslea eta ospe handiko ikertzailea da, “xehe” deitutako arteetan
espezializatua, hala nola altzariak, pintura eta erretaularitza. Hark katalogatu zituen Autonomia
Erkidegoko erretaulak, eta erretaulen polikromiaren arloko aditua da. Errenazimenduko eta
Barrokoko pintura oso ongi ezagutzen du, eta, beraz, San Telmoko elizan aurkitutako pinturak
interpretatu eta testuinguru zehatz batean kokatu ahal izan ditu, ikerketak emandako informazioan
ikus daitekeen balioa aitortuz.

KOMENTUAREN ERAIKUNTZAKOMENTUAREN ERAIKUNTZAKOMENTUAREN ERAIKUNTZAKOMENTUAREN ERAIKUNTZA

Errege Katolikoen garaitik ezaguna da koroaren interesa “euskal lurretan” erlijio-komentu
mendikanteak fundatzeko, erreforma-mugimenduak oraindik iritsi ez ziren zona periferikoa zelako,
eta Donostia, 1180. urtean fundatutako hiribildua, politika- eta erlijio-arloko garrantzi estrategikoko
gunea zen.
Donostian domingotarren komentu bat egiteko ekimena 1512. urtean dokumentatu zen lehen
aldiz, baina ez zen urte horretan gauzatu. 1516. urtean Fray Martín de los Santos fraide
domingotarra iritsi zen Donostiara predikatzera, eta etxeak eta eskortak erosi zituen ordenaren
monasterio bat eraikitzeko hiriko ongileek mailegatutako diruarekin. Berriz ere fundazioa gelditu
egin zen.
Alonso de Idiaquez jauna eta Gracia de Olazabal ezkontzeak eta Donostiako hiribilduan finkatzea
erabakitzeak ezarri zuen komentuaren historiaren inflexio-puntua, behin betiko bultzada emanez.

Alonso de Idiaquez Karlos I.aren idazkaria izan zen. Idiaquez familia, Juan eta haren seme Alonso
de Idiáquez, Felipe II.aren, Felipe III.aren eta Felipe IV.aren idazkariak izan ziren, “Gortean
Gipuzkoako bezero-sarearen gailurrean” kokatuta.
Idiaquez-Olazabal ezkontza garai hartako ezkontzazko aliantza-sistemaren adibide bat da.
Olazabal familiak bere posizio politikoa indartu zuen Alonso jaunarekin, erregearen idazkaria
baitzen, eta horren truke ondare aberatsa eta Donostiako gizartearen zati handi bat kontrolatzeko
eta menderatzeko aukera eman zuen. Era berean, Donostiako hiribildua defentsa-plaza baten
izaera nabarmena hartzen hasi zen bere merkataritza-tradizioari eutsiz.
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Idiaquez familiaren armarriaren elementu batzuek, botereaz gain, sustatzailearen izaera humanista
transmititzen zuten: lehen eta laugarren laurdenetan agertzen dira urrezko idi natural bat zilarrezko
zelaian (Idiaquez) eta lau gules-barra urrezko zelaian, gules-eskusoi bat zilarrezko gurutze batekin,
Aragoiko Errege Etxearen (Yurramendi) eskuineko armak direnak. Bigarren eta hirugarren
laurdenetan ikus dezakegu zelai zurian arte bat, eta, haren oinean, sable-basurde bat zeharka, hiru
gules-panel (Olazabal) eta gabirai natural bat urrezko zelaian (Erbeta). Era berean, bertutea
aipatzen duen kartela bat dauka: VYRTVS SEYSA / CONTENTA, honako honen laburdura: VYRTVS SEYSA / CONTENTA, honako honen laburdura: VYRTVS SEYSA / CONTENTA, honako honen laburdura: VYRTVS SEYSA / CONTENTA, honako honen laburdura:
““““Virtus (Virtus (Virtus (Virtus (ad ad ad ad beate beate beate beate vivendum) vivendum) vivendum) vivendum) seipsa seipsa seipsa seipsa contenta (contenta (contenta (contenta (est)”est)”est)”est)”, hau da, “Bertutea nahikoa da pozik“Bertutea nahikoa da pozik“Bertutea nahikoa da pozik“Bertutea nahikoa da pozik
bizitzeko”. bizitzeko”. bizitzeko”. bizitzeko”. “Ouroborosa” -zirkulu bat deskribatuta, bere buztanari koska egiten dion sugea-
betikotasunaren sinboloa da, garai horretako enblematikoan asko erabilia.

