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rebiñutik Donostiara;
horixe da 17. Korrikak
egingo duen ibilbidea.
Tartean ehunka herri
igaroko ditu lasterketa
erraldoiak, eta lekukoa eskuz
esku igaroko da helmugaraino.
Aurtengo ekitaldian Maitatu,
ikasi, ari… euskalakari izango da
leloa, eta 2.000 kilometro baino
gehiago egingo ditu mezu hori
zabaltzen. Ohikoa den bezala,
Korrikak erakunde bat omenduko
du, eta ohorea Euskaltzaindiari
egokitu zaio.
Iritsi da Korrikaren ordua, eta,
berriro ere, euskararen aldeko lasterketa erraldoiak sostengu zabala jasoko du, egunez egun, eta gau
eta egun. 17. Korrikak Euskal
Herri osoa zeharkatuko du herriz
herri eta hiriz hiri.
Aurreko ekitaldietan bezalaxe,
aurtengoan ere Korrikak bere
leloa zabalduko du zeharkatuko
dituen herri guztietan zehar. Lasterketako 11 egunetan Maitatu,
ikasi, ari… euskalakari leloa
zabaltzen saiatuko dira. Mezu
horren bidez, antolatzaileek euskara maitatu, ikasi eta erabiltzen
duena identifikatu nahi dute. Ildo
horretan, AEK-k eta Korrikak
euskara maitatzen duenari, ikasten duenari eta erabiltzen duenari Euskalakaria deitzen dio. Antolatzaileentzat euskalakaria da
lehenengo hitza euskaraz egiten
duen dendaria; euskaraz sortzen
duen artista; euskara sustatzen
duen herritarra edota euskararen
aldeko neurriak hartzen dituen
herri ordezkaria. Euskalakaria
da ere, hitz egin ez baina ulertzen

T

Instituzio bati omenaldia
Aurtengo Korrikak Euskaltzaindia omenduko du. 1918an bere
sorreraren lehenengo pausoak
eman zituen, eta 1919ko urrian
arautegia egin eta juridikoki sortu
zuten. Euskaltzaindia euskal hizkuntzaz arduratzen den erakunde
ofiziala da, euskararen lurralde
osoa aintzat harturik. Euskara
babestea da bere zeregin nagusia,
eta, euskarari buruzko ikerlanak
egiteaz gain, berari dagokio hizkuntzaren normalkuntzarako
arauak ematea.
Euskaltzaindiak euskara izan
du kezka eta ardura nagusi. Hizkuntzaren egitura linguistikoa
eta gramatikala eraikitzen aritu
da sortu zenetik. Bere historiaren
une erabakigarrienetakoa 1968an
eman zen. Aipatu urtean euskara
batuaren arauak zehazten hasi
zen, eta, egun, inork gutxik zalantzan jartzen du ekimen horren
garrantzia. Horri esker, euskararen biziraupenari eta erabilerari
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duenari euskaraz egiten diona,
ikasten ari dena eta ikasten ari
denarekin mintzo dena, besteak
beste.
Izan ere, antolatzaileek plazaratu duten moduan, «korrika egiteko grina eduki, oinez jakin eta
abiatu egin behar da, erortzeko
beldurrik gabe. Euskaraz egiteko,
maitatu, ikasi eta aritu egin behar
da. Hanka sartzeko beldurrik
gabe». Izan ere, Euskal Herria euskalduntzea da AEKren helburua,
eta, hala, herritar bakoitzaren egitekoa, garrantzia eta protagonismoa aldarrikatu nahi ditu.
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2.507 kilometro egingo ditu Korrikak,
Trebiñutik Donostiara.‘Maitatu,ikasi,ari…
euskalakari’da aurtengo leloa,eta
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bultzada eman zion. Horrela, egunez egun eta bizitzaren esparru
moderno guztietan izan du eragina, eta aipatzekoak dira hedabideetan, literaturan, zientzietan eta
bizitzako beste hainbat alorretan
erabilera eta presentzia lortu
izana. Gainera, euskalduntze
lanean ezinbesteko tresna izan
da.
Baina, euskara batua sortzeaz
gain, Euskaltzaindiak euskalkien
ondarea jasotzen ere jakin du, dialektologiari buruzko hainbat ikerketa eta Euskararen Herri Hizke-
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ren Atlasa izeneko lana egin eta
argitaratu dituelarik.
Egun, alor asko jorratzen ditu
Euskaltzaindiak: onomastika
(pertsona eta geografia izenak,
euskal deituren ortografia....),
literatura, lexikografia (Hiztegi
orokorrak eta berezituak), gramatika, heltzen zaizkien galderak eta
zalantzak argitzea (Jagonet) eta
abar; eta, teknologia berriak erabiliz, etengabe ari dira ahalbide
hobeen bila, lan hori «eraginkorragoa» izan dadin. Bestalde, Euskaltzaindiak aldizka Barne Jardu-

17:19

naldiak egiten ditu, ordura arte
egindako lana berrikusi, kritikatu, eta, zerbaitetan zuzendu behar
izanez gero, halaxe egiteko, bai eta
etorkizunekoa aztertzeko ere .

Kanta
Arrasateko Gose taldeak egin du
17. Korrikaren kanta. Euskalakari
izeneko abestia entzungai izango
da Korrikak igaroko dituen kilometro eta herri guztietan zehar.
Lasterkariak animatzeko indar
handiko abestia da, eta euskarri
ezberdinetan eskura daiteke.
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berdinak bete nahian bildu gara,
eta, horretarako, AEKren laguntza izan dugu», gaineratu du ikastolako zuzendariak.
Burgosko administraziopean
dagoen lurralde honetan euskara
suspertzen ari dela esan daiteke,
eta Argantzunen ikastola sortu zenetik hori nabaritu dutela esan du
ikastolako zuzendariak. «Guk hori
guztia nabaritu dugu ikastola sortu zenetik. Euskararekiko jarrera
oso ona da, baina Korrika hemendik asteak bertakoei ilusio berezi
bat ematen die. Pozgarria da Korrika hemendik abiatzea. Azken urteetan euskararekiko nabaritu
den gorakada hori bultzatzen lagunduko du. Azken urteetako goranzko dinamikari lagunduko
dio», gaineratu du.

Euskararen egoera

ETORKIZUNA. Argantzungo ikastolan gero eta haur gehiagok ikasten dute euskaraz. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

EUSKARAZ KARRIKETAN
Biztanle gutxi bizi dira Trebiñuko Konderrian,baina Argantzunen
ikastola izatea euskara sustatzeko bultzada izan da.
lusioa nagusi izaten da Korrika guztien hasieran. Jende guztia Korrika babestu
eta sostengatzeko prest izaten da. Pausoz pauso ibilbidea betetzeko gogoz izaten da, eta
arazo eta zailtasunak gainditzeko
ez da kemenik faltako. Antzeko
emozioak sentituko dituzte aurten
Trebiñun. Administratiboki Burgoskoa da konderri hori, baina
Arabako lurraldean dagoenez,
bertako biztanleek aire freskoko
ufada bat emango diote Korrikari.
Trebiñuko Konderrian lan egiten duten euskara eragileentzat
garrantzitsua da Korrikaren irteera bertan izatea. Euskararen normalkuntzarako garrantzitsua dela
dio Argantzun ikastolako zuzen-
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SOSTENGUA. Jende ugarik parte hartu zuen 2007an Argantzunen egin
zen Araba Euskaraz ekitaldian. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

dari Ekaitz Lotinak, eta, era berean, laguntza moduko bat. «Trebiñu ezagutzeko bidea da, eta Trebiñun euskararen alde jende asko
dagoela erakusteko balioko du»,
adierazi du.
Korrikaren hasiera kale animazioak girotuko du. Bertsolariak,
txalapartariak, joaldunak, pertsonaia mitologikoak eta abesbatza
bat izango dira korrikaren irteeran. Kontzerturik ere ez da faltako,
Betagarrik, Gosek eta bertako taldeek jendea dantzan jarriko baitute.
Guztia behar bezala antolatzeko, Gutxisolo kultur elkarteak
hartu du ardura nagusia, baina
norbanako ugari ere aritu da. Guztia behar bezala antolatzeko zenbait lantalde sortu dituztela esan
du Lotinak. «Talde bat Korrika
Kulturala antolatzeaz arduratu
da; beste batek, berriz, hasierako
jaialdia antolatu du. Esparru ez-

