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OARSOALDEA.HITZA EUS  

Argazkia: HERRI BIZIA

Itsas kodeak
Itsas kodeek munduko herrialdeen arteko elkar ulertzerako
eta ezagutzarako balio izan dute. Atlantikaldiaren
bokazioarekin erabat bat dator ideia hori, eta aurten,
jaialdiaren lelora eraman dute itsas hizkuntzaren ideia. 
Atzo hasi zen Errenteria-Orereta itsasoen arteko mapan
jartzen duen kultur festa, eta igandean bukatuko da.
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‘Itsas kodeak’, elkarrizketak,
eta berezko nortasuna
Hemen da 2022ko Atlantikaldia, oso-osorik. Aurreko bi urteetako
egokitzapenak bukatu dira. Munduko eta herriko aniztasunaren
agertoki izango dira Errenteria-Oreretako plaza eta kaleak.  

MIKEL DEL VAL

Azken bi edizio egokituen ondoren, ka-
leak eta ohiko itxura berreskuratzea
izango da aurtengo Atlantikaldiaren be-
rezitasun nagusia. Atzo arratsaldean

hasi zen. Itsas kodeak lelopean, Atlanti-
kaldiak nortasun propioa izango duten
lau gune nagusi izango dituela iragarri
zuten joan den asteko aurkezpen age-
rraldian Maite Gartzia Kultura zinego-
tziak. Lehendakari Agirre plazako Itsa-
sargi Nagusian oholtza nagusia egongo

da; Panierren kokatuko den Kalekaia
eremuan puntako artista urbanoen txo-
koa ezarriko da; Herriko Plaza eskaintza
intimoago baterako tokia izango da; eta
Foru plazako Herrixkan, herritarren
parte hartzea sustatuko duten sorkun-
tza tailerrak, gastronomia ekintzak eta
musika emanaldi gehiago topatu ahal
izango dira.

2014an jaialdiaren lehen edizioa egin
zenetik, Aizpea Otaegi alkateak argi utzi
zuen agerraldian Atlantikaldia zer izan
den: «Atlantikaldiak leiho bat izan nahi
du mundura eta ate bat munduarentza-
ko. Balioa eman nahi diogu munduan
eta gure herrian dagoen aniztasunari,
eta aniztasunaren ondorioz ezinbeste-
koa den elkarbizitza horri. Horregatik
da horren garrantzitsua bertakoak diren
eta bisitari ditugun artisten arteko
elkarlana. Fokua jarri dugu Itsas Elka-
rrizketetan eta artisten arteko lankide-
tzan». 

Jaialdian 70-75 jarduera daude publi-
koaren eskura, lau gune nagusietan, zein
herriko beste hainbat puntutan, musi-
kaz harago ere doazenak, eta askotan
herriko eragileak protagonista izango
direnak. Badira aldez aurretik izena
eman behar den jarduerak: horien berri
atlantikaldia.errenteria.eus webgunean
jaso daiteke.

Iker Tolosa zuzendaria, udaleko Maite Gartzia eta Aizpea Otaegi, aldundiko Mari Jose Telleria
eta Moonshine Wagon taldeko Goiatz Dutto, Atlantikaldiaren aurkezpenean. HITZA

70 jarduera baino
gehiago jasota daude
Atlantikaldiaren
egitarauaren barruan
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Itsasargi Nagusian bilduko dira
lehenengoz, eta azkenekoz
Itsas Elkarrizketak zikloaren aro berriko kontzertuak jasoko ditu
berriz ere Agirre Lehendakariaren plazako oholtzak. Inon eta inoiz
errepikatuko ez diren emanaldiak izango dira. 

URKO ETXEBESTE PETRIRENA

Itsas Elkarrizketak zikloa da Atlantikal-
diaren barruan usain berezkoena duen
ekitaldia. Itsasargi Nagusian (Agirre Le-
hendakariaren plazan) izango dira aur-
ten bertako kontzertuak, iaz Lekuona
izan zelarik haien etxe. Jaialdiaren ikurra
da. Bertako musika emanaldi handienak
izateaz aparte, izaera oso berezia dute:
munduko itsas bazterretako artistek eta
Euskal Herrikoek partekatzen dute
emanaldi bakoitzean oholtza, Errente-
ria-Oreretan bakarrik emango dituzten
kontzertuetan. Itsas Elkarrizketak dira,
efimeroak. Ez dira inon eta inoiz errepi-
katuko.
Orotara lau dira aurtengorako antola-

kuntzak adostu eta prestatu dituen kon-
tzertu-elkarrizketak. Lehena atzo izan
zen, Kolinga taldearen eta Iker Lauroba
nahiz Leire Leturen artekoa. Afrikako
doinuekin jolasean ibili ziren. 
Bigarrena eta hirugarrena gaur dira.

