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_iritzia

Bego
AEKko irakaslea

Bai,.  Aurten bi alabekin egotea 
espero dut. Zaila izango da, gauez 
igaroko delako. Baina aurreko 
edizioan alaba nagusiak lau urterekin 
argi zeukan Korrika ikusi nahi zuela. 
Niretzat euskahalduna izatea bada 
euskararekin konplexurik ez izatea.

Aiala
Ikaslea

Batzuetan parte hartu izan dut. 
Orain arte bi aldiz hartu dut parte. 
Behin Amurrion hartu nuen Korrika. 
Bigarrenean, berriz, Arespalditzan. 
Aurten ere badut parte hartzeko 
a sm o a ,  A re sp a ld i t z a t i k , 
familiarekin batera.

Yogurinah
Artista

Gehienetan egiten dut korrika. 
Aurten Bartzelonan egongo naiz, 
bertako Euskal Etxean DJ moduan. 
Korrika bertan egitea espero dut. 
“Euskahaldun !”-ek adierazten 
du edozein pertsonak ahal duela 
euskaraz ikasi eta hitz egin, edonon.

Nagore
Etxeko langilea

Ez dakit parte hartuko dudan. 
Ez dakit ezta nondik ateratzen den 
ere. Goizeko hiruretan iristen bada 
ziur ez dudala parte hartuko, ez dut 
uste parte hartuko dudanik. Leloa 
ona iruditzen zait. Nire herria eta 
nire kultura ekartzen dizkit gogora.

Iñigo
Langilea

Korrika txikian parte hartuko dut 
seguru asko, alabarekin. “Handien 
Korrika”, ikusi dudanez, goizaldeko 
ordubiak aldera igaroko da; apur 
bat zaila izango da, beraz. Leloa 
ona iruditzen zait, denak animatu 
beharko ginateke euskaraz apur 
bat gehiago hitz egitera.

Itziar
Langilea

Bai. Hemendik gauez igaroko da. 
Alaba, agian, aitarekin aterako da 
parte hartzera eta ni beste umeekin 
geratuko naiz etxean. Eta ez dakit 
gero Bilbora-edo joango garen 
Korrikaren amaierara. Herriaren 
erdigunetik egiten dugu korrika. 

Txema
Irakaslea

Sortu zenetik hartu izan dut 
parte, edizio guzti-guztietan. 
Irakasle naizenez Korrika txikietan 
ere hartu izan dut parte. Niretzat 
Euskahaldun-ek adierazten du  
euskaraz egin nahi dugunok 
euskaraz bizi gaitezkeela.

Jon
Irakaslea

Bai, ikastolako kilometroa egingo 
dut Amurrion. Eta ordutegiaren eta 
bestelakoen arabera beste leku 
batzuetan hartzen saiatuko naiz. 
Euskahaldun leloak esan nahi du 
euskaraz egitean euskararen 
mundua duzula, eta horrek ahalera 
hori ematen dizu.

Maite
AEKko irakaslea

AEKko irakasle naizen aldetik, 
Korrika hitzak bi gauza ekartzen 
dizkit burura: antolatzeak 
suposatzen duen lana eta 
urduritasuna... baina baita lan hori 
bukatuta iristen den gozatzeko 
tartea.

Igor
Irakaslea

Bai, badut parte hartzeko 
ohitura. Aiaraldean Amurriotik, eta 
Donostialdetik ere parte hartu izan 
dut.  Aurten goiz esnatu, korrika 
egitea, eta jarraian lanera joatea 
da plana. Guztiak izan gaitezke 
euskahaldun, borondate kontua da. 

Txabi
Delineatzailea

Historikoki azken urteetan bai. 
Orain, berriz, apur bat lodiago 
nago eta ez dut korrikarik egiten, 
baina ikustera bai gerturatzen naiz. 
Lemak euskaraz bizi ahal dugula 
adierazten du, ni bezalako jende 
egoskorrak ikasi ez duen arren.

Elisabet
Langilea

Bai, parte hartu ohi dugu. 
Normalean herrit ik gertu 
hartu izan ohi dugu. Niretzako 
“Euskahaldun!” leloak adierazi nahi 
duena da euskaldunak garenok 
egin dezakegula euskara bultzatu 
eta mantentzeko ahalegina.

Ane
Ikaslea

Ez dut parte hartzeko ohiturarik. 
Duela bi urte parte hartu nuen, eta 
ondo iruditzen zait. Azken finean 
bada gure hizkuntza sustatzeko 
ekimen bat. Aurten ez dakit parte 
hartuko dudan, ez da ordu onean 
pasatzen, baina nire lagunak 
animatuz gero animatuko naiz. 

Jon Ander
Ikaslea

Bai, badut parte hartzeko 
asmoa, urtero bezala. Aretan 
hartu ohi dut Korrika, eta gero 
heltzen naizen punturaino joaten 
naiz. Niretzat Korrika goizeko 
hiruretan igarotzeak ez du arazorik 
suposatzen, korrika egin nahi 
baduzu egingo duzu eta listo.

?
_GALDERA

Korrikan parte hartzeko ohitura daukazu?
Zer da zuretzat “euskahalduna” izatea?

  BIDEOA  WEB -GUNEAN 
Proposatu zuk ere galdera
egunkaria@aiaraldea.eus

helbidera idatzita.

Egunkari hau laguntzen dute:

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Komunikazio Leihoa 
Tirada: 
10.000 ale. 
Maiztasuna: 
Hamabostekaria
Lege gordailua: 
BI-1230-2013 
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:
publizitatea@aiaraldea.eus 
Tlfnoa: 669 83 57 87 
Web-gunea:
www.aiaraldea.eus
Helbidea:
Nerbio Kalea 1, 3. esk. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak:
Tel: 94 656 85 54 

ERREDAKZIO OHARRA: 
Aiaraldeak ez du bere gain hartzen 
iritzi artikuluetan, gutunetan 
zein egindako elkarrizketetan 
adierazitakoaren erantzukizuna.

JEZ Sistemas Ferroviarios
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CuadraBus
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94 672 65 43
info@grafiksarea.com
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_sorrera

Xabi Ugalde

“35 urte igaro diren 
arren, Korrikaren 
helburua hasieran 
zegoenaren berdina 
izaten jarraitzen du”

Ignacio Urtaran Kiski

“Gaur egungo jende 
askok ez du jakingo agian 
Korrikak bere lehen 
edizioetan traba ugari 
izan zituela”

Urtza Errazti

“Jendea leku batera 
bideratu ordez kanpaina 
leku guztietara bideratzea 
otu zitzaigun, horrela 
sortu zen Korrika”

Santi Usia

“Behin Korrika pasata 
sekulako ‘bajoia’ ematen 
da, eta beste Korrika bat 
behar izaten da euskara 
bultzatzen jarraitzeko”

“Zuek ikusi duzue lehenengo Ko-
rrikako argazki hori ez? Bertan Sa-
trustegi, Eli Galdos eta hirurak ager-
tzen gara. Horietatik bizirik geratzen 
den bakarra naiz ni, izutzeko modu-
koa, kar kar”. Horrela hasi du elka-
rrizketa Urtza Erraztik. Bera eta bes-
te bost aiaraldear (Xabi Ugalde, Ane 
Moreno, Jon Katalan, Santi Usia eta  
Ignacio Urtaran Kiski) bildu dira. Bos-
tek dute gauza bat komunean: Korri-
karen lehen urteetan antolakuntzan 
aritu izana. 

Erraztik, adibidez, sorreratik ber-
tatik hartu du parte ekimenean(1). Ko-
rrika kanpaina baten moduan hasi 
zela oroitu du: “Kilometroak-en an-
tzeko zerbait egin nahi genuen, bai-
na orduan bururatu zitzaigun jen-
de guztia leku batera bideratu or-
dez kanpaina leku guztietara bide-
ratzearen ideia”. Hori izan zen hazia. 

Erraztik azpimarratu du “asko miti-
fikatu” dela Korrikaren sorreraren 
inguruan. “Baten batek dio mozkor 
gau batean sortutako ideia izan zela. 
Izena baliteke halako afari arraro ba-
tean sortzea, baina kanpaina oso lan-
dua izan zen”. 

Kanpaina landua izateak, baina, ez 
zituen hasierako trabak saihestea(2) 
lortu. Zaila zen jendeari proiektua si-
nesgarri egitea, Ignacio Urtaranen 
arabera. “Baina nola? Zortzi egun ja-
rraian korrika? galdetzen zigun jen-
deak”. Bestelako trabak izan zituz-
tela gaineratu du Erraztik. “Euskal-
tzaindiak ez zigun Bai euskarari kan-
painaren ez logo eta ez lema ere 
erabiltzen utzi, eta sekulako hase-
rrealdiak izan genituen horrekin”. 