Trebiñuko Konderrian euskarak
duen egoera Araban duenaren antzekoa da. Ez dela asko erabiltzen
dio Lotinak, baina goraka doala
nabarmendu du. Haren esanetan,
ikastolak asko lagundu du haurrak euskalduntzeko zeregin horretan, eta, modu horretan, familia
asko euskararen inguruan bildu
direla adierazi du. «Olentzeroaren
ospakizunetan, jaietan txosna jartzeko eta bertan parte hartzeko eta
euskal kolektibo baten barruan
sentitzeko mesedegarri izan daiteke ikastola», esan du Lotinak.
Zailtasunak zailtasun, Trebiñuko Konderrian oso pozik daude
euskarak izan duen bilakaerarekin. «Gure haurrak, 4-5 urteko
haur zaharrenak, euskaraz dabiltza guk txintik esan gabe. Euskaraz jolasten dira oso era naturalean, eta bai gurasoak eta bai irakasleak oso pozik gabiltza», dio Lotinak.
Datorren ikasturteari begira
matrikulazio aurreikuspen onak
dituztela esan du ikastolaren zuzendariak. «Datorren urtean inoiz
baino matrikulazio gehiago izango dira, eta hori oso pozgarria da.
42 da kopurua, eta gure marka da
hori».
Guraso asko euskaldun berriak
direla dio Lotinak, eta euskalakariak direla ere esan daiteke; jende
askok euskaraz jakin ez arren euskara maite duen jende «asko» dagoela esan du ikastolako zuzendariak.

elkarrizketa ‹‹ korrika
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ANDONI PORTILLA › GUTXISOLO
EUSKARA ELKARTEKO KIDEA

«Euskal Herrian
gaude,eta normala
iruditzen zaigu
Korrika hemendik
hastea»

«Trebiñuko
euskaldunen
kopurua beste
herrietakoen
antzekoa da»

«Guk badakigu
pauso bat aurrerago
egin behar dugula,
ditugun arazoak
gainditzeko»
«Arabako bihotzean
gaude,eta euskara
eta bestelakoak
normalak iruditzen
zaizkigu»

Lurraldea administrazio aldetik Burgoskoa
izan arren Korrika Trebiñun hastea normala
iruditzen zaiela adierazi du Gutxisolo
euskara elkarteko Andoni Portillak.
JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

Korrika Kulturalerako mendi
martxa, herri kirolen erakustaldia, kantu afariak eta beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, baina
biharkoa erronka handia izango
da Gutxisolo elkartekoentzat.

Korrika Trebiñutik irtengo da;zernolako balorazioa egiten duzu?
Guretzat sari bat da. Trebiñun Korrika hastea oso garrantzitsua da.
Korrika hemendik igarotzen den
bakoitzean antolakuntza lanetan
izaten gara eta hemendik hastea
ohore bat da. Euskal Herrian toki
asko daude hasteko eta gurea aukeratzea pozgarria da.

Lehenengo kilometroan lekukoa
eramatea garrantzitsua izango
da Gutxisolo elkartearentzat,
ezta?
Oso pozgarria izango da, bai. Egindako lanaren aitortza da, eta hori
pozgarria da.

Zer esan nahi du, zuentzat, admi-

nistrazio aldetik Burgoskoa den
lurralde batean Korrika izateak?

Baina Gutxisolok lanean dihardu
euskara existi dadin.

Administrazio aldetik Burgoskoa
izan arren, guk argi dugu nongoak
garen. Euskal Herrian gaude, eta
normala iruditzen zaigu Korrika
hemendik hastea. Guk badakigu
zein den gure herria eta hizkuntza.
Alde horretatik, normala iruditzen zaigu Korrika hemen hastea.

Azken finean, Arabaren barruan
gaude, eta beste planteamendurik
egitea ez dago. Bernedon Korrika
hasiko balitz, agian jendeari normalagoa irudituko litzaioke, baina
guri ere normala iruditzen zaigu.
Arabako bihotzean gaude, eta euskara eta bestelakoak normalak
iruditzen zaizkigu. Gero legeak
edo adminstrazioak dioena beste
kontu bat bada ere, gu arabarrak
gara, eta horrek euskara gurea
sentitzea dakar, eta horretan lan
egiten dugu normal. Hori bai, izaten ditugun arazoak kanpotik
etortzen dira, ez barrutik.

Baina ahalegin bereziren bat egin
beharko duzue, dena behar bezala antolatzeko,ez?
Guk bizitza osoa daramagu horrela, eta ditugun arazoak normalak
iruditzen zaizkigu. Gauzak egiten
hasi baino lehen badakigu pauso
bat aurrerago egin behar dugula
gauzak gainditzeko. Alde horretatik, argi ikusten dugu euskarak
Burgosen ez duela existitzen, baina hemen bizi garenok ahal duguna egiten dugu egoera hori ez nabaritzeko.
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Lurralde eremu zabala da Trebiñu, baina biztanle aldetik txikia.
Nola moldatzen zarete jarduera
guztiak aurrera ateratzeko?
Trebiñuko Konderriak 49 herri ditu, eta jendea bakartuta izaten da,

elakrrengandik urrun. Arrazoi horregatik sortu genuen Gutxisolo
elkartea, hemen bizi diren euskaldunei elkartzeko aukera emateko.
Urtero euskal jai bat antolatzen
dugu, eta 200 lagun inguru biltzen
gara. Hala ere, Trebiñuko euskaldunen kopurua eta administrazio
aldetik Arabakoak diren inguruko
herrietako euskaldunen kopurua
antzekoa da. Alde horretatik, duela hiru bat urte Eusko Jaurlaritzak
inkesta soziolinguistiko bat egin
zuen, eta, haren arabera, Trebiñun
euskaldun gehiago zegoen inguruko herrialdeetan baino.

Korrika Trebiñutik gehiagotan
pasatu izan da. Nola moldatu zarete lekukoa eramateko?
Urte batzuetan gauez pasatu izan
da, eta jendea aurkitzeko arazo
gahiago izaten da. Normalean bilera bat antolatzen dugu jendeari
deialdi bat egiteko, eta jendeapres-

tatzen da kilometro bat egiteko.
Jendea izaten da, eta ez da inoiz
gertatu lekukoa pertsona batek
bakarrik eramatea. Jende asko elkartzen ez bagara ere, kilometro
bakoitzean sei edo zortzi bat izaten
saiatzen gara. Gero herrietara iristean gehiago izaten da, baina beti
izaten da jendea Korrika egiten.

Gutxisolo elkartean zenbat jende
zaudete?
Kide gisa, 30 bat edo. Gero, ostegunero biltzen garen taldetxo bat
gaude, sei edo zotzi lagunekoa,
euskaraz mintzatu eta gure gauzak antolatzeko biltzen garenak.

Argantzunen ikastola izatea garrantzitsua izango da euskara
bultzatzeko,ezta?
Garrantzitsua da euskal toki bat
izatea, baina kontuan izan behar
duzu, agian umeen %80 Gasteizera
doazela ikastera. Nahiz eta inguruan eskola bat izan, gehienak Gasteiza doaz euskara ikastera. Hemengo eredua Gaztela-Leongoa da,
eta gehienak Gasteizera doaz. Argantzungo ikastolak 6 urte arteko
hezkuntza ematen du, eta bertako
jendeak eramaten ditu haurrak batez ere, baina gero Gasteizera eraman behar dituzte. Halere, jendea
oso pozik dago ikastolarekin.
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ESKAINTZA. Bada arropa aukera aurtengo Korrikan. AEK-KORRIKA

KORRIKA EGIN,
JANTZI ETA LAGUNDU
Korrikako dendetara joan eta arropa erostea eta Korrika
Laguntzailea egitea dira Korrikari laguntzeko bi aukera.
orrikan parte hartzeko ohiko modua lasterketan ateratzea
da, baina aukera
gehiago ematen ditu.
Haietako bat Korrikako dendetara

K

joan eta salgai dauden arropa eta
materialak erostea izan daiteke;
beste bat, Korrika Laguntzailea
egitea da.
Materiala 17. Korrikarentzat oso
diru sarrera garrantzitsua da. Ba-

tetik, esan bezala, Korrika martxan
jarri ahal izateko diru sarrera bat
da, eta, bestetik, 17. Korrikaren mezua zabaltzeko tresna garrantzitsua ere bada, euskalakari hitza
arropa erakustearekin batera, me-

zua zabaltzen delako. Korrikako
dendetara joaten direnak eskaintza ugari ikusiko dute. Ohiko
mahuka luze eta motzeko elastikoez gain, izerditako ireki eta itxiak,
txanodunak zein txano gabeak;
prakak; bainujantziak; zapatilak
eta beste aukera batzuk eskaintzen
ditu, besteak beste. «Oraingoz pozik gaude. Biltegia ia hustuta daukagu, baina hainbat arropa Euskal
Herritik sakabanatuta dauzkagu.
Beraz, zaila da oraindik salmentei
buruzko horrelako iritzi bat ematea. Gainera, azken egunetan
gehiago saltzen da», adierazi du Ikerrek, materialeko arduradunak.
Arroparen aurkezpen ofizialik
ez da izan, eta herri bakoitzeko euskaltegiak aukeratu ditu une eta
toki aproposenak arropa aurkezteko.
Donostian, Iruñean, Bilbon,
Lekeition, Portugaleten, Markinan eta Ondarroan Korrikaren
denda ofizialak daude, eta han
eros daiteke Korrikako arropa.
Gasteizek Gabonetako garaian
izan zuen. Bestela ere, kanpoko
denda batzuek ere saltzen dute
Korrikaren materiala, eta www.
korrika.org eta www.euskalherrikoplaza.com webguneetan ere
eskura daiteke.

