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A
poco que se
quiera investigar
sobre los oríge-
nes de Korrika,
todas las fuentes
apuntan a una

cena que se celebró en 1980 en
una casa de Algorta y en la que
se reunieron euskaltzales de di-
versa procedencia, principal-
mente vinculados a las gau-es-
kolak, a las comparsas, al mundo
de la publicidad y cómo no, a
AEK, un organismo integrado en
aquella época en Euskaltzaindia.

La cena, en la que se definió
una innovadora campaña por el
euskara, tuvo lugar en casa del
publicista y profesor de la UPV-
EHU Alvaro Gurrea, en torno a
una suculenta cazuela de patatas
a la riojana. Allí se reunieron,
además del anfitrión, Urtsa
Errazti, Natxo de Felipe, Joseba
Campo y Josepe Zuazo (estos dos
últimos ya fallecidos), después de
una reunión en Bilbo en la que
también habían estado Julen Kal-
zada, Enrike Ibabe y Bittor Artola. 

El propio Errazti relata que, al
término de la reunión, Álvaro
Gurrea propuso ir a cenar a su
casa. «Se estaba haciendo tarde y
nos dijo que ya prepararía unas
patatas a la riojana. Y así fue».

Aquella cena no fue la única
que se hizo. Errazti recuerda que
«se organizaban con frecuencia,
fundamentalmente porque mu-

chos colaboradores de AEK tra-
bajaban fuera de la coordinado-
ra, y era una forma de reunirnos.
Entre los que estábamos, solo Jo-
seba Campo y yo trabajábamos
en AEK». 

En el transcurso de la cena se
concretaron algunos aspectos de
la campaña, en la que se preten-
día hacer algo diferente a lo que
se había hecho hasta entonces,
«algo sonado», como recuerda
Gurrea. Hasta entonces, ya se ha-

bían celebrado dos ediciones del
Ibilaldia y dos años antes el esta-
dio de San Mamés había acogido
el festival Bai Euskarari, que aco-
gió a miles de personas. Por ello,
pensaron que en lugar de que la
gente se desplazara a un único
sitio, fuera la fiesta la que se des-
plazara por toda Euskal Herria.

Los presentes en aquella reu-
nión coinciden en señalar a Jose-
pe Zuazo –profesor de la gau-es-
kola de Erromo, vinculado al

mundo de la publicidad y com-
parsero– como la persona a la
que se le ocurrió no solo la idea,
sino el propio nombre de Korrika.

Bittor Allende, que no se en-
contraba en aquella cena aun-
que participó activamente en la
campaña publicitaria y en la or-
ganización de la primera Korri-
ka, apunta a la fuente de inspi-
ración que pudo tener Zuazo a
la hora de proponer la carrera
de relevos: «Yo creo que Josepe

Zuazo tenía en mente las carre-
ras que organizaba el Club De-
portivo Bilbao a principios de
siglo bajo el auspicio de Antxon
Bandres Azcue, que se pueden
considerar como el precedente
de nuestra Korrika».

La envergadura de esta inicia-
tiva, sin embargo, era mucho
mayor, aunque el propio Zuazo
se encargó de preparar un boce-
to para demostrar que era posi-
ble abarcar toda la geografía

UNA IDEA SURGIDA EN TORNO A UNA CENA
E IMPULSADA POR MILES DE EUSKALTZALES

Acto de homenaje a los creadores de Korrika y a los familiares de los fallecidos, el pasado mes de febrero en Ficoba de Irun. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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Korrika, tal y como la conocemos en la actualidad, surgió en una cena improvisada en Algorta en la que

participaron Álvaro Gurrea, Urtsa Errazti, Natxo de Felipe y los ya fallecidos Joseba Campo y Josepe Zuazo

vasca en un plazo de tiempo ra-
zonable.

Álvaro Gurrea recuerda tam-
bién la labor de Zuazo como or-
ganizador de la primera Korri-
ka, que partió de Oñati el 29 de
noviembre de 1980. «En mala
hora se le ocurrió la idea –seña-
la entre risas–, porque en aque-
lla primera edición él mismo se
metió un montón de kilóme-
tros corriendo con el testigo, ya
que había sitios apartados, o de
madrugada, en los que no ha-
bía nadie para llevarlo».

Gurrea recuerda que tanto él
como Bittor Allende se encarga-
ron de preparar tanto la campa-
ña de aquella primera Korrika
como las sucesivas, así como la
publicidad de AEK, práctica-
mente desconocida en aquellas
fechas. «Hicimos muchos carte-
les, muchos anuncios con le-
mas como ‘AEKprende euskara’
o la propia AEKanpada. La ver-
dad es que gracias a esas cam-
pañas se empezó a hablar de
AEK, porque hasta entonces no
era conocida, no existía como
marca y ya sabemos que, en pu-
blicidad, es muy importante
que la gente identifique una ac-
tividad con una marca concre-
ta», afirma Gurrea.

FIESTA FINAL Y REPIQUE DE CAMPANAS

La primera edición de Korrika
no consistió únicamente en la
carrera de relevos. Urtsa Errazti
explica que, el último día, se or-
ganizó también una gran fiesta
en la Feria de Muestras, «un ac-
to que en su día tuvo mucha im-
portancia en el aspecto de la re-
caudación», así como un

repique de campanas en los
pueblos de Euskal Herria a las
doce de la noche, «una iniciativa
que no tuvo continuidad».

Así pues, en aquella cena
quedó definido que sería una
carrera y a relevos, pero tam-
bién otros aspectos como el re-
pique de campanas. «Aquella
noche dimos forma a la Korrika
tal y como se conoce en la ac-
tualidad», señala Urtsa Errazti,
quien se muestra partidario de
desmitificar aquella reunión.
«Que nadie piense que una co-
sa como la Korrika se puede
montar en una cena, después
de dos copas. Detrás de ello hay
un trabajo muy serio y por eso
siempre lo he reivindicado, no
solo la anécdota de la cena».

KORRIKA BATZORDEAK

Una vez definida la idea, Errazti
recuerda que fue presentada en
la Comisión Nacional de AEK pa-
ra que fuese aprobada, «algo que
no fue fácil, ya que muchos con-
sideraron que se trataba de una
organización de mucho riesgo,
debido a su envergadura».

«Para ello –concluye Errazti–,
acudimos a las comarcas donde
AEK estaba implantada para ani-
mar a los profesores, alumnos y
colaboradores a que creasen las
Korrika Batzordeak, que serían
las encargadas de organizar la
carrera en sus respectivas co-
marcas». Fue ahí donde la carre-
ra comenzó a recabar la implica-
ción de miles de euskaltzales, un
esfuerzo que se ha logrado man-
tener durante nada menos que
veinte ediciones y más de
40.000 kilómetros.

UNA FIESTA DIFERENTE

Los creadores de Korrika pensaron que en lugar de que la
gente se desplazara a un único sitio, como en Ibilaldia o Bai
Euskarari, fuera la fiesta la que se moviera por toda EH.
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Álvaro GURREA Bittor ALLENDE

LOS PRECURSORES

Urtsa ERRAZTI
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«Inork ez dezala
pentsa Korrika
moduko zerbait
afari batean
antolatu
daitekeenik, bi kopa
hartu eta gero.
Horren atzean oso
lan serioa dago».

«Afari hartan egin
genuena izan zen
definitu errelebo
karrera izango zela
eta korrika, ez
oinez».

hutsa   

«Se barajó la
posibilidad de
organizar un
partido de fútbol
internacional, pero
nosotros queríamos
hacer algo más
popular, más
participativo».

