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Hogei
badira
‘Batzuk’
Bihar abiatuko da 20. Korrika,
Otxandiotik, eta Iruñean amaituko
da, apirilaren 9an. ‘Batzuk’ leloa
zabalduko du, eta Korrikaren
sortzaileak omenduko
ditu.
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20. Korrika
bihar hasiko
da, Otxandion
Iruñean amaituko da, apirilaren 9an
b ‘Batzuk’ izango da aurtengo leloa, eta
euskararen unibertsoa hura ezagutzen
ez dutenei gerturatzea izango du helburu
Otxandiotik abiatuko da bihar
Korrika, eta Iruñera helduko,
apirilaren 9an. Tartean, 2.535
kilometro eta 235 ordu eta erdi
emozioz eta une hunkigarriz gainezka, Euskal Herriko zazpi
lurraldeetan barrena, euskararen
alde. Hogeigarren Korrika izango
da aurtengoa. 1980. urtean lehenengoz antolatu zutenetik,
banan-banan arrakastaz egin
dira guztiak, milaka herritarren
ahaleginari esker. Hogei egingo
dira, eta badira batzuk. Hain
zuzen, horixe aukeratu du AEKk aurtengo Korrikarako lelo gisa:
Batzuk; bat eta zuk uztartzen
dituen hitz jolasa. Bakoitzak ale
bat jarriz gero denenak elkartuta
asko izan daitezkeelako mezua,
alegia.
Aurtengo Korrikaren asmoa
euskaratik urrunduta daudenengana iristea izango da, Asier
Amondo Korrikaren zuzendariak
azaldu duenez. «Jende horrengana heldu nahi dugu, eta partekatu
nahi ditugu haien kezkak. Ea euskarara hurbiltzerik dagoen. Euskaratik ere haiengana hurbildu
beharko dugu».
Aurreko Korrikak euskaldunen ahalduntzea aldarrikatu
zuen, eta aurten euskararen
mundua ezagutzen ez dutenei
gerturatzeko ahaleginera bideratu nahi ditu indarrak 20. Korri-

kak. «Batzuk leloaren bitartez,
partekatu egin nahi dugu euskara, euskal kultura, gure mundu
hori, euskalduna ez den pertsonarekin. Azken batean, mundu
zabalarekin, erdararen jabe diren
horiekin: gaztelera, frantsesa edo
Euskal Herrian dauden beste hizkuntzak dituzten horiekin».
Mertxe Mugika AEK-ko koordinatzaile nagusiak hiztun guztientzako «aukera berdintasuna» galdegin du «eremu guztietan», eta argitu du euskararen
alde egitea ez dela beste inoren
kontra joatea. «Hizkuntza baten
alde egitea guztien alde egitea da.
Kultura unibertsalaren alde egitea».

‘‘

Partekatu egin nahi
dugu euskara, euskal
kultura, gure mundu
hori, euskalduna ez den
pertsonarekin»
Asier Amondo
Korrikaren zuzendaria

«Hizkuntza baten alde
egitea guztien alde
egitea da;
kultura unibertsalaren
alde egitea»
Mertxe Mujika
AEK-ko koordinatzaile nagusia

19. Korrika, Auritz inguruko errepidean, Nagorerako bidean, 2015eko martxoaren 27an. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

Kultura aniztasunaren bidetik
osatu du Xabier Zabalak hogeigarren Korrikaren abestia. Balkanetako erritmo eta doinuak proposatu ditu, eta zirku giroko melodiekin hauspotuko du korrikalarien ahalegina. Zirku giroan ageri
dira, halaber, kantan parte hartu
duten musikariak, Hiru Damatxo
Ideia Faktoriak egin duen bideoklipean. Artista ezagunak aritu
dira elkarlanean: Izaro Andres,
Petti, Miren Narbaiza, Jurgi Ekiza,
Oihana Fernandez, Jarauta 69
txaranga eta Oreka TX txalapartari bikotea. Uxue Alberdi bertsolari eta idazleak jarri dizkio hitzak. «Bat, izan bat, egin bat / bat
zuk eta bat nik. / Bat, denok bat /
bat eta batzuk gara / hona-hara /
euskara bat, mundu bat», dio
kantaren leloak.
Horrez gain, dokumental bat
ere aurkeztu du Korrikak, bideari
ekin aurretik. Batzuk: euskararen lau aurpegi dokumentala
ekoitzi dute Hiru Damatxo Ideia
Faktoriak eta AEK-k, elkarlanean.
Lau pertsonaren kasua jasotzen
du dokumentalak, testuinguru
linguistiko desberdinetan bizi direnak eta hizkuntzarekiko duten
loturan ere aldeak dituztenak.
Maika Etxekopar aktore eta kantaria, Ander Larunbe itzultzailea,
Elena Caballero La Basu rap abeslaria eta Dani Alvarez kazetaria

dira protagonistak. Euskaraz bizitzeko eta euskarara hurbiltzeko
dauden askotariko bideak islatu
nahi izan du Hiru Damatxoren
dokumentalak.
Hurrengo 11 egunetan Korrikak zabalduko duen ideiarekin
bat datorrela azaldu du Amondok. «Euskal Herriko esparru
desberdinetara iristeko, euskaldun batzuen aniztasuna erakutsi
nahi izan dugu».

Kultura, iraun artean
Askotariko kultur jarduerek lagundu ohi dute Korrika, lasterketak irauten duen artean, eta aurten ere hala izango da. Antolatzaileek azaldu dutenez, euskal
gizarteak Korrika babesteko egiten duen «ahalegin ekonomikoa
eta militantea nolabait itzultzeko» osatu dute Korrika Kulturaleko eskaintza.
Korrika Kulturala otsailaren
9an abiatu zen, baina hainbat saio
eskainiko ditu oraindik, apirilaren 7ra bitartean.
Egitarauan eskaintzen direnen
artean dira Kepa Junkera eta Sorginak taldearen Maletak ikuskizuna, Kukai dantza taldearen Oskara plazara, Erradikalak gara
bertso eta bakarrizketa ikuskizuna, eta Mikel Martinez eta Patxo
Telleriaren Ez dok hiru! Euskal
musikaren benetako istorioa antzezlana.

KORRIKA KULTURALA
Korrika Kulturalak hainbat ekitaldi
eskainiko ditu, apirilaren 7ra arte.
‘Erradikalak gara’
Ane Labaka bertsolariaren eta Beatriz Egizabal antzezlearen ikuskizuna. Bertsoak eta bakarrizketak
uztartu dituzte.
Ostiralean. Hernaniko (Gipuzkoa) Biteri kultur etxean,
20:00etan. Sarrera: 7 euro.
Apirilak 1. Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) kultur etxean, 20:00etan. Sarrera: 5,5 euro.
‘Ez dok hiru! Euskal musikaren
benetako istorioa’
Mikel Martinez eta Patxo Telleriaren antzezlana.
Ostiralean. Durangoko (Bizkaia)
San Agustin kulturgunean,
19:00etan. Sarrera: 8 euro.
Ostiralean. Igorreko (Bizkaia) Lasarte aretoan, 20:00etan. Sarrera:
10 euro.
Apirilak 7. Tolosako (Gipuzkoa)
Leidor aretoan, 19:00etan. Sarrera: 8 euro.
‘Maletak’
Kepa Junkera trikitilariaren eta
Sorginak taldearen musika ikuskizuna.
Ostiralean . Derioko (Bizkaia) kiroldegian, 20:30ean. Sarrera: 10
euro.
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20. Korrikaren ibilbidea
Otxandiotik abiatuko da Korrika, gaur, eta Iruñean bukatuko da, apirilaren 9an. Guztira, 2.535 kilometro
egingo ditu lekukoak, eskuz esku, 11 egunez, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan barrena.
Amurrio
Orozko