Alonso de Idiáquez jaunak eskubide eta betebehar jakin batzuk hartu zituen San Telmori
dagokionez, “contracto primero de la fundaçion, dotaçion y patronazgo del monesterio de Sanct
Helmo” kontratuaren bitartez, hain zuzen ere Ius Patronatus deitutakoa, hau da, patronatu-
eskubidea, pribilegio eta eskubide batzuez osatzen baitzen (armarriak kokatzea armak harriz edo
pinturan jarriz, hilobia konkorrekin edo gabe, tribuna elizkizunetara modu pribatuan joateko, eta
fundatzaileak eta horien oinordeak lurperatzeko kripta) fundazioaren berezko betebeharren truke
(finantziazioa eta patronatu-sistema), Elizak leku sakratu baten fundatzaileei eta oinordeei emanak.

1- KOMENTUAREN KRONOLOGIA
Lehen kontratuak (1514koa) kripta bat egitea xedatzen du, honako hau esaten duenean: “debaxo
del suelo (se haga) una bóveda grande para enterrar y sepultar los cuerpos de los propietarios y
patrones y los que ellos quisieren”. San Telmoren lehen diseinua 1542. urtekoa da. Hala ere, beste
lan-kontratu batean aldatu egin zen, diru-kopuru handia behar zuelako eta lanak denboran
atzeratzeko arriskua zekarrelako. Horregatik, jatorrizko diseinua sinplifikatu egin zen, elementu
apaingarriak kenduz eta altueraren bat murriztuz, betiere eraikinaren handitasuna txikitu gabe.
1546. urtean kontratu bat sinatu zuten Alonso de Idiáquez jaunaren Flandesko ahalordeek eta
Cornelis Floris de Vriendt arkitekto eta eskultore garrantzitsuak erretaula Nagusia egiteko. Horrek
arte higigarriaren garrantzia adierazten du, hain zuzen ere paraleloan delako. San Telmoko
komentu-eliza eraikitzeko 1547ko bigarren eta behin betiko idazkuntzan lehen kontratuaren
klausulak sinplifikatzen ziren nabarmen, lantze eta moldurako lan guztiak ezabatuz, obren kostu
handia murrizte aldera.
Obrak tokiko maisuen zuzendaritzapean egin ziren.
Alonso de Idiaquez jaunaren heriotzaren ondoren (1547), Graciak proiektuarekin jarraitu zuen.
Kontratuaren betearazpena baretu eta obrak gelditu egin ziren denboraldi baten ondoren.
Jada 1551. urtean, bere gain hartu zuen obren zuzendaritza. 1562. urtean puntualki ordaindu zuen
hitzemandako 6.000 dukatak amaitu arte, eta 1570. urtera arte jarraitu zuen ordainketak egiten
erremateentzat. Gregorio XIII.ak aldare pribilegiatu deklaratu zuen monasterioko kapera nagusia,
eta 1574ko urrian hil egin zen Gracia de Olazabal.

2- ERAIKINA: OHIKO ARKITEKTURA ELEMENTUAK
Lanaren emaitza da estilo gotikoko errenazimenduko komentu bat, oso soila eraikuntzari
dagokionez, eta eliza garaikideekiko antza handiak dituena.
- Zutabe zirkular handiak



IF
K

-C
IF

 A
20

96
54

22
10

27
8n

 I 
20

10
-0

6

- Izar-gangak, giltzarri taillatuekin, horien ikonografia nahiz egikaritze estilistiko zaindua
nabarmenduz. Hainbat giltzarri-multzo daude: koruaren azpian, familia-panteoian eta klaustroan.
- Arku beheratu baten gaineko korua, itxura errenazentistako balaustrada batekin.

3- ERAIKINA: ARKITEKTURA ELEMENTU AIPAGARRIAK
Arestian esan dugunez, komentuaren diseinuak sinplifikatu egin ziren egikaritze-kostuak txikitzeko,
baina Idiáquez familiak interes handia zuen Elizaren eta Klaustroaren monumentalitateari eusteko.

