
Aurtengo Sahara Marathon lasterketan 80 euskaldun inguru izan dira.
Atletismoaren aitzakian, helburu bat: errefuxiatu sahararrak estaltzen
dituzten hautsak eta ahanzturak astintzea, eta lau haizetara zabaltzea.

Ander Izagirre

J
on Salvador erandiozta-
rrak Saharako maratoi
erdia irabazi zuen 2003 eta
2004an, aurten maratoi
osoan eskuratu du garai-

pena eta datorren urterako erron-
ka berria dauka: «Gaizka semea
ekarriko dut kanpamenduetara.
Hamar urte izango ditu eta irudi-
tzen zait berebiziko esperientzia
izango dela berarentzat. Ikus de-
zala nola bizi diren errefuxiatu sa-
hararrak, basamortu erdian, oso
baldintza gogorretan; estima di-
tzala etxean ditugun erraztasun
guztiak; jakin dezala munduan bi-
degabekeria handiak daudela».

Horixe da, hain zuzen, Sahara
Marathon lasterketaren asmoa:
korrikalarien oinekin basamor-
tuko hautsak harrotzea, saharar
errefuxiatuen bizitza pixkanaka
estaltzen duten harea eta ahanz-
tura astintzea, munduak onar-
tzen duen lotsarik handienetako
bat salatzea. 

Duela 34 urte, administratzaile

kolonial espainiarren utzikeria-
ren ondoren, marokoarrek Men-
debaldeko Sahara inbaditu eta
bertakoek ihes egin zuten basa-
mortura, napalm eta fosforo bon-
ben erasopean; batzuk kamioie-
tan eta asto gainean, gehienak oi-
nez, egunak joan eta egunak eto-
rri sapak itota, oinak odoletan,
ahuntzetan zeramatzaten ume
txikiak egarriak eta goseak hil-
tzen. Aljeriako muga zeharkatu
eta hango hammada edo harritza
kiskalian altxa zituzten lehen
kanpalekuak emakume sahara-
rrek, gizonek marokoarren aurka
borrokatzen zuten bitartean. 

1991an Fronte Polisario sahara-
rrak eta armada marokoarrak su-
etena sinatu zuten, sei hilabetean
autodeterminazio erreferendum
bat egiteko baldintzarekin. Baina
negoziazioak momifikatu egin di-
ra, sahararrak euren aberritik
kanpo mantentzeko marokoa-
rrek eraikitako  2.700 kilometroko
harresiak zutik dirau eta behin-
behinekoak ziren Tindufeko erre-
fuxiatu-eremuak adobezko hiri

bihurtu dira: 200.000 saharar in-
guru daude Aljeriak utzitako ha-
rritza idor honetan, kanpoko la-
guntzaren menpe eta etorkizuna
ia agortuta.

Basamortuko naufrago horien
ahotsa zabaltzeko, Sahara Marat-
hon proba sortu zuten duela ha-
mar urte Italia eta Espainiako bi
elkartek, Saharar Errepublika
Arabiar Demokratikoko kirol
agintarien laguntzarekin. Asmo-
ak: gazte sahararren artean kiro-
la sustatzea, parte-hartzaileen di-
ruarekin garapen-proiektuak
bultzatzea eta errefuxiatuen ego-
era nazioartean salatzea. 

Euskaldunak urtero-urtero
egon dira irteera-lerroan, mara-
toi osoa, maratoi erdia, 10 kilome-
troko proba edo bostekoa korri-
tzeko. Baina aurten protagonis-
mo berezia izan dute: iaz 20 bat
atera baziren, aurten 80 inguru
izan dira (guztira, 28 herrialdeta-
ko 878 korrikalarik parte hartu
dute lau lasterketetan, ia erdiak
sahararrak eta aljeriarrak). Eta
euskaldunek hamaika arrazoi di-

tuzte basamortuan korrika ari-
tzeko.

