
6. Korrika.
Lasterketa bai, baina baita festa ere!  
 
KORRIKAren 6. edizioa 1989ko apirilaren 14an hasi zen Iruñean, eta, 2.010 Km egin eta gero, apirilaren 
23an amaitu zen Donostian, “Euskara Korrika eta kitto, Euskal Herriak AEK” lelopean. Aurretik, 
KORRIKAren aurkezpenean, AEK-ko arduradunak luze aritu ziren euskararen egoera larriaz; adibidez, 
ikerketek ziotenez, jendetza zegoen euskararen alde, baina gutxik ezagutzen zuten. “Euskaraz eta kitto” 
ideiaren bidez, kontraesan hori azpimarratu nahi izan zuten. 

Donostiako amaierara itzulita, Fermin Lazkanok irakurri zuen lekukoaren mezua. Urte hartan, Xanti eta 
Maiderrek markatu zuten erritmoa, “Gu AEK-koak gara” abestiarekin. Omendua Joxe Migel Barandiaran 
antropologo, etnografo eta apaiza izan zen. Barandiaran estimatua da, besteak beste, ordura arte 
belaunaldiz belaunaldi ahozkotasunaren bitartez transmititu zen euskal ondarea biltzeagatik, 
galdetzear zegoela. AEK-k hitzaldi-sorta antolatu zuen antropologoaren inguruan, Ipar zein Hego 
Euskal Herriko hainbat aretotan. 

Aita Barandiaran ezaguna zen sotana eta guzti ateratzen zelako Korrikan. Alabaina, nahiz eta 6. edizio 
horretan bera izan omendua, aurreneko aldiz ezin izan zuen lasterketan parte hartu. Edonola ere, 
petoa jantzi eta lasterkariak agurtzeko adina indar bildu zituen. Ordukoan, lekuko berezia jaso zuen 
antolatzaileen eskutik, beti gure ekimen honen alde agertzeagatik esker onez. 100 urte izanda Korrikan 
ateratzeak ez dauka meritu eskasa! 

Baina, beti “KORRIKA”? Tira, edizio askotan gertatutakoa ikusi ahal izan genuen 6. edizioan ere: 
Ibaizabal itsasadarrean gora “San Nikolas” eta “Sotera” traineruek eraman zuten lekukoa, Bilbo 
aldera hurbiltzearren lasterketa. Pasaian ere gauza bera egin zuten “Donibaneko” eta “Libia” ontziek. 
Lehorrera itzulita, aldiz, Leitzan egin ziren “kilometrorik indartsuenak”: Iñaki Perurena harri-jasotzaileaz 
gain, Munduko Txapelketarako hautatu zuten Gabriel Saralegi aizkolaria ere korrikan ikusi genuen.
 
Korrikan, zalantzarik gabe, ariketa fisikoa egiten da, baina ospakizuna ere bada. Euskaldunok ez 
dugu aitzakia handirik behar edozer festa bihurtzeko. Euskararen aldeko lasterketaren 6. edizioan, 
marra gainditu zen: 500 kultura ekitaldi baino gehiago egin ziren! Denetarik egon zen: dantzaldiak, 
musika-kontzertuak, herri-afariak, kale-animazioa, antzerki- edota zinema-emanaldiak, bertso saioak, 
txistulariak, dantza-taldeen agerraldiak, estropadak... Horiek eta bestelako batzuek osatu zuten 500 
kultur ekitaldien zerrenda. 

Gaur egun, Korrikaren inguruan, 500 ekinaldi baino gehiago egiten dira Euskal Herriko hainbat 
txokotan. Horien berri izan nahi izanez gero, begiratu “Korrika App” aplikazioan. 

Lehen aipatu dizuedan bezala, 6. KORRIKAn 500 ekitaldi baino gehiago antolatzea lortu zuten. 
Korrikaren indarra handitzen ari zen, eta jakin badakigu euskaldunok ez dugula askorik behar festarako 
eta kulturaz gozatzeko. Zenbat ekitaldi uste duzue egingo zirela, handik urte pare batera, 7. KORRIKAn? 
Egin apustuak! Erantzuna hurrengo atalean izango duzue; bitartean, txintxoak izan. Agur, eta ondo izan!
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