21. Korrika
Ibilbidea b 2-3

Elkarrizketa b 4-5

Omenaldia b 8-9

Korrikak 11 egunez
2.560 kilometro egingo
ditu Euskal Herri osoan

Asier Amondo,
Korrikaren
koordinatzailea

Txillardegiri
merezitako aitortza
eman nahi dio AEK-k

Euskara
aukeratzeko
klika

AEK / KORRIKA

‘Klika’ lelo gisa hartuta, bihar abiatuko
da, Garestik, euskararen aldeko
lasterketa. ‘Klika’ egitea zerbait
aukeratzea da, eta, aurten,
euskara hautatzeko gonbita
egin du Korrikak.

Asteazkena, 2019ko apirilaren 3a

Testuak: Eider Goenaga Lizaso
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Bihar hasiko da Korrika, Garesen
Euskararen aldeko lasterketak 17:00etan emango ditu lehen pausoak, Gasteiz jomuga duela b 2.560 kilometro
egin ostean iritsiko da Arabako hiriburura, apirilaren 14an b Euskararen alde «klika egitea» du helburu Korrikak
Bihar, 17:00etan, Asier Amondok
begi guztiak adi-adi begira izango
ditu, Korrikako koordinatzailea
arduratuko baita 21. Korrikako
mezu ezkutua lekukoan sartzeaz,
urtero legez. Ondoren, lekukoa
eskuz aldatuko da, eta, kilometroz kilometro, berdin ibiliko da:
eskuz esku, gau eta egun, ezertarako gelditu gabe. 2.560 kilometroko bidea egingo du aurten lekukoak; herriz herri, auzoz auzo
eta mendiz mendi, Gasteizera iritsi arte.
Bidean milaka eta milaka euskaldun eta euskaltzale izango
ditu itxaroten Korrikak, pasatu
ahala haren atzetik metro batzuk
edo kilometro batzuk egiteko
zain, bakoitzaren gaitasunaren
arabera. Garestik hegoaldera joko
du, eta Erriberan igaroko du ostiraleko zatirik handiena; larunbatean, Iruñera iritsiko da, 14:20an,
eta hainbat sartu-irten egingo
ditu hiriburuan. Hamabi ordu geroago, Donibane Garazira helduko da, eta, igandean, Mauletik
igaroko da, 07:00etan. Igandean
bertan, Baionara helduko da,
17:50 inguruan. Korrikak ez du
beste hiribururik zapalduko hurrengo ostegun arte; egun horretan, Bilbora helduko da, 11:50 inguruan, eta 16:15 aldean utziko du
Bizkaiko hiriburua. Donostiara,
berriz, apirilaren 12an iritsiko da,
16:30 inguruan.

20. Korrika Garestik pasatu zen unea. IÑIGO URIZ / FOKU

Gasteiz izango da azken hiriburua eta 21. Korrikaren jomuga.
Arabako hiriburura 08:20 aldean
helduko da, eta bueltaka ibiliko
da 12:30era arte. Orduan geldituko da lekukoaren eskuz eskuko
bidaia. Lekukoan sartutako mezu
sekretua milaka lagunen aurrean

irakurri ostean amaituko da 21.
Korrika, eta beste bi urte itxaron
beharko da 22.a Arabako zer herritatik aterako den jakiteko.

Aldaketaren ‘klika’
Klika da aurtengo euskararen aldeko lasterketaren leloa; aukera

bat egitea esan nahi du, eta, horren bidez, antolatzaileek jarrerak aldatzeko deia egin nahi dute:
klika eginez jokamoldeak aldatzea, ohiturak aldatzea, euskara
aukeratzea... «Hautua da euskara ikastea, euskara erabiltzea, inplikatzea, jauzia egitea. Klika egi-

tea da euskaraz ahalduntzea, euskaltegietan matrikulatzea. Klika
da herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak
hartzea». Azken finean, aktibatzeko deia da Klika, eta pertsona
bakoitzari dagokio klika hori egitea.
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2.560 kilometro Garestik Gasteizera
Garestik abiatuko da Korrika, bihar, eta Gasteizen bukatuko da, apirilaren 14an. Guztira, 2.560 kilometro
egingo ditu lekukoak, eskuz esku, 11 egunez, Euskal Herriko zazpi lurraldeetan barrena.
Bakio

Plentzia

Bermeo
Ibarrangelu
Lekeitio

Getxo
Mungia
Portugalete
Gernika-Lumo
Erandio
Muskiz
Balmaseda

Laudio

Murgia

Dima

Otxandio

Amaiera

Ondarroa

Eibar

Oñati

Dulantzi

00:38
01:22
03:31
06:28
07:07
07:44
08:36
10:27
11:25
14:14
16:21
17:06
18:37
19:03
19:55
20:21
22:31

00:16
02:49
05:17
06:35
08:06
09:04
09:43
10:11
11:28
14:05
14:21
15:37

Bastida

Barañain
Berriozar
Antsoain
Txantrea (Iruñea)
Burlata
Uharte
Zubiri
Erro
Auritz
Orreaga
Apirilak 7, igandea
Luzaide
Arnegi
Donibane Garazi
Ainhize-Monjolose
Bunuze
Muskildi
Maule
Sohüta
Sarrikotapea
Donapaleu
Garrüze
Donamartiri
Izturitze
Hazparne
Kanbo
Itsasu
Uztaritze
Baiona
Angelu
Miarritze
Getaria
Donibane Lohizune

Araia

Agurain

Lapoblacion

Usurbil

Kanpezu

Tolosa

Leitza

01:30
01:59
02:41
03:42
04:47
06:12
07:10
07:33
08:31
10:06
10:39
12:10
12:37
13:41
14:31
15:10
16:32
17:52
19:02
19:47
21:38
22:10

Lesaka

Jaunsarats

Irurtzun

Gares

Larraintzar

Irteera
Zirauki

Tafalla

Andosilla

San Adrian

Apirilak 8, astelehena
00:07
Hendaia
00:42
Irun
00:54
Hondarribia
02:52
Bera
03:42
Lesaka
05:09
Etxalar
07:13
Sara
07:58
Azkaine
08:50
Senpere
09:36
Zuraide
09:55
Ezpeleta
10:34
Ainhoa
12:33
Amaiur
13:22
Elizondo
14:18
Oronoz
14:57
Doneztebe
15:03
Elgorriaga
15:23
Ituren
16:47
Ezkurra
18:05
Leitza
18:57
Uitzi
19:23
Lekunberri
21:17
Jauntsarats
22:29
Larraintzar
Apirilak 9, asteartea
Zia
Irurtzun
Etxeberri
Irañeta
Uharte Arakil

00:26
01:01
01:11
02:10
02:25

Azagra

Lerga

Erriberri

Sesma

Larzabale

Muskildi

Donibane Garazi

Cadreita

Agoitz

Gorza

Oibar

Zangoza

Arguedas

Cascante

03:13
03:45
04:45
05:37
06:35
07:14
07:53
08:32
09:36
11:30
13:00
14:32
15:10
15:51
16:55
18:04
19:15
20:47
21:41
22:13

Maule

Irunberri

Tutera

Arbizu
Etxarri Aranatz
Altsasu
Ziordia
Araia
Zalduondo
Agurain
Zuhatzu Donemiliaga
Dulantzi
Maeztu
Kanpezu
Lapoblacion
Ekora
Lantziego
Guardia
Samaniego
Bastida
Urizaharra
Armentiako Bentak
Trebiñu