Baina igaro zen lehen urtea, eta ha-
rrera “hasieratik” ona izan zela ziur-
tatu dute elkarrizketatuek. Bigarren 

urtean, baina, traba berri bati egin 
behar izan zioten aurre: boikotari. 

“Lehengo Korrikaren arrakasta 
ikusita baten bat jeloskor jarri zen”, 
azaldu du Erraztik. Dena dela, Ane 
Morenok ziurtatu du herritarrek ez 
ziotela boikot horri jaramonik egi-
ten, eta alde horretatik Korrikaren 
parte hartzea ez zela jaitsi. “Gertatu 
izan zen alderdiren batek boikotera 
deitzea, eta alderdi horretakoa zen 
alkateren batek lekukoa eramatea 
gero”, oroitu du Erraztik irribarrez.  

Korrika “arautzen” joan dela gaine-
ratu du Urtaranek, baina gaineratu 
du horrek ez duela zenbait kasuetan 
lekukoa galtzea ekidin. “Oroitzen dut 
Alesbesen geundela lekukoa desa-
gertu egin zela. Kale bat gorago to-
patu genuen, lekukoa zeraman per-
tsona bere amonaren etxearen albo-
tik igaro nahi zuela eta desbideratu(3) 
egin zelako”. Guardia Zibilaren kon-
trolek ere arazo ugari sortu zituz-
ten. “Lekukoaren kopia bat genera-
man gordeta, bada ez bada”, oroitu 
du Morenok. 

Dena dela, edizioz edizio gauzak al-
datzen joan diren arren, Xabi Ugaldek 
ondorioztatu du Korrikaren helburua 
berdina izaten jarraitzen duela: eus-
kara sustatzea.  Santi Usia bat dator 
horrekin: “behin Korrika pasata se-
kulako ‘bajoia’ ematen da, eta bes-
te Korrika bat behar izaten da eus-
karari aurrera bultzatzeko”.  

+info:  BIDEOA 
Korrikaren so-

rreran eta hastape-
netan aritu zirene-
kin Mahai-ingurua 

Korrikaren bigarren edizioa, Amurriotik Urduñara bitarteko bidean.  Argazkia: Aiarako AEK

ERREDAKZIOA I  I Txabi Alvarado

“Baina nola? Zortzi egunez jarraian
korrika? Jendeak ez zuen sinisten”
Korrikaren lehen edizioetan ekimenaren antolakuntzan egondako sei aiaraldear mahai baten bueltan bildu 
ditugu. Ez dugu asko itxaron behar izan hasierako urte haietako oroitzapen, bizipen, anekdota, barre, tristura eta  
hausnarketak azaleratzeko. 

“Asko mitifikatu 
da Korrikaren 
sorreraren 
inguruan. 
Ez zen egun 
batetik bestera 
sortutako 
ideia izan, oso 
kanpaina landua 
izan zen”

Hiztegia 
Ekimenean(1), iniziatiban / Saihes-

tea(2), ekiditea / Desbideratu(3), no-
rabidea aldatu

KORRIKAREN SORRERA 1980-2015

Anuntxi
Arana
ANTROPOLOGOA

Kórrika Euskal 
Herria!

Abenduko goizal-
de fresko eta izart-
su batean tokatu zit-
zaion Baionako gau 

eskolari kilometro zenbait be-
tetzea Bereskoitzerantz doan 
errepidean. Dozena erdi bat 
lagun elkartu ginen bi autotan, 
lekukoa hartzeko prest. 

Bizkarrekoa zuria zen, gai-
nean beltzez idatzita kilome-
troaren zenbakia eta ibilbidea-
ren eskema. Koloreak ondoko 
urteetan hartuko zituen Ko-
rrikak, baina lehengo hura  zu-
ri-beltzez gogoratzen dut.  

Inguru haietan aldapa gaix-
to bat bazen –orain aldatua da 
bidea– eta hatsanturik igo gi-
nen, ahal genuenetan beste 
bati lekukoa sakatzen, autoan 
pausatzen ahal izateko. 

Antolatzaileetako bat ge-
nuen beti alboan, “bi zaldiko” 
txar batean, eta urratsa apal-
tzen genuenean, gupidarik 
gabe oihukatzen zigun leihati-
latik: “Kórrika, “kórrika!“ Errit-
moa oso bizia iruditu zitzaigun 
–ez dut ulertzen zergatik, las-
terketa izanik, “tipi-tapa” esa-
ten den orain, ez eta zergatik 
azentua aldatu eta korríka bi-
lakatu den.

Gure zatia bukatuta, au-
toz segitu genuen pixka bat 
eta, beste aldapa baten buru-
ra helduta,  Bidaxuneko Gra-
mont gaztelua ageri zitzaigun 
azpian, goiz-argiko behe lai-
noaren artean egundainoko 
ederrenean. Eta handik aurre-
ra ihes egin zigun Korrikak, ki-
lometroak erraz jaten dituzten 
hanka luzeek ere aitortzen du-
ten melankolia antzeko senti-
mendu hori utzirik: eskuetatik 
joaten zaigun zerbait dela, ezin 
harrapatuzkoa.
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_bizipenak

1989an aritu izan zinen anima-
tzaile lanetan lehenbizikoz, lehe-
nengo urte horietan nolakoa zen 
lan hori?

Ni aritu izan naizenean bi tal-
detan banatzen ginen. Zortzi la-
gun geunden talde bakoitzean, 
eta 14 orduko txandak egiten ge-
nituen. Zoramena. Egunez hasten 
dituzu txandak, eta egunak aurre-
ra joan ahala ordutegiak ere alda-
tzen doaz. Edozein ordutan eta to-
kitan lo egitea dagokizu, ahal de-
nean jan, ezin denean hala nola... 
zoramena.

Hasierako edizio haietan sekula-
ko arazoak izaten genituen auto-
nomiarekin; generadore bat gene-
raman, baina etengabe ibiltzen gi-
nen kalkulatzen ea emango zigun 
gune populatuenak behar bezala 
igarotzeko.

Teknologiak ere asko egin du 
aurrera urteotan. Garai hartan 
adibidez, ez genuen sakelakorik...

Hala da, zailtasunik handienak 
gure artean komunikatzeko geni-
tuen: izan furgoneten artean zein 
herrialdeko kotxeekin edo herrie-
tan ibilbideak gidatu behar zituz-
tenekin. Prentsari korrikaren be-
rri emateko ere zailtasunak geni-
tuen. Prentsa auto batean ailega-
tzen zen eta martxan geundela 
guk egunaren berri ematen ge-
nien. Eurek biharamunerako lanak 
ere ematen zizkiguten: “honek eta 
honek parte hartuko du bihar, ea 
galdera batzuk erantzun ahal diz-
kizueten..” eta halakoak. Guk kaze-
tari lana ere egiten genuen, koa-

dernoan egunaren berri idatzi, ar-
gazkiak egin... 

Herririk gabeko ibilbide luzee-
tan ere nolako zen Korrikaren iga-
rotzea?

Nik modu honetan bizi izan ditu-
dan edizio guztietan ez du inoiz ere 
ez kilometro bakar bateko errele-
boak huts egin. Harrigarria da bai-
na hala da. 

Gertatu zaizue inoiz lekukoa 
galtzea?

Bai bai... behin baino gehiago-
tan gertatu da. Lekukoa hartu eta 
ibilbidetik desbideratu erdiguneko 
ez dakit zein kale gurutzatu nahi 
zutelako... edo amamaren batek 
etxeko leihotik Korrika ikus zezan 
desbideratzea... Eta horrek atzera-
penak ere ekartzen ditu, hori ongi 
kontrolatu beharra dago. 

Muga zeharkatzeak ere ara-
zoak sortu ditu inoiz ez?

1989an egoera politikoa pil-pi-
lean zegoen eta maiz izaten geni-
tuen polizia kontrolak. Nafarroa-
ra sartzen ginenean, Trebiñura... 
Beldurrez joaten ginen halakoe-
tan, batez ere Lapurdira edo Behe 
Nafarroara sartu behar ginenean. 
Horrelakoetan beti beste bi furgo-
neta izaten genituen beste aldean, 
zer edo zer larria gertatuz gero “B 
plana” izan genezan.

Bizipen eta bitxikeri ugari ger-
tatuko zitzaizkizuen, ezta?

