
Gorka Azkarate
Cuesta arriba correr es muy d ifícil; basta caminar

EGU gogorra izan da aurtengoa, baina gogortasun 
horrek eskaini dizu gozamenerako tarterik. Etxeko lei- 
hotik Aizkorriko gailurreriari begiradatxo bat bota ohi 
diozu goizero, eta aurten maíz ikusi duzu, Orioko kan- 
tari hark atzo goizean Bizkaia maitea ikusi zuen bezala, 

soineko zuriz jantzia. Aizkorri zure mendia déla entzun izan dizut, 
bertan eroso sentltzen zarela, diren baldintzak d i reía. Urblako 
fonda eta Arbelarko txabolak elurrak ¡rentsirik ere ikusi dituzu aur
ten, eta gogotik estutu behar izan duzu zeure burua ¡gande bat 
baino gehlagotan, belaunetlk goragoko geruza zuria pauso geldo 
balna indartsuez zulaturlk, A izkorriko maldak ga lndltu eta elur 
basamortuan gora erm itatxora heltzeko ahaleglnean.

■  A IZ K O R R I N E G U A N
Balna horrek guztiak Aizkorri gehiago maltatzen Irakatsl dizu; mai- 
tatzen eta errespetatzen. Eta errespetu hori galtzeko ¡nolako 
asmorik gabe, neguko arratsalde eurltsu batean mendl sakratu 
honen gailur zein mazeletan duela hlru urtetik hona ospatzen den 
festa entzutetsuan parte hartzeko erabakia hartu duzu. Zegama- 
Aizkorri mendi maratoian. Ez mendian korrlka egitea bizlki atsegin 
duzulako, ezta zeure burua lehertzeraino estutu nahi duzulako ere. 
Erronkazalea zarelako balzik, eta helburuak jarrl eta lortzeak zeha- 
ro betetzen zaituelako. Eta, ñola ez, froga Aizkorrln eta ez beste 
¡non ospatzen delako. Zure Alzkorrin.

Mendian ibila ldi luzeak eglndakoa zara, baina susmoa duzu hau 
ezberdina izango déla, eta prestaketa berezla egitea ezlnbesteko- 
tzat jo duzu froga amaltzeko nolabaiteko bermea izateko. Gorpu-

tza ondo presta tuagatlk , badaklzu su frltu  ere eg ingo duzula, 
beraz, erokeria lltzateke Itsu-ltsuan, aurrez inolako lanlk egin 
gabe, Zegamako irteeran agertzea.

Elurrak atseden plxka bat eman du martxoa erdialdera heltzear 
déla, nahlz eta A izkorri ora indlk zurl-zuri egon. Eguzkirlk ez da 
gehlegi agerl, eta gauak azkar kentzen dio lekua egunari. Egune- 
roko ohitura bllakatu duzu, ordea, lanetik itzuli eta izerdl pixka bat 
Isurtzea. Farolen argl Ierro hltsak zehazten dizu udaberrian aiton- 
amonen paradisu den herrlko bidegorria nondlk ñora doan, eta 
bertan aritzen zara korrlka gora eta behera. Ordubeteko saloa hel- 
buru, 45 m lnutuko eklnaldla lorpen, ordu erdla igarotzerako zeha- 
ro nazkaturik. Baina irentsl beharreko platera da, neguan metatu- 
riko herdoila garbltu eta zangoak koipezten joateko. Asteburuetan 
aisialdirako denbora gehiago duzu agendan, eta saio luzeagoak 
eglten saiatzen zara, tarteka etxe ondoko mendletara jauzi eginez, 
Irlm o, Samlño, Izazpe... Izazpeko igoera bilakatu da, konturatu 
gabe, zure dohaletara hobeklen egokitzen dena, eta bidegorrlra ez 
bada, bertara joaten zara aldapa landu nahi duzun gehienetan. 
A izkorriko maratoia bukatzea lortzen baduzu, Izazpeko aldapari 
eskerrak ematera joatea ez ahazteko promesa egin duzu zeureki- 
ko, bertako gurutzera bldean kopetatik behera izérdi tantoak ihes 
egin dlzun arratsalde batean.