Lehena, 20:00etan: Las Karamba eta
Amaia Elizaran batuko dira Atlantikal-
diaren oholtza nagusian. Hego Ameri-

kako askotariko herrialdetako emaku-
meek osatzen dute Las Karamba, musika
bero-bero eta urbanoarekin. Elizaran
dantzaria da, garaikidetik asko duena.
Erritmo epel horiei arima jarriko die.
23:00etan, ostera, emakumeena izaten
jarraituko du oholtzak. Izan ere, azken
aldian aski ezagun egin diren Galiziako
Tanxugueiras taldekoek, Euskal Herriko
Neomak-ekoekin konpartituko dute so-

lasaldi musikala, intentsitatea eta sen-
tsibilitatea nahastuko dituen emanal-
diaren bitartez.
Biharkoa da Itsasargi Nagusiko azken

solasaldia (23:00etan hasiko da). España
Chico Este bandak, Moonshine Wagon
bizardunak izango ditu alboan pop ener-
gikoa eta bluegrass-metala nahastuko
dituztelarik. Azken traka indartsua
izango da. 5

Goiko bi irudietan, Tanxugueiras eta
Neomak; behekoetan España Circo Este 
eta Moonshine Wagon. HITZA

Gaurko bi solasaldietan
emakumeena
izango da Itsasargi
Nagusiko oholtza
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GAUR, OSTIRALA

17:00.Herrixkan (Foru Plazan) Dkode
tailerrak.
17:00.Herriko Plazatik (udaletxe on-
dotik) Oreretatik itsas hirira bista gida-
tua (euskaraz).
18:00.Herrixkan, Puntu iraultzaileak
tailerra.
18:30.Herriko Plazatik, Viaje a la pe-
queña Manchester bisita gidatua (gaz-
telaniaz).
19:00.Herrixkan, Bihots taldearen
kontzertua eta erakusketa.
19:00.Herriko Plazan (udaletxearen
ondoan), Intzaren kontzertua.
19:00. Kalekaian (Panier) Ralphie Choo
musikariaren kontzertua.
20:00.Herrixkatik hasita, Itsas zain-
darimartxa emakumeen batukadaren
laguntzarekin.
20:00. Itsasargi Nagusian (Agirre Le-
hendakariaren plazan), Las Karamba eta
Amaia Elizaranen kontzertua.
21:00.Herrixkan, Marina Landa musi-
kariaren emanaldia.
21:00. Kalekaian, Hofe + 4:40 taldea-
ren kontzertua.
21:30.Herriko Plazan, Palmerita Coco
Blue taldearen saioa.
22:30.Herrixkan, DJ Polas.
23:00. Itsasargi Nagusian, Tanxuguei-
ras eta Neomak taldeen kontzertua.
00:00. Kalekaian, Hijas de La Cumbia
musika taldearen emanaldia.

BIHAR, LARUNBATA

10:00. Ibaian (Ondartxoko ontzirale-

Hijas de La Cumbia taldeak itxiko du gaurko programazioa. HIJAS DE LA CUMBIA
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11:30. Herriko Plazatik, Manchester
Txikira bidaia bisita gidatua (euskaraz).
12:00. Herrixkan, Afrikako gunearen
irekiera.
12:30. Kalekaian, Ghau musikariaren
emanaldia.
12:45. Herrixkan, turbante afroak egi-
teko tailerra.
13:00. Herriko Plazan, Errenteriako
Musika Kultur Elkartearen bandaren
kontzertua, Atlantikoa zeharkatuz.
13:15. Herrixkan, afro-urban dantza
tailerra.

‘Atlantikoa zeharkatuz’ kontzertua eskainiko du EMKEk bihar. EMKE Euskoprincess, bihar, Kalekaian. HITZA
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kuan, Hibaika Arraun Elkartearen on-
doan), paddle surf jarduera.
10:00. Herriko Plazatik, Bost ateen bila
pista jokoa familientzat (euskaraz).
11:00. Herrixkan, Naturaren sekretuak
ipuin kontaketa.
11:00. Kalekaian, Unity hip-hop dantza
tailerra.
11:00. Ibaian (Ondartxoko ontzirale-
kuan, Hibaika Arraun Elkartearen on-
doan), paddle surf jarduera.
11:00. Herriko Plazan, Artistak gertu-
tik irratsaioaren hasiera.

