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8. Korrika.
Korrikaren ahizpak
Korrikaren 8. edizioa 1993ko martxoaren 26an hasi zen Iruñean, eta, 2.120 km egin ostean, apirilaren
4an bukatu zen Bilbon, “Denok maite dugu gure herria euskaraz” lelopean; Joxemi Zumalabe izan zen
mezuaren egilea. Omendua, ostera, Martin Ugalde kazetari eta idazle andoaindarra izan zen; hala,
berak egin zuen Bilboko azken kilometroa, AEK-ko arduradunekin batera; edizio horretako abestia,
azkenik, Tapia eta Leturiaren “Aide Korrika!” izan zen.
Bitxikeria gisa, orduan aurkeztu ziren ofizialki, aurreneko aldiz, Korrikaren abestia eta bideoklipa. Egon,
egon (...) Orduan, orain arte aurreko podcastetan agertu diren abestiak zer ziren? Orain arte aipatu
ditugun kantuak Korrika girotzeko sortuak ziren, baina ez ziren Korrika jakin bateko kantak. Egin ziren
garaiagatik, Korrikaren batekin lotuta agertzen dira; baina, berez, ez dira Korrika haien abesti ofizialak.
Gaia zertxobait aldatuta, beste erronkatxo bat egin behar dizuet. Ea bada: jar zaitezte binaka, eta ea
“korrika egin” aditzaren zenbat sinonimo topatzen duzuen Tapia eta Leturiaren abesti-pusketa honetan.
Proba ulertu duzue? Bai? Bada, denbora pixka bat utziko dizuet antolatzeko (...). Umm, Badaezpada
ere... denbora apur bat gehiago utziko dizuet (...). Prest zaudete? Entzun dezagun kantua: (...). Zenbat
bilatu dituzue: 0, 1, 2, 3? Zenbat sinonimo, ezta!?
Korrikaren proiektua sortzen ari ziren garaian, buruhauste horixe eduki zuten; hau da, sinonimo
horietatik guztietatik, zein aukeratu behar zuten? Korrika, lasterka, arineketan... Izena hautatzean,
nolabaiteko ika-mika izan zuten; badakizue, euskaldunok beti eztabaidatu behar dugu zerbaiten
inguruan, bai ala bai. Batzuen ustez, “lasterka” hitza egokiagoa zen, “laster” hitza euskaldun guztien
ahoan dagoelako. Jakin badakigu azkenean “korrika” berbaren aukerak irabazi zuela, eta espero dugu
inork aldaketarik ez eskatzea aurrerantzean...
“Lasterka” Euskal Herrian. Lasterka? Ez, ez, barkatu! Korrika, Korrika esan nahi izan dut! Euskal Herrian
euskararen aldeko lasterketa dugun bezalaxe, beste hizkuntza gutxitu batzuek ere ideia bereganatu
eta Korrikaren ahizpak jaio ziren: batetik, “Correllengua” sortu zen, zeina katalanez hitz egiten duten
lurraldeetan ospatzen den; bestetik, Aran haranean, araneraren aldeko “Corsa per la Lenga” lasterketa
eratu zen. Horiekin batera, azken urteotan, besteak beste Ar Redadeg, Rith, Ras ir lith eta La Passem
jarri dira abian, bretoieraren, Irlandako gaelikoaren, galesaren eta okzitanieraren alde, hurrenez hurren.
Esan dezakegu KORRIKAren “ahizpa”rik garrantzitsuena AR REDADEG dela, bretoiera sustatzekoa. Gau
eta egunez, Bretainia zeharkatzen du korrikaldi horrek, eta Euskal Herrikoaren oso antzera, lekuko,
mezu sekretu eta guzti.
Korrika pixkanaka-pixkanaka jarraitzaile gehiago lortzen ari zen, baita Euskal Herritik kanpo ere. Inoiz
pelikuletan-edo ikusi izango zenuten emaztegaia azken unean ezkontzeko erabakiaz damutu eta
elizatik ihes egin duela, ezta? Horixe bera agitu zen Korrikaren 9. edizioan. Istorio bitxi horren inguruan
gehiago jakin nahi baduzue, ez galdu hurrengo atala. Bitartean, txintxoak izan. Agur, eta ondo izan!