Baiona
Bakio

Donibane
Lohizune

Gorliz

Laudio
Arrigorriaga

Hazparne

Lekeitio
Santurtzi

Erandio

Donostia

Ondarroa

Mungia
Derio
Gernika-Lumo

Zumaia

Basauri
Etxebarri
Galdakao

Irun

Orio

Sara

Bilbo

Maule

Hernani

Zalla

Lemoa

Durango

Doneztebe

Azkoitia
Bergara

Zeanuri

Laudio

Baigorri

Eibar

Arrasate

Amurrio

Tolosa

Elizondo

Ordizia
Auza
(Ultzama)

Lekunberri

Legutio
Araia

Altsasu

Aurizberri
Garralda

Irurtzun
Etxarri Arantz

Argantzun

Otxandio

Donibane Garazi

Izaba

Agurain

Iruñea

Gasteiz

Irteera

Helmuga

Trebiñu
Noain
Kanpezu

Lizarra

Burgi

Gares

Irunberri

Zangoza
Tafalla
Lodosa

Mungia
Apirilak 6, osteguna
Gorliz
Sopela
Areeta
Leioa
Erandio
Barakaldo
Portugalete
Santurtzi
Trapagaran
Muskiz

Martxoak 30, osteguna
Otxandio
17:00
Legutio
17:40
Gasteiz
19:02
Langraiz
23:46
Martxoak 31, ostirala
Argantzun
00:32

Tutera
Arguedas
Valtierra
Alesbes
Caparroso
Erriberri
Tafalla

03:48
05:28
05:47
07:25
09:11
11:23
12:02

Baiona
17:24
Angelu
18:25
Biarritze
19:04
Donibane Lohitzune 21:38
Azkaine
23:22
Apirilak 3, astelehena
Sara
00:06

Trebiñu
Bernedo

01:30
04:32

Eslaba
Oibar

14:55
15:58

Senpere
Itsasu

00:56
02:38

Kanpezu
Zubielki
Murieta

06:06
08:13
08:59

Zangoza
Irunberri
Domeñu

16:54
18:38
19:28

Hazparne
Donapaleu
Maule

03:55
07:17
09:55

Lizarra
Zirauki

09:18
11:15

Nabaskoze
Burgi

21:15
22:44

Muskildi
Ainhize

11:13
13:35

Madotz
Astitz

04:01
04:29

Apirilak 5, asteazkena
Orio
00:42

Mañeru
Gares
Mendigorria

11:28
11:59
12:44

Erronkari
Apirilak 2, igandea
Izaba

23:53
00:37

Baigorri
Erratzu
Elizondo

16:35
18:22
19:19

Lekunberri
Betelu
Lizartza

05:01
06:10
06:51

Zarautz
Zumaia
Zestoa

01:31
02:54
03:51

Artaxoa
Larraga

13:36
14:52

Uztarrotze
Itzaltzu

01:07
02:49

Oronoz
Doneztebe

20:15
20:54

Tolosa
Andoain

07:47
09:59

Azkoitia
Elgoibar

05:40
06:22

Lerin
Carcar
Lodosa

16:19
17:32
18:25

Otsagabia
Abaurregaina
Garralda

03:11
04:49
06:18

Ituren
Zubieta
Saldias

21:20
21:45
22:30

Hernani
Astigarraga
Errenteria

11:04
11:44
12:11

Deba
Mutriku
Ondarroa

08:35
09:29
10:21

Andosilla
San Adrian

19:28
19:54

Aurizberri
Auritz

07:11
07:44

Orokieta
23:58
Apirilak 4, asteartea

Oiartzun
Irun

13:03
13:59

Markina
Aulesti

11:19
12:32

Azagra
Milagro
Cadreita

21:18
22:29
23:28

Orreaga
Luzaide
Donibane Garazi

08:01
09:37
10:55

Auza
Eltzaburu
Jauntsarats

15:01
16:06
17:48

Lekeitio
Ea
Elantxobe

14:15
14:54
15:59

Apirilak 1, larunbata
Castejon
00:20

Bidarrai
Kanbo

12:58
14:40

Etxaleku
Latasa

01:34
02:07
02:42

Hendaia
Hondarribia
Pasaia
Donostia
Lasarte

18:45
22:41

Gernika
Bermeo

17:30
19:39

Cintruenigo

Ustaritze

15:40

Irurtzun

03:14

Usurbil

23:39

Bakio

20:58

ITURRIA: AEK

01:57

00:30
00:44

Castejon

Tutera

Sopuerta
Zalla
Balmaseda
Artziniega
Gordexola
Sodupe
Bilbo
Sondika
Derio
Lezama
Larrabetzu
Apirilak 7, ostirala
Lemoa
Igorre
Zeanuri
Ubidea
Gopegi
Murgia
Izarra
Urduña
Amurrio
Aiara

22:00
00:06
01:06
02:08
03:23
03:56
04:57
06:32
06:55
07:46
09:38
10:38
11:18
13:04
14:27
14:56
15:47
16:52
21:58
22:26

Zornotza
Durango
Elorrio
Berriz
Zaldibar
Mallabia
Ermua
Eibar
Soraluze
Apirilak 8, larunbata
Bergara
Urretxu
Zumarraga
Beasain
Ordizia
Ikaztegieta
Alegia
Amezketa
Zaldibia
Ordizia
Idiazabal
Segura
Zerain
Legazpi
Oñati
Arrasate
Aretxabaleta
Leintz Gatzaga
Ozaeta
Dulantzi
Agurain
Araia
Olatzagutia
Altsasu
Bakaiku
Apirilak 9, igandea
Etxarri Aranatz
Uharte Arakil
Etxarren
Errotz
Erize
Berriobeiti

23:10
23:31

Berriozar
Barañain
Zizur

00:49
01:19

Noain
Mendillorri

02:16
03:56

Sarriguren
Uharte
Atarrabia

05:08
05:50
06:42
07:38
08:52
09:11

Antsoain
Iruñea

10:01
11:50
12:45
14:17
14:44
15:31
16:03
16:59
18:46
20:15
21:00
21:29
21:55
22:18
22:43
23:36
00:22
01:51
02:09
02:58
03:55
04:49
05:08
05:47
06:44
07:09
08:23
09:01
09:33
10:38
11:54
12:50
13:37
14:35
16:11
18:14
19:46
21:05
22:26
22:46
23:41
00:16
01:30
02:32
03:02
03:39
04:39
04:46
05:37
06:03
07:01
08:18
08:42
09:01
09:19
09:35

Burlata
Iruñea

09:46
10:03
10:18

Amaiera

12:30
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Korrikaren sortzaileetako batzuk, Irungo Ficoba erakustazokan egin zieten omenaldian. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

Lehen Korrika antolatu zutenak omendu ditu AEK-k, 20. Korrikaren
aitzakian. Lehen bultzada eman izana eskertu diete, eta Korrikak
euskaltzaleak hunkitzeko duen ahalmena nabarmendu dute.

Korrikaren hazia erein
zutenei, uzta eskaini
uskal Herri guztia toki
batera eraman, edo
kanpaina Euskal Herri
osora zabaldu». Horixe
izan zen AEK-ko arduradunek
izan zuten zalantzarik handiena
lehen Korrikaren ideia ernatzen
ari zenean. Hala gogoratzen du
Urtsa Errazti lehen Korrikako arduradun izan zenak. Zalantzak
zalantza, azkenean asmatu zuten
Euskal Herriko txoko guztietan
milaka euskaltzale mugiarazteko
eta hunkitzeko formula. Aurten,
20. Korrikaren aitzakian, ideiaren
sortzaileak omendu ditu AEK-k.
20. Korrika ospatzeko jaialdia
egin zuten Irungo (Gipuzkoa) Ficoba erakustazokan, otsailaren
11n, eta egindako ahaleginaren aitortza jaso zuten Korrikaren sortzaileek. Hunkituta igo ziren
Irungo Ficobako oholtzara oroigarria jasotzera, Korrika babestu
eta antolatzen duten ehunka lagunen txalo artean. Aurtengoan,
ereindakoaren uzta gozoa dastatzea ere badagokie.
Asier Amando Korrikaren
egungo arduradunak eskertu
egin zuen 1980an Korrika martxan jarri zutenen lana. «Zuek
izan zarete milioika pertsonari
bultzadatxoa eman diguzuenak.
Zuek izan zarete lehen kilometro
amaigabe hura korritzen jarraitzen duzuenak, gure oinekin».