Mila eta bat gehiago, bai. Furgo-
netekin txandaka ari ginenean, adi-

bidez, guk erreleboa eman behar 
genion Korrikarekin zen furgone-
tari. Gasolindegi batean geunden 
zain, eta bat-batean atea ireki eta 
Guardia Zibilaren sarjentu bat to-
patu genuen parez pare, bere ga-
loi guztiak paparrean(1), eta barru-
ra sartu zen. Uf, gu oso urduri jarri 
ginen, besteak gure zain baitzeu-
den, gasoliorik gabe... eta gasolio-
rik gabe ezin zuen aurrera jarrai-
tu. Ba hara non sarjentuak esaten 
digun: “Aizue, zenbat falta da Ko-
rrikarako?”. Harrituta esan genion 
aurreratu ginela baina laster ba-
tean zetorrela. Kontua zen haren 
alaba bertako eskola bateko ikas-
lea zela, eta galdetzeko moduaga-
tik ez zuen jakingo Korrika zer zen, 
kirol proba bat zela usteko zuen 
agian... Ez zigun kontrola egin nahi, 
bere alaba ikusi nahi zuen bertan 
parte hartzen (barreak).

Aurtengo korrikan ere parte 
hartuko duzu? Zer-nolako emo-
zioak sortzen dizkizu Korrika hur-
biltzeak?

Berdin zait zein ordutan pasako 
den, beti parte hartu izan dut eta 
aurten ere han izango naiz, den or-
dua dela ere. Eta beti bezala, zi-
rraraz parte hartuko dut. Gogo-
ra ekarriko dut behin Nafarroa er-
dialdean bigarren furgonetaren 
zain geundela nola gixontxo batek 
galdetu zigun; “¿Pero ese palico 
qué es?”. Gure artean barre egin 
genuen, baina egia da, lekukoa “un 
palico” da, makiltxo bat ez beste-
rik, baina izugarrizko indarra due-
na. Eskuetan hartu eta ematen di-
zun emozioa neurtezina da. Horre-
gatik hartuko dut parte aurten ere 
Korrikan.

Korrikaren lau ediziotan aritu izan da Moreno furgonetan animatzaile. Argazkia: aiaraldea.eus

ANE MORENO

“Zortzi lagun geunden taldean eta 14 orduko 
txandak egiten genituen. Zoramena zen” 
ANE MORENO (Alesbes, 1965) 1989an igo zen lehengo aldiz Korrikaren furgonetara, eta orduz geroztik beste 
hiru aldiz aritu da ibilbide osoan zehar parte-hartzaileei animoak ematen. 

“‘Noiz igarotzen 
da Korrika?’ 
galdetu zigun 
Guardia Zibilaren 
sarjentuak”

“Zirraraz parte 
hartuko dut 
Korrikan, beti 
bezala”

Hiztegi lagungarria 
Paparrean(1), bularrean / Zirra-

raz(2), emozioarekin 

Ane Moreno (eskuman) 1989an igo zen furgonetara lehenbizikoz.

Anakristi
Gutierrez-Barquin

Duela 30 urte...

H   ogeita hamar urte joan 
dira, euskara ikasten 
hasi eta gutxira, Artzi-
niegan  Korrika anto-

latzea egokitu zitzaigunetik. Jaio-
ne Ahedo eta biok hasi ginen ho-
rretan: antolaketan, kilometroak 
saltzen…  Gogoratzen naiz oso ja-
rrera ona jaso genuela jendea-
ren aldetik, udalaren aldetik, bai-
ta lantegietan eta komertzioetan 
ere. Artziniegako jendearen inpli-
kazioa Korrika egin den guztietan 
oso handia izan da. Gazteak eta 
helduak beti lan egiteko eta parte 
hartzeko prest,  baita espero ez 
genuen batzuk ere.

Anekdotak asko dira eta denak 
pozgarriak. Kasualitatez hemen 
askotan pasatu da Korrika gaue-
ko ordu txikietan, eta gogoan dut 
behin irakasle eta ikasleok pen-
tsatu genuela zerbait antola-
tzea frontoian Korrikari itxarote-
ko. Sorpresa izan zen goizaldeko 
hirurak izan arren, ordu erdi fal-
ta zenean, 50 lagun batu ginela. 
Furgoneta heltzean harrituta ge-
ratu ziren eta ibilbidea aldatzea 
erabaki zuten. Horrela, alde zaha-
rreko hiru kaleetatik pasatu zen 
Korrika. Oso ederra izan zen. Be-
reziki aipatzekoa da era berean 
pertsona jakin batzuek izanda-
ko eskuzabaltasuna; Korrika Bal-
masedarantz Burgoseko lurrak 
zeharkatuta joaten zenean ikara-
garriak ziren herriko azken etxean 
Isabelek prestatutako otorduak; 
nahi beste jateko eta edateko, 
berdin zen zer ordutan. Beti izaten 
zen momentu berezia.

Aurten, zoritxarrez, Korrika ez 
da Artziniegatik pasako. AEK ez 
dago eta agian hori nabaritzen 
da. Eskolak, dena dela, ekitaldi 
bat egingo du herriko elkarteen 
laguntzaz. Badugu beraz nahia 
eta erreleboa Korrika antolatze-
ko. Espero dugu hurrengoetan 
gutaz gogoratzea.
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_korrika txikiak

Juan Jose
Arto Rodriguez
ILE APAINTZAILEA

Euskararen aldeko 
globulu gorriak

Badator Korrika, bi ur-
tero bezala, eta be-
rriro igaroko du Lau-
dio. Betiko ilusioare-

kin itxarongo dugu guk Korri-
ka. Ordua txarra izango da, 
goizeko hirurak gutxi gora 
behera, baina hor egon behar-
ko dugu. 

Anekdota bat gogoratzen 
dut, ordutegia aurtengoaren 
berdina izan zen urte bateko 
anekdota bat. Nire lehenbizi-
ko asmoa Korrika Aretaraino 
egitea izan zen, heldu eta buel-
ta. Aretara helduta, baina, la-
gun batzuekin jarraitu genuen 
Arrankudiagaraino. 

Kristolako parranda, jaia eta 
barreak egin genituen, Arran-
kudiagatik Laudiora itzultzera-
ko orduan. 

Halakoa da Korrika: eus-
kararen jaia. Batzuetan irudi-
tzen zait Korrikan parte har-
tzen duen jendea globulu go-
rrien tankerakoak direla. Eus-
kal Herriko errepideak dira ar-
teria eta zain. Euskal Herria da 
gorputza eta hizkuntza, berriz, 
oxigenoa, globuluek eramaten 
dutena. 

Gure eguneroko arnasare-
kin euskarak aurrera jarraitu-
ko du, betirako. Laudioko lagu-
nak, badakizue: datorren mar-
txoaren 25an (24ko gauean) 
anima zaitezte gure hizkuntza-
ren alde korrika egitera. Orain 
inoiz baino gehiago, gure ar-
nasa eman behar dugu. 

Gure arnasarekin argituko 
dugu Korrika eta, modu horre-
tan, gure hizkuntza ez da inoiz 
ilunean egongo. 

Horrela, gure etorkizuna-
ri aurrez aurre begiratu ahal 
izango diogu. 

ERREDAKZIOA I 
Txabi Alvarado Bañares 
Korrikarekin batera iritsiko dira 

Korrika Txikiak Aiaraldera. Eskual-
deko hainbat herritan egingo dira 
eta, ohikoan bezala, eskoletako 
haurrek hartuko dute parte. Korri-
karen simulazio moduko bat izatea 
da Korrika Txikiaren helburuetako 
bat. Ez, ordea, bakarra. Izan ere, 
aurtengo Korrika Txikia ez da hau-
rren lasterketa bat izatera muga-
tuko: Korrikari buruzko unitate di-
daktikoak prestatu ditu AEKk, mai-
la ezberdinetan landu ahal izateko.

Orotara bost unitate didaktiko 
prestatu dituzte, bost adin-tarte-
rentzako: haur hezkuntza, 6-8 urte, 
8-10 urte, 10-12 urte eta 12-18 urte. 
Unitate didaktiko bakoitzak Korrika 
bi astez klasean lantzeko zenbait 
proposamen planteatzen ditu, bai-
na AEKtik azaldu dute ikastetxeen 
esku geratzen dela dituzten auke-
ren arabera lanketa horiek molda-
tzea.

Haur hezkuntzari begira, adibi-
dez, honako ekintza hauek propo-
satzen dira, besteak beste: Korri-
karen kanta entzutea, horma-irudi 
bat marraztea eta ume bakoitzak 
bere lekuko propioa egitea. Lehen 
Hezkuntzako ikasleen kasuan, be-
rriz, bestelako eduki batzuk txer-
tatu dituzte: “Zer da Korrika?” gal-
derari erantzuna bilatzeko ikerketa 
bat egitea, ibilbidearen nondik no-
rakoak ikustea edota petoa egitea, 
kasu.  Ekintzarik berritzaileenak, or-
dea, DBH eta Batxilergoko ikasleek 
egingo dituzte, bideo eta selfie lehia-
keta batean parte hartzea propo-
satzen baitu dinamikak. Ko-
rrikari begira prestatu-

tako “Euskahaldun” dokumenta-
la proiektatzea ere planteatzen du 
unitate didaktikoak.