Astebetez bidaide
Hamar kilometro egin ditu Grego-
rio Eizagirre tolosarrak eta sei le-
tra dauzka basamortura behin
eta berriz joateko arrazoiak: Ma-
riam. Hala deitzen da bere etxean
bost uda igaro zituen neska saha-
rarra, orain Aljerian ikasten ari
dena eta ia alabatzat daukatena.
Mariamen jaioterria ezagutu zue-
nean sahararrekin txundituta
gelditu zen Eizagirre, eta ordutik
urtean behin (edo gehiagotan) jo-
aten da Tindufera: «Zapalduta
daude, deserrian, munduak ahaz-
tuta, baina ez dute etsi. Duintasun
handiz eta askatasun irrikaz bizi
dira. Miresgarria da». 

Tolosaldea Sahararekin elkar-
tea sortu eta azken urteotan
modu askotako laguntza helarazi
diete errefuxiatuei: elikagaiak,
botikak, eskoletarako materiala,
egunkari bat egiteko informatika
tresnak, zenbait proiektu abian
jartzeko dirua…  Saharako lurral-

de askatuetan eskola bat eraiki-
tzeko xedea dute orain. Eremu ho-
rretan jende gutxi bizi zen azken
urteotan, Fronte Polisarioko sol-
daduak eta artzain nomada gutxi
batzuk besterik ez; marokoarren
harresitik gertu dagoelako zona
hori, minaz josita eta armadaren
mehatxupean. Baina pixkanaka
Tindufeko zenbait errefuxiatu
hara bizitzera joan dira eta azpie-
gitura zibil bat eraiki nahi dute.   

Maratoira ere sarritan etorri di-
ra Tolosaldeko saharazaleak. Eta
aurten, hamargarren edizioa zela
eta, ehun euskalduneko talde bat
osatzeko erronka bota zuten Eiza-
girrek eta bere kideek. Aurkezpen
publikoak egin zituzten, kirolza-
leei deia zabaldu eta azkenean 80
euskaldun inguruk izena ematea
lortu zuten, aurreko urteko kopu-
rua laukoiztuz. «Krisi garaian iza-
teko, ez dago batere gaizki», dio Ei-
zagirrek. Parte-hartzaileek or-
daindutakoaren zati bat Dahlako
kanpamenduan aisialdi eta kirol
zentro bat eraikitzeko erabiliko
dute. Gainera, zenbait ospitalek
emandako botikak eta eskolako
tresnak garraiatu ditu euskal es-
pedizioak. Korrikalari bakoitzak
motxila bete arroz, pasta eta bar-
bantzu eraman ditu, eta errefu-
xiatuekin aste bat pasatuz elkar-
tasuna adierazteko asmoa. «Eske-

rrik asko, gure 34 urteko bidaia go-
gor honetan astebetez bidaide iza-
teagatik», esan zien Salek Baba
Kooperazio ministro sahararrak
kirolari guztiei.

Errefuxiatuekin bizitzen
«Gehien erakartzen ninduena, fa-
milia sahararren etxeetan bizi-
tzea zen», dio Laura Herrero la-
sartearrak. Errefuxiatuen kanpa-
lekuetako bizimodu astunean, ko-
rrikalarien bisita bizigarri bat da
bertakoentzat: «Harrigarria egin
zait zein abegi onez hartu gaituz-
ten», dio Herrerok. «Oso maitaga-
rriak dira, oso alaiak, betiko lagu-
nak bagina bezala jokatu dute gu-
rekin. Euren etxe xumea betirako
gure etxea dela esaten ziguten, eta
noizbait ‘benetako Saharara’, eu-
ren aberrira, itzultzen direnean,
hango etxea ere geurea izango de-
la». Korrikalariek orduak eta or-
duak eman dituzte jaima barrue-
tan, zaharrekin hitz-aspertuan,
haurrekin jolasean, tea edaten,
kuskus platerkadak gamelu ha-
ragiarekin jaten, kontu-kontari. 