DENDAK

Laguntzeko era

izango den saltokien zerrenda
duen katalogoa.
Korrika Laguntzaile egiteko,
AEK-ko euskaltegira jo behar da,
edo, bestela, Korrikaren webgunean dagoen galdetegia bete.
Korrikari laguntzeko beste
bidea apirilaren 7an Trebiñura
eta apirilaren 17an Donostiara
joatea eta hasierako eta amaierako ekitaldietan parte hartzea da,
benetako korrikalarien ezaugarri
garrantzitsua den petoa edo bizkarrekoa erosiz, aurretiaz
AEKren edozein euskaltegitan
edo Korrika dendetan edo Korrika
egunean bertan.
Bestetik, Korrikaren izenean
Euskadiko Kutxan zabaldu den
kontu korrontean (3035-0072-020720037810) nahi den diru kopurua
sar daiteke.
Azkenik, Korrika pasatzen den
herri bakoitzetik antolaketa batzordeak izaten dira, eta zenbait
herritan jendea behar izaten da.
Antolatzaileek laguntza guztia eskertzen dute.

Baina Korrikari eta AEKri laguntzeko bide eta aukera gehiago daude, eta horren lekuko Korrika Laguntzaile kanpaina da.
Duela hiru ekitaldi abian jarritako ekimen bat da Korrika Laguntzailea. Izan ere, Korrika urtetik
urtera handituz joan da, eta gauzak prestatzeko eta abian jartzeko,
Korrika Laguntzailea kanpaina jarri zen martxan. Korrika Laguntzaile egiten direnek edo egin direnek, 12 euroren truke, hauxe izango dute: laguntzaile direla
adierazten duen txapa, Korrika Laguntzaile txartela —Euskal Herriko ehunka saltokitan beherapenak izango dituzte txartel horrekin— eta txartela erabili ahal

››Araba
Gasteiz › Eroski Bulevard.
Gasteiz › Larruki.
Laudio › Olympus.

››Bizkaia
Abadiño › Eroski.
Algorta (Getxo) › Julia Learra.
Barakaldo › Eroski Max Center.
Bilbo › Salehi.
Gernika › Paraphernalia.
Elorrio › Orbela.
Ermua › Quetzal.
Santurtzi › Itoiz.

››Gipuzkoa
Eibar › Pitxiak.
Hondarribia › Tirikitrauki.
Orio › Itziar kirolak.

››Lapurdi
Ainhoa › Venta Peio Dantxaria.
Baiona › 4+3=71.
Hazparne › Lurra denda.
Senpere › Koko’t.

››Nafarroa
Altsasu › Iker Kirolak.
Elizondo › Kattalingorri.
Iruñea › Karrikiri.
Lizarra › Gothyka.
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HERRIAREN
AITORTZA
Korrikak Euskaltzaindia omenduko du,
onespen osoa duen arren herritarren
onarpena ere behar duelako.
uskaltzaindia omenduko du aurten Korrikak,
hizkuntza batek aurrera egin dezan hiztunak
behar dituelako eta hiztunek komunikatzeko hizkuntz
araudi bat behar dutelako. Horixe
egin du Euskaltzaindiak sortu zenetik: euskararen lurralde osoa
aintzat hartuta, euskara babestea
izan du xede, eta, euskarari buruzko ikerlanak egin ez ezik, normalkuntzarako arauak ere ematen
ditu.
Hainbat arrazoi eman ditu AEKk Euskaltzaindia omentzeko. Aipagarriena euskara batuaren sorreran izan duen zeregina izan bada ere, garrantzi bera eman dio
AEK-k euskalkien sakontzean
egin duen lanari. Horren haritik,
dialektologiaren inguruan bultzatu dituen lanak eta eguneroko esparruan bere hizkuntza propioan
egitea ahalbidetzea goraipatu du.
Bestalde, omenaldi horrek badu
esker onekoa izatearen arrazoirik,
izan ere, AEKren sorreran Euskaltzaindiak eskainitako laguntza ez
dute ahaztu. «Momentu jakin batean Euskaltzaindiaren magalean
sortu ginen, hark eman zigun estatus legal bat eta erakunde bat eratzeko aukera, eta bakoitzak bere
bidea egin badu ere, esker onekoa
izatea ondo dagoela uste dut»,
adierazi du Korrikako koordinatzaile Edurne Brouardek.
Azkenik, herriaren aitortza jasotzea du azken xedea, «Euskaltzaindiak onespen ofizial osoa badauka, baina guk uste dugu herri
mugimenduak ere onarpen hori
ere aitortzea Euskaltzaindiari»,
gaineratu du Brouardek.
Euskaltzaindiko idazkari Xabier Kintanarentzat, berriz, «oho-

E

rea da guretzat orain arte alfabetatze eta euskalduntzearen alde aspaldidanik hain lan eder, neketsu
eta luzea egiten diharduen talde
hori Euskaltzaindiaz gogoratzea».
Haren esanetan, hasieratik Korrikaren alde izan da Euskaltzaindia,
«gure hizkuntzaren mesedetan
diharduten ekintza guztiekin jokatu ohi duen bezala». Kintanaren
esanetan, Euskaltzaindia ere euskararen ikertze, arautze eta euskal
hiztunen oinarrizko eskubideak
aldarrikatzen aritzen da, «lan hori
Euskal Herri osoaren onerako delako segurantzaz». Euskaltzaindia
txalo bila ez dela ari aitortu du Kintanak, baina besteak norbere lanaren «garrantziaz» konturatzea
pozgarria dela eta horrek aurrerako bidean segitzeko «adorea» ematen diela gaineratu du.
Zeregin ugari ditu egun Euskaltzaindiak, eta horietako bat hiztun
gazteei «gertutik begiratzea» dela
esan du Kintanak. Alde horretatik, gazteen nahiak jakin eta laguntza behar dutenean «eskua
emateko» prest egon behar dutela
dio. Bestalde, Eukaltzaindiak
erronka berriei aurre egin behar
die. «Ofizialtasunak arlo berriak
ekarri dizkio gure hizkuntzari,
oraintsu arte ukatzen zitzaizkionak —irakaskuntza, hedabideak,
administrazioa, zientzia, kirola...—, eta euskara horietarako ere
egokitzea erronka berria dugu
akademian», gaineratu du Euskaltzaindiko idazkariak.

Sorrera
1919an sortu zuten Euskaltzaindia, baina lehenago Eusko Pizkundearen barnean eta XIX. mendearen amaieran euskararen
alorrean zebilen testuinguruan

SARIA. Euskaltzainburu Andres Urrutiak Korrikako arduradunen eskutik oroigarria jaso zuen martxoaren
25ean,Donostiako Kursaalean egindako omenaldian. GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS
kokatu behar da sorrera. Izan ere,
XIX. mendeko euskaltzale eta
idazle ugarik hizkuntzaren defentsarako akademia baten beharra
aldarrikatu zuten. Horien artean
aipatu behar dira Abadia, Duvoisin, Manterola eta Artiñano, besteak beste. XX. mendean, Campion, Azkue, Urkixo eta antzeko
idazleei zenbait elkarte gaineratu
zitzaizkien hasierako aldarrikapen horretan. Testuinguru horren
barrenean sortu zen hizkuntzaren
Herrialde Historikoetako Herri
Erakundeek Akademiaren Hiz-

«Euskaltzaindia
euskararen ikertze,
arautze eta euskal
hiztunen oinarrizko
eskubideak
aldarrikatzen
aritzen da»
XABIER KINTANA
Euskaltzaindiko idazkaria

kuntza Erakundea sortzeko baldintzak.
Bizkaiko Foru Aldundiak eman
zuen Euskaltzaindia sortzeko lehenengo pausoa, 1918an, eta, ondoren, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako aldundiak batu ziren. Denen
artean arautegia onartu eta juridikoki eratu zuten Euskaltzaindia
1919ko urrian. Urtebete geroago,
Euskara aldizkaria abian jarri zuten; bertan, Akademiaren buletin
ofiziala jasotzen zuten, eta erakundearen arauak eta ikerlanak.
Euskaltzaindiaren lehenengo
pauso horiek ez zuten bide luzerik
egin, Espainiako militarren altxamenduak eta ondorengo gerrak
etenaldi bat ekarri baitzuen. 50eko
hamarkadaren amaierak indar eta
lan molde berriak ekarri zituen.
Batetik, Euskaltzaindirako lanbide belaunaldi gazte bat sortu zen,
eta, bestetik, ikastolen bidez euskara irakaskuntzan sartzen hasi
zen, euskarako prentsa indarberritzen hasi eta euskal hiztunak alfabetatzen hasi ziren, besteak beste.