Adin tarte guztietan aipatzekoa 
den jarduera(1) bat egotekotan,  Peru 
pirataren altxorrik handiena izene-
koa da. Izan ere, ipuin berdinarekin 
adin tarte bakoitzarentzako lanke-
ta ezberdin bat prestatu dute. 12-18 
urte bitarteko ikasleek, esaterako, 
ipuina irakurri eta landu dute, gero 
haur-hezkuntzako umeei istorioa 
kontatzera joateko.

Alabaina, ekimen esanguratsue-
na(2) Korrikaren simulazioak  iza-
ten jarraitzen du. Eskualdeko herri 
gehienetan egingo da hori, Korrika 
“ofiziala” igaro ostean. Orozkoko, 
Amurrioko eta Urduñako eskole-
tako ikasleak esaterako, martxoa-
ren 27an aterako dira kalera, leku-
koa eskuan eta petoa soinean. Lau-
diokoek, berriz, 26an egingo dute 
korrika. Zita guztiak egunkari hone-
tako agendaren atalean kontsulta 
litezke.

Artziniegan, txikiak handi
Artziniegakoa izango da “Korrika 

txiki” bereziena, lasterketa Aiaral-
dera iritsi baino lehen egingo baita, 
martxoaren 20an. Korrika berta-
tik pasatzen ez denez “Txikia” zena 
“Herriko-korrika” bilakatzea eraba-
ki dute antolatzaileek. Gauzak hala, 
eskoletako haurrez gain, gazte eta 
helduak ere batzea da asmoa.  

Korrika Txikiak, simulazio 
hutsak baino askoz gehiago
19. Korrika martxan dela egingo dira “Korrika Txikiak” Aiaraldeko hainbat herritan. Korrika “ofizialaren” simulazio bat 
izatetik harago, ekimen sakonak izango dira, ohi bezala ikastetxeetan unitate didaktiko propioarekin landuko baitute. 

Korrika klasean 
lantzeko unitate 
didaktikoak 
prestatu ditu 
AEKk, Haur 
Hezkuntzatik  
Batxilergora

Orozkoko, 
Amurrioko 
eta Urduñako 
eskoletako 
ikasleak 
martxoaren 
27an egingo 
dute korrika, 
Laudiokoak, 
berriz, 26an
 

Eskolentzako 
unitate 
didaktikoak

Hiztegi lagungarria
Jarduera(1), ekintza / Esangura-

tsuena(2), deigarriena

3-6 urte
- Kanta entzun
- Horma irudi bat egin
- Lekuko bat egin
- (...)

6-10 urte
- Petoa egin
- Ibilbidea ezagutu
- Ipuina entzun
- (...)

10-12 urte
- Mezuaren hausnarketa
- “Euskahaldun” filma
- Korrika jokoa
- (...)

12-18 urte
- Korrika selfie
- Bideo lehiaketa
- Euskalki txapelketa
- Ipuina prestatu 

haur-hezkuntzako umeei 
kontatzeko

- (...)

Argazkia: Mario Corral
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Korrikak martxoaren 19tik 29ra 
iraungo duen arren, aiaraldearren-
tzako hilaren 25a izango da egu-
tegian gorriz markatu beharreko 
data, egun horretan igaroko baita 
Korrika eskualdetik. 

Okondotik hasiko dira entzuten 
“Ika-ika-ika, hemen dator Korri-
ka!” leloaren oihartzunak. Alda-
pan behera joango da orduan fur-
goneta, Laudioko Gardea auzora 
iritsi arte. Zumalakarregi etorbide-
ra heltzean anbulatoriorantz joko 
du, baina ez da Aretatik pasatuko. 

Laudioko kaleetatik buelta pare 
bat eman ostean, Luiaondorako bi-
dea hartuko du. Hala ere, ez da za-
palduko duen Aiara udalerriko ba-
karra izango: Arespalditza eta Izo-
ria ere elkartuko ditu euskararen 
aldeko  martxak urduñarrek leku-
koa hartu aurretik. 

Belandia eta Lendoño zeharkatu 
ondoren, Antigua auzotik sartuko 
da Urduñako hirigunera euskara-
ren aldeko ekimena. Hiriaren erdi-
gunea zeharkatuko du jarraian, Mi-
kel Deuna kaletik Saratxora abia-
tu eta Amurrioko kaleetan eus-
kararen aldeko aldarria zabaltze-
ko. Amurrioko erdigunetik ibilaldia 
egin ostean Borinaurre eta Bañue-

taibar igaroko dituzte furgonetak 
eta korrikalariek, Lezama eta Zio-
rragara doan errepidea hartzeko 
gero. 

Bisitatu gabeko herriak
Sei ordu aurreikusi ditu Korrikak 

aipatutako ibilbidea egiteko. Bidean, 
baina, hainbat herri utziko ditu albo-
ratuta: Arrankudiaga, Orozko, Ara-

kaldo eta Artziniega. 
Arakaldo eta Arrankudiagatik 

18.Korrika pasa zen. Orozkotik, be-
rriz, 2011n igaro zen azkeneko aldiz, 
eta Artziniegatik 2009an. 

Aurreko edizioekin alderatuta, be-
rrikuntza bat dakar Korrikak Aiaral-
dearrentzako: aurreko urteetan ez 
bezala txanda bakarrean egingo du 
eskualdeko zeharkaldi osoa, hasi 

_erreportajea
Sei orduz izango da Aiaraldea
Korrikaren lekuko
Martxoaren 25eko goizaldean igaroko 
da 19.Korrika Aiaraldetik. Aurreko 
edizioetan ez bezala, aurtengoan 
txanda bakarrean zeharkatuko 
du eskualdea, aurreko martxetan 
birritan igaro baizen. Okondo izango 
da zapalduko duen lehen herria; 
ondoren, Laudio, Luiaondo, Murga, 
Arespalditza, Izoria, Belandia, 
Lendoño, Urduña, Saratxo, Amurrio, 
Lezama eta Ziorraga ekimenaren 
lekuko bilakatzeko. Ez ditu, baina, 
Aiaraldeko udalerri guztiak bisitatuko: 
Artziniega, Arakaldo, Orozko eta 
Arrankudiaga ibilbidetik kanpo geratu 
baitira. Okondo, berriz, ibilbidera batu 
da, 2011ko edizioan kanpoan geratu 
baitzen. Okondotik sartu eta Ziorragatik aterako da Korrika. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I 
“Esna itxaron edo iratzargailua ja-

rri?”. Hori da Korrikari harrera egite-
ra animatzen diren aiaraldearrek eu-
ren buruei planteatu beharko dieten 
galdera. Aurten ere goizaldeko ordu 
txikitan pasako da Korrika eskualde-
tik. 2:16ean iritsiko da Okondora, eta 
Ziorragan agurtuko du eskualdea 
8:03 aldera. 

Aurreko edizioetan ere antzeko  
ordutegia izan du Korrikak. 2011an 
5:00etatik 7:28era egin zuen Ur-
duñatik Arespalditzarainoko zatia, 
eta 23:56etik 1:24era Arrankudia-
gatik Orozkorainokoa. 

2013an, berriz, 5:30-8:00 bitar-
tean egin zuen Urduñatik Larrin-
berainoko bidea, eta 1:30ean hasi 
zuen Arrankudiaga eta Okondo ar-
teko etapa. 

Gaueko eskaintza
Gaua Korrikaren zain igaro nahi 

dutenentzat hainbat ekintza pres-
tatu dituzte Aiaraldean. Laudion Ba-
salarrina Euskal Topagunea zabalik 
egongo da, eta gaztetxean kontzer-
tuak antolatu dituzte. 

Amurrion eta Urduñako Gazte-
txeetan, ordea, txokolatada egon-
go da bertaratzen den ororentzat.

Aurten ere gauez pasako da Korrika 
Aiaraldetik, herrietan euskara esnatzeko

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares   

OKONDO
02:16 AM LAUDIO 

02:55 AM

LUIAONDO 
03:47 AM

MURGA
04:07 AM

IZORIA  
04:45 AM

BELANDIA  
05:05 AM

LENDOÑO  
05:31 AM

URDUÑA 
05:55 AM

SARATXO 
06:31 AM

AMURRIO 
06:50 AM

LEZAMA 
07:29 AM

ZIORRAGA 
08:03 AM

ARESPALDITZA
 04:33 AM

IBILBIDEARI BURUZKO ESKETX UMORETSUA: Lau korrikalari prestu 
bidali ditugu martxoaren 25ean Korrikak Aiaraldetik egingo duen 
ibilbideko sorpresak ezagutzera. Korrika askorik ez dute egin; baina 
bai beste hainbat kontu. Bideoa ikusgai dago aiaraldea.eus-en.  