- Klaustroa:
Klaustroa nabarmendu behar dugu; ohiko tokian eraiki beharrean —hau da, elizaren alde batean—,
elizaren behealdean eraiki behar izan zuten, Urgull mendiak ez baitzuen lekurik uzten. Eta arrazoi
berak eraginda, klaustroa trapezio-itxurakoa da, karratua izan beharrean.
Beheko galeriak ere sei leihate handi ditu alde bakoitzean, patiorantz nabarmentzen diren
kontrahormen artean. Arku bakoitzak puntu-erdiko hiru arku ditu, fuste ildaskatuko zutabe
toskanarren gainean. Erdiko zutabeen gainean, arkuen artean, leihotxo txiki biribilak daude,
gurutzearen formarekin estalita zati batean. Hori guztia gurutze-gangez estalia dago, nerbioekin
trazeria loredunak sortuta.
Goiko galerian, errenazimenduan ohikoa zen ereduari jarraitzen zaio, Quattrocentoko loggia
italiarren eskemen arabera. Zutabe gaineko erdi-puntuko arkuak dira, medailoi zirkularrekin
triangeluetan arkuen artean.
Diseinuaren aldaketetan klaustroa mantendu egin zen monumentalitate-arrazoiengatik, baina
fraide-logelen banatzaile gisa zuen funtzionalitatearen zati handi bat gabe. Izan ere, benetako
komentugunea klaustrotik gaur egungo Zuloaga plazaren zonara eraman zen, fraide-bizitzarako
beharrezko logelak bertan kokatuz.

- Kripta:
Lehen obra-kontratuan agertzen zen lehen aldiz, eta horixe izan zen komentua eraikitzeko
arrazoia.

- Fundatzaileen tribuna:
Mundu errenazentistak antzezpenen antzoki handiaren antza zeukan, non familia bakoitzak
gizarte-estatusaren kanpo-ezaugarriak etengabe adierazteko beharra zuen, baina azkenean
ezaugarri horiek leinuak gizarte-ordenan zuen lekuaren adierazle bihurtzen ziren.

Bereziki aipagarria da fundatzaileen tribunaren eraikuntza. Kapera handiari atxikitako oinplano
zirkularreko gela bat da, harlandu isodomo on batekin egina. Kupula erromatar

batekin estalia dago, errosetadun zirkulu zentrokideko kasetoiekin; horrek planta zentraleko gela
errenazentista paregabea bihurtzen du. Kupularen erdian, berriz ere, Idiáquez familiaren armarria
dago.

Hain zuzen ere leku horretatik ikus zitzaketen elizkizunak erdi-puntu beheratuko leiho angeluzuzen
baten bitartez, posizio pribilegiatu batetik. Horren barruan, XVI. mendeko hesi edo baranda bat
irteten da, barrote bihurrikatu batekin eta balaustreekin.
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HANDIAGOTZEAHANDIAGOTZEAHANDIAGOTZEAHANDIAGOTZEA

Gracia de Olazabal hil zenean, obrak oraindik ez zeuden amaituak. Haren seme Juan de Idiáquez
jaunak hartu zuen sustatzailearen lana bere gain, eta beste proiektu bat sortu zen, familiaren
panteoia garaiko elite artistikoan kokatuz.

1- JUAN DE IDIÁQUEZ. PERTSONA GARRANTZITSUA.
Felipe II.aren kontseilari garrantzitsuenetako bat izan zen zalantzarik gabe, hain zuzen ere horren
ministro, idazkari eta kontseilari izan baitzen. Bere kontsiderazio handiari eutsi zion horren
ondorengo Felipe III.aren eta haren balido Lermako dukearen erregealdian, eta oso gutxitan
gertatzen zen horrelako zerbait.
Horretaz gain, Errenazimenduaren benetako mezenas bat izan zen, idazleen eta pintoreen
babeslea. Literatur genero askotako hainbat idazlek eskaini zizkioten beren lanak, eta arteak oso
gogoko zituen eta bildumagile handia izan zen XVI. mendetik XVII. mendera bitarteko aldaketan.
Italiako eta, bereziki, Veneziako pintura manierista gustatzen zitzaion nagusiki, izan ere oso ongi
ezagutu baitzuen 1577-1578 aldian Felipe II.aren enbaxadore gisa jardun zuenean kanalen hirian.