Sarrikotapea

Garralda
Abaurregaina
Ezkaroze
Orotz-Betelu

Faltzes

Alesbes

Donapaleu

Aurizperri

Zuriain

Iruñea

Allo

Lodosa

Elizondo

Ezkurra

Uharte
Arakil

Lizarra

Amaiur

Doneztebe

Lekunberri

Guardia

16:06
17:48
18:33
18:47
18:59
19:23
20:54
21:53
23:28
23:46

Oiartzun

Hernani

Andoain

Altsasu

Maeztu

Trebiñu

17:00
17:58
18:36
19:25
21:16
22:34
23:26

Elgoibar

Zumaia Zarautz

Baiona

Donibane
Uztaritze Hazparne
Lohizune
Hendaia
Azkaine
Pasaia
Izturitze
Ezpeleta Itsasu
Irun
Bera

Donostia

Azkoitia
Bergara
Zumarraga
Arrasate
Ordizia

Legutio

Langraiz

Gasteiz

Aulesti

Durango

Zeanuri

Amurrio

Urduña

ITURRIA: AEK

Zornotza

Galdakao

Sodupe

Artziniega

Apirilak 4, osteguna
Gares
Zirauki
Lorka
Lizarra
Allo
Sesma
Lodosa
Apirilak 5, ostirala
Carcar
San Adrian
Milagro
Tutera
Murchante
Cascante
Tutera
Arguedas
Cadreita
Faltzes
Erriberri
Tafalla
Makirriain
Olleta
Lerga
Eslaba
Zangoza
Apirilak 6, larunbata
Irunberri
Nabaskoze
Ezkaroze
Abaurregaina
Garralda
Orotz-Betelu
Lakabe
Nagore
Agoitz
Sarriguren
Mendillorri (Iruñea)
Zizur

Derio

Bilbo

Bokale

Miarritze

Añastro
22:45
Argantzon
23:11
Apirilak 10, asteazkena
Langraiz
00:07
Abornikano
02:22
Izarra
02:35
Murgia
03:16
Ametzaga
03:36
Urduña
05:39
Amurrio
06:11
Aiara
07:10
Laudio
08:17
Arakaldo
09:12
Arrankudiaga
09:25
Arrigorriaga
10:25
Basauri
10:53
Galdakao
12:12
Larrabetzu
13:43
Zamudio
14:34
Derio
14:55

15:20
Loiu
15:49
Erandio
16:54
Leioa
18:29
Urduliz
19:00
Barrika
19:08
Plentzia
19:14
Gorliz
20:24
Sopela
20:56
Berango
21:16
Getxo
22:59
Santurtzi
23:35
Portugalete
Apirilak 11, osteguna
00:05
Sestao
00:31
Barakaldo
01:58
Trapagaran
02:30
Ortuella
03:15
Abanto
04:04
Muskiz
05:03
Galdames
06:40
Gueñes
07:44
Balmaseda
08:57
Artziniega
09:51
Gordexola
10:40
Sodupe
11:27
Alonsotegi
11:52
Zorrotza (Bilbo)
16:04
San Ignazio (Bilbo)
16:25
Erandio
16:46
Loiu
18:09
Mungia
20:12
Bermeo
20:59
Mundaka
21:25
Busturia

21:38
Murueta
22:11
Gernika-Lumo
23:16
Kortezubi
Apirilak 12, ostirala
00:28
Ea
01:32
Lekeitio
03:40
Markina-Xemein
04:47
Berriatua
05:06
Ondarroa
06:00
Mutriku
07:04
Mendaro
07:36
Elgoibar
08:59
Azkoitia
09:34
Azpeitia
11:33
Zumaia
13:00
Zarautz
13:47
Orio
15:33
Lasarte-Oria
16:34
Donostia
21:50
Pasai San Pedro
22:39
Lezo
22:52
Errenteria
23:41
Oiartzun
Apirilak 13, larunbata
01:24
Hernani
02:26
Andoain
03:29
Villabona-Amasa
04:15
Tolosa
04:46
Ibarra
06:03
Legorreta
06:29
Ordizia
06:42
Beasain
07:01
Lazkao
07:54
Idiazabal
09:27
Ormaiztegi
10:25
Zumarraga
12:13
Oñati
13:31
Bergara
14:55
Eibar
15:29
Ermua
16:21
Zaldibar
16:56
Elorrio
18:55
Durango
19:37
Iurreta
20:05
Zornotza
21:11
Lemoa
21:49
Igorre
22:20
Dima
23:48
Zeanuri
Apirilak 14, igandea
Otxandio
Aramaio
Arrasate
Aretxabaleta
Leintz Gatzaga
Legutio
Urbina
Erretana
Gasteiz
Gasteiz (Amaiera)

01:01
02:02
03:38
04:27
05:30
06:09
07:05
07:54
08:22
12:29
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«Ezagutza, erabilera eta
sustapena elkarri lotuta
dauden hiru osagai dira»
Asier Amondo b Korrikaren koordinatzailea

Asier Amondok (Laudio, Araba,
1969) eromen batean pasatzen ditu Korrika aurreko hilabeteak, eta
azken egunotan bertigoa ere sentitu duela aitortu du. «Beharrezko bertigoa» dela ere badio Korrikaren kordinatzaileak, ordea.
Bihar arinduko omen zaio Amondori bertigo sentsazio hori, euskararen aldeko lasterketa Garestik
(Nafarroa) abiatzen denean.
Nola joan da azken txanpa hau?
Ondo, markatutako erritmoan
joan da dena. Kilometroen salmenta, bestalde, esango nuke
beste batzuetan baino arinago joan dela. Duela lauzpabost aste jada beteta geneuzkan hiriburuak.
Korrikaren koordinatzaile kargua hartu zenuenean, 2013an,
bertigoa aipatzen zenuen. Korrika hurbildu ahala, sentitzen
duzu bertigo hori?
Bai, bai. Gainera, Korrikak berak
Gabonen ostean koska batzuk
gora egiten du; ordu arte beste lasaitasun batekin aritzen gara. Bai-

na, urtarriletik aurrera, etxetik
noiz ateratzen zaren badakizu,
baina ez noiz itzuliko zaren. Korrika hasi aurretik egiten dugu
guk kilometro mordoa errepidean: jende askorekin bilerak egin,
gauza asko lotu... Bertigo hori eta
nerbio hori beti dago, eta uste dut
beharrezkoa dela.
Eta Korrikak irauten duen egunetan?
Orduan, bertigoa beste batzuek
sentituko dute gehiago: furgonetan dabiltzanek, tokian tokiko arduradunek... Korrika abian denean, sentitzen dut nire eskuetatik
ihes egin duela.
«Ahalik eta jendarte zabalenera
iritsi nahi dugu», zenioen elkarrizketa batean. Norengana iristea falta zaio Korrikari?
Argi dago Korrika gero eta pluralagoa dela, baina, gure herrietan,
gure inguruan, badago hainbat
jende oraindik Korrika ezagutzen
ez duena; haiengana iritsi nahiko
genuke. Gero, badago beste feno-

meno bat: immigrazioarena; eta
haiengana heltzeko helburua ere
badu Korrikak. Hona datorrenak
jakin behar du hemen badagoela
beste hizkuntza bat gaztelaniaz
aparte, komunikaziorako balio
duena eta geure-geurea dena.
Mertxe Mujikak Korrikaren aurkezpenean esan zuen: «Administrazioa aldeko dugu, herritarrak eta eragileak prest daude.
Hortaz, aukera hau harrapatu
behar dugu». Nola eta zertarako
harrapatu?
Nola? Nik argi daukat: administrazio eta gizarte eragileen arteko
elkarlanaren bidez. Eta zertarako? Azken batean, denok bide berean jartzeko, euskararen normalizazioan heldu beharreko
leku guztietara ailegatzeko, eta
normaltasun hori orokorra izan
dadin euskararen arloan. Elkarlanak bilatu behar duena da normala izan dadin euskaraz mintzatzea, euskaraz bizitzea eta euskaraz aritzea.

