
20. Korrika.
Edizio kolosala; Korrika petorik 
gabe geratu zenekoa. 
  
Korrikaren 20. edizioa 2017ko martxoaren 30ean hasi zen Otxandion, eta, 2.557 km egin ostean, apirilaren 9an 
amaitu zen Iruñean, “Bat zuk” lelopean. San Telmo museoan aurkeztu zen edizio hura, leku ezin egokiagoan: 
hantxe baitago ikusgai, goiko klaustroko erakusketa iraunkorrean, KORRIKAren jatorrizko lekukoa, Remigio 
Mendiburu zenak egindakoa.  

KORRIKAren orduko omenduak Korrikaren sortzaileak izan ziren; musikan, aldiz, “Zirkorrika” abestia egin zuten 
hainbat artistaren artean. Uxue Alberdi arduratu zen hitzez; doinuaz, aldiz, Xabier Zabala. Bestalde, bideoklipean 
honako abeslari hauek azaldu ziren: Izaro, Oihana Fernandez, Jurgi Ekiza, Miren Narbaiza eta Petti. Horiekin 
batera, Oreka TX eta Jarauta 69 ere aritu ziren. Horiek guztiek soinu balkanikoak gogorarazten dituen kanta bizi 
eta alaia osatu zuten, bai horixe! 

20. Korrikak, ezaugarri moduan, koloreak eta zubiak eduki zituen.  

Kolorea, inoiz izan den ediziorik jendetsuena izan zelako. Aurreko Korrikak hazten zihoazen edizioz edizio, eta 
Korrika 20k dimentsiorik handiena hartu zuen; horregatik, “ediziorik kolosalena” esan zioten. Datu esanguratsu 
gisa, esan dezakegu 56.000 peto baino gehiago saldu zirela, aurrekoan baino 11.000 gehiago; hala, Bilbora 
iristerako, peto guztiak agortuta zeuden. 

Aspalditik hasia zen Korrika Euskal Herritik kanpora joaten; dena den, edizio horretakoa kolosala izan zen, 
eta horrelaxe izendatu zuen garai hartako AEK-ko koordinatzaile nagusiak, Mertxe Mujikak. Korrikak mundua 
zeharkatu zuen, kontinente guztietan egin baitzuten lasterka. Entzun ondo: 

• Ameriketan: Buenos Aires, Chicago, Santiago, Lima, Sao Paulo, Mexiko Hiria, Washington, Necochea, 
Montreal, New York, Boise, La Plata, eta Habanan. 

• Asian: Nepalen.  
• Europan: Bartzelona, Bordele, Brno, Brusela, Budapest, Cork, Dublin, Edinburgo, Grezia,  Helsinki, Madril, 

Liverpool, Londres, Marseilla, Paris, Venezia, Mallorca, Valentzia, Tolosa  Okzitania, Bristol, Bukarest, 
Kopenhage eta Munichen.  

• Ozeanian: Sydney, Melbourne eta Nouméan. 

Izenak aipatuta soilik, arnasarik gabe gelditu naiz. 

Zubiak, Administrazioaren eta euskalgintzaren artean Irun-Hendaiako Santiago zubian egindako kilometroa 
erakusgai izan zelako. Zubiak ikusi genituen, era berean, Nafarroako Erriberan eta Ipar Euskal Herrian, aurreko 
aldietan baino askoz jende gehiago ikusi baitzen lekukoaren atzetik lasterka. Xabi Gartzia Nafarroako arduradunak 
bilakaeraren arrazoia nabarmendu zuen: «Aldaketa hori da gaurko garaipena. Urte beltzen aroa amaitu da, eta ari 
gara ikusten aldaketa euskararen aldeko politiketan», adierazi zuen. 

Zalantzarik gabe, Korrikak sona hartua zuen. Petoak bukatu izanak erakusten du Korrika dimentsioa hartzen ari 
zela; Korrika 20n, lasterketak topea ukituko zuen, edo hurrengo edizioan ere petoak faltako ziren... Zergatik? 
Erantzuna hurrengo atalean izango duzue. 

Hala ere, guztiz amaitu baino lehen, galdera pare bat: zer dela-eta behin eta berriro “kolosal” hitza? Joseba 
Sarrionandiari eginiko keinua ote? Baliteke. Izan ere, idazle ezaguna “Kolosala izango da” izeneko eleberriaren 
egilea da, eta berak idatzi zuen 20. KORRIKAren lekuko barruko mezua. Idatzi eta adierazi: Iruñeko amaiera 
gogoangarrian egon ez bazen ere, haren ahotsa entzun ahal izan genuen lekukoa irekitzean.
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