E

Korrikaren lekukoa kilometroz
kilometro eta eskuz esku ibiltzeaz
gain, belaunaldiz belaunaldi ere
igaro dela nabarmendu du Imanol Ostolaza sortzaileetako batek.
«Belaunaldien arteko transmisioa agerikoa da: 20. Korrikara iritsi izana eta indartsuago egotea
horren froga da».

‘‘

Zuek [Korrikaren
sortzaileak] izan zarete
milioika pertsonari
bultzadatxoa
eman diguzuenak»
Asier Amondo
Korrikaren arduraduna

«Belaunaldien arteko
transmisioa agerikoa
da: 20. Korrikara iritsi
izana eta indartsuago
egotea horren froga da»
Imanol Ostolaza
Lehen Korrikaren sustatzailea

Ladis Arrosagarai lehen Korrikaren sustatzaileetako baten iritziz, Korrikak «luzaz iraungo
du». Euskal Herria euskalduntzeko helburua lortu arte. «Ez dakit zenbat Korrika beharko diren
horretarako, baina mugimendua
bizia da, eta euskararentzat, oso
garrantzitsua».

Gizarte aldarrikapenen aldeko
kanpainak ohikoak ziren Euskal
Herrian 1980ko hamarkadan, eta
ia denek zuten eredu bera, Erraztiren esanetan. «Garai hartako
deialdiak kontzentrazioak ziren:
Ibilaldia, Kilometroak, Askatasunaren Martxa, Bai Euskarari eta
abar. Guk Euskal Herri osora zabaldu nahi genuen». Hala, hamaika bileraren ondotik, afari batean ondu zen ideia. Ez zen lan
erraza izan irudimenean baizik
existitzen ez zena besteek egingarri ikustea. Herri lasterketa, gau
eta egun gelditu gabe, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan... «Batzuek esan ziguten zoratuta
geundela, hondamendia izango
zela».
Erronkari heldu zioten, ordea,
eta 1980ko azaroaren 29tik abenduaren 7ra, eskurik esku egin
zuen bidea lekukoak, Oñatitik
(Gipuzkoa) eta Bilboraino.

Hunkitzeko ahalmena
Lehen lekukoa abiatu zenetik lasterketak sortzen duen zirrara goraipatu zuen Amandok 20. Korrikaren jaian. «Euskara izan zen
mugitu zintuztena, eta mugitu zineten. Gero, gu mugitu ginen.
Gutako bakoitzaren barruak mugitu dituzue. Hunkitzen gara gure
herritik, auzotik edota etxe azpitik Korrika pasatzen denean».
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orrika 1980an
sortu zenetik
egin diren hemeretzi lasterketetan, hainbat ezaugarri
finko izan dira: lehen kilometroan, pertsona edo talde esanguratsu batek eraman ohi du lekukoa;
azkeneko metroak, berriz, AEKko kideek egiten dituzte, lekuko
barruko mezuaren egileak lagunduta; Korrika bakoitzak izan ohi
du kanta bat, lelo bat eta omendu
bat. Aldi berean, ezaugarri horietako bakoitza bereizia izaten da
Korrika guztietan.
Euskararen aldeko lasterketaren 37 urteko historian, tentsio
politikoak izan dira. Adiskidetzeak ere bai. Euskarari lotutako azken hamarkadetako gertakariek
isla izan dute Korrikaren mezuetan, omenduen aukeraketan...
Euskalgintzari lotutako gertakarien errepasoa egiteko ere balio
du Korrikaren historiari begiratu
bat emateak. Hona lehenengo
Korrikatik 19.era arteko laburpen
bat.

K
Ramon Labaien euskaltzale eta Donostiako alkate izandakoa, lekukoarekin, Donostian, 11. Korrikako azken kilometroan. EDURNE KOCH / ARGAZKI PRESS

Korrika aldatuz joan da sortu zenetik igaro diren 37 urteetan. Aldi
bakoitzerako aukeratu duen leloak, omendu dituen pertsonak eta izan dituen
gorabeherak euskalgintzan izan diren gertakarien isla ere badira.

Denboraren lekukoa

1. KORRIKA (1980)

Oñatin (Gipuzkoa) hasi zen,
1980ko azaroaren 29an, Korrika
Euskal Herria! lelopean, eta Bilbon bukatu zen, abenduaren 7an.
Guztira, 1.820 kilometro egin zituen.
Lekukoa Bilbora iritsi zenean,
barruko mezua falta zen: Rikardo
Arregik Euskaltzaindiari idatzitako eskutitza. Ondorioz, AEK-ren
diskurtsoa irakurri zen soilik.
Arregiren mezua ez irakurri
izanak eta diskurtsoaren edukiek
gaiztotu egin zituen AEK-k Euskaltzaindiarekin eta EAJrekin zituen harremanak.
Lehen Korrikak Xabier Peña
idazle eta irakaslea omendu zuen.
2. KORRIKA (1982)

Ezkerrean, 8. Korrika Nafarroako Eslaba herrira iristen, 1993an. Eskuinean, 7. Korrikaren azken kilometroa, Baionan, 1991ko martxoaren 24an. ARGAZKI PRESS

Iruñetik Donostiara artekoa izan
zen 2. Korrikaren ibilbidea. 1.822
kilometro luze izan zen. 1982ko
maiatzaren 22an hasi eta hilaren
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30ean amaitu zen. AEK, euskararen alternatiba herritarra; Korrika, herriaren erantzuna euskararen alde izan zen orduko leloa.
Lehenengo Korrikako okerra
konpontzeko, Rikardo Arregi
omendu zuten, eta bigarrenean
iritsi zen haren mezua amaierara.
Lasterketa arriskuan izan zen,
Nafarroako Gobernadore Zibilak
herrialdea zeharkatzeko baimena
ukatu ziolako Korrikari. Amore
eman zuen azkenean. Bestalde,
EAJren zuzendaritzak Korrika diruz ez laguntzeko eskatu zuen.
3. KORRIKA (1983)

Euskaraz eta kitto! izan zen aukeratutako leloa. Baionan hasita,
1.960 kilometro egin zituen 3. Korrikak, 1983ko abenduaren 3tik
11ra bitartean. Bilbon amaitu zen,
eta hiriko poeta berritzailea
omendu zuen: Gabriel Aresti.
4. KORRIKA (1985)

Atharratzetik (Zuberoa) Iruñera,
Euskal Herria zeharkatu zuen
Korrikak, Herri bat, hizkuntza
bat lelotzat hartuta. 1985eko
maiatzaren 31tik apirilaren 9ra
bitartean, 1.927 kilometroko bidea egin zuen lekukoak. Piarres
Lafitte euskaltzaina omendu
zuen laugarren lasterketak, hura
hil eta hilabetera.
5. KORRIKA (1987)

Hendaiatik (Lapurdi) Bilbora,
2.085 kilometroko ibilbidea egin
zuen 5. Korrikak, 1987ko apirilaren 3tik 12ra bitartean. Euskara
zeurea leloa zabaldu zuen. Balendin Enbeita izan zen aldi hartan
omendua, eta haren seme Jonek
abestu zuen aitak idatzitako mezua, amaierako ekitaldian.
6. KORRIKA (1989)

Euskara Korrika eta kitto. Euskal
Herriak AEK leloak egin zuen 6.
Korrikaren 2.100 kilometroko bidea, Iruñea eta Donostia artekoa.
1989ko apirilaren 14tik 23ra izan
zen. Jose Migel Barandiaran antropologoa eta euskaltzalea
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omendu zuen Korrikak, hura
oraindik bizirik zela.
7. KORRIKA (1991)