Egoera horrek guztiak eta, batez
ere, hizkuntzaren adierazpen idatziak ugaldu eta zabaltzeak, Euskaltzaindiari eginbehar berriak
ekarri zizkion. Gizartearen eskakizun berriei erantzuteko asmoz,
Arantzazun bildu ziren 1968an, eta
han hizkuntza idatziaren batasunerako oinarrizko arau sistematikoak ezarri zituzten ortografian,
hiztegian, morfologian eta deklinabidean.
Gaur egun Euskaltzaindiak
barne antolamendu konplexuago
batekin lan egiten du, eta lankide
talde zabalago batekin gainera,
betiere euskararen batasun modernotzeak laguntzen ahaleginduz eta hizkuntzaren ezagutza
osoagoa bilatuz —euskalkiak: hizkuntza atlasa; hiztegi eta gramatika arauemaileak...—.
Euskararen lurralde osoa
dauka bere barrutitzat Euskaltzaindiak; Bilbon du egoitza nagusia, eta Baionan, Donostian, Iruñean eta Gasteizen ordezkaritzak
ditu.
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EDURNE BROUARD › KORRIKAREN KOORDINATZAILEA

«Euskararen etorkizuna
ez dago bermatuta»
Euskararen erabileran ahalegin berezi bat egin behar dela uste du
Edurne Brouardek,eta hortik sortu dute aurtengo leloa.
Maitatu, ikasi, ari … euskalakari
da aurtengo leloa, eta erabileran
ahalegin berezia egin behar dela
uste dute AEK-ko arduradunek.
Korrika sinbologiaz betetako ekitaldia da, euskararen eremu guztia
zeharkatzen duen manifestazioa
delako eta lekuko bat erabiltzen
duelako helmugaraino iristeko.

Nola dator aurtengo Korrika, aldaketarik izan al da?
Betiko moduan dator, baina edizio
guztietan berrikuntzaren bat sartu eta programazio ezberdinen bat
egiten saiatzen gara. Ildo horretan, Korrika Kulturalean aldaketak izan dira, eta berrikuntza batzuk ere egin ditugu. Esaterako,
Internet dezente erabili dugu kanpaina aurrera eramateko. Lehiatze berriak antolatu ditugu, bertsopaperez egindako kopla lehiaketa ere, Euskalaklip lehiaketa
Interneten ikus daiteke... Berrikuntzak badaude, baina Korrikaren izpiritu eta muina betikoa da.
Zerbaiti ihes egiteko,edo egoerari
edo norbaiti aurre egiteko egiten
da korrika. Zeri egiten dio ihes Korrikak eta zeri egin behar dio aurre?
Korrikak ez dio ezeri aurre egiten.
Korrika egiten dugu sinbologiaz
betetako ekitaldia delako. Sinbolo
ezberdinak ditu: esaterako, euskararen eremu osoan egiten den manifestaldia da. Bestetik, lekuko
bat du, jakina denez, hutsa dena
eta barruan mezu bat daramana.
Lekuko horrek ere sinbologia bat
darama, esan nahi baita, irten eta
helmugara iristeko esku guztiak
eta hanka guztiak behar ditugula.
Azken ezaugarria korrika egitea
da. Korrika egiten dugu gure hizkuntzaren etorkizuna bermatzea

eskatzen dugulako. Hau da, ez
dugu astirik astiro joateko gure
eginkizun horretan, eta horregatik goaz korrika.

Sasoian mantendu nahi duenak
ere egiten du korrika. Euskararen
sasoia zein dela esango zenuke?
Egun inork ezin du esan euskararen etorkizuna bermatuta dagoenik. Oraindik euskararen egoera
larria dela esango genuke; gaixo
batez hitz egin beharko genuke.
Gaixoa larriago izan da garai batean, eta nik uste dut baloratu egin
behar dela borrokari esker, herri
honek adierazi duela euskara aurrera atera nahi duela, eta, adierazteaz gain, kalean egunerokotasunean lehen baino hobeto goazela
demostratu du; beraz, bere larritasunetik atera nahian gabiltza. Baina oraindik adi egon beharko dugu, eta lan asko egin beharko da
gaixoa larritasun horretatik ateratzeko. Ni baikorra naiz, eta lortuko
dugula uste dugu. Hori bai: lortzekotan, adi egon beharko dugu.

Zeri egon behar dugu adi? Non
daude arriskuak?
Euskarak ez du, egungo baliabideekin, etorkizuna bermatuta. Nire
ustez, oraindik euskararen aurkako eraso gordinak izango dira; eta,
horrez gain, euskaldunak garenok
erabileran sakontzen ez badugu,
atal horri garrantzi berezia ematen ez badiogu, arriskua dago dakigun hizkuntza horrek egunerokotasunean baliorik ez izateko. Bestetik, legediaren aldetik oraindik
akats dezente daude. Iparraldean,
esaterako, ez da hizkuntza bezala
hartzen; Nafarroan, Sagrario Alemani entzun nion euskararen legea egina dagoela gaztelania de-

fendatzeko, eta oso definizio ona
iruditzen zait. EAEn, legedi aldetik berdintasun bat dagoela dirudien arren, benetan gertatzen
dena da gurea dela egoera diglosiko batean dagoena, eta haren etorkizuna bermatzeko ez dagoela legedia nahikorik.

Aurtengo Korrika Trebiñun hasi
eta Donostian amaitzen da; esanahi berezirik al du?
Ez du arrazoi berezirik. Korrikak
hasi eta bukatu egin behar du, eta
horretarako herriak bilatu behar
dira. Egia esan, Trebiñun badago
euskara talde bat bizitza oparoa
duena eta asko mugitzen dena.
Aurreko Korrika Gasteizen amaitu zen, eta amaiera horretan Trebiñuko euskara talde horrek aparteko laguntza eman zigun; eta,
aurtengo Korrikarako, Trebiñuko
herriak, bere alkatearen gutun

«Berrikuntzak
berrikuntza,
Korrikaren izpiritua
eta muina betikoa
da»
«Bere egoera
pertsonaletik
aurrerapausoa
ematen duena da
euskalakaria»
«Erasoak espero
ditugu,gure herrian
euskararen kontra
dagoen jende asko
dagoelako»

da euskaltzalea soilik, ez da euskalduna soilik, bere egoera pertsonaletik aurrerapausoa ematen
duen edonor da euskalakaria.
Ezaugarri nagusia aktibotasuna
dela esango nuke. Gure egoeran
aurrera egiteko jarrera aktibo bat
mantentzen duen edonor euskalakaria da. Horrez gain euskalakaria
baikorra, alaia, ekintzailea eta bizizalea da.

Euskaltzaindia omenduko duzue,
zergatik?
baten bidez, Trebiñun hastea
eskatu zigun. Aurreko guztia kontuan izanda, iruditu zitzaigun
merezi zutela sari bat, eta baiezkoa eman genion. Donostian
amaituko da, hala egokitzen delako. Jakina da Korrikak hamar
urtetik behin hiriburu bat ukitzen
duela, eta aurtengoa Donostiaren
txanda zen. Bestetik, Maitatu,
ikasi, ari …euskalakari mezuarekin Donostia oso ondo datorkigu.
Izan ere, hiriburu guztietan, eta
Donostian ere, erabileraren kontuarekin ahalegin berezi bat egin
behar dugula uste dugu.

Maitatu, ikasi, ari … euskalakari
leloa izango da aurtengoa. Zer
adierazi nahi izan duzue horrekin? Zer da euskalakaria izatea?
Duela bi urte Korrika prestatzen
hasi ginenean, euskararen eta euskalgintzaren egoera zein izango
zen asmatzen edo pentsatzen hasi
ginen. Argi ikusi genuen erabileraren gaia pil-pilean izango zela.
Erabilerarena konpondu gabeko
kontua da, eta Korrikakook gai
hori hartzea eta buru-belarri horretan sakontzen hastea erabaki
genuen. Hala ere, guri arazotxo
bat planteatzen zigun, AEK irakasten jarduten duen erakundea
delako; baina zezen horri heldu,
eta erabileraren aldeko mezua zabaldu behar genuela ikusi genuen.
Hori eginda, euskara ikasi behar
dutenez ezin ginela ahaztu ere ikusi genuen, ezta maitatzen dutenez
ere. Hori dena esateko, erabaki genuen ez geneukan hitz bat asmatzea, eta horixe euskalakari hitza
da. Kalakaria asko hitz egiten duena da, eta euskalakaria euskaraz
hitz egiten duena da. Guk euakalakaria definitu dugu aktibotasun
baten bidez. Hau da, euskararekiko egoera pertsonala zeinahi izanda ere, edozein pauso emango
duen pertsona da euskalakaria. Ez