14:00. Herrixkan, Sukaldian egitasmo-
aren barruko pintxoen banaketa. Pintxo
horiek aurretik herriko elkarteetan
egingo dituzte. Hainbat herrialdetako
kultura gastronomikoa ezagutzeko au-
kera izango da pintxoen bidez: Maroko,
Nepal, Ukraina, Ijito Herria, Mexiko,
Nigeria, Pakistan...
16:00. Herriko Plazan, Errenteriako al-
txorrak azaleratzen pista jolasa fami-
lientzat.
17:00. Herrixkan, Ah Kwanto taldearen
emanaldia.
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17:00. Herrixkan, Creative Soul izeneko
eskulan tailerra.
17:00. Kalekaian, Mutiko, Tatta eta
Densoren arteko musika emanaldia.
18:00. Herriko Plazatik hasita, Emaku-
mEKIN izeneko bisita gidatuaren hasie-
ra (gaztelaniaz).
18:00. Ibaian (Ondartxoko ontzirale-
kuan), paddle surf jarduera.
18:00. Herrixkan, Dkode eskulan taile-
rra.
18:00. Herrixkan, Creative Soul musika
inprobisazio tailerra.
19:00. Herriko Plazan, Moonshine
Wagon taldearen kontzertua. Ondoren
Itsargi Nagusian ariko dira.
19:00. Ibaian (Ondartxoko ontzirale-
kuan), paddle surf jarduera.
19:00. Herrixkan, Creative Soul kon-
tzetua aurretik egindako tailerrean lan-
dutakoarekin.
19:00. Kalekaian, Euskoprincess artis-
taren musika emanaldia.
20:00. Itsasargi Nagusian, Les Amazo-
nes D’Afrique musika taldearen ema-
naldia.
20:00. Herrixkan, Ilargiren kontzertu
akustikoa.
21:30. Kalekaian, Albany musikariaren
kontzertua.
21:00. Herrixkan, Teko Maisin musi-
kariaren saioa.
22:00. Herriko Plazan, Julen sortzaile-
ren emanaldia.
23:00. Itsasargi Nagusian, España Cir-
co Este eta Moonshine Wagon taldeen
kontzertua.
00:00. Kalekaian, Brava musikariare-
kin eguneko azken kontzertua.

ETZI, IGANDEA

10:00. Herriko Plazatik hasita, Emaku-
mEKIN izeneko bisita gidatuaren hasie-
ra (euskaraz).
11:00. Herrixkan, Dkode eskulan taile-
rra.
11:00. Itsasargi Nagusian, Kataluniar
Konexioa musika emanaldia herriko eta
Kataluniako musikari, sortzaile, eta
bertsolariekin.

12:00. Herriko Plazatik, Oculto en el
casco histórico bista gidatua (gaztela-
niaz).
12:00. Herriko Plazan, Amaterra talde-
aren kontzertua.
13:00. Itsasargi Nagusian, Kontari Lan-
darbasoren Atlas itsasbidaia izeneko
ikuskizuna.
13:00. Herriko Plazan, Mikel Moreno
abeslariaren saioa. Atlantikaldiko azken
emanaldia da.

Amaterra taldea, Atlantikaldikoa azken eguneko ikurretakoa izango da. ATARIA
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MIKEL DEL VAL

Atlantikaldiaren IX. ekitaldia hasi da.
Esan daiteke herrian errotuta eta egon-
kortua dagoen jaialdia dela, ezta? 
Gizartean eta, bereziki, Errenterian
dago egonkortua. Jaialdiak garapen bat
bizi izan du hasierako urteetatik. Itsas
memoriari oso lotutako jaialdi bezala
sortu zen, eta urte hauetan egokitzen
joan da herriko errealitatera. Gaur egun
herrian dugun aniztasun hori sorkun-
tzaren bidez ospatzeko jaialdi bilakatu
da bereziki.
Zerk egiten du berezi Atlantikaldia?
Inguruan egon daitezkeen beste jaial-
diekin alderatzen badugu, elementu be-
reizgarri dezente ditu. Alde batetik, pro-
gramazioaren diseinuan herriko eragile-
en parte hartzeak berebiziko pisua du,
beraiekin batera antolatzen baitugu egi-
taraua. Bestalde, musikaren alorrean ez
dira beste agertokitan ikus daitezkeen
kontzertuak ikusten. Itsas Elkarrizketen
bidez, atzerriko eta tokiko sortzaileek
elkarlanean prestatzen dituzten kon-
tzertuak espektakulu bakarra bilakatzen
dira, inon gertatzen ez direnak, eta ba-
karrik hemen ikus daitezkeenak.
Bederatzi urtean etenik izan ez badu
ere, azken bi urteak ezberdinak izan
dira pandemiagatik. Nolakoak izan dira
bi urte horiek? 
Gazi-gozoak izan dira. Alde batetik, go-
gorrak izan dira genituen baldintzetara
egokitutako jaialdia antolatu behar izan
dugulako, horrek dakartzan zailtasun
guztiekin. Sei edo zazpi aldiz aldatu be-
har izan ditugu plangintzak urtero. Ho-