Administrazioa ez da beti aldeko izan, baina, 20. Korrikan, euskalgintzako eragileen eta administrazioetako ordezkarien arteko kilometro bateratua egin zen.
Inflexio puntu bat?
Bai, nik uste dut horrek mugarri
moduko bat ipini zuela. Irudi bat
baino ez zen izan, baina balio izan
zuen gure artean konfiantzak-eta
sustatzeko, konfiantza eta elkarlan hori areagotzeko...
Beno, argazkia ez zen kasualitatez sortutako irudi bat ere...
Ez, ez zen izan kasualitatea, ez.
Egoera hori landu egin genuen,
eta bilatu genuena izan zen euskararen inguruan zebiltzan eragile guztiak bide berean jartzea.
Gero, bakoitzak bere gauzatxoak
ditu, bere ikuspegiak ditu kontu
batzuen inguruan; baina oso garrantzitsua da gutxieneko batean
behintzat denak bide berean kokatzea, denok bide berean arraun
egitea.
Klika egitea eskatzen du Korri-

IHANA IRIONDO / FOKU

Administrazioen eta eragileen arteko elkarlana ezinbestekotzat du Amondok. Horren
helburua zein den argi du: normala izan dadin «euskaraz mintzatu, bizi eta aritzea».

kak aurten, aukerak egitea, konpromisoak hartzea. Nork eta zer
mailatan hartu behar du konpromiso hori?
Gu eragileengana joan gara, eta
eskatu diegu bakoitzak konpromisoa hartzeko bere neurrian eta
dagokion arloan. Orri zuri batekin joan gara, nork bere buruarekin gogoeta egiteko eskatu dugu,
ea erakunde gisa zer egin dezaketen eta zer konpromiso har dezaketen euskararen sustapenean
eta euskarak aurrerapausoak
eman ditzan; jakinda ere emango
ditugun pauso horiek ez dutela

BERRIA
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‘‘

Korrika bada festa eta aldarrikapena, baina baita AEK-k bizirik
irauteko ezinbesteko diru iturria
ere. Ahaztu egiten da hori?
Hori ezin dugu ahaztu. Guk beti
aipatzen dugu Korrikak bi helburu dituela: bata da euskara sustatzea, eta bestea da AEKri baliabi-

de ekonomikoak ematea, Maulen, Tafallan eta Bilbon gure ikasleek bitarteko berberak izan
ditzaten eta zerbitzua toki guztietara irits dadin. Hortaz, Korrikak
bi urtean behin AEKri ematen
dion hauspoa oso garrantzitsua
da Euskal Herriko hiru eremu
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Berbalagun eta antzeko beste egitasmoekin. Baina ezin dugu ahaztu oraindik masa kritiko handi
bat dagoela euskaraz ez dakiena.
Horiek ikasi behar dute, eta, horiek denek ikasten dutenean, orduan emango ditugu aurrerapausoak erabileran. Sustapena, erabilera eta ezagutza elkarri lotuta
dauden hiru osagai dira, eta hiru
osagaietan jarri behar da indarra.
Euskaraldiak erakutsi du belarriprest-ak dauden neurrian erabilera areagotzeko aukera sortzen dela. Baina belarriprest horiek ere trebatu egin behar dira,
ezta?
Belarriprest-ak masa
kritiko handi bat izatea
behar dugu. Haiei esker,
Gure herrietan, gure inguruan, gainerakoek euskara
badago hainbat jende oraindik erabili ahal izango genuke era normalago eta
Korrika ezagutzen ez duena;
arruntagoetan.
haiengana iritsi nahi dugu»
Korrika egunetan belabehar direla, urrats txiki batzuk rriprest-ahobizi bikotea aktibaikusten ari garela, baina oraindik tzeko deia egin duzue. Zergaasko dagoela egiteko.
tik?
Euskaraz jakiteari dagokionez, Pentsatzen dugu Korrika eta Eusasko aurreratu da, baina erabile- karaldia ezin direla joan modu
ra ez da hein berean hazi. Dago- bakartuan. Ezinbestekoa da sien jakite maila konformatzeko nergiak batzea. Euskaraldian
modukoa da?
240.000 lagun aktibatu ziren, eta
Erabilera sustatzeko, ezagutza onena litzateke horiek 365 eguezinbestekoa da, eta AEKren le- netan aritzea euskaraz; baina guhenengo helburua da ezagutza txienez beste 11 egunez horiek akhorretan eragitea, baina baita tibatzea lortuko bagenu... Pentsaerabiltzeko tresnak eta baliabide- tzen dugu garrantzitsua dela
ak sortzea ere; mintzapraktikekin masa kritiko hori berriro aktibaedo praktikatzeko Gurasolagun, tzea.
administratiboetan egon ahal
izateko.
Mertxe Mujikak Korrikaren aurkezpenean esan zuen doakotasuna oraindik urrun ikusten duzuela.
Urruti dago. Orain urrats batzuk
egin dira, eta maila batzuk doakoak izatea aipatzen ari dira administrazioak. Baina horren inguruan gauza asko daude oraindik
egiteko, eta tristea da nork bere
hizkuntza ikasi ahal izateko dirua
ordaindu beharra. Ez dakit munduan beste inon gertatzen den.
Beraz, nik uste dut urratsak egin

euskararen salbazioa ekarriko.
Hala ere, beti izango dira aurrerako urratsak, eta, beraz, urrats inportanteak. Denok urrats txiki
bat egitea azkenean denontzako
urrats handi bat izan daitekeelakoan gaude, eta eragile guztiei
hori azaldu nahian gabiltza.

21. Korrika
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Antolaketan dabiltzanek diotenez,
Korrikaren hasiera Garesen egiteak
ilusioa eragin du herrian, eta jende asko
bildu du euskararen inguruan.
Ezinbestekotzat jo dute bultzada baliatu
eta aurrera begira jartzea.

Herri bat
Korrikarako
bildua

B

uru-belarri dabiltza lanean Garesen
(Nafarroa), bihar
dena prest egon dadin, eta Korrikaren
hasiera inolako arazorik gabe eta
festa giroan egin dadin. Egun bakarra falta da, baina bi urte dira
Korrika Garestik aterako zela jakin zutela. «Poza hartu genuen
berria jakin genuenean; baina,
aldi berean, argi genuen ardura
handia izango zela», adierazi du

Ane Azkonak. Azkona garestarra
da jaiotzez, lau urte daramatza
AEKn lanean, eta orain Izarbeibarreko euskaltegiko arduraduna
da; dioenez, euskaltegiko ikasle
eta irakasleez gain, ia herri osoa
inplikatu dute egun berezi horren
antolaketan.
Ion Ziriza da horietako bat. Garesera duela zortzi hilabete joan
zen bizitzera, Barañaindik, eta
Korrikaren hasiera ekitaldia koordinatzearen ardura hartu zuen

Ion Ziriza eta Ane Azkona, AEKren Garesko egoitzan. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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bere gain. «Kezka eta bertigoa»
sentitzen du, eta ez da gutxiagorako. Berrehun boluntario inguru ariko dira bihar lanean, eta
5.000 lagunentzako aurreikuspenak egin dituzte. «Horrek herriko biztanleria bikoiztea esan
nahi du», dio Zirizak.
Goizetik hasiko da jai giroa Garesen, 08:30ean, dianekin, eta
egitarauari 12:00etan emango
diote hasiera: kale animazioa,

ikusteko aukera. Garesen Korrika egiten duenak herria ezagutzeko aukera izango du», azaldu
du Zirizak.

