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2. Korrika.
Zer dago lekukoaren barruan?
Korrikaren 2. edizioa 1982ko maiatzaren 22an hasi zen Iruñean, Jose Maria Jimeno Jurio historialariak
lehendabiziko tartea egin zuela; eta, 1.822 km egin ostean, maiatzaren 30ean amaitu zen, Donostian.
Ez zen hasiera erraza izan: edizio hartan arduradun aritu zen Joseba Kanpok adierazi bezala,
Nafarroako gobernadore zibilak ez baitzuen baimenik eman KORRIKAk Nafarroa zeharka zezan;
azkenean, amore eman zuen, zorionez.
Urte horretan, Akelarre taldearen “Korrikan” abestiaren erritmoan egin zuten lasterka. Korrikaren
argazki adierazgarria da lekukoaren atzean hamaika aldarrikapen eta mezu mordoa egotea. Edizio
horretan ez ziren atzean gelditu, lelotik hasita: “AEK, euskararen alternatiba herritarra; Korrika,
herriaren erantzuna euskararen alde”.
Omendua Ricardo Arregi izan zen; gogoratzen duzue aurreko edizioan lekukoaren barruko mezua
irakurri gabe gelditu zela? Bada, huraxe zen, azkenean! Donostian, Korrikaren amaiera-ekitaldian
haren idatzia irakurri zuten. Hemen gabiltza Arregi gora eta behera aurreko ediziotik... Pertsona
garrantzitsua izan behar zuela pentsa genezake, ezta? Baina zer egin zuen Ricardok, Korrikaren lehen
bi edizioetan horren presente egoteko?
Ricardo Arregi kazetaria zen, eta, bizitza laburra izan bazuen ere, bizialdi oparoa eduki zuen. AEKren
sorreraren aurrekariak sustatzen aritu zen; haren ustez, euskaldunok beren hizkuntzan alfabetatzea
guztiz garrantzitsua zen, eta tinko borrokatu zen helduen alfabetatzearen alde. Euskaltzaindiaren bilera
batera zihoala, auto-istripuz hil zen.
Hortaz, iritsi zen, halako batean, Korrikaren jatorrizko mezua lasterkariengana; urtebeteko
atzerapenaz? Ez, ez... Urtebete eta lau orduko atzerapenaz. Gaur egun, streamingaren bitartez,
zuzenean jakin dezakegu non doan Korrika, baina 1982an ez zegoen horrelako “modernitate”rik.
Donostiara 4 orduko atzerapenarekin sartu ziren, bada. Garai hartan, Realean jokatzen zuten hainbat
jokalarik (Lopez Ufarte, Kortabarria, Gajate, Otxotorena eta Biurrun) ezin izan zuten beren kilometroa
egin atzerapena zela-eta, Mirandes taldearen aurkako partida jokatzera joan behar izan zutelako.
Agenda nahiko beteta izaten zuten, nonbait, orduko futbolariek.
Kontuak kontu, erlojuarekiko borrokan amaitu zen 2. KORRIKA. Hura izan zen gainditu beharreko
beste hesietako bat, eta 3. KORRIKAk konponbide zehatza eman nahi izan zion betiko. (...)
Korrikalariek Marty McFlyren monopatin hegalaria erabiltzea izango zen? Sagardo pixka bat ematea,
edota patxaran apur bat akaso? Erantzuna hurrengo podcastean izango duzue; bitartean, txintxo
portatu. Agur, eta ondo izan!