Gasteizek hartu zuen lehenengoz
Korrikaren hasiera, 1991ko martxoaren 15ean, eta lehenengoz
egin zituen azken metroak Bidasotik iparraldera. Baionan amaitu
zen, 2.100 kilometroko bidearen
ondoren, martxoaren 24an. Remigio Mendiburu Korrikaren lekukoaren sortzailea omendu
zuen euskararen aldeko lasterketak, hura hil eta hurrengo urtean.
8. KORRIKA (1993)

Iruñean hasi zen 8. Korrika, eta
Bilbon amaitu zen, 2.120 kilometroko bidea eginda. 1993ko martxoaren 26tik apirilaren 4ra bitartean ospatu zen, eta Denok maite
dugu gure herria euskaraz izan
zen leloa. Martin Ugalde kazetari,
historialari eta idazlea omendu
zuen Korrikak, Euskaldunon
Egunkaria sortu zuen taldearekin batera. Mezua, berriz, Joxemi
Zumalabek idatzi zuen. Korrika
Kulturala kanpaina sortu zen.

nak, berriz, Joan Mari Torrealdaik
egin zituen, AEK-ko kideekin batera. Torrealdairena izan zen lekuko barruko mezua.
11. KORRIKA (1999)

Hamaikagarren
Korrikak
1+1=hamaika. Zu eta ni euskaraz
hautatu zuen lelotzat, eta 11
omendu izan zituen: Pedro Miguel Etxenike, Joxe Ramon Etxebarria, Jose Angel Iribar, Maitena
Araguas, Etxepe enpresa, Mendia
optika, Laudioko ikastolaren sortzaileak, Argiñe Iturregi, Euskalerria Irratia, Arantza udalerria eta
Maiatz editoriala. Bakoitzari bere
arloan euskararen alde egindako
lana aitortu zioten. Korrika hark
Iruñetik Donostiarainoko bidea
egin zuen, 1999ko martxoaren
19tik 28ra bitartean.
Eusko Jaurlaritzak lehen aldiz
parte hartu zuen modu ofizialean
Korrikan, 1997an AEK-k eta gobernuak harremanak bideratu
ondotik. Azken metroak Ramon
Labaien euskaltzale eta politikariak egin zituen, alkate izan zen
hirian. Hura izan zen Korrika
hartako mezuaren egilea.

9. KORRIKA (1995)

Donibane Garazin abiatu zen 9.
Korrika, 1995eko martxoaren
17an, eta hilaren 26an iritsi zen
helmugara, Gasteizen; Jalgi hadi
euskaraz lelopean egin zituen
2.150 kilometro. Mikel Laboa
omendu zuen aldi hartan. Laboak
berak eraman zuen lekukoa azken metroetan, eta harena izan
zen lekuko barruko mezua.
10. KORRIKA (1997)

Lehenengo Korrika gogora ekarri
zuen 10.ak, eta ibilbide eta lelo
bertsuak aukeratu zituen. Arantzazuko santutegitik abiatu (Oñati, Gipuzkoa), eta Bilbora egin
zuen bidea, 1997ko martxoaren
14tik hilaren 23ra. Euskal Herria
Korrika! aukeratu zuen lelotzat.
Euskaltzaindia hemezortzi urtez
gidatu zuen Luis Villasante
omendu zuen Korrikak, eta hark
egin zituen lehen metroak. Azke-

12. KORRIKA (2001)

XXI. mendeko lehen korrikak
globalizazioaren gaiari heldu
zion. Mundu bat euskarara bildu
izan zen leloa. Gasteizen hasi
zuen bidea, martxoaren 29an, eta
apirilaren 8an amaitu, Baionan.
Juan Jose Ibarretxe izan zen Korrikaren lekukoa eraman zuen lehen lehendakaria. Andoni Egaña
bertsolariak egin zuen azken kilometroa lekukoarekin, eta berak
idatzi zuen mezua kantatu zuen.
Euskal Herriko Bertsozale Elkartea izan zen omendua.
13. KORRIKA (2003)

Maulen hasi eta Iruñean bukatu
zen 13. Korrika. 2.150 kilometro
egin zituen, 2003ko apirilaren
4tik 13ra bitartean. AEK-rekin
herri bat geroa lantzen leloa zabaldu zuen. Euskaldunon Egunkariaren kontrako polizia opera-

zioak eta haren itxierak eragin
zuzena izan zuten. Martxelo Otamendi orduko Euskaldunon
Egunkariaren zuzendariak idatzi
zuen mezua.
Nafarroako Gobernuak Korrika Iruñean sartzea debekatu
zuen, baina antolatzaileek auzitara jo, eta debekua indargabetzea
lortu zuten.
13. Korrikak Ez Dok Hamahiru
mugimendua omendu zuen, eta,
harekin batera, euskal kulturaren
pizkundea bultzatu zuen belaunaldi oso bat.
14. KORRIKA (2005)

Beren burua euskalduntzeko erabakia hartu zuten pertsonak
omendu zituen 14. Korrikak. Euskal Herria euskalduntzen. Ni ere
bai! izan zen leloa. Haiekin batera, hilabete batzuk lehenago hil
zen Andolin Eguskitza euskaltzaina ere omendu zuen. Tere
Irastortza Euskal Idazleen Elkarteko lehendakari zenak irakurri
zuen mezua. Eguskitzak euskararen ikaskuntzari buruz esaten zituenak biltzen zituen. Ibilbidea
Orreagan (Nafarroa) hasi zen,
2005eko martxoaren 10ean, eta
Bilbon bukatu, hilaren 20an.
2.350 kilometro luze izan zen guztira.
15. KORRIKA (2007)

Heldu! zioen 15. Korrikaren leloak, eta hainbat mezutarako eman
zuen: Heldu hitzari!, Heldu lekukoari!, Heldu elkarlanari!, Heldu
euskarari!, Heldu herriari!. Karrantzatik (Bizkaia) Iruñera egin
zuen 2.360 kilometro bidea, martxoaren 22tik apirilaren 1era bitartean. Euskal emakumeak
omendu zituen Korrikak aldi horretan, euskararen transmisioan
izan duten garrantziarengatik.
Xabier Amuriza eta Miren Amuriza izan ziren mezuaren egileak,
eta azken metroetan lekukoa eraman ostean kantatu zuten, Iruñeko ekitaldian.
16. KORRIKA (2009)

Ordura arteko korrikarik luzeena
izan zen 16.a. Tuteratik (Nafarroa)
Gasteizera, 2.503 kilometro egin
zituen, 2009ko martxoaren 26tik
apirilaren 5era bitartean. Ongi
etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira izan zen leloa. AEK-k
euskara ikasi eta gero ondorengo
belaunaldiei transmititu dietenen
ahalegina omendu zuen. Hala, gai
hura jorratu zuen Bidaia intimoakizeneko dokumentala prestatu
zuen, Jon Maia bertsolariak zuzenduta. Pirritx eta Porrotx pailazoek egin zuten aldi hartarako
mezua, eta haiek irakurri zuten
Gasteizko amaiera ekitaldian.
17. KORRIKA (2011)

Euskalakarien Korrika izan zen
17.a. Hau da, euskara maitatu,
ikasi eta erabiltzen dutenena.
Maitatu, ikasi, ari... Euskalakari
leloa zabaldu zen. Trebiñutik
(Araba) Donostiara egin zuen bidea, 2011ko apirilaren 7tik 17ra.
Ilaski Serrano eta Kike Amonarriz
telebistako aurkezleek idatzi zuten mezua, eta Euskaltzaindia
izan zen urte hartako omendua.
18. KORRIKA (2013)

Euskara batasunerako elementu
gisa aurkeztu zuen Korrikak
18.ean, Eman euskara elkarri leloarekin. Andoaindik (Gipuzkoa)
abiatu zen, eta Baionarainoko bidea egin zuen, 2013ko martxoaren 14tik 24ra bitartean. AEk-k
euskara ikasten ari zirenak
omendu zituen, euskaraz bizi
ahal izateko urratsa egiteagatik.
19. KORRIKA (2015)

2015eko martxoaren 19an hasi
zen, Urepelen (Nafarroa Beherea), eta Bilbon amaitu zen, hilaren 29an. 2.500 kilometro egin zituen lekukoak, eta, harekin batera, Lorea Agirre Jakin aldizkariko
zuzendariak idatzitako mezuak.
Euskara erabiltzearen garrantzia
nabarmendu zuen Agirrek. Hain
zuzen, Euskahaldun izan zen 19.
Korrikaren leloa. Durangoko
Azoka omendu zuen AEK-k.
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Bi haur lekukoa elkarrekin eramaten, Bilbon, 19. Korrikaren azken kilometroetan. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

Amezketan eta Abaltzisketan 1989an pasatu zen azkenengoz Korrika.
Herritarrak aldiro mugitu dira inguruko herrietara lasterketan parte
hartzera, baina aurten mimoz ari dira Korrika hartzeko prestaketetan.