MARTXOAK 25, ASTEAZKENA

Goizaldeko 02:00etan iritsiko da Korrika Aiaraldera. Argazkia: aiaraldea.eus
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Korrika 19 duela gutxi hasi da 
komunikabideetan azaltzen, bai-
na prozesu luzeago batetik da-
tor, ez?

Bai. Korrikaren antolaketa pro-
zesua komunikabideetan azaroa-
ren 6tik hona ikusi da. Ni iaz hasi 
nintzen Korrikaren antolakuntza-
rekin. Mezua eta leloa diseinatzen 
hasi ginen, irudia, ibilbidea... ho-
rrekin guztiarekin martxoa-ekai-
na aldean bukatu genuen. 

Urritik aurrera Korrikaren lan-
taldea berrantolatu zen . Herrial-
deetako arduradunak sartzen 
hasten dira... bakarrik egotetik 12-
14 laguneko lantaldea izatera iga-
ro ginen. Niretzat urriaren 1a izan 
zen egunik traumatikoena, ba-
karrik egotetik talde hori kudea-
tu behar izatera igaro nintzela-
ko, eta lantaldean datzalako, az-
ken finean, Korrikaren baliorik 
handiena.

“Euskahaldun!” da aurtengo 
leloa. Zer da zuretzat euskahal-
dun izatea?

Euskahaldun da euskaraz egi-
tea eta euskara egite hori bes-
te pertsona batzuei eragitea. Zuk 
egin eta eragitea, horrela bes-
te batzuek ere egin dezaten. Hori 
da, azken finean, bilatzen dugu-
na: euskararen ezagutza eta era-
bilerak aurrera jarraitzea. Horre-
gatik, dakigunok egin behar dugu 
eta ez dakitenak ikastera bultzatu 
behar ditugu.

Euskalakari izan zen 17. Korri-
kako leloa. Eman euskara elkarri 
18. ediziokoa. Horren jarraipena 
da aurtengo “Euskahaldun”?

Aspaldidanik gabiltza gauza 
bera aldarrikatzen, euskarak in-
darrak metatu ditzan eta kalean 
euskaraz egin dadin. Ez gaude 
beste ezeren bila. Ez dugu ezer 
asmatu: leloa berria da, baina 
kontzeptua ez.

Euskararen inguruan indar-me-
taketa egin nahi dugu, eta indar 
hori biderkatzailea izatea. Hori da 
“ahalduntze” kontzeptuak esaten 
duena, eta hori da “euskahaldun-
tze” kontzeptuarekin guk esan 
nahi duguna. Egin, eta egitea era-
gin.

Koordinatzaile lanetik harago, 
definizio hutsetik harago... zer da 
korrika Asier Amondorentzat?

Dena. Nik uste dut AEKn da-
goen pertsona batentzat badela 

emozioa, negarra, barrea, hase-
rrea... eta badela, baita ere, sen-
tsazio bat. Baina azken batean ez 
da 2100 kilometrotan errepika-
tzen den sentsazio bat, sentimen-
dua ezberdina da kilometroz ki-
lometro. 

Korrika hastear dagoen une 
honetan, zer nolako sentsazioak 
eragiten dizkizu?

Urduritasuna. Korrika geroz 
eta hurbilago egon, orduan eta 
urduriago gaude. Urepelen dugu 
begirada jarria. Noiz abiatuko 
29an Bilbora heltzeko. Azkenen-
go zertzeladak(1) eman nahian ga-
biltza.

Aurten Korrika ez da ez Oroz-
kotik, ez Arakaldotik, ez Arran-
kudiagatik ez eta Artziniegatik 
ere pasako. Nola erabakitzen da 
nondik igarotzen den eta non-
dik ez?

Argi eduki behar dugu Korri-
ka ezin dela toki guztietatik pasa-
tu. Egia da Orozkotik, adibidez, bi 
edizio daramatzala igaro gabe. 
Toki batzuk berez problemati-
koak dira, eta aukeraketa bat egin 
behar duzu. Orozkotik pasatuz 

gero, adibidez, agian ezingo luke 
Zeberiotik pasa, eta herri horre-
tatik Korrikak hiru edizio darama-
tza pasatu gabe. Alde horretatik 
barkamenak eskatu nahi dizkiegu 
albo batean utzi ditugun herriei.

Eta zuk nola biziko duzu Korri-
karen aste hori?   

Oso aste berezia izango dela 
imajinatzen dut. Telefonoaren 
menpe igaroko dut aste osoa: 
furgonetan doazenekin hitz egi-
ten, dena ondo doan galdetzen, 
bidean arazorik egon den, pren-
tsarekin kontaktatzen... berria 
izango da niretzako, ez dudalako 
inoiz halakorik egin.  

Aiaraldean ere korrikan aritze-
ko asmoa daukazu?

Bai, nire asmoa Korrika Okon-
don hartzea izango litzateke, Al-
tuberaino. Hori da daukadan pla-
na, ez dakit posiblea izango den.

Korrika bukatua, zer?
Guk Korrika 29an amaituko 

dugu, baina nik nahiko nuke Korri-
kak utzitako mezu horrek aurre-
ra jarraitzea: euskal jendartea(2) 
“Euskahaldun” kontzeptuarekin 
identifikatzea eta jarraitzea eus-
kararen alde egiten eta egiten. Ez 
dugu Korrika globo bat edo gau-
za folkloriko bat izatea nahi. Ko-
rrikaren mezua geratzea nahi 
dugu, eta eragileek, instituzioek 
zein norbanakoek ahalduntze ho-
rretan aurrera egitea. 

ASIER AMONDO (KORRIKAREN KOORDINATZAILE OROKORRA)  

“Ez dugu Korrika globo bat edo gauza folkloriko bat 
izatea nahi, bere mezua geratzea nahi dugu” 

Korrikaren koordinatzailea da Asier Amondo. Argazkia: aiaraldea.eus

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares   

Hiztegi lagungarria
Zertzeladak(1), ukituak / Jendar-

tea(2), sozietatea

ASIER AMONDO GOROSTIZAGA (Laudio, 1969) Korrikaren koordinatzaile orokorra da. Aurtengoa da koordinatzaile gisa emango duen lehen 
edizioa. Korrika Urepeletik abiatu dadin egun gutxi falta direla erantzun die gure galderei.

“Argi eduki behar 
dugu Korrikak 
ezin duela toki 
guztietatik pasatu. 
Alde horretatik 
barkamenak 
eskatu nahi 
dizkiegu ibilbidetik 
kanpo geratu 
diren herriei”

“Korrikaren 
astea oso 
berezia izango 
dela imajinatzen 
dut, kontu 
berria izango da 
niretzako”
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_ikuspuntuak

Joseba
Egiguren
KAZETARIA

Euskara opari

G ipuzkoako herri txi-
ki batean bizi den 
lagun batek esan 
dit seme-alabak 

behartu egiten dituela gazte-
laniaz aritzen diren telebista 
kateak ikusten. Clan eta Dis-
ney Channel bezalakoak ipin-
tzen dizkiela nahitaez Gazte-
lako hizkuntzaren ikaskuntza 
indartzeko. Asteak ematen 
dituztela erdaraz egin gabe 
gaineratu dit, euskaraz mol-
datzen direla eta ez dutela er-
darara jo beharrik. 

Gure inguruan, aldiz, ondo 
baino hobeto dakigu egoera 
bestelakoa izanik, erabat ez-
berdinak izan behar direla jar-
duerak.

‘Sorry, but I can´t unders-
tand you when you talk in 
Spanish’ erantzuten nien nik 
seme-alabei gaztelaniaz hitz 
egiten zidaten bakoitzean, er-
daraz egiteko zeukaten joe-
ra orekatu nahian edo. Ho-
rren harira gogoan dut orain-
dik, txikerrak hala esan zida-
la behin: Zuk jende askorekin 
egiten duzu berba gaztela-
niaz, beraz, gaztelaniaz hitz 
egiten dizudanean zerga-
tik esaten didazu ez didazula 
ulertzen?

Arrazoia zuela onartu behar 
izan nion, eta euskara baino 
hobeto dakidala gaztelania 
aitortu ere. Baina bera jaio-
tzean gure arteko hizkuntza 
euskara izango zela eraba-
ki nuela azaldu nion. Alegia, 
euskara oparitu nahi niola. Ez 
zela erraza izango, eta hel-
buru horretan bion ahalegi-
na behar genuela, egunen ba-
tean, nire moduan, bera ere 
“euskahaldun“ izan zedin. Eta, 
hara, bere hiru urtetxoekin 
Aiurrek ulertu egin zidan.