Aukera bat

Korrika Garesen hasteak herrian
eragin duen ilusioaz hitz egin
dute Azkonak eta Zirizak. Baina
hori baino gehiago izatea nahi
dute. Aukera gisa ikusten dute,
Garesen euskarari beste bultzada
bat emateko aukera gisa.
«Korrikaren hasiera soilik hogei herrik ezagutu
dute, eta gu izango gara
21. herria. Hori oso konLehenengo Euskaraldiarekin,
tuan hartzekoa da»,
eta orain Korrikarekin, ari da
esan du Zirizak, «baina,
osatzen euskararen inguruko
‘zein ondo Korrika
komunitate bat»
hemen hasiko da’ esateAne Azkona
Izarbeibarko euskaltegiko arduraduna
tik harago joan behar
dugu; hori da, behintzat,
«Korrikaren hasiera soilik
gure filosofia».
hogei herrik ezagutu dute, eta
Korrikaren hasierak
gu izango gara 21. herria. Hori
herrian utziko duen
oso kontuan hartzekoa da»
«ondareari» erreparatu
Ion Ziriza
nahi diote biek. «LeheKorrikaren antolatzailea
nengo Euskaraldiarekin
erraldoiak, kontzertuak, DJak, eta orain Korrikarekin, ari da osaherri bazkaria, txosnak... tzen euskararen aldeko talde bat,
16:30ean, Korrikaren hasierako euskarak biltzen duen komunitaekitaldia izango da. Eta, te bat. Eta hori ere bada asmoa,
17:00etan, herritarrek hain luza- Korrikaren bidez sare bat sorroan itxarondako momentua tzea», gehitu du Azkonak. Ineriritsiko da: Korrikari hasiera tzia hori baliatu, eta euskararen
emango zaio. «Herriari buelta aldeko dinamika transbertsal bat
handi bat emango zaio; ez da martxan jartzea nahiko luke Ziriizango beste ekitaldietan bezala, zak: «Pentsamendu, joera eta
justu-justu ematen baitzuen adin guztietako jendea bilduko

‘‘
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duena, eta epe luzeago batera begira jarriko dena».
Garesen euskarak duen egoerari dagokionez, Azkona baikor
dago. «Hezkuntza publikoan
1983-1984 inguruan jarri zen D
eredua. Beraz, ezagutza aldetik
asko aurreratu da. Gainera,
orduan D ereduan hasi ziren
umeen guraso batzuk ere euskara ikasteari ekin zioten, semealabei laguntzeko. Orain, D ereduko lehen belaunaldi haiek
guraso dira, eta seme-alabak D
ereduan dituzte. Ume horien
gurasoak euskaldunak dira, eta
hainbat kasutan baita aitonaamonak ere».
Erabileran eragitea da orain
erronka. Horretan Euskaraldiak
eragina izan duela aitortu du
Azkonak, eta Korrikak eragin
hori indartzea espero du. «Garesen denok elkar ezagutzen dugun
arren, batzuetan ez dakizu nork
dakien euskaraz eta nork ez. Euskaraldiak lagundu zigun hori
identifikatzen, eta nik espero dut
Korrikak sakontzen laguntzea».
Barañaindik Garesera joan zenean sorpresa hartu zuela dio Zirizak. «Garesen, non mugitu baldin badakizu, posible da euskaraz
bizitzea, ia erabat. Ez da Lesaka
bat, baina...». Ideia bera berretsi
du Azkonak ere: «Zerbitzu ia denak jaso ditzakegu euskaraz;
orain dela gutxi arte, medikua ere
bai. Aspalditik dago eremu mistoan, eta hori nabari da».
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Euskaldundu zelako eta euskal literatura modernoaren aita izan
zelako omendu du Korrikak Txillardegi; baina, batik bat,
euskara batuaren aita izan zelako, ezinbesteko lan tresna AEKn.

Txillardegiri,
‘klika’ egin zuelako

A

ldaketa egitea da
klika egitea eta
Korrikak, aurten,
klika hainbat arlotan egin zuen
pertsona bat omenduko du: Jose
Luis Alvarez Enparantza Txillardegi. Asier Amondo Korrikako
koordinatzaileak horrela azaldu
ditu Txillardegi omentzearen
arrazoiak. «Batzarrak Txillardegi
omentzea erabaki zuenean, hiru
gauza nabarmendu genituen, bereziki. Batetik, Txillardegi erdalduna Txillardegi euskaldun
bihurtu zela; beraz, klika egin
zuela euskararen alde. Bestetik,
klika egin zuen, literatura egiteko
modu berri eta moderno bat ekarri zigulako. Eta azkenik, eta guretzat, agian, garrantzitsuena:
ezin dugu ahaztu Txillardegi euskara batuaren aitetako bat izan
zela, nahiz eta horrek ez duen

orain arte behar bezalako aitorpenik jaso».
AEKrentzat hori oso garrantzitsua dela nabarmendu du Amondok, euskara estandar hori baitute lanerako tresna nagusia.
Mertxe Mujika AEK-ko koordinatzaileak ere gauza bera nabarmendu zuen, joan den otsailaren
9an, Txillardegiren omenez
Musikenen egindako ekitaldian.
eta esker hitzak izan zituen
harentzat. «Euskararen historian
baldin badago gauza oinarrizko
bat, hori da estandarra sortu
izana: euskara batua».
Azaroan bete ziren 50 urte
Arantzazuko Biltzarrean euskara
batuaren sorrerako agiria izenpetu zutela, eta urteurren horrek
eman zien aitzakia AEKri eta
Korrikari Txillardegiri egiteko 21.
Korrikako omenaldia. Baina
omenaldia konpartitua ari da iza-

ten; AEKren eta Korrikaren omenaldia izateaz gainera, Jakinen
eta EHUrena ere bada. «Jakinek
eta EHUk dagoeneko esku artean
zeukaten liburua; eta guk erabaki
genuenean Txillardegiri omenaldia egitea, Jakinekin jarri ginen
harremanetan. Gero, Kote Camacho dokumentala egiten ari zela
ere jakin genuen. Eta azkenean
hori guztia batu da: omenaldiekitaldia, liburua, dokumentala...
Eta, azkenean, oso modu txukunean ari da gelditzen Txillardegiren omenaldia. Merezitako omenaldia».