2- ALDAKETA SAN TELMOKO KOMENTUAN. FAMILIAREN PANTEOIAREN
ERALDAKETA.
Ez da batere harritzekoa Estatuko Kontseiluaren idazkari eta Erregearen konfiantzazko gizon
horrek gorteko estetika imitatu nahi izatea, San Telmoko kapera nagusiaren eraldaketa egitea
aginduz. Eraldaketa harrigarria izan zen, Panteoia bihurtu baitzen, Felipe II.ak bere aita Carlos
I.arentzat El Escorial jauregian egin zuen moduan.
Juan de Idiáquez, kapera nagusiaren patrono bakarra, baita erreformaren aurkako eta El
Escorialeko programa batekin beren apaingarria osatu zuten obren patrono bakarra ere, arreta
berezia jarriz horma-pintura manieristetan.
Horretarako, artista berezi batzuengana jo zuen, herrialdean eta horren kanpoaldean XVI.
mendean ezarritako tokiko tailerrekin zerikusirik ez zutenak. Besteak beste:
- Taddeo Carlone, Genoan, bere gurasoen hilobirako
- Francisco de Mora, errege-lanen maisu nagusia eta San Lorenzoko monasterioko obren
zuzendaria
- Pedro Castello, errege-arkitektoa, Donostiara etorrarazi zuen, garai horretan Errege Tokiko gela
batzuen dekorazio piktorikoaz arduratzen ziren hainbat pintore italiarren lana koordinatzeko.

3- IZAN ZENA:
- Burdin hesiaBurdin hesiaBurdin hesiaBurdin hesia: burdin sare batek argi eta garbi bereizten zituen patronatuaren zona eta eliztarren
zona. Bereizketa hori sinbolikoa zen, baina baita juridikoa ere (IUS PATRONATUS)
Arreoaren zati garrantzitsu bat zen, betiere erreformaren aurkako eta El Escorialari lotzeko
programa baten barruan.
Gaur egun desagertu bada ere, XVII. mende hasierako diseinua kontuan hartuta, badakigu
gurutzaduraren eta nabearen arteko zutabeen artean kokatzen zela, eta hiru gorputz zituen, beste
hainbeste sarrera-ateekin.
Estiloari dagokionez, obra manierista zen, El Escorialeko elementuekin:
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Balaustreko bi solairu, friso batekin bereiziak, piramide gaineko bolekin errematatuta.  Hesiaren
erdian eta hilobirako sarrera ematen zuen atearen gainean kalbario bat.
Ohikoa zenez, harrizko edo jaspezko zokalo baten gainean oinarrituko litzateke eta burdin
forjatuko obra izango litzateke, balaustre itxurako barroteekin, ornamentu-garbitasun handikoa eta
figura erromanistekin, ziur asko erremate-frontoi baten azpian babestuak.

- Azulejo-lanakAzulejo-lanakAzulejo-lanakAzulejo-lanak: Azulejozko estaldurak dotoretasun-zeinu bat ziren Felipe II.aren kontseilari
nobleen artean.
Azulejo-lanek pribilegio-eremu hori estaltzen zuten zolatik burdin hesi txiki batek markatutako
altueraraino, aldarearen harmailen gainean, eta alboko kaperetan jarraitzen zuen burdin hesira iritsi
arte.
Motiboak (ertzeko apaingarriak zelai hori gainean zortziak eginez korapilatutako urdin koloreko
zirkulu zentrokideekin, eta beste batzuk okre-, laranja- eta marroi-tonuko marmol zaindunak
imitatuz, loza jaspeatua eta harrotua imitatuz) El Escorialeko jatorrikoak dira.

- HilobiaHilobiaHilobiaHilobia: Juan de Idiáquez jaunak, enbaxadore zenean, marmol zuriko hilobi bat eskatu zion
Taddeo Carlone jaunari 1577ko apirilaren 10ean Genoan: hilobiko ohe exentu angeluzuzen bat,
angelu alakatuekin, horren gainean senar-emazteen gorpu etzanek atseden hartzeko.
Egin zuen osagarri nagusia epitafioa jartzea izan zen:
“Alphonso Idiáquez et D. Gratiae / Hujus sacrae domus fundatoribus / pissimis parentibus / Ego:
Idiáquez filius obsequentissimae”.
Etzana irudikatzen zaio, eta bere aurpegia erretratu bat da, hain zuzen ere burusoil eta Felipe
II.aren garaiko modako bibote eta bizarrarekin imajinatzen baitzaio. Borlekin eta mendel
brodatuekin egindako bi kuxin handien gainean etzana dago, eta bihurrituekin eta borlekin
egindako kordel luze batekin. Bere aurpegian, eta bularrean gutxi gorabehera, Santiagoren
Ordenaren gurutzea dauka, ordena horretako zalduna baitzen. Gurutzea lis-lore eta ezpata
formakoa da. Armadura zintzelkatua darama zaldun gisa, eskuak bularrean gurutzatuak eta estokea
edo ezpata erroperoa, zaldunen, justiziaren eta Kristoren soldaduen sinboloa.
Gracia de Olazabal andrearen gorpu etzanak, bere senarrarena baino sinpleagoa, nahiko zurrun
eta hieratikoa irudikatzen du. Orkatiletarainoko tunika darama, kapa eta buruko zapia (domingotar
abitua) tolesdura paralelo zabalekin. Bere aurpegi gaztea nahiko