rrek ahultze handia dakar lantaldearen-
tzat. Bestalde, pozik eta oso harro gaude
baldintza oso jakinetan jaialdiarekin au-
rrera egiteko gai izan garelako. Sortzaile-
en eta herritarren aldetik jasotzen geni-
tuen esker onak txute bat izan dira gure-
tzako, egindako lana balioan jarri dute.
Pandemiaren eragina baretuta, kaleak
eta jaialdiaren ohiko itxura berreskura-
tuko dituzue. 
Bai, hala da. Aurtengo uda kalea berres-
kuratzeko uda izan da. Atlantikaldia
iristerako uda osoan jaiak izan ditugu
nonahi, eta ikusten da jendea gogotsu

dagoela eta kale egarri dela. Aurtengo
Atlantikaldia ere kaletarra izango da.
Berritasun batzuk daude espazioen al-
detik, baina kaleak eta ohiko itxura be-
rreskuratzea izan dira berezitasun na-
barmenak.
Itsas kodeak da aurtengo leloa. Zeri egi-
ten dio erreferentzia?
Atlantikaldia hasieratik itsas kulturara
eta itsas memoriara lotutako jaialdia
izan da. Nahiz eta modu sinbolikoan
izan, lotura hori mantentzen dugu. Ur-
teroko leloak itsasoari erreferentzia egi-
ten dio, eta aurten Itsas kodeak aukeratu

IKER TOLOSA ATLANTIKALDIAREN ZUZENDARIA

Martxan da IX. Atlantikaldia, eta indartsu dator. 70-75 jarduerarekin
eraiki dute programazioa, herriko eragileekin batera osatutakoa.
Iker Tolosa da zuzendaria, eta jaialdiaren xehetasunak azaldu ditu.

“Aurtengo
Atlantikaldia
kaletarra
izango da”
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ditugu. Nolabait adierazi nahi
genuen itsas kodeak kultur,
hizkuntza eta jatorri ezberdi-
netako nabigatzaileak elkar
ulertzeko erabili duten kode
amankomunak direla.

Gure kasuan itsas kodeak
kultur adierazpenak dira. Kul-
tur adierazpen horiek bilaka-
tzen ditugu jatorri eta hiz-
kuntza ezberdinen arteko
hizkuntza unibertsal gisa.
Herri honek kultura eta sor-
kuntzari arreta berezia jartzen
dio, eta hori da hain zuzen
jatorri ezberdinetako herritar
guztiek duten hizkuntza
amankomuna. 
Jaialdiak lau gune nagusi izan-
go ditu, bakoitza bere norta-
sun propioarekin.
Itsasargi Nagusiak urteroko
izaera mantenduko du: nazio-
arteko musikari eta euskal ar-
tisten arteko Itsas Elkarrizke-
ten gune nagusia izango da.
Agertoki handiena da, publiko
gehien bildu dezakeena. Herrixka Foru
plazara eraman dugu. Herriko Plazan
kontzertu intimoagoak izango dira, ohi-
ko proposamenekin. Azkenik, Panier in-
guruan Kalekaia ezarri da. Urtetik urtera
pisua hartzen doan gunea da. Horrez
gain, toki konkretuetan garatzen ez di-
ren jarduerak ere antolatu dira: Stand up
paddle ikastaroak, herria ezagutzeko bi-
sita gidatuak edota jarduera ibiltariak. 
Itsas Elkarrizketetan jarri duzue fokua.
Zer dira?

Atzerriko eta Euskal Herriko
sortzaileak elkarlanean jartzen
ditugu aldez aurretik ezagutu
ezin ditugun emaitzak lortze-
ko. Bi oinarri kultural ezberdin
dituzten sortzaileak elkar eza-
gutu, beraien lanak trukatu,
eta elkarrekin ikuskizun bere-
zi bat sortzen dute. Hizkuntza,
lengoaia artistiko eta jatorri
kultural ezberdineko artisten
elkarlanaren emaitza dira. 
Elkarbizitza, elkarlana, aniz-
tasuna edo sorkuntza presen-
te diren kontzeptuak dira. Zer-
gatik?
Errenteriak herri bezala bere-
ziki lantzen dituen balioak
dira. Atlantikaldiak arrakasta
baldin badu da ez delako jaial-
di artifizial bat, ez da soilik lau
egun hauetan lantzen den zer-
bait. Herri gutxi ezagutzen di-
tut parte hartzea, kultur aniz-
tasuna, elkarbizitza eta sor-
kuntza hain modu zintzoan
eta kementsuan defendatzen