Bilduma
Merezitako omenaldi horren barruan daude, beraz, EHUk eta Jakinek abiarazitako Dabilen Pentsamendua bildumako lehen hiru
aleak. Bilduma horrek azken 60
urteetan euskaraz sortutako pen-

tsamendua «dibulgazio mailara
ekartzea» du helburu. «Eta, nola
ez, lehenak Txillardegi behar
zuen izan», adierazi zuen bildumaren aurkezpenean Lorea Agirre Jakineko zuzendariak. Txillardegi. Testu hautatuak saileko

lehen hiru aleak (Euskara batua,
Nazio auzia eta Hizkuntzaren filosofia) Alaitz Aizpuru Joaristik
egindako testu hautaketarekin
osatu dituzte, eta beste hiru kaleratzea aurreikusten dute Jakinek
eta EHUk.
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AEK, Korrika, Jakin eta EHUko
ordezkariak, Txillardegiren
senideekin, otsailaren 9an
Musikenen egindako omenaldi
ekitaldian. ISABELLE
MIQUELESTORENA
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txostenaren aurrekariak, 1964an
egindako Baionako Bileran»,
Bildumarekin batera aurkeztu
zuten, halaber, Txillardegi. Batasunaren pentsalaria biografia,
Miren Rubio Iturriak idatzitakoa
eta AEK, EHU eta Jakinen artean
argitaratutakoa, hau ere Dabilen
Pentsamendua bildumaren barruan.
Txillardegiren hiru buruko
omenaldia osatzen duena, berriz,
Txillardegiren Klika dokumentala da. Jakinek, EHUk
Euskara batuaren urteurrenak eta AEK-k ekoitzia, eta
Kote Camacho zinemaeman die aitzakia AEKri eta
Korrikari Txillardegiri egiteko gileak Eneko Dorronsororen laguntzarekin
21. Korrikako omenaldia
egindakoa. Musikeneko
Korrikak, omenaldia egiteko ekitaldian estreinatu zuten dokugaraian Txillardegi bere osotasu- mentala, eta biharamunean
nean hartu du kontuan, baina, eman zuten ETB1en. «Oso sakabatik bat, arrazoi bati eutsi diote. banatuta» zegoen materiala
Asier Amondoren arabera, «go- bildu dute dokumentala egiteko;
razarre egiteko hainbat arrazoi besteak beste, AEK-k berak, 14.
izanagatik ere, bereziki euskara Korrikaren harira, 2004an Txibatuaren aldeko lana aitortzeko llardegiri egindako elkarrizketa
eta eskertzeko» egiten zaio ome- bat. Txillardegi «umoretsu eta
naldia. «Izan ere, Txillardegik ja- kritiko bat» erakusten du elkarri zituen Arantzazuko Biltzarra- rrizketa horrek. Dokumentala
ren 1968ko euskara batuaren so- Korrikaren webgunean ikus dairrera agiritzat jotzen den teke: www.korrika.eus.
Hiru aleon kontrazalean Txillardegi definitzen duten hainbat
ezaugarri jasotzen dira: «XX.
mendeko bigarren erdiko euskal
intelektual garrantzitsuenetako
bat; 56ko belaunaldiko kidea;
euskara batuaren egile eta eragilea; euskal soziolinguistikaren aitzindaria; lehen euskal eleberri
modernoaren egilea; ETA mugimenduaren sortzaileetako bat;
politikari abertzale eta ezkertiarra».
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Aurten ere Ikastolen Elkarteak Korrikari
buruzko unitate didaktikoa landu du 3-18 urte
arteko ikasleentzat. Erakunde biek «elkarlan
naturalaren fruitu» gisa ikusten dute.

HAINBAT JARDUERA
Korrikari begirako unitate didaktikoak bost ataletan daude banatuta (HH, LHko hiru zikloak eta
DBH), eta hainbat ariketa planteatzen dituzte bakoitzean. Honako
hauek dira adibide batzuk:

Gelatik irten
gabe: lekukoa,
bidea eta kanta

Haur Hezkuntza
Lekukoa. Ikasleek koloretako lekuko bana sortuko dute, eta, horrekin batera, irakasleak lekukoaren sinbologia eta garrantzia azaltzen saiatuko da, umeei galderak
eginez eta haiek duten informazioa baliatuz.
Lehen Hezkuntza

K

orrikak modu berezian elkartzen ditu
AEK eta Ikastolen Elkartea. Eta Korrikaren
inguruan bi urtez behin lantzen
den unitate didaktikoa «elkarlan
naturalaren fruitu» gisa ikusten
dute Asier Amondo Korrikaren
koordinatzaileak eta Koldo Tellitu Ikastolen Elkarteko lehendakariak. Ia hogei urte dira Ikastolen Elkarteak lehen aldiz Korrikaren inguruko unitate didaktikoak
landu zituenetik, eta, ordutik,
hutsik egin gabe atera dute antzeko materiala urte bakoitietan.
Argi dute, ordea, material hori ez
dela soilik ikastoletan lantzeko,
edozein hezkuntza zentrotan jorratzeko modukoak dira bertan
jasotzen diren edukiak.
Unitateak hezkuntza formalaren etapa guztiak hartzen ditu,
Haur Hezkuntzatik 18 urtera bitartean, eta lehen aldiz aukera
izango da osorik online lantzeko,
horretarako sortu duten webgunean. Bestalde, orain arte bezala,
paperean deskargatzeko aukera
ere izango da webgune horretan
bertan.
Iñaki Zapirain Orereta ikastolako irakasle eta unitatearen egileak bestelako berritasunen berri
ere eman du, unitate didaktikoa
prestatzen dutenak aurreko eki-

taldikoa hobetzen eta osatzen
ahalegintzen baitira bi urtez
behin. Ipuinaren audio bertsioa
ere aurten egin dute lehen aldiz.
Graxi izeneko sorgina da Ikimiliklik ipuinaren protagonista, eta
Garestik Gasteizera egindako bidaia kontatuko du. Goiatz Labandibarren ipuinaren audio bertsioan Garazi Urdanpilletak egin ditu
kontalari lanak.
Korrikari eta euskarari buruzko mezu sekretuekin lekukoak
bete eta jolaslekuan ezkutatzea
da beste proposamen berrietako
bat. LH1ekoak hasiko lirateke
horretan, eta hurrengo mailakoek lekukoa topatu eta mezua
osatu beharko dute, berriz ezkutatu baino lehen. Mezua
LH6koena iristen denean, azken
ukituak eman, eta denon artean
irakurriz eta hausnartuz amaituko da ariketa.
Berritasunen zerrenda luzean
daude, halaber, LH2koentzako
Komiklika jarduera, Korrikako
kantekin egiteko Klikaraokea,
LH5 eta LH6koek koreografia berri bat prestatzea Korrikako abestiarentzat, Klikahoot galderaerantzunen jolas digitala, omenduari buruzko material berriak...
Unitate didaktikoko materiala
bost multzotan dago banatuta,
adin tartearen arabera: Haur Hez-

Graxi sorgina, Korrikako unitate didaktikoko ipuineko protagonista.

kuntzako (Hego Euskal Herrian)
edo Ama Eskolako (Ipar Euskal
Herrian) umeak, Lehen Hezkuntzako lehengo zikloa (6-8 urte),
bigarren zikloa (8-10 urte ) eta hirugarren zikloa (10-12 urte), eta
DBH eta DBHO (12-18 urte). Dena
den, adin ezberdineko umeak elkarrekin aritzea eta adinak nahastea ere badu helburu unitate
didaktikoak, eta hainbat proposamen daude horri begira.