Korrikaren beste ezaugarri bat da.
Edizio guztietan izan dira omenduak, batzutan pertsona soilak,
bestetan erakundeak eta bestetan
kolektiboak, euskaldun berriak
edo emakumeak omendu genituenean bezala. Aurten Euskaltzaindiari omen egitea erabaki genuen,
hiru arrazoi nagusiengatik: alde
batetik, euskara batuaren sorreran Euskaltzaindiak izan duen
ezinbesteko rolarengatik. Guk
uste dugu hizkuntzari corpus linguistiko bateratu bat eman izanak
ahalbidetu duela euskara bestela
egongo ez litzatekeen esparruetan
egon ahal izatea, unibertsitatean
edo komunikabideetan, esaterako. Ildo horretan euskara batuaren aldeko apustuak aipatutakoa
bermatu egin duela esan daiteke.
Era berean, Euskaltzaindiak jakin
izan du euskara batua bultzatu
duen bitartean euskalkietan
sakontzen. Hala, dialektologiaren
inguruan hainbat lan bultzatu
ditu, eta norberak bere etxean eta
egunerokoan bere hizkuntza propioan egitea ahalbideratu du.
Beste arrazoi bat esker onekoak
izatea da, eta duda barik Euskaltzaindia gure sehaska bezalakoa
da. Guk, garena izateko, herriaren
laguntza behar dugu, baina
momentu jakin batean Euskaltzaindiaren magalean sortu
ginen, hark eman zigun estatus
legal bat eta erakunde bat eratzeko aukera, eta, bakoitzak bere
bidea egin badu ere, esker onekoa
izatea ondo dagoela uste dugu.
Azkenik, eta garrantzitsua dela
uste dut, jakin badakigu Euskaltzaindiak onespen ofizial osoa
duela, eta inork ez du hori zalantzan jartzen; baina guk uste
genuen herri mugimendutik ere
onarpen maila hori aitortzea Euskaltzaindiari. Pauso hori eman
izanaz harro gaude.
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Egungo krisialdi ekonomikoak
nola eragiten du euskalgintzan?
Krisialdia ez da erabakigarria gai
honetan. Diru publikoaren erabileran arazo batzuk badaude. Iparraldean, zerbait aurreratu bada
ere, diru laguntza publikoak
urriak dira. Nafarroan ere, aurrera egin beharrean atzerantz goaz,
eta EAEn, diru laguntza publikoen politika hobea bada ere, oraindik ez da nahikoa. Diru laguntzen
gaia ez dago krisialdiarekin lotuta, politika orokorrarekin baizik.
Nire ustez helduen euskalduntzea
alor estrategikoa da, eta nabaria
da Euskal Herrian ditugun gobernuentzat hori ez dela estrategikoa. Horregatik, euskararen munduari eta helduen euskalduntzeari ematen zaizkion diru laguntzak
ez dira nahikoak egun ditugun jarduera arruntei eusteko. Beste gauza batzuen artean, horregatik antolatu behar izaten du bi urtean
behin Korrika AEK-k. Euskararen eremu osoan euskalduntzea
aurrera ateratzeko Korrikak AEKri aportatzen dion dirua bere biziraupenerako ezinbestekoa da.
Tristea da 31 urte pasa ondoren
gauza bera gertatu behar izatea;
baina hori da gure errealitate gordina. Egun Korrika egin eta asko
gozatzen dugu, baina Korrikaren
helburuetako bat, euskara sustatzeko ekitaldia izateaz gain, AEKri bere iraupena minimoki bermatzen dion diru iturria izatea ere
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ulertze aproposak planteatzen dituzte, gizarteak atzera egin dezan.
Hori gertatuko dela uste dugu. Baina, beste alde batetik, Korrika euskararen aldeko manifestazio erraldoia da, eta hori da Korrikak izan
behar duena. Guk jakin badakigu
Korrika erakusleiho garrantzitsu
bat dela, eta denok modu batez edo
bestez erabiltzen dugula euskaratik haratago doazen aldarrikapenak ere egiteko. Horren kontra ez
dugu ezer konkreturik; baina eskatu nahi diogu euskaltzale orori eta
Euskal Herriari Korrikaren helburuak errespeta ditzaten eta euskararen aldeko manifestazioa egin
dezagun. Bestelako manifestazioak izaten direnean, horietara euskaltzale asko joaten da, eta planteatzen diren leloekin bat egiten dugu bestelako aldarrikapenik egin
gabe. Beraz, ez dugu ulertzen Korrikaren kasuan edo euskalgintzaren mobilizazioetan zergatik ez
den hori gertatu behar.

Trebiñuko PPko alkateak eskaintza egitea pozgarria da.

MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

badela. Hemendik 31 urtera, Korrika arduradunarekin hitz egiten duen kazetari batek Korrika
gozatzeko egiten dugula esatea
gustatuko litzaidake, eta ez behar
dugulako.

Aurreko Korrikan presoen argaz-

kiak zirela-eta eraso ugari jasan
zenituzten, aurten ere horrelakorik espero duzue?
Bai, espero ditugu; baina espero ditugu herri honetan eta herri honetatik kanpo euskararen alde ez dagoen jende asko dagoelako, kontra

dagoen jende asko dagoelako, eta,
ondorioz, euskararen alde egiten
den edozer gauzak amorrua eragiten duelako. Jende horren helburu
bakarra euskararen kontra egitea
da, eta euskararen alde egiten diren jardueretan gezurrak, txarto

Gutxisolo elkarteak egin zuen eskaera, eta Trebiñuko alkateak bidalitako eskutitzaren bidez jakin
genuen horren berri. Guretzat pozgarria da, eta edozein euskaltzalerentzat pozgarria izan beharko luke horrelako egoera administratiboan dagoen lurralde batean onartzea badagoela euskaltzaletasun
eta euskaldungo bat eta bere tokia
behar duela Trebiñun.

DONOSTIA,
ZIENTZIAREN ETA
BERRIKUNTZAREN HIRIA

DONOSTIA,
2010EKO TURISMO
JOMUGARIK
ONENAREN SARIA

TABAKALERA

Esfortzu eta ilusio banatuen garaia da

Zorionak San Telmo!

SAN TELMO MUSEOA
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LEKUKOA. Korrikak Bartzelonako kaleak zeharkatzen ditu,eta lekukoa eskuz esku pasatzen dute. BARTZELONAKO EUSKAL ETXEA

KORRIKAK MUGAK
GAINDITZEN DITU

Hitzaldia

Atzerrian ere antolatuko dute Korrika,eta,besteak beste,Bartzelona,Madril,
New York eta Londresko kaleetan euskararen aldeko aldarria entzungo dute.
orrikaren arrakasta
ukaezina da. Urtetik
urtera jasotzen duen
sostengua gero eta
handiagoa da, eta
horren lekuko dugu parte hartzen
duen jende multzoa. Korrikaren
ibilbideko edozein tokitan, kirol
zapatilak eta txandala jantzita,

K

jende ugari izaten da, metro edo
kilometro batzuk egiteko prest.
Horrelako korrikalari ugari izango da Euskal Herritik kanpo antolatu dituzten Korriketan ere. Besteak beste Bartzelona, Madril,
Londres, New York eta Parisko
kaleetan ere Korrikaren aldeko
oihuak entzungo dira.

Bartzelonako kaleak zeharkatuko ditu Korrikak. Larunbatean
Euskal Etxetik abiatu, eta Sants
auzoraino iritsiko da. «Lau kilometro eta erdiko ibilbidea izango da,
eta lekukoa eskuz esku pasatuko
dugu. Sants auzoan txalapartari,
trikitilari eta herri bazkaria izango da. 300 lagunentzako bazkaria

razi du Arrutik. Horretarako bertan izaten den correllenguak laguntzen duela gaineratu du. «Urte
asko daramagu Korrika antolatzen, eta jende askok ezagutzen
du. Ezagutzen ez dutenei atentzioa
ematen die, galdezka etortzen zaizkigulako asko. Hemen ere correllengua dagoenez, erraza zaigu
azaltzea».
Baina Bartzelonako Euskal
Etxeko ekimena ez da bere horretan geratuko, eta Korrikaren
amaierarako Donostian izango
dira, kilometro bat egiten. Donostiarako bidaia Bartzelonan euskara ikasten dabiltzan 600 ikasleentzat da, eta helburua korrika
ezagutzea eta bertan parte hartzea da. «Bestetik, asteburua txangoak egiteko baliatuko dugu.
Hemen euskara praktikatzeko
arazoak ditugu, eta txangoen
bidez, geletatik irten eta euskara
lantzeko aukera izango dute ikasleek. Hala, ostiralean abiatuko
gara, larunbatean hainbat ekintza
izango ditugu, eta igande goizean
lekukoa eramango dugu, ekitaldi
amaieran parte hartu eta Bartzelonara bueltatuko gara», esan du
Aitor Arrutik.
Bartzelonako Euskal Etxean 150
ikasle dituzte, eta denak behar bezala hartzeko, arazoak dituzte, toki
falta dela eta. «Guk hiru gela ditugu, eta larunbatetarako bost talde
atera zaizkigu, eta beste elkarteei
laguntza eta gelak eskatu behar
izan dizkiegu eskolak eman ahal
izateko. Oraintxe bertan euskararekiko interes handia dago Bartzelonan, baina baliabide urriak ditugu guztiengana iritsi ahal izateko»,
adierazi du Arrutik.

antolatuko dugu. Bazkalostean
trikipoteoa eta Esne Beltza eta El
Belda taldeen kontzertuak izango
dira», adierazi du Bartzelonako
Euskal Etxeko arduradun Aitor
Arrutik.
Urte dezente darama Korrikak
Bartzelonako kaleak zeharkatzen,
eta batzuek ezagutzen dutela adie-

Korrika baino lehen, euskara eta
eremu urriko hizkuntzen inguruko hitzaldi bat antolatu zuten Bartzelonako Euskal Etxean. Horien
artean nabarmenena hizkuntza
politikari buruz izan zen. «Eusko
Jaurlaritzako, Nafarroako Gobernuko eta Iparraldeko ordezkariak
izaten saiatu ginen, baina Nafarroako Gobernukorik eta Iparraldekorik ezin izan zen etorri, tamalez.
Lurdes Auzmendi izan zen Eusko
Jaurlaritzaren izenean, Ivonne
Griley Generalitateko ordezkari
gisa eta Estebe Petrizan Nafarroako Euskara Kultur Elkargokoa.
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Ideia Euskal Herrian dauden hizkuntza politiken inguruan hitz
egitea izan zen», gaineratu du
Arrutik.