Zer da zuretzat Korrika?
Euskal Herrira etorri nintze-

nean Korrika ezuste eta espe-
rientzia ona izan zen. Oso gauza 
polita da eta pertsona askorekin 
harremanetan jartzeko auke-
ra ematen du. Jende ugari ikus-
ten duzu pankarta baten atzean 
euskararen iraupena luzatze-
ko prest. Duela bi urte bi kilome-
trotan parte hartu nuen: Aretan 
eta Amurrion. Eta duela hamar 
urte Arespalditzatik Menagarai-
raino joan nintzen; lekukoa era-
man nuen gainera.  

Nola sortu zen euskararekiko 
duzun harremana?

Ni Nikaraguakoa naiz, baina 
Laudioko euskaldun batekin bizi 
naiz. Euskararekin nire lehen es-
perientzia bere senideen bitar-
tez izan zen. Ni Nikaraguako pro-
zesu iraultzailetik nator. Euskal 
kultura apur bat ezagutzen nuen 
Nikaraguako iraultzari elkarta-
suna adierazteko eta laguntze-
ko brigadista asko etorri baitira 
gure herrira. 

1986an Orion egon nintzen, 
beraz, Korrikarekin harremana 
hor hasi nuen. 

Euskara eta Nikaraguako ja-
torrizko hizkuntzen egoeraren 
artean bada paralelismorik?

Nikaraguan hizkuntza gehia-
go daude gazteleraz gain: miski-
to, sumo, nagual eta rama, hain 
zuzen. Haien eta euskararen 
artean paralelismoak daude. 
1980an iraultza gobernura hel-

tzean bere politiken artean ze-
goen sumo, nagual, miskito eta 
rama komunitateei hitza ema-
tea. Estatuak babesa eta dirua 
eman izan ez balu, indigenen hiz-
kuntzek ez lukete garatzeko au-
kerarik izango.

Zergatik erabaki zenuen eus-
kara ikastea?

Nik euskaraz ikasi eta bizi nahi 
dut. Nire esperientzia euskara-
rekin oso ona da. 

Euskaraz hitz egiteak merezi 
du. Egia esan, pena handia ema-
ten dit euskara ikasten lehenago 
hasi ez izanak. Duela hiru urte 
hasi nintzen euskaraz ikasten 
AEKn. Lehen Hizkuntza Eskaki-
zuna  lortzea gustatuko litzai-
dake. Hori izango litzateke nahi-
ko nukeen etorkizuna. 

Sozializatzeko oso garrantzi-
tsua da euskara ezagutzea. Es-
perientzia bera ezberdina da 
euskaldunekin eta gazteleraz 
mintzatzen direnekin. Mundua-
ren eta bizitzaren inguruko kon-
tzeptu ezberdina dute gaztele-
raz hitz egiten dutenek. 

“Euskal Herrira etorri 
nintzenean Korrika ezuste 
ona izan zen” 
BRENDA CASTRILLO VALLE Aiaran bizi da. Duela hiru urte 
hasi zen euskara ikasten, baina Korrikarekin 1986an izan 
zuen lehen harremana.

“Duela hiru 
urte hasi nintzen 
euskara ikasten. 
Nik euskaraz ikasi 
eta bizi nahi dut”

BARRUTIK

Egun gutxi falta dira Korrika 
hasteko. Nola bizitzen duzue Ar-
gentinan? 

Marina: Argentinan Korri-
ka emozio handiz bizi dugu. Eus-
kal Etxeek ekintza ezberdinak an-
tolatzen dituzte parte hartzeko: 
ekintza kulturalak, lasterketa, hi-
tzaldiak, informazio zabalpena...

Aitor: Internet bidez ere Korri-
karen ibilbidea jarraitzen dugu. 
Bideo eta argazkietan agertzen 
diren familiak eta parte-hartzai-
leak hunkitu egiten gaituzte. Aur-
pegien alaitasuna eta elkartasun 
giroa miresgarria da.

Aurtengo Korrikaren leloa 
“Euskahaldun!” da. Zer da zuen-
tzat “euskahaldun” izatea? 

Aitor: “Euskahaldun” izatea 
eskubide eta eginbeharra dela 
uste dugu. Diasporan “euskahal-
dun” izateko ahalegin handia egin 
behar dugu. Euskararen ingu-
ruan aritzen garen guztiak “eus-
kahaldunak” gara. Nahiz eta ba-
tzuek gutxi eta besteek asko hitz 

egin, ardura berak mugitzen gai-
tuelako.

Euskara irakaslea zara, Mari-
na. Zerk bultzatu zintuen euska-
ra ikastera?

Marina: Nire kasuan arba-
soen jatorriak eta batez ere Eus-
kal Herriko familiarekiko harre-
manak bultzatu ninduen euska-
ra ikastera duela 20 urte, eta 
berehala liluratu nau. Horrega-
tik klaseetan dakidana transmi-
titzen saiatzen naiz. Hemengo 
ikasle gehienek euskal jatorria 
dute, eta hizkuntza ezagutu eta 
ikasi nahi dute. Beste batzuk hiz-
kuntza zaleak dira, eta euskara 
misteriotsu eta interesgarria iru-
ditzen zaie. Hala ere badira eus-
kal musikagatik edo politikagatik 
hurbiltzen direnak ere.

Zer du Euskal Herriko Korri-
kak Argentinakoak ez duenik? 
Eta alderantziz?

Aitor: Argentina hain handia 
denez eta Euskal Etxeak herrial-
dean zehar sakabanatuta daude-
nez, zaila da Argentinako “eus-
kahaldun” guztiak lasterketa ba-
karrean biltzea. 

Euskara Korrikarekin doa Ar-
gentinara, edo Korrika igarota 
ere mantentzen da? 

Marina: Euskara eguneroko 
lana da. Korrika gogoak eta ener-
giak berriz kargatzeko bultza-
da da. Zorionez euskararen ingu-
ruan interesa duen jendea urtero 
berritzen da.

“Zaila da Argentinako 
euskahaldun guztiak 
Korrika bakarrean biltzea” 
AITOR ALAVA (1973, Bilbo) Argentinan bizi den aiaraldea-
rra da. MARINA ARANGUREN (1977, Buenos Aires) bere 
emazteak, euskara ikasi du eta klaseak ematen ditu.  

“Diasporan 
ahalegin handia 
egin behar dugu 
euskahaldun 
izateko”

KANPOTIK

  Argentinan bizi dira Aitor eta Marina. Argazkia: Aitor Alava Duela hiru urte hasi zen Brenda euskara ikasten. Argazkia: aiaraldea.eus
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_mezua

“Euskaraz egitea eta euskara egi-
te hori beste pertsona batzuei era-
gitea”. Horrela definitu du Korrika-
ren koordinatzaile orokorra den 
Asier Amondok aurtengo edizioa-
ren leloa(1): “Euskahaldun!”. Euska-
raz egiteko gaitasuna duena deskri-
batzen duen hitz asmatua da. Lelo 
horrekin, norberaren eta kolekti-
boaren “ahalmenean” sinestea eta 
gaitasun hori erabiltzea aldarrikatu 
nahi du AEKk, “Euskal Herria, bene-
tan, Euskararen Herria izan dadin”.     

Izan ere, euskaraz egiteko gai den 
norbanako bakoitzaren baitan “izu-
garrizko indarra” dago, Korrikaren 
antolakuntzan ibilitako Ane More-
noren ustetan. Morenok azaldu 
du pertsona batek euskaraz hitz 
egitearen efektua biderkatzailea 
dela eta, detaile txikiek proiekzio 
handia izan dezaketela: “Gauza bat 
argi izan behar dugu: ahal eta nahi 
berdin jokatzen dira, eta nahi izanez 
gero, ahal dugu. 

Mikel Ayllon idazle laudioarrak 
ere bat egiten du baieztapen horre-
kin: “Gutako bakoitzak dugun bote-
reaz jabetu behar gara, eta aurre-
ra behar dugu egin”. 

“Aiaraldean askotan entzuten 
dugu hemen euskaraz bizitzea oso 
gauza zaila dela, jendeak ez due-

la euskaraz hitz egiten, kalean ez 
dela euskara entzuten...”, gainera-
tu du Amurrioko AEKn irakaslea 
den Maite Ibarluzeak. Haren ustez 
guzti hori ezin da ukatu: “Baina nik 
uste dut badugula ahalmena zer 
egin nahi dugun guk erabakitzeko. 
Ahalmen horri ahalegin pertsona-
la gehitzen badiogu posiblea da Aia-
raldean euskaraz bizitzea”. 