Itxaronaldiak 28 urte
iraun du Txindokipean
spaldiko aldarrikapena zuten Amezketan
eta Abaltzisketan (Gipuzkoa) Korrikaren
itzulera. «Beti osatzen genuen
Korrika batzordea, eta kilometroa egitera ondoko herrietara joaten ginen. Korrikakoei esaten
genien: ‘Ea berriz gogoratzen zareten gurekin, eta ea pasatzen zareten gure ingurutik’», adierazi
du Jokin Artolak. Korrikaren antolakuntza lanetan dabil bi herrietako batzordeetan. 1989an
Korrika Amezketa eta Abaltzisketatik pasatu zeneko bideo irudiak eskuratu dituzte, eta bi herrietan egin dituzte bideo emanaldiak. Azken Korrikako
bizipenak berritzeko balio izan
diete orduko irudiek.
Apirilaren 8an pasatuko da Korrika Amezketa eta Abaltzisketatik. Amezketara iritsiko da lehenik, 05:47an. «Proposamena da
nahi duenak jaia luza dezala, eta,
horretarako, tabernariekin hitz
egin dugu. Goizaldean jaikiko direnentzat, baratxuri zopa emango dugu. Korrika egin ondoren,
gosaria izango da».
Korrika iritsi aurretik, Amezketan eta Abaltzisketan izan diren
prestaketa lanetan jendearen

A

erantzuna «txukuna» izan dela
nabarmendu du Artolak. Hala
nabaritu da, esaterako, egin diren
laguntza kanpainetan. Herriko
enpresa eta elkarteei kilometroak
erosteko proposamena egin zaie,
eta izan duten jarrerarekin pozik
da Artola. «Abaltzisketan lau kilometro eta erdi erosi dira, eta
hori, 300 biztanleko herri batentzat, emaitza ederra da. Amezke-

emanaldia antolatu zuten bi herrietan. Horrez gain, Korrika festa
ospatu zuten igandean, Amezketan; pintxoak, edaria eta musika
izan ziren herriko plazan.

Korrikan, lehenengoz

Abaltzisketan, berriz, batukada
tailerra antolatu dute Ines Barrendegik eta Sorgi Ahuirrek larunbaterako. Barrendegi Uruguaikoa da, eta Ahuir,
Valentziakoa (Herrialde
Katalanak). Elkarrekin
bizi dira Abaltzisketan.
Biak ari dira euskara ikasKorrikakoei esaten genien:
ten, eta lehenengoz parte
‘Ea berriz gogoratzen zareten
hartuko dute Korrikan.
gurekin, eta ea pasatzen
«Bizilagun batek emazareten gure ingurutik’»
ten dizkigu klaseak bere
Jokin Artola
Abaltzisketa eta Amezketako Korrika batzordeak
etxean, boluntario, eta
poliki-poliki ari gara
tan ere lau kilometro saldu dira, ikasten», adierazi du Ahuirrek.
eta ez dago batere gaizki».
Valentziarra izaki, Korrikaren giKaleko giroari dagokionez, be- sakoa den Correllengua ezagurriz, azken astean berotu da, batez tzen zuen aurretik. Barrendegik,
ere. Aurretik, Gure Esku Dago- aldiz, ez du sekula halakorik ikuren galdeketaren prestaketak si. «Oso ikusgarria iruditzen zait,
hartu du protagonismoa herrian. eta oso sinbolikoa. Oso polita da
Galdeketa egin eta gero, ugaritu nola irudikatzen duen gizarteaegin dira Korrikarekin lotutako ren borroka, identitate bat eta
ekintzak.
mundu bat den hizkuntzaren
Joan den astean, Euskararen alde, belaunaldiz belaunaldi zainlau aurpegi dokumentalaren tzeko eta ez galtzeko».

‘‘

BERRIA
Asteazkena, 2017ko martxoaren 29a

X b 20. Korrika

Otxandiarrentzat gertakari historikoa da 20. Korrika herritik abiatzen ikustea,
eta prestaketa lanetan parte hartzeko gogo bizia erakutsi dute. Biharko, herriko
kaleak apaindu dituzte; horrez gain, Korrikaren historia ezagutzeko ibilbide
bat antolatu dute, eta okasiorako prestatu duten antzerkia egingo dute.

Otxandio, ilusioz gaindi
orrikaren lehen eguna antolatzen hasi
direnetik, helburu bat lortzeko ari dira
lanean Otxandion: jendeak 20.
Korrika oroitzen duenean, Korrika hura non amaitu zen galde diezaiola bere buruari. Hau da, inork
ez dezala ahaztu non hasi zen.
«Guretzat egun historikoa
da», azaldu du Joseba Irazabal
Otxandioko AEK-ko irakasleak.
Ilusioa kalean sumatzen dela deritzo. Korrikaren abiatzea antola-

K

tzeko herritarrek agertu duten
gogoa nabarmendu du. Joan den
urrian hasi zen talde eragilea Korrika hasiera antolatzeko lehen
bilerak egiten. Ezustekoa urtarrilean heldu zen, prestaketa lanetan parte hartzeko deia herritar
guztiei zabaldu zitzaienean. «Zinema aretoan egin genuen bilera,
eta ia-ia bete egin genuen. Jende
pila bat etorri zen. Horietako batzuk, kanpotik. Herriko jendeak
ez zituen ezagutzen. Erantzuna
oso ona izan da. Hor banatu genituen lanak: nork antolatuko azpiegiturak, nork bazkaria, nork