Baliabideak, klik batean
Unitate didaktikoaren webguneak bi atal nagusi ditu. Unitate didaktikoen atala adinka banatuta
dago, eta ikasleek erabiltzeko dago prestatuta. Horretarako, be-

raiei dagokien adin tartean klikatu, eta han dute behar duten material guztia: ipuinak, abestiak,
Korrikako petoak egiteko ereduak, bideoak, galdera-erantzunak... Irakasleentzat, berriz, Gida
didaktikoa izeneko atala prestatu
dute. Unitate didaktikoan prestatutako jarduera guztien azalpenak eta aholkuak jaso ditzakete
bertan: jarduera nola garatu, zein
material behar duten, jarduera
bakoitzarentzat erabili beharreko
denbora...
Horrez gain, multimedia atalean, jardueretan erabili beharreko
baliabide digitalak aurki daitezke:
kantak, karaokea, Txillardegiri
buruzko materiala...

1. zikloa: Mapa. Korrika 21en ibilbidea Euskal Herriko mapa batean
zehaztuko dute LH1 eta LH2ko
ikasleek. Mapa gela barruan eskegi, eta eguneko ibilbidearen hasiera eta amaiera markatuko dituzte bertan.
2. zikloa: Kanta. Kantaren hitzak
hutsuneekin idatziz eman, eta hutsune horiek bete beharko dituzte
LH3 eta LH4ko ikasleek. Horretarako kanta edo bideoklipa pare
bat aldiz entzungo dute ikasleek.
Maila guztietan eta Korrikak irauten duen bitartean, sarrera eta irteera orduetan abestia entzutea gomendatzen du unitate didaktikoak.
3. zikloa: Dantzatzera. LH5 eta
LH6ko ikasleek dantza landuko
dute. Ikasleak bost taldetan banatu eta talde bakoitzak abesti zati
baten koreografia osatu beharko
du, zati guztiak daudenean dantza
osorik egiteko. Ikaskide guztiek
ikasiko dute dantza, eta entseguak antolatuko dituzte 2. zikloko
ikasleei dantza irakasteko.
DBH-DBOH
Ipuina. Goiatz Labandibar idazleak Graxi izeneko sorgina protagonista duen Ikimiliklik ipuina idatzi
du Korrikarako. Maila guztietarako
proposatzen da modu ezberdineko lanketa egitea. DBHkoek txikiei
antzerkia egitea da horietako bat.

Gasteizen Klika,
Gasteizen denok Korrika
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20. Korrikako azken kilometroa AEK-k egin zuen; herrialde bakoitzeko arduradunek eraman zuten lekukoa, txandaka. IDOIA ZABALETA / FOKU

1980an, Oñatin egin zituen lehen metroak, eta 2017ko apirilaren 9an, Iruñean, azkenak. Ia 40 urte pasatu
dira AEK-k lehen aldiz Korrika antolatu zuela, eta euskararen lasterketa urtez urte indartuz joan da.

Ia 40 urteko lasterketa oparoa

K

orrikak 21. ekitaldia du aurten, baina, aurrekoetan
eginiko bideari
erreparatu gabe,
nekez uler daiteke Korrikak ia 40
urtean lortu duen guztia. Hona,
ekitaldiz ekitaldi, errepaso azkar
bat.
1. KORRIKA (1980)

Oñatin (Gipuzkoa) hasi zen,
1980ko azaroaren 29an, Korrika
Euskal Herria! lelopean, eta Bilbon bukatu zen, abenduaren 7an,
1.820 kilometro egin ostean. Lekukoa Bilbora iritsi zenean, ba-

rruko mezua falta zen: Rikardo
Arregik Euskaltzaindiari idatzitako eskutitza. Arregiren mezua ez
irakurri izanak eta AEKren diskurtsoak gaiztotu egin zituen
AEK-k Euskaltzaindiarekin eta
EAJrekin zituen harremanak.
Xabier Peña idazle eta irakaslea
izan zen omendua.
2. KORRIKA (1982)

Irun
̃ etik Donostiara, 1.822 kilometro egin zituzten, maiatzaren
22tik 30era. AEK, euskararen alternatiba herritarra; Korrika, herriaren erantzuna euskararen alde izan zen orduko leloa. Lehe-

nengo 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,
abenduaren 3tik 11ra. Bilbon

amaitu zen, eta Gabriel Aresti
omendu zuten.
4. KORRIKA (1985)

Atharratzetik (Zuberoa) Irun
̃ era,
1.927 kilometro egin zituen euskararen aldeko lasterketak, martxoaren 31tik apirilaren 9ra. Leloa: Herri bat, hizkuntza bat lelotzat hartuta. Piarres Lafitte euskaltzaina omendu zuten, hura hil
eta hilabetera.
5. KORRIKA (1987)

Hendaiatik (Lapurdi) Bilbora,
2.085 kilometro egin zituen Korrikak, apirilaren 3tik 12ra. Leloa:

Euskara zeurea. Balendin Enbeita omendu zuten, eta haren seme
Jonek abestu zuen aitak idatzitako mezua, amaierako ekitaldian.
6. KORRIKA (1989)

Euskara Korrika eta kitto. Euskal
Herriak AEK lelopean, 2.100 kilometroko bidea egin zuen Korrikak, Irun
̃ ea eta Donostia artean.
Apirilaren 14tik 23ra izan zen. Jose
Migel Barandiaran antropologo
eta euskaltzalea omendu zuten,
hura oraindik bizirik zela.
7. KORRIKA (1991)

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

Irun
̃ean hasi zen, eta Bilbon amaitu zen. 2.120 kilometroko ibilbidea egin zuten, martxoaren 26tik
apirilaren 4ra bitartean. Denok
maite dugu gure herria euskaraz
izan zen leloa. Martin Ugalde kazetari, historialari eta idazlea
omendu zuten, Euskaldunon
Egunkariasortu zuen taldearekin
batera. Mezua, berriz, Joxemi Zumalabek idatzi zuen. Korrika Kulturala sortu zen.
9. KORRIKA (1995)

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

Lehenengo Korrika gogora ekarri,
eta ibilbide eta lelo bertsuak aukeratu zituzten. Arantzazuko santutegitik (On
̃ ati, Gipuzkoa) Bilbora

egin zuen bidea, 1997ko martxoaren 14tik 23ra. Euskal Herria Korrika! izan zen leloa. Euskaltzaindia hemezortzi urtez gidatu zuen
Luis Villasante omendu zuten, eta
hark egin zituen lehen metroak.
Azkenak, berriz, Joan Mari Torrealdaik egin zituen, AEK-ko kideekin batera. Torrealdairena izan
zen lekukoaren barruko mezua.
11. KORRIKA (1999)

1+1=hamaika. Zu eta ni euskaraz
hautatu zuten lelotzat, eta 11
omendu izan zituen: besteak beste, Pedro Miguel Etxenike, Joxe
Ramon Etxebarria, Jose Angel Iribar, Maitena Araguas, Argin
̃e Iturregi, Euskalerria Irratia eta
Maiatz editoriala. Martxoaren
19tik 28ra, Irun
̃etik Donostiara joan zen. Jaurlaritzak lehen aldiz
parte hartu zuen modu ofizialean
Korrikan. Azken metroak Ramon
Labaien euskaltzale eta Donostiako alkate izandakoak egin zituen.
Hark idatzi zuen mezua bera ere.
12. KORRIKA (2001)

Mundu bat euskarara bildu izan
zen leloa. Gasteiztik Baionara joan
zen, martxoaren 29tik apirilaren
8ra bitartean. Juan Jose Ibarretxe
izan zen lekukoa eraman zuen lehen lehendakaria. Andoni
Egan
̃ ak egin zuen azken kilometroa, eta berak idatzitako mezua
kantatu zuen. Omendua Euskal
Herriko Bertsozale Elkartea izan
zen.