■  M E IU D IZ A L E  E T A  K O R R IK A L A R I
Aplrlleko astelehen eurltsu batean, Zegamara hurblldu zara goi
zean goiz lanera joan balno lehen; m ara to ian izena em ateko 
aukera seguru bakarra ornen da udaletxe atarlko lerroan txanda
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¡txarotea. Bost laguri daude zazpl ter- 
diak aldean bertaratu zarenerako. Uda- 
letxea zabaldu dutenean, bost dozena 
laguneko trape la ¡zena emateko zaln. 
Slnestezlna. Pare bat ordutan bete da 
zerrenda, nahlz eta bertako telefonoak 
¡slldu gabe ja rra ltu  duen aste osoan 
zehar. Eta zu barruan zaude, lasterke- 
tan parte hartzeko aukera duen zorte- 

|  dunetako bat bezala ikusi duzu lehe- 
¡ nengoz zeure burua. Eta horrek aste 
|  honetako bldegorrlko itzuliak jasanga- 
I  rriago bllakatu dltu. 
o Aizkorrikoa mendl lasterketen egute- 
|  glko froga esanguratsuena izanagatlk, 
S ez da bakarra ; egoki ikus i duzu zita 
o garrantzltsuena heldu artean bestelako 

frogetan parte hartzea, ñola molda zai- 
tezkeen behatzeko. A loñako Igoeran 
parte hartu duzu maiatzean sartu berri- 

tan, bezperan klrol dendan propio erositako korrikalari jantzi doto- 
rea solnean duzula. Korrikalari b ihu rtu riko  mendizalea, horixe 
zara Urteagagalnetik gora jendearen oihu artean igotzen zoazela. 
Aloñako gurutzetik A izkorrlri keinu egin diozu, baina gaur ez da 
bertara igotzea tokatzen. Laster arte, pentsatu duzu. Jaitsieran 
Izterretan sentitu dituzun ziztadek argi erakutsi dlzute lehenagotlk 
ere bazeneklena, jaitsieran baino hobeto moldatzen zarela maldan 
gora, alegla. Hanka arlnak dituzun selnalel

Berez mendizalea zarela ahaztuko ote duzun beldurrez edo, 
mendi ib ila ld l luzeren bat tartekatu duzu hainbeste entrenamendu 
eta lasterketa artean. On eglngo dizu Zegamakorako. Azken flnean 
kilóm etro askoko saioek ez dizute kalterlk egingo, hankak gogortu 
baizik. Ataun aldean ¡bilí zara malatzeko bigarren asteburuan jen- 
tilen bideetan barrena, eta Galdakaoko Hlru Gurutzetako ibilaldla 
osatu duzu laugarrenean, Ganguren taldekoek txukun antolaturl- 
ko Ibilblde luzea indartsu burutuz. Astean zehar, udaberriko eguz- 
kl printzekln batera, alton-amonei paso eman dlezu bldegorrlan, 
eta dagoeneko Izazpe aldera sollik joaten zara, aldaparlk gabeko 
korrikald lak saihestuz. Blhotz taupadak neurtzen ikasl duzu eta 
zenbaitetan golko langa ¡garotzen ari zarela isladatzen du erlo- 
juak, nahlz eta langa igaro tze hauek eguneko ko rrika ld la ren  
gogortasunak berak ala egun handla hurbiltzen doala somatzeak 
sorrarazten dlzklzun oso argl Izan ez.

Hainbeste itxarondako egun handia heldu da azkenlk. Goiz jo 
du iratzargalluak, ohetik garaiz jaikitzea funtsezkoa baita aurretlk 
daukazunari baldintza onenetan aurre egiteko. Sekulako poza 
hartu duzu beglak ireki eta sakon lo egin duzula konturatu zarene-
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an. Zure gorputzak benetako atsedena hartu du eta aide horretatik 
ez da aitzakiarik ¡zango berarl duen onena eskatzeko. Begiradak 
le ihora egin dizu ihes, A lzko rrirl eguneko lehen agurra luzatu 
asmoz, baina lalnoak ez dizu gallurrerla behatzen uzten. Eguraldla 
izan llteke, izatekotan, eguneko etsal handlena.