txosnak...», azaldu du Irazabalek. Eginkizun bakoitzerako talde
bana osatu dute. «Herri erraza da
horretarako; jende guztiak parte
hartu nahi du».
Herritarrek Korrikari ekarpena
egiteko adierazi duten gogoaren
ondorioz, hasierako asmoak aldatu egin dituzte, eta luzatu egin
dute Korrikaren harira antolatu
dituzten jardueren zerrenda.
Bihar bertan, lasterketa abiatuko den egunean, Korrikarekin lotutako apaingarriz josita hartuko
ditu Otxandiok bisitariak. «Nahi
duguna da kanpotik datorren
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jendeak ikustea Otxandio Korrika herri bat dela. 20. Korrika denez, ibilbide bat egingo dugu Korrikaz Korrika, herrian barrena.
Ibilbide musikatua izango da».
Korrikaren historiari begiratu
bat emateko aukera lehenagotik
baliatu dute otxandiarrek. Joan
den asteburuan elkartu ziren herria auzolanean apaintzeko, eta,
bide batez, asteburu osorako egi- Otxandioko herritarrak, Korrikaren
taraua antolatu zuten, herri baz- harira antolatu duten euskara
kari, joko, elektrotxaranga eta tailerrean. JAIZKI FONTANEDA / ARGAZKI PRESS
umeentzako zinema eta guzti.
Herria apaintzeko elementuen
artean, kartoizko edo goma aparrez egindako lekukoaren erre- buruzko tailerrean, joan den
plika handi bat egitea erabaki zu- martxoaren 11n.
ten antolatzaileek, baina Alberto
Hilabeteko asteburu guztietan
Barrondo artisauak egurrezko le- izan da Korrikaren abiatzearekin
kuko erraldoi bat egin du, haritz lotutako ekitaldiren bat, eta heenbor batetik aterata, eta herriko rrian giroa ongi berotzea lortu
plazan jarri dute ikusgai. Korrika- dela deritzote antolatzaileek. «Iaren ostean ere herrian oroigarri ia egunero egon da talderen bat
gisa utzi asmo dute.
Korrikari eskainitako ibilbide
musikatuaz gain, bihar goizean,
Korrikako kanten koreografiak
dantzatzeko aukera izango dute
umeek; horrez gain, dultzainek
kaleak girotuko dituzte, eta zurezko jolasak izango dira.
«Ia-ia egunero egon da
Arratsaldean, berriz, 15:45ean, talderen bat elkartuta
Otxandioko herritarrek Korrika- Korrikaren inguruko
ren hasiera egunerako prestatu ekintzaren bat
duten ikuskizuna eskainiko dute. prestatzen»
«Aurrera Korrika izeneko an- Joseba Irazabal
tzerki bat prestatu dugu, kanta, Otxandioko AEK-ko irakaslea
musika, dantza eta zirkua ere uztartuko dituena», adierazi du Ira- elkartuta Korrikaren inguruko
zabalek. Ikuskizuna prestatzeko, ekintzaren bat prestatzen».
antzerki asteburua antolatu zuKorrikak ez du Otxandio aldiro
ten martxoaren lehen astebu- zeharkatzen. «Nahiko herri baruan. Antzerki ikastaroa egin zu- kartua da, eta, Korrikak egiten
ten bi egunetan, entseguetarako duen bidearen arabera, Otxanelkartu ziren, eta Otxandioko Ba- diotik igarotzeko buelta handia
gaizan talde feministak Prest eman beharko luke. Azkeneko
gaude antzezlana aurkeztu zuen. Korrika ez zen Otxandiotik pasaKorrikaren harira, euskararen tu, baina aurrekoa, bai», azaldu
egoerari buruz hausnartzeko ere du Irazabalek. Egoera horrek are
baliatu dute beste asteburu bat. bereziagoa egiten du otxandia«Kanpaina bat egin dugu, rrentzat Korrikaren hasiera heOtxandion zenbateko euskara ja- rrian hartzea. «Gure herria dekintza dagoen eta euskara zenbat nez, inoiz baino handiagoa egin
erabiltzen den aztertu eta horri nahi dugu». Bihar, beraz, ez du
buruz hausnartzeko». Dozenaka girorik faltako Korrikaren abiora
herritar elkartu ziren euskarari Otxandiora joaten denak.
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«Familia handi
hau Korrikarekin
ilusionaturik
ikustea oso
interesgarria da»
Alessandro Ruta
Euskara ikaslea
Italiatik Otxandiora (Bizkaia) bizitzera etorria da Alessandro Ruta
kazetaria (Milan, Italia, 1982).
Euskara ikaslea da Otxandioko
AEKn, eta lehenengoz parte hartuko du Korrikan. Lasterketaren
hasierarako prestakuntza lanetan
murgilduta dago, eta lagunekin
Nafarroa aldean kilometro bat
egiteko asmotan da. Sumatzen du
Korrikaren hasiera egun oso berezia izango dela Otxandion, eta
gogotsu dago lekukoa bidean
ikusteko.
Zerk ekarri zaitu Otxandiora bizitzera?

Lehenik eta behin, maitasunak.
Bikotekidea Otxandiokoa da, eta
esan zidan: «Goazen etxera, ala
agur». Finlandiakoa izan balitz,
Finlandiara ere joango nintzen
bizitzera. 32 urtez bizi izan naiz
Milanen, eta pentsatu nuen ongi
egon zitekeela inguruz aldatzea.
Gainera, Euskal Herrian egona
nintzen aurretik, eta ezagutzen
nuen pixka bat.
Zer moduz zabiltza euskara
ikasten?
Bikotekidea AEK-ko irakaslea da.
Milanen izan nuen irakasle hango
kulturgune batean egin zuen
ikastaroan. Orduan egin nituen
lehen urratsak euskararekin.
Gazteagoa nintzenean, hainbat
hizkuntza ikasi nituen: ingelesa,
frantsesa, gaztelera eta alemana
dakizkit. Orain, gustura ari naiz
euskararekin.
Zure lehen Korrika izango da
Otxandion hasiko dena. Nola
irudikatzen duzu?
Bi aurpegi ikusten dizkiot Korrikari. Lehenengoa da lasterka egitearena. Kuadrillarekin kilometro bat erosi dugu Tafalla inguruan (Nafarroa). Goizaldean
egingo dugu korrika. Lagunek
aurretik parranda egiteko asmoa
dutela esan didate, baina uste dut
nik ez dudala halakorik egingo,
eta lotara joango naizela, atseden
hartzera. Bestalde, Korrikaren
antolaketa lan guztia dago.
Otxandion esan didate antzerkian eta kantatzen parte hartzeko. Antzerkia italiarrok barruan

daramagu, eta ongi moldatzen
naiz. Gainera, ikastaroa ere egin
dugu. Beraz, erabat murgilduta
nago prestaketetan.
Nola iruditzen zaizu bizi duela
Otxandioko jendeak Korrikaren
prestaketa?
Otxandiorentzat egun historikoa
dela nabaritzen da herrian. Neure
buruari esaten diot: «Zer-nolako
zortea dudan Otxandion egoteagatik egun garrantzitsu hori bizitzeko!». Familia handi hau Korrikarekin ilusionaturik ikustea oso
interesgarria da.
Zertan nabaritzen duzu otxandiarrek Korrikarekin duten ilusioa?
Jendea jo eta su ari da lanean, Korrikaren lehenengo egunerako
xehetasun guztiak zaintzen. Ikaragarria da. Gainera, Otxandio
toki paregabea da Korrikari hasiera emateko, dituen paisaia
ikusgarriengatik.
Zer iruditzen zaizu Korrikaren
moduko lasterketa bat antolatzea euskararen alde?
Korrikak baieztatzen du Euskal
Herria baturik dagoela. Italian
horrelako zerbait egitea ezinezkoa izango litzateke. Ez dago Euskal Herria bezain batua. Berehala
agertuko lirateke gatazkak batzuen eta besteen artean. Hiri batzuk kexatu egingo lirateke Korrika handik pasatuko ez balitz.
Hemen denak daude elkarrekin
lanean, tipi-tapa, tipi-tapa, eta
oso garrantzitsua iruditzen zait
hori hala izatea.
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orrikalarientzat minutu
gutxiko atsegina dena 11 egunez luzatuko
dute Korrikako
furgonetetako arduradunek.
«Kontuan izan herrietako batzordeetan ari direnak zenbat
egunetan dabiltzan lanean, eta
Korrika segundo batean igaroko
da haientzat. Guk, berriz, aukera
aparta izaten dugu askoz ere
gehiago gozatzeko», azaldu du
Andoni Seijok. 6. Korrikatik ibilbideari lotutako arduretan ibilia
da. Ikuspuntu berezia eskaintzen
du lasterketaren ibilbide osoa furgonetan egiteak. Korrikaz eta haren indarraz jabetzeko begiratoki
paregabea da, ardura horretan
aritu direnen esanetan.
Furgonetan bidea egitearen berezitasunetako bat Korrikaren lekukoa bide osoan eskuz esku aldatzen ikustea da, eta, Seijoren
hitzetan, esperientziak argi utzi
dio lekukoak baduela zerbait
«magikoa». «Lekukoa oratzen
duen edonork irribarre egiten du.
Irribarre, gutxienez. Pozarren negar, sarritan. Emozioak dantzan
izaten ditu ia beti».
Edonola ere, Korrikak momentu hunkigarri asko dituela nabarmendu du Seijok. Bereziki pozgarriak egiten zaizkio euskara egoera okerrenean den inguruetako
oroitzapenak. «Oso hunkigarria
da Oibarren (Nafarroa) lau belaunalditako emakumeak ikustea elkarrekin lasterka. Hunkigarria da
Erriberako (Nafarroa) adineko gizonak, euskaraz jakin gabe ere,
Korrikan parte hartzen ikustea.
Edo Zuberoa aldean gaztetxo
kuadrilla bat ikustea lekukoarekin korrika».
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19. Korrikako furgoneta taldeko kideak. Eskuinean, atzeko lerroan, Andoni Seijo, 6. Korrikaz geroztik ibilbideari lotutako arduretan ibilia. BERRIA

Korrikak Euskal Herriko txoko guztietan pizten duen emozioa egiaztatzeko
aukera izaten dute lasterketaren ibilbidea zaintzen aritzen diren arduradunek.
Lekukoaren botere «magikoa» eta euskara okerren dagoen herrietan bizitako
une hunkigarriak nabarmendu dituzte furgoneta taldean ibilitakoek.