«Josepe Zuazo tenía
en mente las
carreras que
organizaba el Club
Deportivo Bilbao a
principios de siglo».

hutsa   

«Gracias a las
campañas que
hicimos se empezó
a hablar de AEK,
porque hasta
entonces no existía
como marca».

«En mala hora se le
ocurrió a Josepe
Zuazo la idea,
porque él mismo se
metió un montón
de kilómetros
corriendo con el
testigo».

hutsa   



Beñat HACH EMBAREK IRIZAR | BILBO

A
lfabetatze Eus-
kalduntze Koor-
d i n a k u n d e a k
euskararen be-
r r e s k u r a p e n a
eta Euskal He-

rriaren berreuskalduntzea ditu
helburu. Helduen euskaldun-
tze-alfabetatzean aritzen den
elkarterik garrantzitsuena du-
gu eta, Euskal Herri osoan lan
egiten duen bakarra, adminis-
trazio banaketen gainetik.
Ehun euskaltegi eta gau-eskola
baino gehiago eta 600 irakasle
inguru ditu. Baina euskaltegie-
tan klase eman eta Korrika an-
tolatzeaz gain, beste hamaika
kontutan aritzen da Koordina-
kundea.

AHIZE, HIZKUNTZA
AHOLKULARITZA

Enpresa, administrazio zein
erakundeetan euskararen erabi-
lera sustatzeko jarduerak eta
zerbitzuak eskaintzen dituzte.
Metodologia parte-hartzailean
oinarritzen dira espazio ezber-
dinetan hizkuntzaren erabilera
areagotzeko; horretarako, egoe-
raren diagnostikoa eta neurrira
egindako plana diseinatu eta
garatzen da.

Hor barruan kokatzen dira,
adibidez, bi ekimen hauek. 

- EusLiderrak: izen horrekin
ez bazen ere 2010ean jarri zen
martxan egitasmo pilotua Be-
rrizko Udaleko langileekin. Bi
urte lehenago hasi zuten taile-
rraren lanketa, EHUko Gizarte
Psikologia eta Giza Portaera
Zientzien Metodologia Sailaren
laguntzarekin. Berrizko espe-
rientzia pilotuak emaitza onak

jaso zituenez, egitasmoa zabal-
tzea erabaki zuen Ahizek, eta or-
duan sortu zen eusLiderrak ize-
na ere, 2011n. EusLiderrak beren
inguruan eragin ahalmen han-
dia izan dezaketen euskal hiztu-
nak dira, eta pertsona hori iden-
tifikatu eta ahaldunduz gero
domino efektua sor dezake bere
inguruan. 

- GUGAZTE ekimena 2008an
jarri zen martxan, Gernika-Lu-
moko Udalak eta AEK-k sinatu-
tako akordio baten ondorioz.
Bere helburua 12 eta 24 urte bi-
tarteko gazteak euskara modu
naturalean erabiltzera bultza-
tzea da. Aldi berean, gazte etor-
kinek ere euskara erabiltzeko
tresna izan nahi du. 

PRAKTIKATU, MINTZAPRAKTIKA
EGITASMOAK

Euskaltegiko lau hormez gaindi,
ikasleek zailtasunak izaten di-
tuzte klasean ikasitakoa prakti-
kan jartzeko, lotsa, inguru erdal-
duna edota beste hamaika
arrazoi dela medio. Inguru in-
formalean euskaraz aritzeko tal-
deak ordutegi, adin, herri-auzo
eta zaletasunak kontuan hartuz
osatzen dira. Talde txikiak (5-6
lagun) astean behin batzen dira
gutxienez, ordubetez kafe bat
hartu, paseatu edo kirolen bat
praktikatzeko, betiere euskaraz
bizitzeko bidean urrats bat egite
aldera. Ekintza ezberdinak ere
antolatzen dituzte, astean behin
geratzeaz gain: mendi irteerak,
museoetara bisitak, ikastaroak,
pintxo-poteak…

EUSKARATU, ITZULPENGINTZA
ETA ZUZENKETA ZERBITZUA

AEKri berari zein kanpoko be-
zeroei begirako hainbat lan
burutzen dira arlo honetan.
Testuak itzultzen dituzte gaz-
telaniatik euskarara eta alde-
rantziz,  eta euskarazko tes-
tuak zuzendu. Ohiko bezeroen
zerrenda anitza da, erakunde
publiko, enpresa pribatu eta
herri  mugimenduak barne,
esaterako: Aguraingo Udala,
Repsol eta Komite Internazio-
nalistak. 

Hizkuntza-aholkularitza zerbitzuko taldearen bilera bat. GARA
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Koordinakundearen dibertsifikazioak hizkuntza planak, itzultzaile lanak eta kalera emanak ekarri ditu

AEK ez dabil lau hormen artean soilik
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AEK zerbaitegatik ezaguna bada
bere euskaltegietatik atera diren
milaka euskaldun berriengatik
da. Baina Alfabetatze eta Euskal-
duntze Koordinakundea, gaur
egun, hori baino askoz gehiago
da eta azken hamabost urteetan
dibertsifikazio prozesu sakona
jasan du.

Noiz ohartu zineten ezin zinete-
la eskolak ematera mugatu?
AEK-k bere sorreratik izan du ar-
gi Euskal Herria berreuskaldun-
tzea zuela helburu. Ibilbide ho-
rren hasieran, ezagutzaren eta
erabileraren uztarketa irakas-
kuntzari lotu zitzaizkion. Hasta-
penetan, gure eragina euskara
eskoletara mugatzen zen, meto-
dologia komunikatiboan oina-
rritzen ziren, eta dira; hau da,
geletan ikasten dena ondoren
erabiltzeko da. 

Hala ere, urteak aurrera joan
ahala, gero eta argiago genuen
erabilera esparruak zabaldu eta
eskolak ematetik harago jo be-
har genuela; gure ordura arteko
lanaren segida logikoa zen, gai-
nera. 2001ean osaturiko haus-
narketa estrategikoan zehaztu
genituen gure hiru lan arlo na-
gusiak: irakaskuntza, erabilera
eta sustapen jarduerak. Biga-
rren arloak biltzen ditu gure 
eskaintzaren parte diren Prakti-
ka jarduerak, AHIZE aholkulari-
tza zerbitzua eta Euskaratu
itzulpen eta zuzenketa zerbi-
tzua. Finean, gure asmoa da es-
kaintza integrala ahalbidetzea;
izan ere, horrela, euskararen
presentzia arlo guztietara heda-

tzen dugu, eta horrek guztiak
biderkatu egiten dizkie euskara
ikasleari eta euskaldunari eus-
kara erabiltzeko eta euskaraz bi-
zitzeko aukerak. 

Zuen itzulpengintza zerbitzua
baliatzen dute, besteak beste,
Repsolek eta Ermuko Komite
Internazionalistek. Deigarria
da.

Bada, bai. Pozgarria da ikustea
euskararen presentzia gero eta
nabarmenagoa dela. Zuk bi adi-
bide horiek aipatu dituzu, eta
nik beste bi gehituko ditut: BEC
eta ABAO-OLBE. Lau adibide ho-
riek garbi adierazten dute eus-
kara tokia irabazten ari dela. Ja-
kin badakit itzulpen bidea, bere
horretan, ez dela nahikoa, baina
normalizazio bidean beste
urrats bat da. Gainera, gure ka-
suan, zenbaitetan euskara esko-
lak edota hizkuntza plangintzak
tartean egoten dira.