Inoiz ez bezala gosaldu duzu: oparo. Egun arruntetan lanera 
joan aurretlk hartu ohi duzun kafesnearl laranja zukua, urdalazpi- 
koa, ogl errea, gurina, txokolatea eta abar gehltu diozu, gorputza 
lasterketan zehar xahutzeko erregalz horn itu rlk . U rduri, poltsa 
prestatu eta kotxez Zegamarako bidean ja rri zara. Irratla piztu 
duzu. Goizeko ordu horietan muslka besterlk ez dago eta, egla 
esan, ez duzu beste ezer entzuteko gogorlk. Konturatu orduko 
Zegaman zaude, aparkatzeko tokl egoki baten blla. Kotxea klrolde- 
gi parean uzteak lasterketa amaieran bere abantallak Izan ditzake- 
ela pentsatu duzu, balta hala egin ere. Marka da, ordea, lasterketa 
amaieran eglngo duzuna burutik pasatze hutsa, lasterketa bera 
oralndik hasi ez denean. Ez da txarra, barruan zerbaitek lasterketa 
amaitzeko gai ¡zango zarela olhukatuko dizu, antza...

■  IR T E E R A
Irteera eman aurreko mlnutuetan urduritasuna nabari da korrika- 
larien begiradetan. Balta zurean ere. Prestaketan hllabete gogo- 
rrak ¡garó eta gero une erabakiorra hain hurbll izatea ez da nola- 
nahlkoa. Ordenik gabeko luzapenak eta metro gutxl ¡rauten duten

■ Ambiente y  ánimo populares, los mejores ingredientes para la salsa 
de la prueba



■ La mayor dureza se produce siempre ascendiendo

korrikalditxoak beso mugimendu eta saltotxo urduriekin nahasten 
dituzu, zeure buruari egiten ari zarenak zerbaitetarako balio deza- 
keela sinestarazl nahian. Kaiola moduko batean sartu zaltuztete 
behin slnadura kontrola igarota eta guztia prest dago lasterketa 
hasteko. Gauza asko ari dira zure buruan biraka eta alferrlk salatu 
zara burutapen horiek guztiak baztertzen.

Herriari bueltatxoa eman ostean, berehala hartzen du ibilbideak 
goranzko joera; bereziki gogorra da lehenengo aldapa eta ez zaltu 
lotsatu oinez igotzeak. Hobe ¡ndarrak gordetzea, izango da gero 
ere korrikarako tarterik! Jendea oso indartsu hasi da, baina ez du 
erritm o biziak zugan eraginik izan. Zure lasterketa egitera etorrl 
zara Zegamara, erronka bakarra zeure buruarekin eta Aizkorrlrekin 
baituzu, ez beste inorekln.

Basoan ordeka uneaz ballatuz korrika arinean zoazela, Otsaurte- 
tlk heldu zaizu eguneko lehen jende burrunda hotsa; hunkltu egin 
zaltu gertu somatu duzun zalapartak, eta errltmoa azkartuz heldu 
zara bertara. Ezagun ugari dago lasterketa jarraitzen, herritar eta 
lagun asko età Otsaurten horletako batzuk Identifikatzeko gai Izan 
zara. Jendearen oihuek sekulako Indarra eman dizute, eta une 
batean beldur Izan zara gehiegi harrotu eta erritmoa neurrigabe 
bizltu ote duzun. Berriro horrelakorlk ez egitea agindu diozu zeure 
buruari.