Aparteko begiratokitik
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Euskara egoera okerrenean
den herrietako kilometroak dira
hunkigarrienak Miren Ercillarentzat ere. Ercillak zortzigarrenez
egingo du ibilbidea furgonetan,
eta, haren iritziz, «pribilegio handia» da Euskal Herriko zazpi lurraldeetan jendeak Korrika nola
bizi duen ikusi ahal izatea.
Lasterketak iraun bitarteko
lana «gozatzekoa» izaten den
arren, badira hainbat kontu forgonetako lantaldekoek gertutik
zaindu behar izaten dituztenak.
«Lehenengo eta behin, korrikalariak babestea, eta errepidean
segurtasuna bermatzea. Bestalde,
Korrika herri guztietara orduan
iristea izaten da gure kezka handienetakoa», azaldu du Ercillak.
Azken helburu hori betetzea
zaila izaten dela adierazi du, lasterketa zenbaitetan moteldu egiten delako; hirietan eta herri handietan, bereziki. «Galdutako
denbora berreskuratu egin behar
da. Herrietatik kanpo, korrikalariak kirolariak badira, eta erantzuten badute, erritmoa bizitu
egiten dugu».
Lekukoa ere gertutik zaindu
behar izaten du furgonetako lan-

20. Korrika b XIII

ra eraman du batek edo bestek.
Horrelakoak endredotxoak izaten dira guretzat».

Teknologia lagun

19. Korrikako kideak furgonetan, lasterketa gidatzen, Nafarroako Garralda herrian. JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

‘‘

‘‘

Lekukoa oratzen duen
edonork irribarre egiten
du. Irribarre, gutxienez.
Pozarren negar,
sarritan»

Herrietatik kanpo,
korrikalariak kirolariak
badira, eta erantzuten
badute, erritmoa bizitu
egiten dugu»

Andoni Seijo
Korrikaren furgonetako kide izandakoa

Miren Ercilla
20. Korrikako furgonetako kidea

taldeak. Seijok azaldu duenez,
inoiz, desbideratu egin dute eta.
«Parte hartzen duten gehienek
berena ere sentitzen dute Korrika, eta, hiri bat zeharkatzerakoan, Korrika norbere auzotik pasatzen ez bada, batzuetan, lekukoa
daramana urduri jartzen da. Inoiz
izan ditugu lekukoaren bahiketak. Lekukoa hartu eta bere auzo-

Bi furgonetak zaindu eta gidatzen
dute Korrikaren ibilbidea; batak,
lasterketaren buruan, eta besteak, atzean. Zortzi pertsonako taldea joan ohi da horietako bakoitzean. «Txandatu egiten ditugu
gidari lanak, animatzaile lanak,
lasterketa zaintzekoak...».
Lan horiek egiteko moduak
asko aldatu dira urteekin eta teknologiaren aurrerapenekin. Seijok gogoan du Korrikaren ibilbidearen ardura lehenengoz hartu
zuenekoa. «6. Korrikan, AEK-k
erabakia zuen non hasi eta non
bukatuko zen lasterketaren ibilbidea, baina bitarteko guztia zehaztu gabe zegoen. Sakelakorik
eta halakorik gabe, kide batek eta
biok Euskal Herria zeharkatu genuen autoz, astebetez, kilometroak zenbatzen».
Egun, berriz, Korrikak sakelakoetarako aplikazioa du, nahi
duenak lasterketa non den, zein
abiaduran doan eta leku jakin batera noiz helduko den jakiteko.
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hizpa gisa ditu Korrikak, bere ereduan oinarrituta, sei herrialdetako hizkuntza gutxituen alde sortu diren
lasterketak. Korrikaren arrakasta
ez da Euskal Herrira mugatu, eta
familia geroz eta zabalagoa osatzen ari da mundu zabalean. Horrez gain, geroz eta gehiago dira
zenbait herrialdetako hirietan
Korrika ospatzeko antolatzen diren ekitaldiak. Euskal diasporarekin lotura duten elkarteek antolatu ohi dituzte.
Korrikaren ahizpetan zaharrena da Herrialde Katalanetako Correllengua. Katalanaren aldeko
lehen lasterketa 1993an egin zuten, Mallorcan. 1995ean, antzeko
beste ekitaldi bat egin zuten Valentzian. 1996tik aurrera hasi zen
Herrialde Katalanetako lurralde
guztietan antolatzen.
Galizian Correlingua antolatzen dute 2000. urteaz geroztik,
galizieraren alde. Korrikan egiten
den bezala, lekuko batek hainbat
herri zeharkatzen ditu, eskuz
esku, eta barnean gordetzen duen
mezua jakinarazten da lasterketaren amaieran.
Bretainian, Ar Redadeg lasterketa antolatzen da bi urtez behin,
bretoieraren alde, 2008. urteaz
geroztik. Iaz bosgarrenez egin
zen: 1.700 kilometroko bidea osatu zuen, eta Bretainiako bost departamenduetatik igaro zen, bederatzi gau eta egunez.

A

Ar Redadeg bretoieraren aldeko lasterketa, Bretainian 2008. urteaz geroztik antolatzen dutena. BERRIA

Korrikaren arrakasta dela eta, lasterketaren eredua kopiatu dute
hizkuntza gutxituak dituzten sei herrialdetan. Horrez gain, geroz eta
gehiago dira Euskal Herritik kanpo Korrika ospatzen duten hiriak.

Zazpi ahizpako familia
munduan barreiatuta

Gaelikoaren aldeko Ryth lasterketak Irlanda osoko lurraldea
hartzen du. 2010ean egin zuten
lehenengoz, eta Korrikaren eredua bereganatu du.
Galesen, berriz, 2014. urtean
hasi ziren Korrikaren antzeko lasterketa antolatzen. Ras yr Iarth
du izena. Iaz egin zuten bigarrenez, eta 77 kilometro egin zituen
hiru egunean. Gauez eten egiten
dute lasterketa.
Korrikaren ahizparik gazteena
Hego Amerikan jaio da. Lefkantun izena du, eta maputxeen mapudungun hizkuntzaren ofizialtasuna aldarrikatzeko lasterketa
da. Iaz egin zuten estreinakoz, eta
aurten bigarrenez antolatu dute.

Diaspora ere korrika
Korrika erreferentzia da beste herrialde batzuetako hizkuntz aldarrientzat, eta Korrikari berari geroz eta ekintza gehiago lotzen
zaizkio nazioartean. Euskal etxeen eta Etxepare Euskal Institutuaren bidez antolatzen dira. Hala,
20. Korrika bost kontinenteetako
hainbat hiritan ospatuko dute.
Besteak beste, Buenos Airesen,
Chicagon (AEB), Madrilen, Parisen, Lalitpurren (Nepal), Budapesten, Bruselan, Helsinkin, Bartzelonan eta Londresen. Atzerrian Korrikarekin bat egin nahi
duenak www.korrika.eus webgunean ditu eskuragarri atzerriko
Korriken zerrenda osoa eta harremanetarako bideak.
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Iruñeko Sasoia erretiratu elkarteak egun osoko plana egingo du
Korrikaren harira, bosgarrenez jarraian. Erne ibiltzen dira aldaparik
gabeko kilometroa eta ordutegi egokikoa lehenbailehen erosteko.

