
16. Korrika.
Rami hasi zen Afrikan; 
baina nor da Rami? 
 
Korrikaren 16. edizioa 2009ko martxoaren 26an hasi zen Tuteran, eta, 2.503 km egin eta gero, apirilaren 
5ean amaitu zen Gasteizen. Azaroan, bost bat hil lehenago, egin zen edizio horren aurkezpena, eta 
honelaxe mintzo ziren AEKren arduradunak: “Korrika 16 Tuteran hasiko da martxoaren 26an, eta Gasteizen 
bukatuko da apirilaren 5ean. Tuteran hasiko da, oraingoan Korrikaren hasiera Euskal Herriko hegoaldera 
eraman nahi izan dugulako, Korrikaren konpromisoa delako, ahal den neurrian, Korrika inoiz igaro edo hasi ez 
den lekuetara ere eramatea. Gainera, Nafarroako hegoaldean euskararen egoera bereziki latza da, eta Korrika 
16ren hasierarekin euskararen aldeko aldarria beti bezain ozen zabaltzearekin batera, Erriberako AEKri eta 
bertako euskaldun eta euskaltzale guztiei gure errekonozimendua adierazi nahi diegu. Bestalde, Gasteiz izan 
da azken urteetan, barne- eta kanpo-migrazioaren eraginez, hazkunde handiena izan duen hiriburua; beraz, 
Korrika 16ren leloa ezin aproposago atxikitzen zaio, eta berriro bukaera Gasteizera eramateko garaia bazela ere 
uste dugu, bertan bukatu zen azkenekoa 9. Korrika izan baitzen” 

KORRIKAren istorioek ez dute etenik, eta aurreko atalean aipatutako pailazo-hirukoteak egin zuen lekuko 
barruko mezua. Edizio horretan, asmoa izan zen eskerrak ematea Euskal Herrira etorri eta euskara ikasteko 
konpromisoa hartzen duten guztiei; horregatik, “Ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira” leloa 
aukeratu zen. Bestalde, Korrikak ez zituen ahaztu nahi izan txikitan euskara galdu arren ondoren ikasi eta 
euren seme-alabei erakutsi dietenak; hori dela-eta, omenduak euskararen transmisioa ahalbidetu duten 
familiak izan ziren. Musikari dagokionez, Betagarri taldeak “Ongi etorri, lagun” abestia sortu zuen. Izan 
ere, 16. Korrika Gasteizen amaituko zenez, Betagarriren doinuak ezin aproposagoak ziren Korrikan jardun 
bitartean korrikalariei hauspoa emateko eta Gasteizko amaieran denon hankak dantzan jartzeko.  

CSI Korrikak beste aurkikuntza ikaragarri bat egin du. Oraingo honetan ere primizia daukagu! Ea, hasteko, 
Betagarriren abestiaren lehen segundoak entzun ditzagun. Abestiak dio “Rami hasi zen Afrikan”; baina nor 
ote da Rami?  

CSI Korrikak ikerketa sakona egin du eta, AEKren artxiboak miatu ondoren, Jon Maiaren “Bidaia intimoak” 
dokumentala topatu du. 2009an, Jon Maia bertsolari eta idazleak, Korrikaren leloa aprobetxatuta, “Bidaia 
intimoak” film dokumentala egin zuen. Bertan, euskara ikasteko lau lagunen ibilbidea kontatzen digute: 
haien erabakiak eta ikasprozesuak. Maiaren lana ikusi nahi baduzue, AEK-k igota dauka YouTubera. 

CSI Korrika harago joan da ikerketan, eta Ramiren lorratza bilatzen jarraitu du; eta, hara!: pista gehiago 
aurkitu dugu. Rami, “Ongi etorri, lagun” kantaren letran ateratzeaz gain, Ruper Ordorikaren “Zaindu maite 
duzun hori” bideoklipean ere azaltzen da. Dudarik gabe, gure Rami horrek konpromiso handia dauka 
euskal kulturarekin! 

Kultura aipatuta, jakin nahi al duzue zer aurki zitekeen edizio horretako KORRIKA kulturalaren agendan? 
Adi: Betagarri (nola ez!), Benito Lertxundi, Kukai dantza-taldea, Mirande kabareta, eta honelako 
estreinaldiak: Atxikistan, Erregea eta bufoia eta Kanpaiak jo bitartean, besteak beste. 

Saioaren amaierara iritsi gara; bagoaz pausoz pauso, gelditu barik, eta hurrengo podcastean euskalakarien 
inguruan hitz egingo dugu. Ez dakizuela zer den “euskalakari” izatea? Bada, ez galdu hurrengo atala! 
Bitartean, txintxoak izan. Agur, eta ondo izan!
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