«Deigarria egin zait familietan
zein lotura estua dagoen. Egon
garen etxeko gizona Fronte Poli-
sarioko militarra da, hiru edo lau
hilabete egiten ditu kanpoan, eta

bitartean emakumeak, Dagous-
hak, lau ume zaindu eta etxea go-
bernatzen du. Baina ahizpa la-
guntzera etortzen zaio eta etxean
etengabe sartzen dira lehengu-
suak, lagunak, auzokoak… Bata
haurrekin egoten da, besteak su-
kaldean laguntzen du, edo elka-
rrekin eseri eta kontu-kontari
hasten dira…  Etxea zabalik dago
denontzat, edozein ordutan, eta
beti daukate zerbait datorrenari
eskaintzeko: tea, arroza…  Guk lo
egiten genuen gelan, gauero bes-
te norbait azaltzen zen lotara:
ume batzuk, lehengusuren bat…
Azkenerako ez genekien nor zen
nor, baina oso giro goxoa zen, fa-
miliakotzat hartu gintuzten». 

Lotura estu hori bizi-baldintza
gogorren ondorio izan daitekeela
uste du Laurak: «Inguru latz ho-
netan iraun ahal izateko, agian
hori da gakoa, elkarren oso hurbil
egotea, batak besteari babesa es-
kaintzea, behar duenari beti la-

guntza ematea. Eta familietan
ikusten dena, kanpamenduen an-
tolakuntzan ere nabari da: saha-
rarrak elkartasun handiko jen-
dea direla, denok denon ardura
dutela». 

Joxe Iriarte, ‘Bikila’, korrikala-
ri eta idazle errenteriarrak ere sa-
hararren elkartasuna miresten
du: «Munduan zehar, errefuxia-
tuen kanpalekuak anabasa iza-
ten dira, mafiek agintzen dute, es-
traperloa egoten da, desberdinta-
sun sozialak, bidegabekeriak...
Tindufen ez duzu horrelakorik
aurkituko. Frente Polisariok au-
toritate eraginkor bat ezarri du,
sahararren onespenarekin, eta
txukun antolatu dute euren gi-
zartea: kanpoko laguntza denei
gizalegez zabaltzeko sistema, gu-
txieneko bizi-baldintzak eta justi-
zia soziala bermatzeko modua,
ospitaleak, eskolak, administra-
zio-egitura bat ministro, goberna-
dore eta alkateekin…  Ez dut miti-

fikatuko, akatsak ere badaudela-
ko noski, baina Estatu txiki baten
egitura sortu dute. Eta hori mi-
resgarria da, basamortuaren er-
dian ezerezetik sortutakoa dela-
ko».

Bikila bosgarren aldiz joan da
Tindufera. 60 urterekin, maratoi
osoa egin zuen. Aurten, 65ekin, 10
kilometroko proba. Atletismo
zale porrokatua da errenteriarra,
eta basamortuan korrika egiteak
xarma berezia duela aitortzen du,
baina behin eta berriz itzultzeko
arrazoia  «konpromiso-hautu» ba-
ten ondorio dela dio: «Saharako
maratoiak elkartasuna du helbu-
ru. Domina xume bat eta herri
duin bat ezagutzeko aukera, ez
dago beste saririk», idatzi zuen
lasterketa honi buruzko ‘Riag En-
tinak’ liburuan. Eta bertakoekiko
senidetasunak «harrapatu» egin
zuela azaltzen du. 

Urteen joan-etorrian, aldake-
tak sumatu ditu Bikilak kanpa-

menduetan: saltoki berriak, jate-
txe bat, sauna turkiarra…  Alda-
keta horiek zerbaiten adierazle
omen dira:  «Aberrira itzultzeko
itxaropena galtzen ari direla zen-
bait, edo oraindik luzerako jotzen
dutela balizko itzulera hori. Izan
ere, salbuespen edo behin-behine-
ko egoeran inor ez da saiatzen
ezer iraunkorrik eraikitzen». Bes-
talde, agerikoa da kanpamendue-
tako gazteak etsitzen hasiak dire-
la eta argi azaltzen dute Maroko-
ren aurka armak berriz hartzeko
prest daudela.  