Madrilen Korrika
Berrikuntza ugari izango ditu Korrikak Madrilen. Zazpi kilometroko ibilbidea izango du aurten, eta,
Euskal Etxeaz gain, Unibertsitate
Konplutentseak eta Hezkuntza
Eskola Ofizialak ere parte hartuko
dute. Unibertsitate Konplutentsean Euskal Ikasketen Katedra dute,
eta hori dela-eta abiatuko da handik Korrika, larunbatean. Hala
ere, larunbata baino lehen, ostiralean Paz de Zigandako ikastolako
ikasleek kontzertua emango dute
San Inazio elizan eta hainbat olerki irakurriko dituzte euskaraz.
Larunbatean, berriz, Korrikazaleek zapatilak eta kirol jantzia
jarri eta euskararen aldeko aldarria egingo dute Madrilgo kaleetan zehar, hori bai udalak eragozpenak jartzen ez badizkie
behintzat. «Udalaren baimenekin
borrokatzen ari gara, zazpi kilometroko ibilbide horretan kale
batzuk itxi beharko dituztelako.
Arazorik ez izatea espero dugu»,
adierazi du Madrilgo Euskal Etxeko euskarako arduradun Gorka
Alvarezek.
Gauzak espero bezala irteten badira, Unibertsitate Konplutentsetik abiatuko da Korrika larunbatean, eta zazpi km egin ondoren Euskal Etxera iritsiko da. «Gran Vian,
Senator hotelaren aurretik pasatzerakoan geldialditxo bat egin eta
Iparragirre abeslariari omenalditxo bat egingo diogu. Gernikako
Arbola abestuko dugu, berak han
abestu baitzuen lehen aldiz abesti
hori», esan du Alvarezek. Ibilbidean Espainiako parlamentutik pasatuko da Korrika, eta euskararen
aldeko oihuak entzungo dituzte
bertako lehoiek.
Korrika Euskal Etxera iristean,
Korrika txikia abian jarriko dute.
10 eta 17 urte bitarteko gazteentzat
antolatu dute, eta, ondoren, txalapartari eta Euskal Etxeko dantza
taldeen ikuskizuna izango da. Jarraian, manifestu bat irakurriko
dute Euskal Etxeko, Unibertsitate
Konplutentseko eta Hezkuntzen
Eskola Ofizialeko ordezkariek.
Ohi den moduan, bazkari eder baten bidez amaituko dute Korrika.

OIHARTZUNA. Madrilgo kaleetan Korrikaren mezua zabalduko dute. MADRILGO EUSKAL ETXEA
Dena dela, madrildarrek Korrika axolagabekeriaz hartzen dutela
adierazi du Gorka Alvarezek, baina San Inazio elizan antolatzen dituzten ekitaldiak arrakasta izaten
dutela esan du. Komunikabideetan beren ekitaldien berri ematen
dutela gaineratu du; «baina oihartzun gutxi izaten dute», dio Euskal
Etxeko euskarako arduradunak.

Londresen euskaraz
Londresko Euskal Etxeak ere ekitaldi ugari antolatu ditu Korrikaren harira. Apirilaren 12an Laburbira film laburren VIII. ekitaldia
izango dute Oxford Housen, eta
apirilaren 17an Korrikaren hasiera izango da, txalaparta doinu eta
hainbat animaziorekin. Korrika
Weavers Parketik irtengo da, eta
ondoren bazkaria egingo dute Oxford Hauseko kaperan.
«Weaver Parketik buelta egingo
dugu. Pankarta eta petoak jantziko
ditugu korrika egiteko. Hasierako

ekitaldian, txistulariekin horrelako irteera bat egiten dugu, eta, ondoren, Korrika egiten da parkearen
inguruan. Korrikan 30 lagun izatea
espero dut, eta bazkarian, 50 bat»,
adierazi du Londresko Euskal
Etxeko kide eta euskara irakasle
Iñaki Lopez de Luzuriagak.
Londresen bakoitza bere kontura ibiltzen dela aitortu du Iñakik,
eta han zerbaiten aldeko ekimen
ugari izaten denez Korrika beste
ekintza bat bezala hartzen dutela
gaineratu du. «Batzuek interesa
azaltzen dute, eta zer den galdetzen dute, baina orokorrean jendeari bost axola zaio».
New Yorken ere antolatu dute
Korrika, apirilaren 16rako. 20-25 lagun izatea espero dute eta Brooklyngo Williamburg auzoan izatea erabaki dute. «Dena Euskal
Etxetik gertu dago, eta bukatu eta
gero, Euskal Etxean bazkari-merienda egingo dugu», esan du Imanol Botxok.

GIROA. Giro bikaina izaten da Korrikak zeharkatzen dituen herrietan,

Bartzelonako argazkian ikus daitekeen moduan. BARTZELONAKO EUSKAL ETXEA
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ZAINTZA. Korrikako bi furgonetak lasterketa buruan.Korrika babestea da euren ardura. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

GIRO APARTA,
BAINA LAN UGARI
Bederatzi laguneko bi taldek osatzen dute furgonetan joaten den
lantaldea,eta Korrika girotzea eta babestea izaten dute lan nagusia.
iro bikaina izaten da
Korrikan, eta lekukoa eraman behar
duten korrikalariek
animo ugari jasotzen dituzte. Batzuk atzeko eta ondoko lagun eta ezagunenak izango
dira, baina nabarmenenak Korrikako furgonetako bozgorailuetatik entzuten direnak dira. Bertatik
ateratzen diren oihu, lelo, musika
eta animoek guztiak hauspotzen
dituzte. Ez dute lan makala izaten
furgonetan joaten direnek, Korrika girotzeaz gain, babesteko ardura dutelako.
Bi taldetan banatu dituzte furgonetan joango diren bederatzi lagunak, eta hamalau orduko txandatan arituko dira lanean. Hala ere,
lehenengo txanda laburragoa
izango da, aurreko egunean lana
egin behar izaten dutelako eta oso
luzea egingo litzaiekeelako lanaldia. Horrela, lehenengo txanda hamar ordukoa izaten da, hurrengoa
hamabikoa eta gero hamalaukora

G

pasatzen dira. «Normalean hamalau orduko txandak egiten ditugu,
hamabikoak eginez gero talde batek gaua ala eguna harrapatuko lukeelako. Talde bat lasterketan dagoenean, beste taldea aurreratu
eta lo egiteko dugun lekura abiatzen da. Bertan dutxatu, afaldu eta
lo egiten dugu. Ondoren, hamalau
orduko txanda hartzen dugu; horrela ibiltzen gara. Horrek suposatzen du gure egunak ez direla eguzki egunak izaten. Egun bakoitzean
lau orduko aldaketa izaten dugu;
egun batean gaueko hamarretan
afaltzen dugu, eta hurrengo egunean, berriz, goizeko ordubietan»,
esan du lasterketa taldeko kide Joseba Irazabalek.
Korrika hasi baino lehen, furgonetak prestatzea izaten da lasterketa taldeen zeregin nagusia. Furgoneta behar bezala margotu, sorgailuak jarri eta musika ekipoa muntatu, besteak beste. Behin Korrika
hasita, babestea eta ordutegia betetzea izaten da euren lana. «Korrika-

ko egunetan dugun lan nagusia lasterketa mugatzea da; hau da, aurrealdean furgoneta bat daramagu,
eta Korrika horren ostean doa, eta
gero, beste furgoneta atzean doa,
Korrika babesteko. Lehenengo furgonetaren lana Korrika girotzea,
animatzea eta, azken batean, Korrika zaintzea da», esan du Irazabalek.