GUGAZTE ekimena jarri zenu-
ten martxan 2008an. Zein da
balantzea?
Balantze ona da. Gernikako Uda-
la eta herriko ikastetxeko ardu-
radunak ohartu ziren eskolako
lana eta eskola errefortzua ez zi-
rela nahikoa euskararen erabile-
ra bultzatzeko. Horrez gain, egi-
tasmo honekin hasi ginenean,
argi geneukan ez zela soilik gaz-
te etorri berrientzako egitas-
moa, herriko gazte guztientzat
baizik, horixe baita benetako in-
tegraziorako bidea. Ekintza ho-
netan, 200 gazte baino gehiago

aritu izan dira, eta Udalaren be-
raren balorazioa positiboa izan
da. 

Asko hitz egiten dugu euskal-
dunok geure burua ahaldundu
beharraz. Eman dezakezu Eus-
Lider baten eta inguruan lortu
duen eraginaren adibidea?
EusLider bat baino, batzuk dau-
dela esango nuke; nor bere arlo
edo inguruetan, norberaren hiz-
kuntza jarreran eraginez, beste-
lako hizkuntza portaerak sorra-
razten ditugun pertsonak gara.
Ingurukoak euskara erabiltzera
bultzatzen dituen pertsona, be-
re burua ahaldundu eta ahal
duen guztietan euskaraz bizi-
tzeko ahalegina egiten duena,
horretarako mintzaide dituenak
erakarri behar baditu ere: nor-
banakoen hizkuntza jarreran
eraginez, norbanakoek beren
ingurukoengan eragin dezaten.

Udaleko langilea da, EusLide-
rrak tailerra egin ostean orain
harrera euskaraz egiten duena
beti. Enpresako gerentea da, be-
re enpresan hizkuntza eredu
izan nahi duena. Edo DBHko 4.
mailako ikaslea, 3. mailakoei
tailerrean ikasitakoa transmiti-
tzeko ardura bere gain hartu
duena. Edota kirol entrenatzai-
lea, entrenamenduetan, kirol
jardueraz gain, bestelako hiz-
kuntza portaerak eragiten aha-
legintzen dena. Azken batean,
jendea konturatzen da euskara
gurekin daramagunean eragina
biderkatzailea dela, eta bizikide-
tzari ere laguntzen diogula. Eus-
kara ikasi duten asko zer-nolako
ekarpena egin dezaketen jabe-
tzen dira.

Mertxe Mugika Balanzategi 53 urteko emakume elorriarra da. Ibilbide
profesional osoa helduen euskalduntzearen arloan egindakoa, irakasle,
didaktikari, eta azken urteotan, AEKren koordinatzaile nagusia.
Dibertsifikazioaz mintzatu gara berarekin. 

MERTXE MUGIKA BALANZATEGI

AEK-REN KOORDINATZAILE NAGUSIA

Isabelle MIQUELESTORENA

«Gure bezeroen zerrenda begiratu besterik ez dago
euskara tokia irabazten ari dela ikusteko»



B.H. | OTXANDIO

O
txandio, Biz-
kaiaren eta
Arabaren arte-
ko herria, Arra-
tiaren eta Du-
rangaldearen

erdibidean. Urkiolako parke na-
turalaren alboan dago, eta zapal-
du ez duzuenontzat bereziki eza-
guna izango da EITBk urtean
pare bat aldiz kazetariren bat bi-
daltzen duelako neguan esatera
zer-nolako hotza egiten duen, eta
ikusten dugu katu beltzen bat
herriko kaleetan jauzika eta izotz
puskak sabaietatik zintzilik. 

Baina Otxandiok asko dauka
kontatzeko. Antso VII.aren sina-
durak bere existentzia frogatzen
du 1115. urtean, Bizkaiko lehen
herrietako bat izaki; eta Bizkaiko
beste toki asko ez bezala, ez da
hazi XX. mendean. Herri txikia
izan arren gauza askoren erdian
egokitu eta tamalez norbaitek
«posizio estrategikoaren» ga-
rrantzia eman zion. Lehen herri
bonbardatua izan zen 36ko ge-
rran, eta Andikona plazan han-
dik hona zebiltzan 57 lagun hil
ziren herriko jaietan.  

Baina plaza horretan zeuden
lagunen hizkuntza askoz ere le-
henago bonbardatu zuten, jo
eta su, eta ordutik hona ere

etengabe egin eraso diote eus-
karari, suntsitutako etxe baten
hondakinen artean lurperatuta
geratu zedin. Otxandion hotz
asko egiten du, egia da. Baina
udazkenaren hondarrean eror-
tzen dira hostoak eta negu go-
rria etorri; negu gorria igorri
egiten du udaberriak jela-zatiak
urtuz; bedatsearen etorrerare-
kin loratu dira bazterrak eta Ko-
rrika hasi, eta giroa beroa izan-
go da, oso, gaurko egunez.

EKIMENEZ JOSITAKO MARTXOA

Martxoa arineketan pasatu dute
Otxandioko euskaltzaleek Ko-
rrikaren abiapuntuan sukalde
lanak egin eta gure lurralde li-
bre bakarraren 0 km-a bilaka-
tzeko. Hileko lehen asteburuan
antzerkia izan zuten hizpide eta
hitz bide, “Prest gaude” antzez-
lanaren errepresentazioarekin.
Ekimena bi eragilek bultzatu

dute bereziki: batetik, Antzerk-
hizkuntza konpainiak, antzerkia
eta euskara lotzen dituen eki-
mena; eta bestetik, Bagaizan
(«bagoaz», alegia) Otxandioko
talde feministak. 

Pasa den asteburua mugitua
izan da oso otxandiarrentzat.
Larunbat goizean herria Korri-
kaz jantzi zuten auzolanean, eta
segur aski, gaur bertaratu zare-
ten guztiok ikusi ahalko duzue
egindako lanaren emaitza. La-
nera beti agertu ohi gara ani-
motsuago gero jaia dagoela ja-
kinez gero, eta herria atondu
ostean izan zuten parrandarako
tartea. 

Iritsi da egun handia, eta an-
tolatzaileek gogor lan egin dute
gaur Otxandion ahalik eta ha-
rrera onena egiteko. Egun osoan
zehar zirku ikuskizunak izango
dira kalean, eta plazan janaria
eta edaria eskuragarri jarriko du

antolakuntzak bertaratzen dire-
nentzako.

10:30 – KORRIKA Txikia.
11:15 – KORRIKA kanten koreogra-
fiak umeekin. 1980. urteko “Zuk ere
esan bai euskarari” kantutik hona ho-
gei abesti egin dira ekimen honen
bueltan, beraz, umeak ondo gosalduta
eraman. 
13:00 – Kale animazioa hasiko da
herri osoan dultzaineroen eskutik.
13:30-15:30 – Zurezko jolasak,
egurrez egindako jostailu ezberdinak.
15:45 – “Aurrera Korrika” ikuskizuna,
musika, dantza eta antzerki emanaldia. 
16:40 – Hasiera ekitaldia.
17:00 – KORRIKA HASIERA.
18:00 – Txokolatada. Bulkanoren
edo sonbreroaren gainean izango den
argitzeke.
19:30 – EGONIAN elektrotxaranga.
Badirudi pasa den larunbateko saioa-
rekin aski ez eta gaur ere emankizuna
errepikatuko dutela. 