■  A U P A  C O R K A
Ederra da Ultzama ¡ngurunea eta are ederragoa Atabarrateraino- 
ko eremua. Eta ederrak bezaln gogorrak dira bata bestearen atze- 
tik ibllbidean txertaturik dauden maldak. Balna maldan gora erraz 
moldatzen zara, eta aparteko zalltasunlk gabe heldu zara Aratz 
oineraino eramango zaituen basoaren hasierara. Erritm o bizian 
zoaz età gutxi dira aurrea hartzen dlzuten korrikalarlak, gehiago 
zuk aurreratzen dituzunak. Aratzeko azkeneko aldapa eguneko 
lehen estua ld l serloa Izan da, eta lehenengo taupada igoera 
nabarmena. Jendearen txalo artean ¡garó zara gailurretlk, zango- 
ak jaitsierarako prestatuz. Ondorengo m inutuetan maldan behera 
joan beharko zara eta ez da komenl izterrak gehiegi zigortzea. 
Aratzeko gailurrean ere bada ezagunlk, "hori da sasola, Gorka, zu 
ere hem en?", entzun duzu, "b a i, ea Zegam ara he ltzeko gai 
garen", eta behera. Gustora geratuko zlnateke beraiekin berrike- 
tan, baina ezin duzu denborarik galdu. Bidean zoazela, mutlko bik 
"aúpa Gorka" oihukatu dute, albora begiratu eta buruari gogotik

■ Bosques embrujados 
para refrescar el sudor

e ra g in  a rre n , ez 
zara mutiko horiek 
ñor diren gogora- 
tzeko gal. Ez d itu 
zu ezagutzen. Ezta 
b e ra ie k  zu ere, 
maratoiko antola- 
kuntzak banaturi- 
ko parte hartzalle- 
en ze rrendaga tik  
ez b a lltz . H o rra , 
fro g a  hau berezl 
b lla ka tze n  duen 
beste ñaba rdura

bat: partaldeen zerrendak korrikalari eta ikusleen arteko lotura 
dakar berekin, ez baita berdina "aúpa" hutsa edo "aúpa Gorka" 
bete eta indartsua entzutea. Zorlontsu sentitu zara San Adrlango 
galtzadara heltzen ari zarela ohartu zaren unean.

Kontu handiz ¡garó duzu mendeen joanak leundurlko harriek 
osatzen duten galtzada ederra, eta A izkorriko m endilerroaren 
erraiak zeharkatu dituzu San Adrlango koba atzean uztearekln 
batera. Koba m undu ezberdin biren arteko muga déla ¡ruditu 
zaizu eta berta tik ¡garó diren mendlzaleen belaunald l kopurua 
imaginatzen saiatu zara. Ezin duzu, ordea, burua martxan jarri, 
Sancti Spirituko gunean indarrak berritzeko unea heldu baita. Aiz
korriko malda gogorrel aurre egin aurretik, gogotik jan eta edatea 
komeni da.

O llo ipurdia eragin dizu Sancti Spiritun dagoen giroak; nekea 
somatzen hasi izanagatik, paretarik gogorrena igotzeko gauza 
ikusi duzu zeure burua, ikusleen oihu eta txalo artean. Aidean era- 
man zaituzte ordeka gunerarte, eta bizltzan lehenengoz txirrindu- 
larl batek Tourm aleten gora doanean sentitzen duen zirrarak 
zeharkatu zaitu goitlk behera. Hegan zoaz, jende lerroak bidexka 
nondik doan zehazten dlzun bitartean. Gogortasun berezia duen 
aldapa magikoan, zoriontsu sentitu zara. Begirada jaso eta har- 
kaltz eskegi batean Aizkorriko erm ltatxoa Ikusteko gauza izan zara; 
urrun dago ora lndik, baina pauso arinean gerturatzen zoazela 
sentitu duzu.

Sancti Spiritutlk Aizkorrirako malda gogorra bada, gogorragoa 
malda geldlaldirlk gabe gainditzea. Balna hala egin duzu, eta Aiz- 
k o rrlra  hu rb iltzen  zoazen helnean jendearen  o ihu  eta txa lo  
burrunda areagotuz doa. Pausoa bizkortzen salatu zara, eta azken 
metroak korrlka arinean gainditu dituzu. Lagun ugari dago bertan 
zure zaln eta guztien eskuak nabaritu dituzu zure gibelean. Hankak 
mugltzeko indarrlk ere egin gabe igotzen ari zarela ¡ruditu zaizu, 
eztarriko korapiloak begiel malko bat lapurtu dien bitartean. Gai
lurrean jan eta edaten zaudela, poza nabaritu duzu barrenean, 
nekearekin nahasirik. Baina poza, nekeari gailenduz.