13. KORRIKA (2003)

̃ ean bukatu
Maulen hasi eta Irun
zen, eta 2.150 kilometro egin zituen, apirilaren 4tik 13ra. Leloa:
AEKrekin herri bat geroa lantzen.
Euskaldunon Egunkariaren
itxierak eragina izan zuen Korrikan, eta Martxelo Otamendik idatzi zuen lekukoaren barruko mezua. 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 Korrikak. Leloa:
Euskal Herria euskalduntzen. Ni
ere bai! Haiekin batera, hilabete
batzuk lehenago hil zen Andolin
Eguzkitza euskaltzaina ere omendu zuen. Tere Irastortza Euskal
Idazleen Elkarteko lehendakariak irakurri zuen mezua. Orreagatik (Nafarroa) Bilbora, 2.350 kilometro egin zituen, martxoaren
10 eta 20 artean.
15. KORRIKA (2007)

Heldu! zioen leloak, eta hainbat
mezutarako eman zuen: heldu hitzari, lekukoari, elkarlanari, euskarari, herriari... Karrantzatik
(Bizkaia) Irun
̃era, 2.360 kilometro
egin zituen, martxoaren 22tik
apirilaren 1era. Euskal emakumeak omendu zituen Korrikak, euskararen transmisioan izaniko ga-

rrantziarengatik. Xabier Amuriza
eta Miren Amuriza izan ziren mezuaren egileak.
16. KORRIKA (2009)

Ordura arteko Korrikarik luzeena
izan zen: Tuteratik (Nafarroa)
Gasteizera, 2.503 kilometro. Martxoaren 26tik apirilaren 5era
iraun zuen. Leloa: Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira.
AEK-k euskara ikasi eta gero ondorengo belaunaldiei transmititu
dietenen ahalegina omendu
zuen. Pirritx eta Porrotx pailazoek
egin zuten aldi hartarako mezua,
eta haiek irakurri zuten Gasteizko
amaiera ekitaldian.
17. KORRIKA (2011)

Euskalakarien Korrika izan zen;
euskara maitatu, ikasi eta erabiltzen dutenena. Maitatu, ikasi,
ari... Euskalakari izan zen leloa.
Trebin
̃ utik (Araba) Donostiara
egin zuen bidea, apirilaren 7tik
17ra. Ilaski Serrano eta Kike Amonarriz telebistako aurkezleek idatzi zuten mezua. Euskaltzaindia
izan zen omendua.
18 . KORRIKA (2013)

Euskara batasunerako elementu
gisa aurkeztu zuen Korrikak,
Eman euskara elkarri leloarekin.
Andoainen (Gipuzkoa) abiatu
zen, eta Baionarainoko bidea egin
zuen, martxoaren 14tik 24ra.
AEk-k euskara ikasten ari zirenak
omendu zituen.

19. KORRIKA (2015)

Matxoaren 19an hasi zen, Urepelen (Nafarroa Beherea), eta Bilbon
amaitu zen, hilaren 29an, 2.500
kilometro egin ostean. Lorea Agirre Jakin aldizkariko zuzendariak
idatzi zuen amaierako mezua.
Euskara erabiltzearen garrantzia
nabarmendu zuen. Hain zuzen,
Euskahaldun izan zen leloa. Durangoko Azoka omendu zuen
AEK-k.
20. KORRIKA (2017)

Otxandiotik (Bizkaia) abiatuta,
2.355 kilometro eginda iritsi zen
Korrika Iruñera, apirilaren 9an.
Leloa: Batzuk; bat eta zuk uztartzen dituen hitz jolasa. Bakoitzak
ale bat jarriz gero denenak elkartuta asko izan daitezkeelako mezua, alegia. Lehen Korrika antolatu zutenak omendu zituzten, eta
talde horretan zen Joseba Kanpo,
lau urte lehenago zendua. Haren
senideek eraman zuten lekukoa
lehen metroetan. Lekukoaren barruko mezua Joseba Sarrionandiak idatzi zuen, eta audio baten
bidez entzun ziren Sarasate pasealekuan haren hitzak.
Apirilaren 4an, euskalgintzako
ordezkariek eta Euskal Herri osoko instituzioetakoek kilometro
bateratua egin zuten, Santiago
zubian, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan. Euskara biziberritzeko bidean elkarlanak duen garrantzia irudikatu nahi izan zuten.
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Euskal etxeen bidez, Etxepare Institutuaren bitartez edo modu
autonomoan antolatuta, munduko txoko ugaritan egingo
dituzte euskararen aldeko lasterketak hurrengo 11 egunetan.

Euskara buruan
eta ibili munduan

K

orrikak milaka
eta milaka lagun elkartzen
ditu Euskal
Herrian, herriz
herri, egunez
egun, euskararen alde. Baina, Korrikaren eragina ez da soilik Euskal Herrira mugatzen, eta urteak
dira Euskal Herrikoarekin batera,
munduko hamaika txokotan,
Korrika egiten dutela. «Batzuek
lasterketa moduan antolatzen
dute, gurearen antzera; beste batzuetan, berriz, festa bat edo jaialdi bat izaten da», azaldu du Tito
Serranok, Korrika antolatzen
duen batzordeko kide eta munduan antolatzen diren beste Korriken koordinatzaileak.
Serranok zailtasunak ditu
datozen 11 egunetan munduan
zenbat Korrika egingo diren
zehazteko. Webgunean azken
momentura arte berritzen aritu
dela azaldu du. «Eta duela bi urte
Korrikaren bat kanpoan utzi
genuela badakigun bezala, ziur
aski aurten ere geldituko da aipatuko ez dugun bat». 20. Korrikari
dagokionean, munduan 50etik
gora Korrika egin zirela zehaztu
du Serranok. «Eta aurten gehiago izango dira».
Nazioarteko Korrika horiek
gehienetan asteburuetan antolatzen dira, ahalik eta jende gehiena
biltzeko. Horietako batzuk apirilaren 5-6-7an egingo dira, eta gainerako gehienak 12-13-14an.

Antolaketari dagokionez, hiru
modu nagusi daude. Etxepare
Institutuaren bidez nazioarteko
unibertsitateetan antolatzen
direnak dira horietako bat. Etxepare Institutuak 18 herrialde
ezberdinetako 34 unibertsitatetan du presentzia. «Horietan,
Korrikari buruzko informazioa
jasotzen dute, eta batzuek parte
hartzea erabakitzen dute. Normalean, dozena bat luze izaten
dira. Unibertsitatean dagoen irakasle horrek bere ikasleekin
batera antolatzen du, eta hainbat
ekintza egiten dituzte». Modu
horretan antolatu dira, esaterako, Leipzigen (Alemania), Liverpoolen (Ingalaterra), La Platan
(Argentina), Varsovian (Polonia)
edo Santiagon (Txile)
Bestalde, aurten, Etxepare Institutuak bere gain hartu du lehen
HABEk kudeatzen zuen Euskara
Munduan sarea; hau da, euskal
etxeetan euskara eskolak emateko sortutako sarea. 80 bat euskal
etxe dira guztira. «Horietako
batzuekin lehen ere bagenuen
harreman zuzena, baina Etxepare Institutuaren bitartez, beste
hainbestek bat egin dute Korrikarekin».
Euskal etxeak izan dira, historikoki, Euskal Herritik kanpoko
Korrikak antolatu dituztenak.
Klasiko gisa aipatzen ditu Serranok Paris, Bartzelona eta Berlin
ere bai. «Leku batzuetan antolaketa bikoitza izaten da: Etxepare
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erreflexuen aurkako leiarrekin
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€