Jarraian erromeria izango da
Gozategi taldearekin. 1992an
sortutako taldeak parte hartu
zuen 1998ko Korrikako kantan,
“Hamaiketakoa prest!”. Trikitia
pop eta rock taldeen formatu-
ra egokitu zen 90eko hamar-
kadan, eta horrek izandako
arrakastaren erantzuleetako
bat izan zen Gozategi taldea.
Asier eta Ainhoa Gozategi
anai-arreba oriotarrek eta Iñi-
go Goikoetxea altsasuarrak
osatu zuten taldea. Hogei urte-
ko ibilbidearen errepasoa egin
zuen taldeak “All Stars 1992-
2012” diskoan.

Bide luzea geratzen zaigu au-
rretik, euskararen biziraupena
bermatzeko Andikonatik abiatu
eta handik hona asko ibili be-
harko baikara oraindik ere. Zain-
du hauspoa eta orkatilak, eta
Iruñean ikusiko dugu elkar; ziur
BatZuk BatZuk izango garela.
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Otxandion abiatuko da Korrika gaur bertan, 17.00etan, eta apirilaren 9an amaitu

Iruñean; 2.535 kilometro daude aurretik

Andikonatik handik hona, 
Otxandiotik euskara herrira
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A
urten Korrika
Iruñean bukatu-
ko da, 1980an
abiatu zenez ge-
roztik zortziga-
rren aldiz. Apiri-

laren 9rako antolatu den
amaiera ekitaldia Sarasate pase-
alekuan izango da 12.30 aldera
eta bertan, lekukoaren barruan
doan mezua irakurriko dute. Ho-
ri amaitu ondoren, 13.00 ingu-
ruan, Iruñean barrena prestatu-
riko guneak irekiko eta jaiari
hasiera emango diote.  

Bost  gune zabalduko dira
Iruñean, eta publiko guztiak
izango du tokia bertan. Labrit
frontoian bertso-bazkaria
izango da Alaia Martinek eta
Miren Amurizak girotuta, eta
ondoren Dantzaro taldearen
txanda etorriko da.

Baratxurien plazan familia
gunea kokatuko da eta bertan
zirkua, musika edota magia
ekitaldiez gozatu ahal izango
dugu. Zirika Zirkusek irekiko
du gunea 13.00etan, “Txarles-
trup” ikuskizunarekin. Gerora

Hodei Magoaren “Ilusioaren
indarra” ikuskizunarekin fa-
milia osoak disfrutatu ahal
izango du, eta guneari amaiera
emateaz arduratuko direnak
Kiki, Koko eta Moko izango di-
ra, berbena batekin. Hala ere,
erromeria hasi aurretik Din-
daiaren eskutik oreka jolasak,
globoflexia tailerrak edota jos-
tailu birziklatuak egingo dira.

Bertatik ez oso urrun, puz-
garriak izango ditugu, baita

ludoteka ere. Gune honetan,
topatuko dute edoskitzerako
karpa bat, umeekin egoteko
aukera emango duena, baita
fardelak aldatzeko gunetxoa
ere, eta lasai jateko mahaiak
eta aulkiak.

Egitarau luzea duen azkene-
ko gunea Antoniutti parkean
egongo da.  13 .00etatik
21.30era arte hainbat musika
talderen kontzertuez gozatu
ahal izango dugu, hala nola Al-

txatu, Hibakusha, Gatibu, Sor-
kun, Maider eta Trikidantz. Al-
de Zaharrean barrena ere
hainbat gauza eta gunetxo
egongo dira, hala nola artisau
azoka San Nikolas plazan edo-
ta Errigora azoka San Frantzis-
ko plazan.

Karmen kaleko txokoan kon-
tzertuak ere egongo dira. Zar-
tako-K taldeak emango dio ha-
siera, tartean Trikiteens taldea
arituko da eta bukatzeko DJ

Bull-en txanda izango da. Udal
plazan joaldunen topaketa
ikusi ahal izango dugu eguer-
diko 13.30ean eta Alde Zaha-
rreko kaleetan zehar txaran-
gak, fanfarreak eta bestelako
animazioak ibiliko dira.

Baratxurien plazan eta An-
toinuttin, ekitaldiez gain bes-
telako eskaintzak ere izango
dira, hala nola, jatekoak, edate-
koak,  Korrika Denda edota
Tonbola, besteak beste.

Lekukoari ongietorria, apirilaren 9an, Iruñean

SARASATE 
PASEALEKUA
12:30 Lekukoari ongi etorria

LABRIT 
FRONTOIA
14:30 Bertso-bazkaria: 
Miren Amuriza eta Alaia Martin
17:30 Dantzaro

BARATXURIEN 
PLAZA
13:00 Puzgarriak eta
ludoteka, Kaikuren eskutik

13:15 Zirika Zirkus:
Txarlestrup
15:00 Hodei Magoa:
Ilusioaren indarra
16:00 Dindaia Tailerrak
18:00 Kiki, Koko 
eta Moko: Katapun 
Txispun Festa 

ANTONIUTTI
13:00 Altxatu 

14:15 Gatibu 
16:00 Hibakusha
17:20 Maider 
19:00 Sorkun 
20:30 Trikidantz 

ERRIGORA 
AZOKA
13:00-17:30 San
Frantzisko plaza

ARTISAU AZOKA
11:00-19:00 San Nikolas
plaza 

ALDE ZAHARRA
13:30 Joaldunen Topaketa
Udaletxe plazan
16:00-21:00 Karmen
Kaleko Txokoa

• 16:00 Zartako-K
• 18:00 Trikiteens
• 20:00 DJ Bull

13:30-20:00 Kale
animazioa

EGITARAUA
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K
orrika hurbil-
tzen den aldiro
makina bat jen-
dek ekiten dio
sukaldeko lanari,
ez baitira sekula

bi Korrika berdin egin: kolore ez-
berdinak, lelo berriak, tipografia
anitz… guztia komunikazio plan
oso baten baitan; eta noski, bi
urtez behin errepikatzen den
errituari izate berezitu eta bere-
zia ematen dion elementua da
soinu banda. Korrika iritsi aurre-
tik irratietan, sarean, kuadrillako
Whatsapp taldean, autoetan eta
tabernetan entzuten dugu abes-
tia; egiari zor, batzuetan aspertu
arte eta besteetan ase ezinda.

Abestiak bagaje emozionala
dakar berarekin jaioz geroztik,
Korrikak erabaki arrazionalei
eta euskalgintzaren behar mate-
rialei erantzun arren, gure oina-
rrizko behar psikologiko ugari
elikatzen baititu. Ruperrek abes-
ten digu inork ez ziola abisatu
zeinen nekeza den euskalduna
izatea; eta euskaldunontzat as-
kotan arrunt konplikatua da
plaza erdia geureganatzea, lu-
rralde okupatu batean mundu-
ratu gintuztelako.

Korrikak hauspo hori ematen
digu; horregatik dugu hain ku-
tun, hain desiratu. Astelehenak
gorrota ditzakegu, baina erreali-
tatean gorrotatzen duguna kapi-
talismoa da; eta Korrika maite
dezakegu, noski, baina sustraian
biziki maite duguna hezur-mui-
netaraino sartu diguten «ez mo-
lestatzeko» eta «edukazioz erda-

raz egiteko» sen madarikatu ho-
ri hiltzea da (cc Oier Gorosabel);
gure hizkuntza erdigunean jarri
eta gure hiztun komunitateare-
kin gure lurrak zeharkatzea jen-
darte diglosiko (eta okupatu) ba-
ten karga horiek tarte batez
gainetik kenduta; korrika egin-
go ez dugu ba, ni kasik hegan
atera ohi naiz. 