■  P U N T A T IK  P U N T A R A
Arriskutsu xamarra da ondoren datorren zatla, kontu handiz ibili 
be ha rrekoa ; nekeak ez dizu em aten duzun pauso bakoitza 
%100ean kontrolatzen uzten, eta gailurrerian irristada bat nahikoa 
Izan liteke lasterketa uztera behartu zaitzakeen orkatila-b ihurritu
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bat izateko. A keteg i, A itx u r i 
eta Irauletik Arbelarko txabola- 
te ra in o k o  ja its ie ra  b o rtitza . 
Irauleko lepotxoan ura eskaini 
dizu zaletu batek, eta benetan 
eskertu duzu tragotxoa, behe- 
rako bideari ekin aurretik. Izte- 
rretan sekulako ziztadak senti- 
tu dituzu ja its ie ra  gogor hau 
am aitzerako eta egun osoan 
lehen aldiz zalantzan jarri duzu 
lasterketa amaituko duzuneko 
id e ia . Pausoa m o te ltz e ra  
b e h a rtu  za itu  ¡z te rre tako  
minak, eta Oltzarainoko tartea 
atsegina den arren, ezin izan 
duzu usté bezain abiadura ari- 
nean ig a ro . Ezta U rb ia ko  
zaba ld ira  eram ango zaituen 
itzulerako bidea ere. Lasterke- 
tako une okerrenak igarotzen 
ari zara, nahiz eta Andraitzeko 
igoeran berriz ere zeure bene- 
tako indarra berreskuratzeko 
itxaropenik ez zaizun falta.

Jende ugarik txa lo tu  zaitu 
Urbiara heldu zarenean. Eza- 
gunek emandako berotasuna 
bezain goxoak d irá  ezezagu- 
nen an im o pertsonalizatuak. 
Keinu bakoitzak izan dezakeen 
energía zeureganatu eta han- 
ketara bideratzen saiatzen zara 
eta lortzen duzu, zenbaitetan 
bederen. Zenbat eta ozenago- 
ak izan za le tue n  o ih u a k , 
orduan eta arinagoa da harri 
a rteko  zure hanken dantza. 
Andraitzeko lepora heltzen ari 

zara, berriz ere jende lerroa jarra ituz. Zaletu batek argazki bat 
atera dizu. Jende artean ezaguna egin zaizu zaletu hori, gertukoa, 
baina ez daukazu atzera begiratu eta egiaztatzen jarduteko indar, 
gogo zein denborarik. Euri tantoak somatu dituzu buruan eta egu- 
neko enegarren taupada igoerak eragindako izerdiarekin nahastu 
dirá kopetan behera. Harri eremua ahalik azkarren utzi nahi duzu 
atzean, euriak izaera sendoagoa hartu eta bertatik igarotzea arris- 
kutsu bilakatu baino lehen.

Andraitzeko lepoa gainditzearekin batera, eguneko zailtasun han- 
dienak igaro direla sinestu nahi duzu, nahiz eta benetan hórrela izan 
ez. Edozein kasutan, barruan geratzen zaizun indar apurra xahutzeko 
ordua heidu déla erabaki duzu eta erritmoa bizitu egin duzu Zega- 
mara bidean. Beherantz zure gabeziak agerian geratu dirá zenbait 
lasterkarik aurrea hartu dizunean, baina denbora txukuna egiteko 
moduan zaude eta helmugaren gertutasunak ahultasuna arindu 
dizu. Orain bai, ziur esan dezakezu Zegamara helduko zarela.