Sasoiak iraun artean,
euskarari bultzaka
asoia elkarteak ederki
jarria dio izena bere
buruari. «Zalantzan
egon ginen Sasoia jarri
ala gazte asanblada deitu», dio,
barre artean, Mertxe Saldise
elkarteko kideak. «Kontua ez da
elkartean kartetan jolastea bakarrik. Badira garrantzitsuagoak
diren gauzak», gehitu du Xabier
Subiza kideak. Eta horien artean
kokatzen dute euskararen suspertzea. «Korrika baliatu nahi
dugu esateko euskara geurea ere
badela, eta adineko jendearengana gerturatzeko». Erratzun,
Oibarren, Ablitasen eta Vergalijon (Nafarroa) lasterka ibilitakoak dira, eta, aurten, 60 lagun
inguruk Lakarren (Nafarroa)
egingo dute 20. Korrikako 201.
kilometroa.
Adinak ematen duen eskarmentua ez zaie alferrikakoa, eta
jakin dute Korrikaren inguruan
egun osoko plan borobila antolatzen, 2009ko 16. Korrikaz geroztik. «Normalean, goizeko 11k aldera izango den kilometroa bilatzen dugu, aurretik ederki
gosaldu eta korrika egin ondoren
bazkaltzera joateko», azaldu du
Subizak. Etxetik eramaten dute
jatekoa, eta lekukoa hartu duten
tokitik gertu dagoen herriren batean bazkaltzen dute elkarrekin.
«Abestiren bat edo beste kantatzeko eta elkarrekin hitz egiteko
aukera polita izaten da», Saldiseren esanetan.
Bazkariaren ostean, Nafarroako hainbat txoko ezagutzeko ibilaldiak egin ohi dituzte. «Beti egiten dugu bisitaren bat interes historikoa edo kulturala duen
tokiren batera. Adibidez, urte batean Amaiurren izan ginen, hango gaztelua bisitatzen; Zangozan
ere izan gara herriko monumentuak ezagutzen; Andeloseko hiri
erromatarrean ere [Mendigorria]
izan ginen», azaldu du Subizak.
Lakarreko kilometroaren ostean,
Garesera joango dira: hango historia ezagutzeko ibilbide gidatua
egingo dute, eta egur taila erakusketa bat ikusiko dute.
Egitaraua ongi prestatua dute
20. Korrikarako ere. Garaiz ardu-
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Sasoia elkarteko hainbat kide lekukoarekin, 2009an, 16. Korrikan. BERRIA

‘‘

‘‘

Korrika baliatu nahi
dugu esateko euskara
gurea ere badela, eta
adineko jendearengana
gerturatzeko»

Sasoiarekin lasterka
egiteak xarma berezia
du. 80 urtetik gorako
jendeak ere egiten du
korrika»

Xabier Subiza
Sasoia elkarteko kidea

Mertxe Saldise
Sasoia elkarteko kidea

ratu behar izaten dute, ordea,
eguna behar bezala antolatzeko.
«Korrikaren ibilbidea iragartzen
den bezain pronto, lasterka joaten gara AEK-ra; han, planoa eskatzen dugu, eta aztertzen dugu
zein toki komeni zaigun. Inguruan bisitatzeko tokiren bat duen
ere begiratzen dugu», adierazi du
Subisak.
Korrikan parte hartzen duten
eguna «oso berezia» dela nabar-

mendu du Saldisek. «Korrika
hasi zenetik, ahal izan dudan guztietan parte hartu dut. Umeekin
ikastolan, eta lanean ere bai. Nafarroako Gobernuan egin dut lan,
eta beti erosten genuen kilometroa. Nik bezala, beste kideek ere
Korrika ugaritan parte hartu
dute, baina Sasoiarekin lasterka
egiteak xarma berezia du. 80 urtetik gorako jendeak ere egiten du
korrika».
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na, eta, ondoren, eskuzko erremintekin egin ditut gainontzekoak».
Otxandioko plazan egon da lekukoa ikusgai martxoan, baina
Korrikaren hasiera egunerako tokiz aldatuko dute. Hala ere, Korrikak Otxandio utzi ondoren,
herriko lekuren batean oroigarri
modura jartzeko nahia adierazi
diote Barrondori hainbat herritarrek. «Udalak erabaki beharko
du lekukoa nonbait jarri ala ez. Ez
dakit zer egingo den», adierazi du
Barrondok. Ez du ezkutatu lekukoa herriko kaleren batean ikustea gustatuko litzaiokeela. «Niretzat, ohorea litzateke lekukoa he-

‘‘

Niretzat, ohorea
litzateke lekukoa
herrian ikusgarri
egotea, 20. Korrikaren
oroigarri »
Alberto Barrondo
Otxandioko lekukoaren egilea

Alberto Barrondoren lekukoa, Otxandioko plazan. JAIZKI FONTANEDA / ARGAZKI PRESS

Gutxienez, hiru lekuko ditu Korrikak: lehen
aldietan ibilitakoa, San Telmo museoan
ikusgai dagoena; egun erabiltzen dena; eta,
orain, Otxandion egin dioten kopia erraldoia.

Bi metro eta
erdiko lekukoa
gurrezko zilindro bat
da, baina jostorratza balitz bezala ere irudika
daiteke Korrikaren lekukoa, hari ikusezin batekin zeharkatzen dituen herriak josten
dituena. Korrikaren elementu
sinboliko nagusietakoa da. Milaka herritarrek eskutik eskura
emanez, Euskal Herriko zazpi lurraldeak igarotzen ditu, eta euskararen aldeko mezua gordetzen
du aldiro barrenean. Bada lekukoak indar berezia duela dioenik,
eta, hura heltzerakoan, sentitu
egin daitekeela ziurtatzen dute
eraman dutenetako askok. Leku-
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koa beti da Korrikaren protagonistetako bat, eta hala izango da
20. Korrikan ere. Hemendik aurrera, erreplika erraldoia izango
du Otxandion.
20. Korrikaren iritsierarekin,
lekuko originala baino hogei bider handiagoa den erreplika egin
du Alberto Barrondo artisauak. Bi
metro eta erdi luze da, eta 150 kilo
inguruko pisua du. «Haritz enbor
bat lortu nuen, originalaren neurriak begiratu nituen eta neurri
horien araberako eskalarekin
egurra lantzen hasi nintzen. Hasieran, azala kendu nion, motozerrarekin egin nuen lanik handie-

rrian ikusgarri egotea, 20. Korrikaren oroigarri».
Korrikako arduradunek Donostiako San Telmo museoan
aurkeztu zuten 20. Korrika, iazko
azaroan. Leku esanguratsua aukeratu zuten; San Telmo museoak gordetzen baitu lehen lekukoa, 1999. urteaz geroztik. Remigio Mendiburu eskultorearen
lana da, eta, hain justu, Mendiburu da Korrikak aurten omendu
duenetako bat, euskararen aldeko lehen lasterketaren gainontzeko sortzaileekin batera. 7. Korrikan ere omendu zuten, lekukoaren sortzaile izateagatik, hura hil
eta hurrengo urtean.
Mendiburuk eginiko lekukoa
ordezkatu egin zuten haren moldaketa batekin. Juan Gorriti
artista nafarrak egin zuen. Mendibururen ikasle izandakoa da
Gorriti, eta, haren ustez, lehen
lekukoak bere horretan iraun
behar du: «Gure herriaren historia islatzen duelako». Lekukoa
lasterketetan jasotako eurite,
malko eta izerdi arrastoekin
uztearen aldekoa da.
Erronkazale direnek inoiz Korrikaren egungo eredua are epikoago bihurtu nahiko balute,
proposamena bota du Barrondok: «Otxandioko lekukoa eramango dugu denon artean hurrengo Korrikan». Ez da erronka
makala. Hizkuntza bat, kultura
bat, mundu bat berreskuratzea
ere erronka txikia ez den bezala.
Lan horretan ekarpena egiteko
gogoz direnak asko direla frogatzen ari da, beste behin, Korrika.