Ahaletik ahaleginera
Ahalegin(2) pertsonaltzat du Yo-

gurinha Borova artista laudioarrak 
euskararekiko egin zuena. Ordura 
arte guztiz erdalduna zen transfor-
misten munduan sartu eta abesti 
gehienak euskaraz dituen disko bat 
plazaratu zuen: “Gipuzkoan beste 
bat bazegoela esango nuke. Baina 
bestela ikuskizunak egiten dituen 
trabesti euskaldun bakarra naize-
la esan daiteke”, adierazi du Boro-
vak. “Euskaraz egitea Gay, Lesbia-
na, Bisexual eta Transexualen ko-
lektiborako oso positiboa izan dai-
tekeen zerbait dela uste dut”, dio.

Kepa Sojok ere lekuko izatetik 
euskarari leku bat egiteko urra-
tsa eman du, bere hurrengo filma 
euskaraz grabatzeko asmoa bai-
tu. “XX. mendeko hogeigarren ha-
markadan Gipuzkoa sakonean” gi-

rotuko du, eta pelikulak kontatu-
ko duen istorioa “unibertsala” den 
arren, “euskaraz grabatua izatea” 
eskatzen duela azaldu du zinema 
zuzendariak. “Gogo handia nuen 
euskaraz zer edo zer grabatzeko”. 

Laudioko AEKko kide den Bego Ji-
menezek, ordea, eguneroko detai-

le txikien garrantzia azpimarratzen 
du: “Egunon, ogi barra bat” esatea, 
adibidez. “Konplexurik ez izatea” da 
Jimenentzat “euskahaldun” baten 
muina, eta etorkizunarekiko duen 
ardura garbi du: “Nire alaben ere-
dua naizen aldetik, nigan dagoela-
ko batez ere eurak euskahaldunak 
izateko erantzukizuna”. 

Korrika ez da nahikoa
Korrikak eta antzeko ekimenek 

euskarari sekulako bultzada ema-
ten dioten arren, Korrika pasata 
Euskal Herria euskalduntzeari be-
gira pausoak ematen jarraitu behar 
dela uste dute denek. Hala pentsa-
tzen du Korrikaren lehenbiziko edi-
zioetan antolatzaile moduan aritu 
izan den Santi Ussiak: “Korrika iga-
rotzen(5) denean dena da polita, de-
nok gaude euskararen alde. Baina 
ondoren elkarren artean erdaraz 
hitz egiten dugu, Korrikan geun-
dela euskaraz mintzatzen(6) ginen 
arren”.

Euskahaldunak: 
nahi badugu, ahal dugu

ERREDAKZIOA I Txabi Alvarado Bañares   

Aiaraldeko binztaleriaren erdia baino gehiago da euskaraz komunikatzeko gai. Argazkia: aiaraldea.eus

“Euskaraz hitz 
egiten dugun 
bakoitzean horrek 
duen proiekzioa 
biderkatu egiten 
da”

“Gauza bat argi 
izan behar dugu: 
ahal eta nahi 
berdin jokatzen 
dira.Nahi izanez 
gero, ahal dugu”

Hiztegia 
Leloa(1), lema / Ahalegina(2), saia-

kera, esfortzua /  Igarotzen(4), pasa-
tzen / Mintzatzen(6), hitz egiten

Irati
Usia
IKASLEA

Gurea

B   i urtean behin ospa-
tzen den euskararen 
aldeko ekimen esan-
guratsu honek zirra-

ra berezia sortu izan dit haurra 
nintzenetik. Elkarlan miresga-
rria da Euskal Herria osoa ko-
rrika jarri ahal izatea, eta are 
miresgarriagoa, maite ditugun 
horien babes eta maitasuna 
gurekin sentitzea, euskararen-
gatik lanean. Heltzear dagoela 
urduritzen hasten gara eta gor-
putza dantzan sentitu dezake-
gu. Une hori da ziur aski gutako 
bakoitzak barruan gordea duen 
umea Korrikarekin ateratzen 
duen momentua.

Gogoratzen dut 8 urte ingu-
ru nituela, behe aldetik handie-
gi ikusten genuela guztia gora 
begiratzean. Eta, hala ere, oihu, 
aldarri zein aurpegi irribarretsu 
eta alaiek bihotza betetzen zi-
guten. Hainbeste maite ditugun 
preso, iheslari eta errefuxia-
tuen argazkiak zeruan zintzilik 
zeudela iruditzen zitzaidan, Ko-
rrikarekin mugimenduan egon-
go balira bezala, aske.

Orduan bezain magikoa irudi-
tzen zaigu gaur egun ere Korri-
ka. Zorionez edizioz edizio, par-
te hartzaile kopurua haziz doa 
AEKren lan baliotsuari esker. 
Lekukoak Euskal Herriko zaz-
pi lurraldeak zeharkatuko ditu 
eskuz esku eta istorioz istorio 
bi astetan zehar, sekretupean 
gordetako mezua barruan due-
la, helmugara noiz iritsiko zain 
mezua jendartera zabaltzeko. 
Aurten, “euskahaldundu gaite-
zen” lelopean arituko gara be-
rriz ere milaka pertsona leku-
koaren atzetik korrika, euskara 
elkarri emanez.

Euskara euskaldunona den 
ondare baliotsua dugu, gurea.
Beraz, aurten ez dut zapatilak 
janzteko aukerarik galduko eta 
ziur nago zuek ere, berdina egin 
beharko zenuketela…

“Euskaraz egitea 
Gay, Lesbiana, 
Bisexual eta 
Transexualen 
kolektiborako oso 
positiboa dela 
uste dut”

“Detaile txikiak 
garrantzitsuak 
dira. ‘Egunon, 
barra bat ogi, 
mesedez’ esatea 
adibidez.
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_agurrak

55 urtetik gora ere, euskahalduntzen
“Laudioko Berbots euskaltegiko 55 urtetik gorako ikasleak ere Korri-

kan izango gara! Inoiz ez da berandu euskAHALduntzeko!”

Amurrioko AEK
“Amurrioko AEK euskaltegiko 1-2 mailetako 

ikasleak ere han izango gara, tipi-tapa...!”

Jez enpresako langileak
“Gu ere bi urtero bezala Korrikan izango gara, 

lan-mundua gure lanabesekin euskahalduntzen!”

Komunika·lariak
“Euskaraz lan egin eta bizitzea posible delako, ur-

teko egun guztietan izan gaitezen euskararen lekuko! 
Enpresetan, aldizkarietan, publizitatean, komertzioe-
tan, kalean... euskahaldundu dezagun Aiaraldea!”

Laudioko BERBOTS euskaltegiko ikasleak
“Gu ere Korrikan izango gara! Euskahalduntzeko bidean urratsak euskaltegian eta Korrikako 

kilometroetan ere egingo ditugu”

Lanbide heziketa eskolan ere Korrika!
“Lan bizi eta ikasi euskaraz egin nahi dugulako Laudioko Udal lanbi-

de-heziketa eskolako ikasleak ere euskararen alde Korrika!”

Yogurinha
“Gogo handiak nituen nire jaiote-

rria den Laudiora bueltatzeko, eta 
Korrikak eman dit horretarako ai-
tzakia. Laudioko kaleetatik Korrika-
ren aldeko esketx  bat grabatzen 
aritu izan naiz, aiaraldea.eus-eko 
jendearen laguntzarekin. Bideoa 
herriko hainbat lekutan grabatu 
dugu, eta jada aiaraldea.eus web
-gunean dago ikusgai!”

_BIDALI ZURE BIDEO-MEZUA
 Zuk edo zuek ere Korrikan parte hartuko duzu(e)animatu 
zaitez(te) eta bidali sakelakoarekin zein kamararekin 
grabatutako           bideo-mezua erredakzioa@aiaraldea.eus 
helbidera. Bildutako guztiekin bideo eder bat osatuko dugu eta 
www.aiaraldea.eus web-gunean jarriko dugu ikusgai

_korrika-selfie 
LEHIAKETA

Modan jarri da mundu zabalean selfieak 
edonon eta edonola egitea... Sanfermin 
jaietako entzierroetan ere izan da bere burua 
zezenaren aurrean  korrika erretratatu 
duenik. Arrisku gutxiagoko proposamena 
egin nahi dizue aiaraldea.eus web-guneak.

19. Korrikan korrika ari garela gure 
burua edo lagun koadrila selfie formatuan 
erretratatu eta helaraziguzue (twitterren @
aiaraldea aipatuta edo whatsapp-ez 688 848 
152 telefonora). 

Selfie argazki onenak saria jasoko du 
eta argazki guztiak bilduma eder batean 
argitaratuko ditugu.

Animatu zaitez eta parte hartu!
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_korrika kulturala
_agenda _korrika txikiak

_ezin galdu

03.23
ASTELEHENA
18:30 AMURRIO
Running-aren boomaren 
zergatia eta jatorria
Oinkariak taldeko Pablo 
Masen eskutik, AEKn.