Gorabeheratsu xamarra da, hala ere, beherako bidea; zenbait 
igoera laburrek gogortasuna ematen diote frogari azkeneraino, 
helmuga lerroa igaro artean norberak duen onena ematea eska- 
tzen duelarik. Mila gauza datozkizu burura Zegamara heltzen ari 
zaren bitartean: neguko ib ila id i bakartiak, udaberriko arratsalde 
euritsuak bidegorri amaigabean, lasterketa eguna hurbildu ahala 
gorputzean somatzen joan zaren urduritasuna... Maldan behera 
kon tro lik  gabe doan sentipen eta bizipen eltzea zarela irud itu  
zaizu. Zerk ematen dizu, ordea, poza? Zergatik sentitzen zara hain 
zoriontsu mendian? Zergatik maite duzu Aizkorri? Zer arraio du 
mendi horrek berezi? Eta zer arraiok bilakatzen du berezi Zegama- 
A izkorri maratoia? Hasperen egin duzu eskuin oina lokatzetan 
sartzea ekidin nahiak metro eta erdiko jauzia egitera bultzatu zai
tuen bitartean.

M endi bidexka am aitu eta porlanezko bidera heltzeak asko 
zigortu dizkizu hankazpiak. Zegamako etxeak begiz behatzeak, 
ordea, pozez eta harrotasunez bete zaitu eta azkeneko kilometroaz 
gozatzeko prestatu zara. Lasterkari bat lagun harturik osatu duzu 
amaierako zatia, baina badakizu helmugara bakarrik sartuko zare
la. Lasterketa amaitzeko duzun modua da esprint egitea, ez une 
horretan zurekin doanaren aurretik amaitu nahi duzulako, zeure 
buruari azken ahalegina eskatzea gustoko duzulako baizik. Garai- 
pen keinu gorde eta ezkutua egin duzu helmuga lerroa zeharka- 
tzearekin batera, orain hilabete batzuk ja rririko erronka gainditu 
duzun seinale. Bozgora ilu tik sarien banaketa ekita ld ia hastear 
dagoela iragarri dute, baina ordu t'e rd i lehenago heldu den eta 
txapela jantziko duen brita in iarra  zu baino zoriontsuago nekez 
egongo déla pentsatu duzu. Inork ez dizu txapelik jantziko eta ez 
zara podiumera igoko, baina igo zaren lainotik jaistea kosta egin- 
go zaizu. Begirada jaso eta Zegamako etxe artean zirrikitu bat aur- 
kitzen saiatu zara. Keinu baten ondoren irribarre egin duzu Aizko
rri parez-pare izan duzunean. □

R E S U M E N

£N A izko rriko  erronka p odem os com partir, aunque só lo  
sea p o r  un rato, las v ivencias ín tim as de qu ienes  
alguna vez han hecho suyo  e l o b je tivo  de p a rtic ip a r en el 

p re s tig ioso  m ara tón  anua l de m on taña  Zegam a-A izkorrí. 
Una vez tom ada la decis ión, todos los pasos se conv ie rten  
en d ifíc iles  retos. Desde la ob tenc ión  de l do rsa l -h a y  
lím ite  en e l núm ero  de p a rtic ipan tes-, pasando p o r  la 
larga y  dura  preparación  necesaria para a fro n ta r la carrera  
con un m ín im o  de garantías y, p o r  ú ltim o , que e l día de la 
prueba las cond ic iones m eteo ro lóg icas  sean  
m ín im am en te  aceptables... Los m eses an te rio res a la 
carrera, la ac tiv idad  m on tañera  y  deportiva  de qu ien  
pre tenda m edirse con el m ara tón  de A izkorri, adqu iere  un 
sen tido  exclusivo. El o b je tivo  está c la ram ente  de fin ido  y 
cua lqu ie r o tra  ac tiv idad  se vive  com o s im p le  m ed io  para  
su consecución. Y no se trata de c o m p e tir  con o tros  
pa rtic ipan tes sino, m ás bien, de una cuestión  pe rsona l de l 
p ro tagon is ta  de esta h is to ria  con su cim a m ás querida ...

m Los corredores vascos tienen a sus fans esperando en meta
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