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1. Korrika.
AEKomeriak
Korrikaren 1. edizioa 1980ko azaroaren 29an hasi zen Oñatin, eta, 1.820 km egin ostean, Bilbon amaitu
zen 1980ko abenduaren 7an, “Zuk ere esan bai euskarari” lelopean. Omendua Xabier Peña izan zen,
Etxe-eskola mugimenduaren ekintzailea Frankismo garaian. Amurizak kantatu zuen edizio hartako
abestia.
Korrikaren lehen edizioa arrakastatsua izan zen alde askotatik; batik bat, jaso zituen diru-kopuru eta
bultzada handiengatik; halaber, “Bai Euskarari” eta antzeko ekimenek piztuta iraunarazi zuten garra
indartu zuelako. Azken uneko arazo batengatik izan ez balitz (...), antolatzaileen lana biribila izango
zatekeen (...). Ez gara ari, ez, eguraldi txarraz edota denbora-atzerapenaz ere: hurrengo Korrikan eragin
zuzena izan zuen gertaera batez ari gara.
Nori ez zaio burutik pasatu ea mezua lekukoaren barruan joango ote den galdetzea? Lehenengo
edizioan ez, antza, galdu baitzen. Remigio Mendiburuk diseinaturiko lekukoaren barruan, Rikardo
Arregiren mezuak joan behar zuen, baina desagertu egin zen Oñatitik Bilbora bitarteko bidean.
Mezuaren fotokopia ere bazuten egina, zorionez, eta Bilbora iritsi eta jatorrizko agiria desagertua
zela ohartu zirenean, fotokopiaren bila ibili ziren. Bitartean, amaiera-ekitaldia ez eteteko, egitarauan
ondoren zetorrenarekin jarraitu zuten. Fotokopia ez zen ailegatzen eta, azkenean, Julen Kaltzadak
diskurtsoa inprobisatu zuen. Hori da hori, bertsolari-sena edukitzea! Eskerrak jende-andana horren
aurrean zer esan ez zekiela ez zenean gelditu!
Amurizak behin kontatu zuenez, Korrika hastear zegoela antolatzaileak kantarik ez zutela konturatu
ziren. Aurreko egunetan, AEK-ko kideek Amurizarengana jo zuten ea egun batetik bestera abestirik
sortuko ote zuen eskatzera. Bertsolariak baietz esan zuen, baina... a zer buruhaustea! Nondik hasi
behar zuen? Orduan, apaiz ohia 1968ko disko klandestino batez oroitu zen: hain zuzen ere, Jon
Lopategiren Gogor diskoko koplez. Doinua bertatik hartu, eta letrak egun batetik bestera idatzi zituen.
Egia ote? Hori jakiteko, bi abestiak konparatu beharko lirateke. Entzun ditzagun Amurizaren bertso
musikatuak! (...) Bale, oso ondo! Ideia bat egin dugu, eta, orain, “Kantatuaz, kantatuaz” Jon Lopategiren
abestia entzungo dugu (...). Dudarik gabe, Amurizak ondo inbertitu zuen bere denbora hitzak
pentsatzen, doinua kantu horrena da-eta.
Gaur egun, Korrikak sona handia hartu badu ere, hasiera xume-xumea izan zuen, esaera zaharrak
esaten duen gisara: “Eroriz ikasten da oinez”. AEK-k ere hori egin du: edizioz edizio, hobetzeko grinaz,
Korrikaren hainbat alderdi hobetzen joan da; dena den, jakin nahi duzu ea lekukoaren barruan zer
zetorren? Hurrengo podcastean itxarongo dizuet; bitartean, txintxoak izan. Agur, eta ondo izan!