dutenak. Urtean zehar beste formatu eta
hitzordu batzuen bidez lantzen den ho-
rrek jaialdi itxura hartzen du. Aurtengo-
ak 70-75 jarduera ditu. 
Eragileek eta kolaboratzaileek duten in-
plikazioa etengabe azpimarratu duzue. 
Jaialdia ez da programazio hutsean osa-
tzen. Herriko eragileek eta elkarteek
hartzen dute parte eta horrek egiten du
jaialdia berezi. Orain asko zabaltzen ari
diren festibalen kulturaz harago doan
jaialdia da Atlantikaldia. 5

«Herrian dugun aniztasuna
sorkuntzaren bidez

ospatzen duen jaialdia da»

«Orain zabaltzen ari den
festibalen kulturaz harago

doa Atlantikaldia»

Mikel del Val
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Sukaldian, munduko
gastronomien topaketa
Atlantikaldiko egitarauaren barruan dagoen jardueretako bat da.
Bertan, jatorri ezberdineko herritarrek euren herrialdeko jakiak
egiten dituzte, ondoren Foru plazan dastatzeko. Bihar da topaketa.

MIKEL DEL VAL

Atlantikaldiak eztanda egin du dagoe-
neko. Kultur topagune eta musika jaial-
dia martxan da, eta indartsu dator, 70-
75 ekintzekin. Horietako bat Sukaldian
topagune gastronomikoa da. Javi Rufo
Alabergako Arditurri Elkarteko kide da,
eta Sukaldian egitasmoa antolatzen da-
bil. Hainbat herrialdetako gastronomia
biltzen dituen topaketa Atlantikaldian
urtero presente dagoen jardueretako bat
da, eta Rufok egitasmo horren gakoak
azaldu ditu: «Alde batetik, jendeari gure
elkarteetako kultura eta funtzionamen-
dua erakusten dizkiegu. Bestalde, guk
hemengo pintxo edo plater bereizgarri
bat prestatzen dugu, eta herrian errotu-

ta dauden jatorri ezberdinetako kideek
euren herrialdean edo kulturan tipikoa
den plater bat prestatzen dute».

Egitasmoan parte hartu duen elkarte-
etako bat da Alabergako Arditurri, Javi
Ruforen elkartea. Arditurriren kasuan,
Nepaleko herritarrak egongo dira haie-
kin batera kozinatzen, eta onartu du
sortzen den elkartrukea «oso aberasga-
rria» dela: «Elkar ezagutzeko aukera izan
dugu, eta oso aberasgarria izaten ari da
elkartruke hori. Guk gure gastronomia
ezagutarazten diegu, eta haiek eurena
erakusten digute. Urteak daramatzagu
proiektu honekin, eta merezi du, oso es-
perientzia ona da». 

Nepalez gain, Maroko, Ukraina, Ijito
Herria, Mexiko, Nigeria edo Pakistan
dira egitasmoan ordezkatuak dauden
herrialdeak eta kulturak, eta herriko el-
karteekin batera ariko dira kozinatzen.
Lehen egitekoa elkarteen barruan gau-
zatzen da. Elkartruke horretan, herrial-
de bakoitzeko ezaugarriak dituen 100
pintxo prestatzen dira elkartetan, ondo-
ren Foru plazako Herrixka gunean sal-
tzen direnak. Sukaldian egitasmoa bihar
izango da, eta pintxoak 14:00etatik
15:00etara dastatu ahal izango dira, euro
bateko prezioan. Biltzen den dirua Za-
poreak egitasmoarentzat izango da.  

Elkarteetara joan daiteke
Rufok azaldu du udalak urtero zerrenda
bat irekitzen duela jendea apuntatzeko,
eta elkarteetan gauzatzen diren sukal-
daritza ikastaro horietara bertaratzeko:
«Jende asko dator urtero, eta asko herri-
tik kanpokoak dira. Pintxoak egiten la-
guntzen dute, errezeta horiek ezagutzen
dituzte, eta esperientziak elkarbana di-
tzakete. Datorren jendeak kontent bu-
katzen du».

2019ko Sukaldian topaketan emakume bat
bere pintxoa banatzen Foru plazako Herrixka
gunean. Rebeka Ruiz
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