Jakina, emozio saltsa horri
soinu banda jarriko dion abestia
jostea eta jotzea ez da sinplea,
eta lan handia eskatzen du; par-
te hartu duten guztien zerrenda
ikustea besterik ez dago (35 la-
gun inguru).

UXUE ALBERDI, LUMA TINTAN BUSTITA

“Zirkorrika” abestia ez da idazle
eta bertsolariak sortutako le-

hen kanta; tokatu izan zaio le-
tragintzan aritzea, eta, bere hi-
tzetan, «gero eta gusturago egi-
ten dudan ariketa da». Udan
egin zioten abestia idazteko
proposamena, eta Xabi Zabala-
ren doinua urri bueltan jaso
zuen. Sortzailearen lanak ez du
zertan konstantea izan, ekoiz-
pena eta kontsumoa subjekti-
boki egiten dira, eta noski, eki-
men zehatz baterako sortutako
eduki batean norainoko askata-
suna du sortzaileak?

Uxue Alberdiri askatasun
osoa eman zioten, bere esane-
tan; hori bai, hainbat kontu
kontuan hartuta: leloa, Korrika-
ren ibilbidea... Baina Alberdi-
rentzat doinua bera izan zen le-
traren nondik norakoa gehien
markatu zuena: «Xabi Zabala-
ren musika entzun nuenean
oso argi ikusi nuen zer eskatzen
zuen: zirkoa. Doinuari entzunez
ikusi nuen non behar zituen
errimak, errepikak... Eta zirkoko
mundua errepasatzeari ekin
nion: -istak atzizkia bilatzeari
(malabaristak, kontortsionistak,
ekilibristak, ilusionistak...) eta
horiekin hitz-jokoak eta meta-
forak egiteari. Errimarekin joka-
tu, geure ‘zirko linguistiko-emo-
zionalari’ erreparatu, estribilloa
borobildu... Doinu bizi horrekin,
ez zen hileta-kantu bat aterako...
ezta hausnarketa sakon-sakone-
ko kantu bat edo kantu narrati-
bo bat ere... Musikak esaten du
nola dantzatu hitza».

Kantuen letrak idazteko or-
duan inportanteena musika on-
do aditzea dela uste du Uxue Al-
berdik, ezin baita edozer esan.

ABESTIA JOSI ETA JO

Korrikak suposatzen
duen emozio saltsa
horri soinu banda
jarriko dion abestia
jostea eta jotzea ez da
sinplea, eta lan handia
eskatzen du; parte hartu
duten guztien zerrenda
ikustea besterik ez dago
(35 lagun inguru).

«ZIRKORRIKA»-REN
MALABARISTAK

Abestian eta bideoklipean parte hartu duten artistak, Iruñean egindako aurkezpenean. GARA
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Uxue Alberdik idatzi du Euskal Herria zeharkatuko duen

Korrikako kantaren letra eta Xabi Zabalak konposatu du abestia 

Hitzak doinuaren gainean 
joan behar du eta ezin dio kon-
tra egin. Sortzailearentzat pro-
zesuak badu surfarekin
antzekotasunik: «Ni ez naiz sur-
flaria, baina antzeko zerbait be-
har du: olatua hartu behar duzu,
eta haren arabera mugitu». Al-
berdi bere ohiko lantokian ari-
tzen da, etxeko txoko batean
egosiz ondoren lau haizeetara

zabalduko dena; eta jakin beha-
rrekoa da letra ozenki kantatzen
duela, behin eta berriz, belarrira
nola ematen duen jakiteko.

Alberdirekin hitz egin aurre-
tik letra ondo irakurri genuen,
eta bazen berak azaltzea nahi
genuen esaldi bat: «…bi buruko
aktibistak…». Bertsolariak eus-
kaltzaleengan eta, oro har, za-
palduen eskubideen alde ari di-

ren guztiengan pentsatuz idatzi
zuen: «Herri honetan jende gu-
txi dago ‘saltsa’ bakar batean
sartuta. Normalean, ekinean ari
dena hainbat mugimendutan
dabil: euskalgintzan, kulturgin-
tzan, herrigintzan... dena dago
lotuta. Horregatik bi buruko ak-
tibistena. Eta bizirauten espe-
zialistak garela, ez dago dudarik.
Dantzan bizirautea da artea».
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Zabalak akordeoia eta saxoa jo ditu abesti honetarako,
baina funtsean konposizioaz arduratu da eta presente
izan da abestiaren prozesu osoan. Lehenik konposizioak,
ondoren konponketak, eta jarraian estudioan grabaketa,
nahasketa eta masterizazioa. Horrela funtzionatzen du
musikariak, egiten dituen lan guztietan.

Emir Kusturika edo Goran Bregovicen ukitua nabaritu
diote askok kantari, estilo aldetik agerikoa izaki Zabala
Ekialdera begira jarri zela konposatzeko garaian. Berak
zehaztu digu inspirazio iturria: Balkanak. Ukitu
balkanikoaren bila jardun zen lanean, ohartu baitzen
Korrikako abestirako egokia zela ‘gypsy’ musika: bizia,
indartsua eta motibagarria. «Entzun bezain pronto,
korrika egiteko gogoa piztu behar zuen abestia izan
behar zuen», azpimarratu du sortzaileak.

Abestia, azken finean, ez da soilik furgonetatik
erreproduzitzeko. “Zirkorrika” abestiaren inguruko
material pedagogikoa ere prestatu dute. Zabala irakaslea
izandakoa da, eta hezkuntzan hainbeste urte eman eta
gero, «berehala konturatzen zara zein inportantea den
material berria eta erakargarria esku artean izatea
ikasleekin lan egiteko. Horregatik pentsatu nuen
‘Zirkorrika’ egokitu behar nuela ahalik eta jende
gehienarengana heltzeko». Korrikaren web orrian dago
material guztia eskuragarri, musika bandentzat,
txarangentzat eta nahi duen ororentzat. Abestia,
partiturak eta audioak daude bertan, eta era berean
txirula eta txistuarekin jotzeko ere prestatu du materiala
Zabalak, «baita do-n eta fa-n dauden instrumentu
guztietarako ere».

Zergatik hartu lan hori eta hori guztia eskuragarri
jarri? «Azkenean, Korrika herrikoia denez, ‘Zirkorrika’-
ren izpiritua ere horrelakoa izan behar da».

Estudioan grabaketa egin zuteneko egun haietatik
burura etortzen zaion lehen gauza hau da, bertan bildu
ziren guztien artean bizi izan zuten ilusioa. «Plazer
handia izan da Korrikaren 20. edizioko abestia
konposatzea eta grabatzea. ‘Zirkorrika’ abestiarekin ongi
pasatzea da gure helburua eta asmoa», esan du Zabalak.

Entzun bezain pronto, korrika
egiteko gogoa pizten duen
«gypsy» estiloko musika

Hizkuntzaren malabaristak,
akrobatak, trapezistak,
herri honen ilusionistak...
bidera atera gara,
mundura atera gara,
herriz herri igaroko gara!