03.24
ASTEARTEA
18:30 AMURRIO
EMANALDIA: Argazki eta 
bideo zaharrak AEK

20:00 LAUDIO 
BATUKADA Herriko Plaza

03.25
ASTEAZKENA
02:16//08:03 AIARALDEA
KORRIKAK AIARALDEA 
ZEHARKATUKO DU
Ikus herri bakoitzeko 
ordutegi zehatzak 8. 
orrialdean.

17:30 AMURRIO
Antzerkigintza, gure 
esperientzia 
Nerea Velasco eta Xabi 
Gonzalezen eskutik.
AEK euskaltegia

03.18 
ASTEAZKENA
15:45 AMURRIO
INFINITE SCARF 
IKASTAROA
Gentzane Bilbaoren
eskutik AEK euskaltegia

03.20
OSTIRALA
15:15 ARTZINIEGA
KORRIKA JAIA
[Korrika txikia eta herriko 
korrika berezia batera]
16:30 Txokolatea eta
haurrentzako jolasak
frontoian
18:00 Disko festa saioa

03.22
IGANDEA
08:00 LAUDIO
MENDI IBILALDIA
Ugarteko Auzolan 
elkartearen eskutik
Ugarte Plaza

11:30 ARRANKUDIAGA
PINTXO 
LEHIAKETA 
Korrikarekin bat
Gizarte-etxea

03.26
OSTEGUNA
17:00 URDUÑA
IPUIN KONTALARIA: 
“Munduko globoak”
Liburutegian

18:00 URDUÑA
EMANALDIA: Korrika 
Urduñan, argazki eta bideo 
zaharrak 
Alondegian

20:00 AMURRIO
KANTU JIRA: Nafarroa 
kantu taldea herrian zehar
Juan de Urrutia plaza

03.27
OSTIRALA
18:00 LAUDIO
Galletak egiten ikasteko 
TAILERRA
Basalarrina
 
19:30 LAUDIO
KANTU JIRA
Basalarrina
 
16:30 ARRANKUDIAGA
TXOKOLATEA
Gizarte-etxea

17:00 ARRANKUDIAGA
XAIBOR Disko festa
Plazan

21:00 ARRANKUDIAGA
AFARIA
Gizarte-etxea

03.28
LARUNBATA
09:00 AMURRIO
BABIORA KORRIKA
Gaizka Barañanok gidatua
Juan de Urrutia plaza

13:30 URDUÑA
EUSKAL KANTU 
HERRIKOIAK
Foru plazan

19:00 ARRANKUDIAGA
BOKATAK eta POTEOA
Herriko elkarteek Ugao eta 
Zeberio artean hartutako 
kilometroak korritzeko 
hitzordua
Gizarte-etxea

URDUÑA 03.24 ASTEARTEA

ARETA 03.24 ASTEARTEA

15:30 
KORRIKA TXIKIA
Jarraian TXOKOLATEA
Foru Plazan

20:00 
DANTZA PLAZA eta
SAGARDOA Foru Plazan

15:30 
KORRIKA TXIKIA
Eskolatik atera eta Areta 
zeharkatuko dute.

OKONDO 03.25 ASTEAZKENA
11:00 KORRIKA TXIKIA
Okondoko frontoitik eskolara
Jarraian
HAURRENTZAKO JOLASAK
Eskolan 

OROZKO 03.27 OSTIRALA

AMURRIO 03.27 OSTIRALA

ARRANKUDIAGA 03.27 OSTIRALA

12:00 
KORRIKA TXIKIA
Eskolatik herrirako bidea 
egingo dute.

15:15 
KORRIKA TXIKIA
Juan de Urrutia plazan
Jarraian
TXOKOLATEA

• Gasolindegia-Plaza VIRGEN NIÑA
• Plaza-Katekesia ARESKETA IKASTOLA
• Katekesia- Cola de gallo VIRGEN NIÑA
• Cola de gallo-Landaburu farmazia LUCAS REY 
• Farmazia-Gernikako arbola kaleaZABALEKO
• Gernikako arbola kalea - Buteko LUCAS REY 

Buteko-Parkeko jolastokia ARESKETA IKASTOLA
• Parkeko jolastokia-Gasolindegia VIRGEN NIÑA
• Gasolindegia-Plaza ARESKETA IKASTOLA

14:30-16:30 KORRIKA TXIKIA
16:30 TXOKOLATEA
Gizarte-etxea
17:00 XAIBOR Disko festa
Plazan
21:00 AFARIA
Gizarte-etxea

AIARA 03.27 OSTIRALA
10:00  HERRI KIROLAK
15:00 KORRIKA TXIKIA
16:00 AMAIERA eta 
MEZUAREN IRAKURKETA
Etxaurren ikastolan

LAUDIO 03.26 OSTEGUNA

• Leziagako bidegurutzea-Kultura etxea LA MILAGROSA
• Kultura etxea-La union taberna LAMUZA IKASTETXEA
• La union taberna-Correos  LAUDIO IKASTOLA
• Correos-Aldai plaza LATEORRO IKASTETXEA

15:30  KORRIKA TXIKIA
Leziagako bidegurutzean 
hasiko da.
KORRIKA TXIKIAREN 
AMAIERA 
Aldai plazan

ARTZINIEGA 03.20 OSTIRALA
15:15 ARTZINIEGA
KORRIKA JAIA
[Korrika txikia eta herriko 
korrika berezia batera]
16:30 Txokolatea eta
haurrentzako jolasak
frontoian
18:00 Disko festa saioa

19. KORRIKA, BUKAERA JAIA:  Urepelen abiatutako 19. Korrika martxoaren 29an 
-igandea- amaituko da Bilbon, Areatzan  hain zuzen. 12:30ean irakurriko dute 
aurtengo edizioaren mezua eta ondoren hamaika ekitaldiz beteko dute hiria.
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Irati
Mendiguren
AIARALDEAKIDEA

Euskahaldun 
gara

K onturazerako abian 
da Korrika. Entzuten al 
duzu Urepeleko dultzai-
nen hotsa? Karrikak ez 

daude lasterka oraino, baina, 
aurki, eraikinak, espaloiak eta 
farolak ere jauzika hasiko dira. 
Jende uholdea prest dago le-
kukoan mezua sartu eta Euskal 
Herrian zehar puntatik punta-
ra euskahalduntzeko gonbita za-
baltzeko.

Taupadak. Tipi tapak. Eskuak. 
Kirol oinetakoak. Aldarrikape-
nak. Malkoak. Umeak. Balkoie-
tako kuxkuxeroak. Furgonetako 
animatzaileak. Herri txiki galdue-
tatik, ordu txikitan eta umoretsu 
bertsotan egiten duten atleta eta 
zaleak. Goizeko hiruetan kilome-
tro batzuk egiteko jaiki eta bos-
tetan lantokira doazen fabrika-
ko beharginak. Megafono nekae-
zina: “Big big Beñat” eta “Eman 
euskara elkarri!”...

Orotariko doinuak eta mun-
duak bildu ditu euskarak. Ekimen 
honek ileak tentetzen dituen poz
-negarra dakarkigu euskaldunoi. 
Maite ditugun herriak, lurrak eta 
auzokideak aglutinatu eta klimax 
kolektiboa lehertzen duen feno-
menoa da. 

Une batez pentsa dezagun 
bada: hainbeste “euskahaldun-
tzen” gaituen hamar egune-
ko burrunbada honek ez al leza-
ke sentimendu goren hori aurre-
rantzean ere iraunarazi? 

Hortxe ditugu “euskahaldun-
tzen” eta gure egunerokoa bo-
teretzen joateko gakoak: bizila-
gun eta eragile guztiak, norabi-
de berdina eta euskaraz bizitze-
ko desioa. 

Emaitza? Euskaradun herria 
Aiaraldean. Sinplea da, lagunok. 
Elkarrekin, pausoka, eskutik es-
kura, ahotik kalera. Ahaldun ga-
relako. Egunotan ikusi, entzun, 
usaindu, dastatu eta sentituko 
dugun hori, guzti hori, gu geu ga-
relako: euskaraz bizi eta maita 
dezakeen herria.

_kontra aiaraldea.eus

“Euskal Herria euskalduntzeko 
norberaren eta taldearen ahalmenean 
sinetsi eta erabil dezagun ahalmen 
hori. Ahaldundu gaitezen Euskararen 
eta euskalgintzaren egoeraz. Batu 
ditzagun nire, zure, haren ahalegin 
pertsonalak eta biderka dezagun gure 
ahalmena auzolanean. Egin dezagun 
eta eragin. Eta egin eragin”.

19. KORRIKA