idealizatua dago, eta eskuak gurutze moduan gurutzatzen ditu bularraren gainean, bere senarrak
bezala. Arrosario bat darama, domingotarrek bultzatutako debozioa, baita Donostiako hirian ere,
eta, erospen-bide eraginkorra, eta bertan medailoi bat darama zintzilikatua bere senarraren
bustoarekin, horren profil ezaguna erakutsiz.

4- ERRETAULA HANDITZEA:
Alonso de Idiaquez jaunak eskatu zuen erretaula flandestarra, baina Juan izan zen erretaula hori
handitzea eskatu ziona, arkitekturaren aldetik nahiz tailuen aldetik, Ambrosio de Bengoechea
eskultoreari, Asteasuko Gorra deitzen ziotenari, garai horretan herri hartan bizi zelako.

5- SAKRISTIA BERRIA:
Gurutzaduran, epistolaren aldean, sakristia berria dago kokatua, XVII. mendearen lehen hereneko
gela barroko klasizista, alboko gelak baino 1,30 metro garaiago.
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Obra 1609. urtean hasi zen, Jeronimo de Soto arkitektoaren eskutik, eta amaitu gabe geratu zen
Juan de Idiáquez patronoa hil zenean, eta haren seme eta oinordeko Alonsok, Aramaioko dukeak,
amaitu zuen 1636an.
Ez dira gure egunetaraino iritsi hilobia osatzen zuten Idiáquez familiaren harrizko edo pinturazko
armarriak, tumulu-hilobiak nahiz aldarea Gurutziltzatuarekin.
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PINTURAKPINTURAKPINTURAKPINTURAK
Juan de Idiáquez jaunak erabaki zuen familia ospetsu horren panteoiari behin betiko zentzu
sinbolikoa eman zioten pintura manieristak XVI. mendearen azken herenean egitea. Artista berezi
batzuen lanak dira, eta ez dute zerikusirik XVI. mende amaieran herrialdean eta horren
kanpoaldean ezarritako tokiko tailerretako pintoreek egiten zituzten pintzelkadekin.
Hortaz, El Escorialeko zirkuluarekin zuzeneko lotura zuten nazioarteko artista garrantzitsuenekin
jartzen gaitu harremanetan.

1- EGOKITZAPEN ARKITEKTONIKOA:
Fabrika gotiko errenazentistatik abiatuta, elementu arkitektonikoetan esku hartu da horiek
modernizatzeko.
- Pintzelkadak aurreko elementu arkitektonikoetan: erlaitzak, arkuak, leihoak eta nerbioak
grisailakin eta molura pintatuekin.
- Izar-gangak Goi Errenazimendu italiarraren quadraturako pinturaren esparru geometrikoen
modu berean tratatuko dira.

2- EREDUAK:
San Telmon pintatutako figura, konposizio eta ornamentuek Rafaelen eta Michelangeloren
ereduen gaineko ezagutza ona adierazten dute, horietan honako hauek nabarmentzen baitira:
canon luzatua, azterlan anatomiko onak, eskortzoak, kontraposizioak, linea serpentinatak eta “sotto
in su” ikuspegia.

Horrela, honako eredu hauek identifikatzen dira, besteak beste: Rafaelen Farnesinako Galatea,
Federico Zuccarok marraztutako oso antzeko hainbat aingeru eta haur, baita “Capilla Sixtina”-ko
sibilen, profeten eta ignudiren beso-uztartze indartsuen eskemak ere.