Bat, izan bat, egin bat,
Bat zuk eta bat nik, bat, denok bat,
bat eta batzuk gara,
hona-hara,
euskara bat, mundu bat.

Bi urteko ekilibristak,
su-irensle optimistak,
jaiotzetik ilusionistak...
bidera atera gara,
Korrika atera gara,
herriz herri igaroko gara!

Atso-agure kontortsionistak,
pailazoak, eskapistak,
euripean ilusionistak...
bidera atera gara,
mundura atera gara,
herriz herri igaroko gara!

Bat, izan bat, egin bat,
Bat zuk eta bat nik, bat, denok bat,
bat eta batzuk gara,
hona-hara,
euskara bat, mundu bat.

Ahots kordan funanbulistak,
fakirrak ta alkimistak,
ofizioz ilusionistak...
bidera atera gara,
Korrika atera gara,
herriz herri igaroko gara!

Bizirauten espezialistak,
bi buruko aktibistak,
bihotzaren ilusionistak...
bidera atera gara,
herriz herri ibiliko gara!

Bat, izan bat, egin bat,
Bat zuk eta bat nik, bat, denok bat,
bat eta batzuk gara,
hona-hara,
euskara bat, mundu bat.

Hitzak: Uxue Alberdi. Musika: Xabier Zabala

ZIRKORRIKA
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E
uskaldunak jiten zi-
ren etorkinak eta
joaten ziren errefu-
xiatuak izan gara
urte luzeetan ze-
har,  izan gerrak,

langabeziak, nahiak edo batek
daki zenbait faktorek bultzatu-
ta. Herri txikia gara erraldoi
zaigun mundu batean, baina
globoaren izkina bakoitzean sa-
kabanatuta gaude; eta Korrika-
ren deiadarraren oihartzuna 
askori iristen zaie. 

Euskal Herritik munduko Ko-
rrikak hornitzen ahalegintzen
dira antolatzaileak. Korrika ho-
riek hiru modutakoak direla
esan dezakegu: batetik, euskal
etxeetan antolatzen direnak;
bigarren modua, tokiko komu-
nitate euskaldunek zuzenean
antolatzen dituztenak, nahiz
eta euskal etxeetako egitura
edo elkarte finkorik ez izan. Eta
hirugarrena, Etxepare institu-
tuarekin; munduan zehar dau-
den irakurletzen bitartez gure
kulturan interesaturik dauden
munduko ikasleekin batera egi-
ten direnak.

Baina zer dira irakurletzak?
Irakurletza programaren bitar-
tez munduko unibertsitateetan

irakasten da euskara eta euskal
kultura Etxeparerekin sinatuta-
ko beste hainbeste lankidetza
hitzarmeni esker. 2016-17  ikas-
turtean,   18 herrialdetako 34
unibertsitate ezberdinetan kla-
seak ematen dituzten 30 ira-
kurlek osatzen dute Institutua-
ren irakurletza sarea.  Irakurle
bat Euskal Herritik kanpoko

unibertsitateren batean euska-
ra eta euskal kultura eskolak
ematen dituen irakaslea da.

Etxeparek bideo laburren
lehiaketa antolatu du 34 irakur-
letza horien ikasleen artean.
Irabazleak AEKren barnetegie-
tan egonaldia egiteko aukera
izango du, jasotzen duen «atse-
gin dut» kopuruaren arabera.

EUSKAL ETXEAK ETA EUSKALDUN TALDEAK:
Bartzelona: Apirilaren 1ean Can Batlló-n (www.euskaletxea.cat)
Banyoles (Girona): Catalunyakorrika@gmail.com
Marseilla: https://marseillako-euskaletxea.com
Bordele: Apirilaren 6an Garonako kaietan (www.eskualetxea.org)
Paris: Martxoaren 19an (www.eskualetxea.com)
Brusela: Apirilaren 1ean (www.facebook.com/bruselako)
Londres: Apirilaren 8an (www.facebook.com/Londonbasqe)
Edinburgo: www.facebook.com/korrikascotland/
Berlin: http://www.euskaletxea.de/eu/
Washington: Apirilaren 8an (www.wdceuskaletxea.org)
New York: Apirilaren 2an (www.newyorkbasqueclub.com)
Buenos Aires: www.euskalechea.org.ar
Necoechea: Apirilaren 15ean. www.facebook.com/centrovasco.necochea
Mexiko hiria: Apirilaren 2an. lenguayculturavascaunam@gmail.com
Sao Paulo: http://centrobascoeasp.wixsite.com/centrobascodesp
Lima: www.euskaletxeaperu.org/
Santiago (Txile): Apirilak 1 (www.euzkoetxeachile.cl)
Nepal: Samsara elkartea. https://samsaranepal.org/eu

ETXEPARE INSTITUTUAK BULTZATURIKO IRAKURLETZAK

BRNO (TXEKIA): Masarykova Univerzita - Brno
SZEGED (HUNGARIA): University of Szeged
BUDAPEST (HUNGARIA): Eötvös Lorand University
CORK (IRLANDA): University College Cork
HELSINKI (FINLANDIA): University of Helsinki
LEIPZIG (ALEMANIA): Universität Leipzig
LIVERPOOL (ERRESUMA BATUA): The University of Liverpool
VENEZIA (ITALIA): Università Ca´ Foscari
MEXIKO HIRIA: Universidad Nacional Autónoma de Mexico
SANTIAGO (TXILE): Universidad de Chile
CHICAGO (AEB): University of Chicago

Alex Txikon eta bere taldea Everesteko behe kanpalekuan ere euskararen alde. GARA
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Korrika munduko hainbat tokitan egingo da hurrengo egunetan zehar; era berean, hizkuntza komunitate

ugarik dute Korrikaren formatua beren hizkuntzaren alde jarduteko

Hizkuntza txikien asanblada mundiala

13

KORRIKAREN AHIZPAK
Badaude beste Korrika batzuk munduan. Bazterketa eta

zapalkuntza jasaten duten hiztun komunitate ugarik baliatu dute
ekimen honen indarra eta originaltasuna, eta gaur egun hainbat

herrik egiten dute korrika beren lurretan beren hizkuntzaren alde. 
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CORRELLENGUA,
KATALANAREN ALDE 

1993. urtean egin zen lehen
aldiz antzeko ekintza bat
Mallorcan, 1995ean
Valentzian eta 1996tik aurrera
Herrialde Katalan orotan. Lau
zutabetan egindako lasterketa
herrikoi multzo batean
datza.

AR REDADEG,
BRETOIERAREN ALDE

Gau eta egunez Bretainia
zeharkatzen duen korrikaldia
Euskal Herrikoaren isla da; lekukoa
eta mezu sekretua barne. 2016koa
bosgarren edizioa izan zen eta
guztira 1.700 kilometro egin zituen
ekimenak.

RAS YR IAITH, 
GALESAREN ALDE

Ekimen gazteenetakoa da
Galesekoa. Lehenengo edizioa
2014koa da; bigarrena, iazkoa.
Gauean korrika egin ez arren, honek
ere badu lekukoa eta mezua. Azkena
77 kilometro eginda hiru egunean
burutu zen.

RITH, GAELIKOAREN ALDE

Irlandako irla goitik behera igarotzen duen lasterketa
da. “Seachtain na Gaeilge” irlandar hizkuntzaren astean
egiten da, 2010ean ekin zioten estreinako aldiz eta
aurten martxoaren 1etik 17ra bitartean egin dute.