Horregatik, sentimendu kon-
trajarriak dauzka Bikilak mara-
toi honi buruz: «Oso gustura etor-
tzen naiz, baina berriz ospatuko
ez balitz, hobe». Gerra berririk ja-
san gabe eta basamortuko hau-
tsetan galdu gabe, hauxe baita ko-
rrikalariek sahararrei opa diete-
na: hurrengo maratoia «benetako
Saharan» korritzea, independen-
tziaren ospakizunetan.
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Laura Herrero:
Ttipi- ttapa 

D33 urteko lasartearrak
10 kilometro egin ditu:

bere bizitzako lehenengo
lasterketa.«Saharan korrika
egiteak kezka pixka bat era-
giten zidan: eguzkia,beroa,
monotonia… Baina Arantza
tolosarrarekin elkartu eta
patxadaz joan gara biok,tar-
teka korrika,tarteka oinez,
gozatzen.Ederra izan da ba-
samortuan ibiltzea.Eta ikus-
le sahararren oihuek eta txa-
loek oilo-ipurdia jarri digute.
Eskutik helduta sartu gara
helmugan,ni belauneko mi-
narekin eta Arantza aldaka-
koarekin,baina pozarren».

Jon Salvador:
Irabazlea

DAaiun,Ausserd eta
Smarako errefuxiatu

eremuak lotzen dituen 42 ki-
lometroko ibilbidearen mar-
ka ezarri du Salvadorrek:
2h42’42.«Ziztu bizian atera
gara,lehen 10 kilometroak
34 minutuan egin ditugu,eta
bi aljeriarrek eta nigeriar ba-
tek ihes egin didate.Gainera,
22.kilometroan jandako zer-
baitek kalte egin eta bota
egin dut.Baina ez naiz larritu,
banekien indarrak gordetzea
garrantzitsua zela,bidearen
bigarren erdian dunak eta
gorabeherak zetozelako.
Atleta afrikarrak oso onak di-
ra,baina badago kontu bat
zaintzen ez dutena: jana eta
edana.Urarekin bakarrik
ezin da bukaeraraino errit-
moa mantendu.Nik,norma-
lean,maratoietan ez dut ezer
jaten 25.kilometrora arte,
baina hemen 10.kilometro-
tik aurrera barra energetiko-
ak hartzen hasi naiz.Eta
edari isotonikoak.Bestela,
beroak zapuztu egiten zaitu.
Eta hori gertatu zaie aurka-
riei,30.kilometrotik aurrera
pott egin dutela.Nigeriarra
leher eginda gelditu da.Alje-
riarretako bat,iazko irabaz-
lea,33.kilometroan gainditu
dut,eta bestea,35.ean.Hu-
rrengo lau kilometroak oso
azkar egin ditut,eta 39.etik
aurrera ahal bezala joan
naiz,ia arrastaka,baina sei
minutuko aldeaz heldu naiz
helmugara.Hunkigarria izan
da Emakume sahararren
uluen eta haurren oihuen ar-
tean iristea».

Mikel
Goldarazena:
Menditik
basamortura

DMendiko martxa luze-
ak egiten ohituta

dago 50 urteko irurtzunda-
rra, baina ez zen sekula irten
maratoi batean. «Gogorra
egin zait beroarengatik, tri-
pak dantzan izan ditudalako
eta 20. kilometrotik aurrera
nire muga gaindituta nenbi-
lelako, baina bost maratoi
egin dituen Jon Diazekin el-
kartu eta hobeto joan gara
biok. Saharar gazte batek
aurreratu gaitu oihuka: ‘Goa-
zen, goazen, han aurrean
neska ilehori bat doa! Asko
gustatzen zaizkit ilehoriak!’
Eta ihes egin digu».

Euskal urratsak
Saharan
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