3- BALIOESPENA:
Marrazki bikainak, kartoien erabilerak, eskortzoek eta pinturaren ezaugarriek, tokiko pintoreek
erabiltzen zutena baino paleta ugariagoa erabiliz, dekorazio horiek pintore italiarrenak direla
esatera garamatzate, ziur asko Genoakoak, El Escorialeko apaindura piktorikoarekin lotuak.

4- DEKORAZIO-MOTIBOAK:
Donostian irudikatuta ikusten ditugun gaiak eta motiboak bat datoz laurogeiko hamarkadaren
hasieran Genoako pintoreek El Escorialeko monasterioaren geletan egindako programa batzuekin.
- Gangako elementuak okre horixkarekin eta itzal errearekin daude estaliak, urrezko “zeruen”
itxurak eginez, naturaz gaindikoaren metafora gisa.
- Nazioarteko Manierismoko gruteskoen ordenantzak mantentzen dira oraindik (buruen gainean
durbantea eta fruta-pitxerrak daramatzaten figurak eta kartelak edo maskarak)
- Ornamentu-ereduak, hala nola erroleoak edo marrazki fin eta zehatzeko adarrak, fruituzko
girlanda trinkoak eta zintak XVI. mendearen azken bi hamarkadetako arteen berezko ezaugarriak
dira, Manierismo erreformatuaren hizkuntzaren barruan.
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PATRONOEN JARRAITUTASUNA ETA URRUNTZEAPATRONOEN JARRAITUTASUNA ETA URRUNTZEAPATRONOEN JARRAITUTASUNA ETA URRUNTZEAPATRONOEN JARRAITUTASUNA ETA URRUNTZEA
Lehen oparoaldi batean, sakristia berria eraiki zen, fededunentzako tribuna egin zen, hainbat orube
erosi ziren elizaren burualdearen ondoan, eta Echeverri familiaren kapera egin zen.
Dohaintza partikularrak handitu egin ziren, baita erregeen bisitak ere, zerbitzari leialen leinuaren
oroipenean.
XVII. mendearen erdialdean, komentua eta patronoa urrundu egin ziren. Juan jaunaren
testamentu-agintzariak betetzeko, betebehar ekonomiko handia egin behar zen, eta une hori
ekonomikoki zaila zen patronoentzat, hartzekodunekin auzietan baitzeuden.
Horretaz gain, fundatzailearen birbiloba fisikoki eta emozionalki komentutik urrun zegoen,
Madrilen bizi baitzen eta oso gutxitan bisitatzen zuen Donostia.
Bestalde, fraideek beren posizioa indartu zuten, Donostiako gizonezko erlijio-komunitate
garrantzitsuena izanik. Merkatari berriek eta burgesiak limosna handiak ematen zituzten komentu-
barrutian eta elizan lurperatuak izateko.

GARAI NAHASIAGARAI NAHASIAGARAI NAHASIAGARAI NAHASIA
Geroago, monjeek ezin izan zituzten ordaindu eraikina mantentzeak eragiten zituen gastuak eta
1813ko sutearen ondoren "suteak hiria suntsitu zuen eta San Telmori ere kalteak eragin zizkion",
Armadari alokatu zioten komentuaren zati bat. Armadak artilleria-kuartel gisa erabili zuen; eta
horren ondorioz, komentuaren egoera hobetu ordez, okerragotu egin zen. Egoera horrek ez zien
asko lagundu domingotarrei zeuzkaten arazo ekonomikoak konpontzen.
- 1813ko sutea, altzariak galduak
Erretaula nagusia, ziur asko eliza horretako altzari liturgikoen altxorra izan zena, arrastorik utzi gabe
desagertu zen Donostiako 1813ko abuztuaren 31ko arpilatzean tropa ingelesek eta portugesek
eragindako sutean. Horren ondorioz, probidentziari esker salbatu egin ziren alboetako aldareetan
egin ziren mezak 1820an.
Hilobiko ohea sutean eta 1813ko arpilatzean desagertu zen, eta, beraz, gorpu etzanak eta Idiáquez
eta Olazabal familien armarriak bakarrik kontserbatu ziren.
- Desamortizazioa
Mendizabalen desamortizazioaren ondorioz, 1836an, komentua Estatuaren eskuetara igaro zen eta
monjeak behin betiko bidali zituztenean, eraikin osoa kuartel gisa erabili zen.
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