LEFKANTUN, MAPUTXEEN MAPUZUGUN
HIZKUNTZAREN ALDE

Mapuzuguletuaiñ elkarteak antolatutako lasterketa
herrikoi hau iaz jaio zen, mapuzugun hizkuntzaren
ofizialtasuna aldarrikatzeko. Aurten egingo dute
bigarren edizioa. 

CORRELINGUA,
GALIZIERAREN ALDE

Esperientzia katalanaren
antzeko ekimen hau 2000.

urtean hasi zen, Dia das Letras
Galegas ekintzen artean.

Aurtengoa otsailean egin da,
“En galego, sen cancelas”

leloarekin eta hamabi
eguneko iraupena izan du.
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A
ndoni Seijo lekei-
tiarraren aburuz,
«furgonetero»
kontzeptua az-
ken lauzpabost
Korriketako kon-

tua da. AEK barruan zeregin hori
beti hartu da aintzakotzat, noski,
baina hedabideetan garrantzi
gehiago eman zaie azken urtee-
tan, eta hortik sortu da deitura
berria.

Seijok hasieratik izan du ha-
rreman estua Korrikarekin, bai-
na buru-belarri seigarrengoan
aritu zen, 1989an. Lehenago Xa-
bier Alegria aritu izan zen ibil-
bide arduradun, baina urte har-
tan ardura orokorra hartu
behar izan zuen; Alegriak Seijo-
ri proposatu zion utzi behar
zuen ardura hori bere gain har-
tzea, eta honek poz handiz eta
ohore handiagoaz eman zion
baiezkoa; eta onartzen duen be-
zala, kezka pitin batekin ere bai.
Oscar Lopez, Txori, izan zuen
bidelagun.

AEK-k erabakitzen du non
hasi eta bukatzen den Korrika,
baina ibilbide arduradunak
tarteko kontu asko zehaztu be-
har ditu: nondik, ze ordutan,
ze egunetan… VI. Korrikatik au-
rrera makina bat aldiz ibili
izan da Seijo Euskal Herriari ji-
ra eta buelta; baina Korrikan
zehar baino kilometro gehiago
egin behar izan ditu Korrika
prestatzeko.

«Garai hartan GPSak NASAk
izango zituen, guk ez». Txorik
eta Seijok kotxe bat hartu eta

Euskal Herri osoan ibili ziren
ibilbideak zehazten, ondoren
eskualdeetako jendeari propo-
samen bat egiten zioten, eta
hauek egindako aldaketekin
finkatzen zen behin betiko bi-
dea. Aspaldi daude eskuragarri
GPSak edonorentzat; «zorio-
nez», dio Seijok.

Aurtengoak hamar egun
izango ditu, gaur hasi eta dato-
rren igandean amaitu; baina
sasoi hartan astebetekoa zen.
Pixkanaka luzatzen joan da, eta
horrek esan nahi du herri ba-
koitzeko jendeak egiten duen
ahalegina gero eta handiagoa
dela. Normala den bezala, jen-
deak beti sentitu du Korrika be-
re; batzuetan oso bere, zeren
eta ez bazen, adibidez, kilome-
tro hori erosi zuen elkarte pare-
tik pasatzen, ba lekukoak desbi-
deratze txiki bat egin eta
programatuta ez zegoen bide-
tik abiatzen zen. Bahiketa txiki
bat elkarteko ate paretik pasa-
tzeko, zer demonio ba. 

Horrelako kontuek, azken ba-
tean, denboran eragiten dute.
Kilometro bakoitzak sei minu-
tu dauzka, eta nonbait denbora
galduz gero beste nonbait be-
rreskuratu behar da derrigor.
Baina bueno, Seijoren ustez
«bahiketa ulergarriak dira».

ARAMAIOKO ZALDUNAREN LAUHAZKA

VIII. Korrikan ere atzera eta
aurrera ibili zen Seijo, eta ha-
lako batean, goizeko ordu biak
inguruan, Aramaiora iritsi zi-
ren.  Harrera berezia eman
nahi zioten herritarrek eki-
men euskaltzaleari, ahazten
erraza ez den horietako bat,
eta lortu zuten, alajaina. Leku-
koa zaldun batek hartu behar
zuen: harrera originala, kurio-
soa, elegantea, eta zergatik ez
esan, hunkigarria. Baina harre-
raren beste parte bat suziriak
eta petardoak ziren.

Korrika iritsi zenean zaldu-
nak lekukoa hartu eta aramaio-
arrak jo eta su hasi ziren bolan-
derak botatzen, eta agidanez, ez
zioten horren berri eman zal-
diari, zeren eta sekulako sustoa
hartu, aztoratu eta lauhazka bi-
ziari ekin zion; zaldun, lekuko
eta guzti, bistan dena. Seijo eta
beste batzuk ziztu bizian atera
ziren zaldunaren atzetik. Salba-
tzeko? Ez, ez. «Bota lekukoa! Bo-
ta lekukoa!», egin zioten oihu
zaldunari.

Aizue, behin lehentasunak
markatzen hasita, gauzak garbi:
Korrikak jarrai zezakeen zaldu-
nik gabe, baina lekukorik gabe
ez. Zaldunak, bere azken ekin-
tza heroikoan, lekukoa lurrera
bota zuen Korrikak jarraitu
ahal zezan; heroikoa benetan,
eta erorikoa ere ziurrenik histo-
rikoa izango zen. Zalduna gaue-
ko iluntasunean desagertu, eta
ordutik hona antolakuntzakoek

HAMAIKA MAUKA ETA
PASARTE KORRIKA PASA ARTE

Andoni Seijo, umeez inguratuta, furgoneta gainean. GARA
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Andoni Seijo lekeitiarra urte askotan arduratu da furgoneta

gidatzeaz eta barrutik duen ikuspegia azaltzen digu

ez dute haren berririk izan. Ara-
maioko norbaitek zerbait bada-
ki honen inguruan eskertuko
genioke GARAra deitzea, Seijo
oraindik arduratuta dago-eta.

KORRIKA GELDITU NAHI ZUEN ERTZAINA

XVII. edizioa izango zen, eta fur-
gonetan zihoazen Seijo eta beste
batzuk Urola inguruan. Jende
mordoa zebilen une haietan eki-
menean parte hartzen, eta bide-
gurutze batean Ertzaintzaren
patruila batekin egin zuten to-
po. Orduan ertzaina, edukazio
handiz, Seijorengana zuzendu
zen honakoa esanez: «Aizu, bar-
katu, posible zenukete momen-
tu batean bazterrean gelditzea,
mesedez? Sekulako trafikoa sor-
tzen ari zarete». Furgonetakoak
aho bete hortz gelditu ziren po-
liziari begira, eta azkenean Seijo
furgonetatik jaitsi eta ertzainari
azaldu behar izan zion zer zen
Korrika, eta hori ezin zuela bide
bazter batean geldirik eduki tra-
fiko edo ez trafiko. «A, barkatu,
barkatu! Txanda aldaketa izan
dugu eta inork ez digu ezer
esan. Konforme, aurrera ba!».
XVII. edizioa eta agente hark ez
zekien zer zen muturraren au-
rrean zeukana; finean, bi mun-
du paralelok topo egin zuten bi-
degurutze bat izan zen.