Bideo lehiaketa
Etxepare Institutuak euskara
ikasleen bideo lehiaketa bat ere
antolatzen du Korrikaren aitzakian. Bi bideo mota daude: irakurletzetakoek bidalitakoak eta
euskal etxeetakoek bidalitakoak.
Youtuben eta Korrikaren webgunean dauden ikusgai. Atsegin dut
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LASARTE-ORIA • ORDIZIA • TOLOSA

lehena zerbitzu optikoetan

( b a t e g u z k i ta ko a i za n d a i te ke )

Gure betaurreko guztiak
bilduma berrietakoak dira

eta euskal etxea. Maiz gertatzen
zaigu toki beretik Korrika antolatzeko bi eskaera edo proposamen
heltzea, pertsona bi edo gehiago
jartzea gurekin kontaktuan.
Halakoetan, eurak jartzen ditugu
kontaktuan guk, bien artean edo
prest dauden guztien artean
bakar bat egin dezaten».
«Horiek dira modu ordenatuan antolatzen direnak. Baina,
Korrikak duen ezaugarrietako
bat da berez sortzen direla hainbat eta hainbat ekintza, inork
Euskal Herritik bultzatu gabe.
Gurekin jartzen dira kontaktuan,
eta esaten digute, adibidez: ‘Edinburgoko euskaldun talde bat
gara, eta Korrika antolatu nahi
dugu’». Nazioarteko Korriken
koordinazio taldeak material
sorta bat dauka prest horretarako: pankartak, kartelak, itsasgarriak, banderinak, informazioa,
euskarri digitalak.... «Guk horiek
bidaltzen dizkiegu, eta beraiek
konpromisoa hartzen dute egiten
dutenaren informazioa eta argazkiak guri bidaltzeko, eta guk gure
webgunean jartzeko».

www.multiopticasgipuzkoa.com
Kontsultatu itzazu zure optikan kanpainaren ezaugarriak.
Ezingo da beste eskaintza batzuetan erabili.
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19. Korrika, 2015eko martxoan, Berlinen. BERRIA

gehien jasotzen dituzten bi bideoek irabaziko dute, eta arlo
bakoitzeko irabazleak uda honetan egonaldia egin ahal izango du
barnetegi batean. Etxepare Insti-

tutuak ordainduko die Euskal
Herrirako bidaia eta AEK-ak barnetegiko egonaldia.
Azkenik, beste hizkuntza gutxituen alde egiten diren «Korri-

karen ahizpak» aipatu ditu Serranok. «Horiek oso garrantzitsuak
dira guretzat: besteak beste, Bretainian, Galesen, Irlandan, Katalunian eta Galizian egiten dira».
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Euskaltegirik ez duten herri txiki asko
gelditu ohi dira Korrika herritik pasatzen
ikusi gabe. Aurten, Dima eta Bastidatik
igaroko da; euskararen aldeko lasterketak
aspaldi pasatzen ez zituen bi herri.

Aspaldiko
partez hartuko
dute lekukoa

K

orrikaren ibilbidea
zehazterakoan bi
irizpide nagusi
izaten dira: batetik, AEK-k euskaltegia duen herrietatik pasatu behar du Korrikak, eta, bestetik,
ahalegina egin behar da hiriburuetatik asteburuan pasa dadin.
Irizpide horiekin, euskaltegirik ez
duten herri txiki asko gelditzen
dira Korrikaren ibilbidetik at. Herri horietatik AEKri eskaera ugari
egiten dizkiote, Korrikaren hurrengo ekitaldia handik igaro dadin.
Aurten bi dira euskararen aldeko lasterketak aspaldian pasatzen
ez zituen eta aurten igaroko dituen herriak: Dima eta Bastida.
Bastidatik (Araba) hurrengo asteartean igaroko da, apirilaren 9an,
19:15ean; Dimatik (Bizkaia), berriz, apirilaren 13an, larunbatez,
22:20an.
Gorka Elgoibar da Bastidan Korrika antolatzen ari den taldeko
kideetako bat. Gasteiztarra da,
baina Bastidako Ikastolako irakaslea da, eta handik sustatu dute
Korrika Batzordearen sorrera.
Eguberri aurretik egin zuten Korrika antolatzeko lehen bilera
Bastidan. «Arabako Errioxan

irrikan egoten dira Korrika igarotzeko, eta Bastidatik ez zen aspaldi igarotzen. Hemendik pasatu
zen azkena 16. Korrika izan zen,
2009an».

Lanerako gogoz
Euskararen aldeko edozein jarduera Arabako Errioxan ongi etorria izaten dela argitu du, halaber,
Elgoibarrek. Eta hori nabarmena
izan dela Korrika antolatzeko garaian ere. «Jendea gogo biziz zegoen, eta hori igarri da lanerako,
kilometroak erosteko, herria
apaintzeko, Korrika Kulturala
antolatu eta parte hartzeko... Urte
oso berezia izaten ari da guretzat». Bastida inguruko 14 kilometro kudeatu dituzte Korrika
Batzordekoek, eta kilometroak
erraz saldu direla argitu du Elgoibarrek. «Arabako Errioxan beti
izaten da halako kezka bat, eta
guk ere bagenuen, baina oso ondo
joan da dena. Bestalde, egia da
oso ordutegi ona tokatu zaigula
ere, arratsaldean pasatuko baita
herritik».
Korrika Kulturalean hainbat
jarduera egin dituzte azken hilabetean —haurrentzako jolasak,
dantza plaza, ginkana, ardo dastatzea, pilota txapelketa...—, eta

Korrikako mezu ezkutua daraman lekukoa astearte arratsaldean ibiliko da Arabako Errioxan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

jarduera arrakastatsuak izan dira
oro har. Bai Korrikak eta bai Korrika Kulturaleko ekintzek Arabako Errioxan euskarak presentzia handiagoa izan dezan berebiziko bultzada ematen dutela dio
Elgoibarrek: «Korrikak beti laguntzen du horretan, Korrikaren
magiak indar handia du».
Euskaraldiak eta Korrikak epe
nahiko laburrean bat egin izanak,
gainera, bultzada horren indarra
biderkatu duela uste du. «Jendea

dinamizatzea, taldeak sortzea, bilerak-eta euskaraz egitea... alegia,
euskaraz aritzeko aitzakia berriak
topatzea errazten dute gisa horretako dinamikek, eta euskararen
aldeko edozein pauso garrantzitsua da Bastida bezalako herri batean».
Alde horretatik, Elgoibarrek
nabarmendu du gero eta bastidar
gehiagok dakitela euskaraz.
«Euskaldun gero eta gehiago
gara, baina ezagutzatik erabilera-

rako jauzi hori falta da». Irakaslea
izanik, batez ere umeen artekoari
erreparatzen dio Elgoibarrek, eta
umeek euren artean batik bat
gazteleraz egiten dutela dio. «Beraz, Korrika bezalako momentuak bizi izan dituztenean, non
gurasoak euskaraz hitz egiten,
euskararen inguruan mugitzen
eta gauza zoragarri bat egiten
ikusten dituzten... beraientzako
oso inportantea da, eta euskaraz
egitera bultzatzen ditu».