Ordutegia zaindu
Ordutegia betetzea ere furgonetako taldearen ardura da. Korrika
hasi eta bukatu arte lekukoa garaiz helmugara iristea da beraien
ardura, eta batzutan lasterketa
moteldu edo azkartu behar izaten
dute ordutegiari eusteko. «Beti ordularia eskutan dugula izaten
gara herrietara garaiz iristeko. Batzutan jendeari egur asko sartzen
diogu, eta kexatu egiten zaigu; bestetan, geldotu behar izaten dugu.
Korrika kontrolatzea eta girotzea
dira lan nagusiak», gaineratu du.
Zirkulazioa Ertzaintzaren edo poliziaren esku izaten bada ere, batzutan bakarrik uzten dituztela
esan du Irazabalek, eta kasu horietan beraiek bideratu behar izaten
dutela adierazi du.
Lasterketan lan astunik egin behar ez bada ere, fisikoki eta psikologikoki gogorra dela aipatu du
lasterketa taldeko kideak, eta
Anai Handia programa bezalako
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Bi taldetan banatu
dituzte furgonetan
doazen 9 lagunak,eta
14 orduko txandatan
aritzen dira lanean

onez izaten direnak. Primeran
ibiltzen dira. Hirietan, berriz, jendetza izaten da».
Gaueko ordu txikietan jendea
biltzea kostatzen bada ere, urtetik
urtera gero eta gehiago biltzen dela
dio Irazabalek; are gehiago, gauez
korrika egitea gustuko duen jenderik badagoela aitortu du. «Azkenaldian beti egon da jendea toki
guztietan. Guk lekukoa eramateko
ilusioa dugu, kilometroren bat libre egonez gero gustura hartuko
genuke, baina gauez korrika egitea
gustatzen zaion gero eta jende
gehiago dago, eta denbora errekuperatzeko aukera izaten dugu. Baina, esan bezala, azken bi ekitaldietan ez da kilometro librerik izan».
Dena dela, korrikalariren bat edo
beste lagundu behar izan dutela
esan du, «gertatu izan delako baten
batek zazpi kilometro egin behar
izatea, eta horiek betetzea nekagarria denez, gu furgonetatik jaitsi
eta lagundu izan dugu; pozik, gainera! Baina horrelakoak gero eta
gutxiago gertatzen dira».

bat dela aitortu du. «Hau Anai
Handia bezalakoa da. Hamar egunetan bederatzi lagunek dena partekatzen baitugu. Korrikan ez da
gauza askorik egin behar, baina
ordu asko izaten dira lanean, eta
lotarako gutxi. Azkenean, nekagarria izaten da. Argazkilari bat eta
beste zazpi lagun izaten gara lanean. Jendea animatu, pankartekin
gora eta behera ibili, denetik izaten dugu. Lasterketa antolatzen
dugu», adierazi du Irazabalek.

Gero eta gehiago
Trebiñutik irtengo da aurtengo
Korrika, eta eskualde horretan
biztanle gutxi izan arren jende
asko mugituko duela uste du Irazabalek. Izan ere, ez da jende bera izaten herri populatu eta hirietan edo
herri txikietan. Azken horietan
jende gutxiago izaten da, eta urte
batzuetan lekukoa eramateko arazoak izan dituzte. Hala ere, azken
urteotan Korrikaren oihartzuna
herri txiki eta bide bazter urrutienetara iritsi da, eta jendea izaten
da bertan. «Azken urteotan Araba
eta Nafarroako lautadak betetzen
ari direla esango nuke. Duela urte
batzuk, esaterako, pertsona bakarra agertzen zen Nafarroako Erriberan, eta zazpi edo zortzi kilometro egin behar izaten zituen segidan gauez. Askotan, guk lagundu
behar izaten genuen lekukoa hartzeko jenderik ez zegoelako. Baina
egun gero eta jende gehiago hasi
da mugitzen, eta gauez galduak
izaten diren kilometroetan, eta
guk egitea espero dugun horietan,
15-20 lagun agertzen dira. Gainera,
oso giro polita izaten da toki horietan. Normalean kuadrillak izaten
dira, aldez aurretik afari bat eginda joaten direnak eta oso umore
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Bitxikeriak

GIROA. Korrikalariei animo eta oihuak botatzen dizkiete furgonetako bozgorailuetatik. GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

10. Korrikan hasi zen Irazabal lasterketa taldean lanean, eta bitxikeria batzuk bizi izan ditu. Aurreko Korrikan elurragatik mendate
bat pasa ezinik geratu zirela esan
du, eta bozgorailu eta horrelakoak eskutan hartu eta aurrera egin
behar izan zuten. «Beste batean
jendeak leihoetatik ematen zigun
dirua euskararako. Beste behin,
ezkontza batetik ezkongaiak
irten eta Korrikan sartu ziren.
Gauza pilo bat izan ditugu», dio
lasterketako kideak.
Gosek egin du aurtengo Korrikako kanta, baina abesti gehiago
entzungo dira bozgorailuetatik.
DJ Bullek kanta batzuk aukeratu
ditu herrietan sartzen direnean
bilduma bat osatzeko. «Hiru kantaz behin Korrikako kanta izaten
da, esan daiteke lo eta guzti berarekin egiten dugula; baina behin
pasatuta, ez dugu gehiago entzun
nahi izaten», esan du Irazabalek.
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hiru muga adierazi nahi omen du.
Garai haietan, Ibida izena zuten
bertako lurrek 1161 arte. Aipatu
herriak erromartartu zirenetik,
Iruña-Veleia hiri garrantzitsuaren
eragin esparruan izan ziren. Erromatar Inperioaren gainbeheraren
ondoren, barbaroek ezegonkortasuna ekarri zuten. Baskoia zen
lurraldeko jendea, eta euskara
erabiltzen zuten; erromatarrak
hemen izanagatik ez baitzuten
eten linguistikorik izan, eta, beraz,
ez zuten berriz konkistatu behar
izan. Horren adierazgarri da Trebiñuko toponimia gehiena euskal
jatorrizkoa izatea.
Erromatarren ondoren arabiarren inbasioa jasan zuen Iberiako
Penintsulak, eta lurralde kristauek defentsa lerroak jarri zituzten Trebiñuko konderrian eta
inguruko herrietan. Egun ere
zutik ikus daitezke aipatu gotorlekuak; San Formeriokoa, Panguan,
eta Trebiñukoa dira horren adierazle.
XII. eta XIII. mendeetan loraldi
ekonomikoa izan zen, eliza eta
baseliza erromaniko asko eraiki
ziren, eta horietako asko ikus daitezke egun oraindik. Batzuk osorik daude, eta beste batzuk, berriz,
erabat hondatuak.

Zerbitzuen truke
LURRALDETASUNA. Trebiñuko konderria,administrazioz,Burgosi dagokio,baina Araban dago. BERRIA

EUSKARA ETA LURRALDEA
BERRESKURATU NAHIAN
Trebiñutik irtengo da aurtengo Korrika,eta,Euskal Herrian badago
ere,administrazioz,Burgosko lurraldea da.
uskara galdutako bidea
berreskuratu nahian
dabil Trebiñuko konderrian; hain justu horretan dihardute Gutxisolo
elkarteak eta Argantzungo ikastolak. Pausoz pauso eta ekinaren
ekinez, galdutako hizkuntza
berreskuratu nahian dabiltza.

E

Hamaika oztopo gainditu behar
izan dituzte trebiñarrek, eta isilik
lan eginez lortu dute burua altxatzea. Batzuetan, arnasestuka; besteetan, izerditan blai; euskaraz
gozatzeko, bidea egiteko eta erakusteko, belaunaldiz belaunaldi
euskararen lekukoa transmititzeko gai izan dira.

Trebiñuko hiribilduaren 850.
urteurrena ospatuko dute aurten.
1161ean sortu zuen Nafarroako
Antso VI.ak, baina, urte hori
baino lehen eta ondoren, ibilbide
historiko asko izan ditu.
Aspaldi jendeztatu zen Trebiñuko konderria; horren adierazle
dira Neolitoan eta Metal Aroan

aurkitutako aztarnak. Lehenengo
aztarna historikoak duela 65
milioi urte baino lehenagoak dira,
eta historiaurreko aztarnategi
asko topa daitezke Ihuda eta Rojo
ibaien arroetan. Garai hartan,
herri preindoeuroparrak nagusi
ziren, adituen arabera, eta barduliarren, autrigoien eta karistiarren arteko muga markatzen du.
Trebiñuren izenaren jatorria trifunium hitzetik datorrela diote historialari batzuek. Aipatu izenak

Urte gorabeheratsu eta odoltsuak
izan ziren garai hartan, eta gudak
ohikoak izaten ziren. Gaztelako
Alfontso VIII.ak Gipuzkoa eta
Araba mendean hartu zituen,
baina ez zuen lortu Trebiñu menderatzea hasiera batean, azkenera
arte defendatu baitzuen bere
burua. 1366. urtean, Gaztelako
Enrique II.a erregeak Trebiñuko
jauntza eman zion Pedro Manriqueri, egindako zerbitzuaren
truke; handik aurrera, jauntxo
horren agintepean egon zen koroaren agintepean zegoena. Gertaera horrek ondorio garrantzitsu
batzuk ekarri zituen. Izan ere,
Nafarroako Erreinuaren mugakide zen Bernedo aldean, eta Gaztelako erregeak hari kontra egiteko
gerra buruan ipini nahi izan zuen
leinu hori.
Mende bat beranduago, koroak
Trebiñuko konde titulua eman
zion Diego Gomez Manriqueri,
1453an.
Argantzun beste aristokrata
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Trebiñuko
hiribilduaren
850. urteurrena
ospatuko dute
aurten
1161ean sortu zuen
Nafarroako Antso
VI.ak; horren aurretik
eta ondotik,historia
askotarikoa izan du
batzuen esku geratu zen, belaskotarren esku hain zuzen. Belaskotarrak eta manriketarrak etsaiak
ziren.