ARAGOIKO LURRETAN

Korrika ez da inoiz geldirik gera-
tu poliziaren kontrol batean,
baina bada tarte oso berezi bat
Nafarroaren hegoaldean. Lauz-
pabost kilometroz Korrika Nafa-
rroatik atera ohi da, Aragoiko lu-
rrak zapaldu eta berriz ere
Nafarroara itzultzeko. Ba guar-

dia zibilak beti egoten dira zain
Aragoiko tartetxo horretan, eta
antolakuntzako norbaitek bai-
men denak erakutsi behar iza-
ten dizkie. Hau da, txapeloke-
rrek Nafarroako muga
errespetatzen dutela Korrika zi-
rikatzeko, eta ez gehiegi; beraz,
Korrika hala moduzko lurralde
liberatu mugikor bat da.

BAIONAKO MIRAKULUA

Hasierako Korrikaren edizioe-
tan sekulako anabasa izaten
zen: jendeak lekukoa ingura-

tzen zuen, lekukoa ukitu, laz-
tandu, jendeak furgoneta bera
ere inguratzen zuen… Zorame-
na, Seijoren hitzetan. Egun ba-
tean Korrika Baiona zeharka-
tzen ari zela, parte-hartzaile
talde bat batu zitzaien pankar-
ta batekin. Bat-batean, miraku-
lua gertatu zen: pankartakoak
lekukoaren atzean jarri  eta
kristo guztia pankartaren atze-
an jarri zen. Ordena. Diziplina. 

Lonazko pankarta Baionatik
Bilboko helmugaraino iritsi
zen, toki guztietatik apurtuta
eta hari eginda. Ordutik hona
beti erabili da pankarta Korri-
kan. Mezua erakusteko, bai,
egia; baina sakon-sakonean,
antolatzaileei kirioak dantzan
ez jartzeko. Hainbeste merezi
dute. Gora pankarta!

Aldaketa nabarmena da hogeita sei urteko aldea duten bi argazki hauen artean. Ezkerrekoa, 1989ko ediziokoa da, eskuinekoa, berriz, 2015ekoa. GARA
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Furgoneta barruko ikuspegi paregabea. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

AZPIEGITURA LAN IZUGARRIA

Hamasei pertsona ibiltzen dira egunero lanean bi
furgonetatan, hamalau orduko txandak eginez. Ibilgailuak
gasolina hartzeko baino ez dira geratzen.



B.H. | ERRENTERIA/IRUÑEA

E
uskal Herria ez da
dena berdina, ez da
homogeneoa; mila
formatan espresa-
tzen da: Pasaian
itsasoaren mailatik

behera eginda dauden txokoeta-
tik Abaurregaineko teilatuetara;
Mendozako neguko izotzetatik
Bardeako udako sargorira; herri
txikienetik hiriburuetara, men-
ditik ordokira, eta euskara kasik
entzuten ez den tokietatik berau
hegemonikoa den arnasgunee-
tara. Guztiek komunean dutena
da Korrika bertatik edo oso hur-
biletik igaroko dela, euskararen
lurraldeak direlako.

Normalean telebistan kilo-
metro esanguratsuenak ikus-
ten ditugu, jendetsuenak, hiri
barruetatik doazenak; baina
noski, ibilaldi osokoak osatu
behar dira, gauez edota gune ez
hain euskaldunetan egin beha-
rreko tarte isolatuak barne. Zati
horiek betetzen dituzte hainbat
elkarte edo lagun kuadrillak;
hemen pare bat adibide.

SASOIA, NAFARROAKO
ERRETIRATUEN ELKARTEA

Elkartea osatzen duten guztiek
ezagutu zuten frankismoaren
gordinkeria, eta diktaduran zein
ondoren etorriko zen erreforma-
urteetan langile borrokara en-
gaiatu ziren. Euskal Herria eta
euskal herritarrak aske ez direnez
militantzian erretirorik ez har-
tzea deliberatu eta ilusioz jarrai-
tzen dute beren ekarpena egiten.

Erretiratuak biztanleriaren
%20 inguru dira gaur egun eta,
beraz, ezin da ukatu jendartean
pisuzko sektorea denik. Sasoiak,
ordea, pasibotasunari lotutako
topikoetatik aldendu (mus par-
tidak, Insersoko oporrak eta
otorduak), eta bizitza duin eta
aktiboaren aldeko aldarria egi-
ten du. Jendartea hobetzeko la-
nean ari diren guztiei beren sos-
tengua ematen saiatzen dira
ahal duten neurrian, eta hor ko-
katzen dute euskalgintza. Garbi

ikusten dute euskara autoritate
ezberdinek luzaz zanpatu eta
zokoratu dutela, eta erretira-
tuak euskarara (edo alderantziz)
hurbiltzen saiatzen dira. 

Urteak daramatzate kilome-
troak Nafarroa osoan zehar
erosten, eta taldetxoa mugitzen
da tokatzen zaien zokoraino.
Duela hainbat urte Oibarren
(Zangozako merindadea) egin
zuten; jarraian, Erratzun (Baz-
tan); ondoren, Vergalijon (Mi-
randa Arga udalerriko herrix-

ka), eta azkenik Ablitasen (Tute-
rako merindadean). Aurten Lor-
kan egingo dute kilometroa.  

SARETUZ ELKARTEA, ORERETA

Herriko pertsona aktibo eta
konprometituek osatutako sare
bizia da Saretuz proiektua. Eus-
karaz bizitzeko hautua egin du-
ten pertsonen topagunea da, eta
hizkuntza jendartean sendotzen
zein harentzako arlo berriak
eraikitzen egiten dute lan; eus-
kal komunitate aktiboa eta kriti-
koa eraikitzea da beraien xedea.

Elkartearen leloa argia da zen-
tzu horretan: «Sardexka izan
zopa-mundu batean», pertsona
kritiko eta konprometitu gisa
bakarrik lor daitekeelako gau-
zak aldatzea. 

Pertsonen, erakundeen eta
instituzioen artean auzolana
egiteko modu berriak proposa-
tu eta esperimentatzen dabiltza
errenteriarrak, eta Euskal Herria
osatzen duten herrialdeak eta

jendea ezagutzen dabiltza,
haiengana hurbilduz eta ekime-
nak partekatuz. Hor barruan ko-
katzen da Korrikaren kilometro-
ak beste nonbait erostea;
beraientzako ez baita joan, ko-
rrika egin eta itzultzea, baizik
eta bertako jendearekin harre-
manak ehundu eta ikasitakoare-
kin herrira bueltatzea.

Duela lau urte Zangozan izan
ziren gaileteroak, eta bertako
euskalgintzarekin bildu; azke-
neko Korrikan Zuberoan zehar
ibili ziren, eta bisita bertako
zenbait lagun ezagutzeko eta el-
kartearen izena omentzeko ba-
liatu zuten. Aurten nora joango
diren galdetutakoan ezin izan
dute zehazki erantzun, baina
garbi dutena da Bidasoa zehar-
katu eta bueltan beste euskara
pusketa bat eramango dutela
herrira.

Zopa-munduan poz mundiala
da sardexka jendearekin topo
egitea. 

Sasoia elkarteko kideak Oibar herrian korrika, beren izenari ohore eginez. GARA

16 BADATOR KORRIKA 2017ko martxoaren 30a | GARA   

Asko dira herritik urrun kilometroak erosten dituzten elkarteak, betetzen zailagoak diren tarteak josiz;

horietariko bi dira Sasoia eta Saretuz 

Izan sardexka zopa-mundu batean

Oreretako Saretuz elkarteko kideak, Korrikarako prest. GARA
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