Eskaria
Baina jauntxoaren presentziak ez
zuen trebiñutarren nahia kikildu,
eta, Aguraingo eta Gasteizko udalbatzarekin batera, Trebiñuk Arabako ermandadean sartzea eskatu
zuen 1417an, baina ez zen bete haren eskaria. 1463an, ermandadea
eratu zuten, eta Arabako lurraldearen mugak ezarri. Trebiñu muga
horietatik kanpo geratu zen, nahiz
eta 1417an sartzeko saio hori egin.
Argantzun, berriz, ermandadeko
kide izan zen, eta, XV. mendearen
bukaeran, zergatia oraindik argitzeko dagoela, ermandadetik irten
zen.
Garai haietan jauntxoak zituzten interesean arabera ohikoa zen
lurralde batzuk beste batzuetatik
banatzea, edo beste batzuetara
gehitzea. Baina manriketarren
itzalak handitzen jarraitu zuen
denborarekin; 1482. urtean Naiarako Duketza jaso zuen Pedro
Manriquek errege-erregina katolikoek emanda, eta 1520an Espainiako handien aukerako elitean sartu
zuen Carlos I.a erregeak.
Mendearen amaieran, Konderriaren gainbehera etorri zen.
Konde oinordetza kontuko auziek,
jabetza eta lur salmenta prozesu
baten hasiera izan ziren, eta, ondorioz, kondeen eta konderriaren arteko loturak desegin ziren.
Ermandadeak gero eta arrakasta handiagoa izan zuen, eta instituzio publiko baten abiapuntu
bilakatu zen, Arabako probintzia.
Instituzio berri horrek lurraldeko
biztanleen gaineko jurisdikzioa
zuen; gobernatzeko era berezia eta

ZABALDU. Korrika,Argantzundik pasatzen.Ikastola du Argantzunek,eta euskara berreskuratu dute. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS
koroarekin harreman bereziak
zituen. Gainontzeko ermandadeak Errege-Erregina Katolikoek
desegin zituzten, baina Arabako
ermandadeari estatus berezi bat
edo erregimen feudala eman zioten.
Trebiñu eta Argantzun prozesu
horietatik kanpo geratu ziren, eta,
Arabako herritarrek ez bezala,
beste erregimen juridiko bat izan
zuten. Trebiñuko biztanleak jauntxo baten agintepean jarraitu zuten; hark izendatzen zuen justiziako arduraduna, eta izaera feudaleko tributuak jasotzen zituen.
Hala ere, trebiñarrek ez zuten
etsi, eta Araban sartzen ahalegindu ziren berriz ere: 1646an, Trebiñuko Konderriko eta Hiribilduko
biztanleak Pedruzon bildu eta
Arabako herrialdean sartzea
eskatu zuten, baina Felipe IV. erregeak eskaera baztertu zuen. Trebiñarrek Araban sartzeko egindako lehenengo eskaria izan zen, eta,
ordutik aurrera, gehiago etorri

ziren. 1710. urtean, Trebiñuko biztanleak berriz saiatu ziren Araban sartzen.
1833an, Espainiako Estatuko
probintzien mapa egin zuten, eta
beste estatus juridiko bat izatea
izan zen aitzakia, Trebiñu Araban
ez sartzeko. Arabako izaera feudalak eragotzi zuen Trebiñu bereganatzea. 1876an izaera feudala galdu zuenean, konderria bereganatzea eskatu zuen, baina ez zuen
lortu.

Ahaleginak

AZTARNAK. Trebiñuko konderrian eraikin zahar ugari daude;argazkian,

San Formerioko gotorlekua. JOSEAN GIL-GARCIA

Handik aurrera, Araban sartzeko
ahalegin asko egin zituzten, XX.
Mendean batez ere. 1940. urtean
udalek eskatu zuten, eta 1958an
Vatikanoko nuntzioak eta kontzejuek. 1980an, Trebiñuko Udalak
Burgostik bereiztea eskatu zuen
berriz, baina ez zuen arrakastarik
izan. 1998an, herri galdeketa egin
zuten, eta gehiengoa Araban sartzearen aldekoak zirela argi agertu zen.

16

korrika ›› lehiaketa

berria
2011ko apirilaren 6a,asteazkena

TEKNOLOGIA. Gazteek teknologia berrien erabileran duten ezagutza eta zaletasuna kontuan izan dute Euskalaklip lehiaketan. GUREAN EUSKARAZ ELKARTEA

TEKNOLOGIA BERRIEN ETA
ANTZEZLANEN LEHIAKETA
Euskalaketa eta Euskalaklip lehiaketen bidez bakarrizketak eta ikusentzunezkoen sorkuntzak saritu nahi izan dituzte.
uskalaketa eta Euskalaklip lehiaketak izan dira
aurtengo Korrika Kulturalaren berrikuntza
nagusiak. Lehenengo
kasuan Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearen laguntza izan du;
bigarren kasuan, berriz, ikus-entzunezkoen sorkuntzari aukera
eman eta bideo lehiaketa bat abian
jarri du.
Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearen laguntzaz, «euskalakaririk onena» aukeratzea da Euskalaketaren helburua. Martxoan
kanporaketak egin ondoren, apirilaren 17an jokatuko dute finala,
Donostian, Korrikaren amaiera

E

FINALERA. Eneritz Artetxek Bizkaiko Euskalaketa lehiaketa irabazi du,eta

Donostiako finalean izango da. DANEL LAUZIRIKA / BUSTURIALDEKO HITZA

ekitaldian. Lehiakide bakoitzak bi
lan egin beharko ditu: batetik, partaide bakoitzak aurretik prestatutako zortzi minutuko gai libreko
bakarrizketa bat egingo du; bestetik, Euskalakari gaia hartu, eta
bost minutuan horri buruzko bakarrizketa bat egin beharko dute.
Eneritz Artetxe Bizkaiko lehiaketako irabazlea izan da, eta Donostiako azken saioan izango da.
Gernikan jaiotako aktore horrek
taula gainean eskarmentu handia
du, eta antzerki zein telebista saio
ugaritan parte hartu du.
Euskal Antzerkizale Elkartearen bidez hasi zen Eneritz bakarrizketa lehiaketa batean parte
hartzen, eta horretan hasi zela,
Korrikak ere horrelako lehiaketa
bat antolatuko zuela esan zioten.
«Gauza berri bat zela, eta animatzeko esan zidaten; eta animatu

egin nintzen. Gainera, Korrika
bultzatzeko ere balio du, eta bakarrizketak euskaraz egitea oso garrantzitsua da euskararentzat
ere», adierazi du Eneritz Artetxek.
Eneritzentzat zailena Euskalakari hitza erabili eta horri buruzko
bost minutuko saioa egitea izan
da. «Gai librean nahi duzuna prestatu dezakezu, nahi duzun edozer
gauza barregarri edo okurritzen
zaizun edozer presta dezakezu,
baina Euskalakari kontuan, hitza
erabili ez ezik, gaia horri buruz izatea oso zaila zen. Hala ere, antolakuntzak esan zidanaren arabera,
nire bigarren saioa hobeagoa izan
zen gai librekoa baino. Beraz, inoiz
ez dakizu noiz asmatuko duzun»,
esan du aktoreak.
Finala Donostian izango da, apirilaren 17an. Finalean ere saio
libreko bakarrizketa bat egin
beharko dute, bai eta Euskalakari
gaia eta hitza erabili beharreko
saio bat ere. «Nik nire saioan moldaketa batzuk egingo ditut, aurreko saioan konturatu nintzelako
gauza batzuk ondo funtzionatu
zutela, baina beste batzuk ez», dio
Artetxek.
Bakarrizketen kontua oso gai
garrantzitsua da Eneritz Artetxerentzat, eta euskarari gauza onak
ekar diezaiokeela uste du. «Nik
kontu horretan sinesten dut, eta
euskarari gauza onak ekar dakioke, batez ere euskalkien eta ahozkotasunaren kontuan», esan du.

Teknologia berriak
Korrikaren antolatzaileek Eskalaklip lehiaketa antolatu dute, gazteek teknologia berrien erabileran
duten ezagutza eta zaletasuna aintzat hartuta. Bideo laburren lehiaketa da Euskalaklip, eta 43 lan jaso
dituzte. Horietako bat Durangoko
Gurean euskara taldeak bidalitakoa da. Korrikako kontuak jarraitzen ari zirela, euskalaklip bat egiteko aukera zegoela ikusi zutela
adierazi du bertako koordinatzaile
Maite Unzaluk. Egindako lanarekin pozik daudela adierazi du, gazteentzat webgune batean agertzen
direla ikustea «pozgarria» delako.
Gurean euskaraz taldea Berbaro
proiektuaren barruan dago, eta
atzerritarrentzat da, Durango, Iurreta eta Berrizen. Gazte gehienak
Afrikakoak eta Hego Amerikakoak direla esan du Unzaluk.

