KLIKA KORRIKA 2019

A1

KORRIKA bakoitzak1 bere kanta du. Kanta horiek euskal musikari
askok egin dituzte: Mikel Laboa, Izaro, Ruper Ordorika, Afrika
Bibang, Niko Etxart, Maixa eta Itziar, Gose, Betagarri... 21. KORRIKAren kanta Fermin Muguruza, Mad Muasel eta La Furia musikariek
egin dute.

--

21 . KORRI KA

O2

BILAtu dAtu FALtsuAK.

encuentra loS datoS falSoS.

trouvez

leS faux reSeignemetS.

HAuEK dIRA FERMIN MuguRuzA,
Mad MuaseL EtA La Furia aBesLarieN2 BIOgRAFIA LaBurrak3. BAINA
BIOgRAFIA HAuEtAN, HIRu Gezur4
dAudE. zEIN dIRA?

Fermin Muguruza
fermin muguruza (1963, irun) euskal
musikari ezaguna5 da. Kortatu, negu
gorriak eta la oreja de van gogh
taldeetan abestu du. Musika-mota6
asko egin ditu (hasieran, ska, punk eta
rocka; gero, rap, hip hop eta reggaea), eta musikari askorekin egin
du lan.
fermin musikari euskaltzalea eta internazionalista da, eta zinema-zuzendari7 ere8 bada. duela gutxi9, Black
is beltza filma estreinatu10 du. 21.
KorriKaren kanta egin du, mad muasel
eta la furiarekin.

Nerea Lorón, la furia

Mad muasel
mad muasel erandioko artista bat da.
bere lehenengo lana Bumclap teachers diskoa izan da (2009). Gaur
egun11, abeslari gipuzkoar hau reggaearen eta dancehallaren nazioarteko
erreferentzia da. 21. KorriKaren
kantan, ahotsa12 eta hitzak ipini ditu,
fermin eta la furiarekin.

AzpIMARRAtu FORMA EgOKIAK, EtA EsAN EsALdIAK EgIA ALA gEzuRRA dIREN.
Subraya laS formaS correctaS y di Si laS fraSeS Son ciertaS o falSaS.
Soulignez leS formeS correcteS et diteS Si leS phraSeS Sont-elleS certaineS ou
EgIA

la furia (cascante, 1918) nafar erriberako musikaria da. bere lehenengo
diskoa no hay clemencia izan da
(2013). la furiaren kantetan, feminismoa eta anarkia dira gai nagusiak13. 21. KorriKaren kantan, mad
muaselek bezala14, ahotsa eta hitzak
ipini ditu.

fauSSeS.

gEzuRRA

1. Black is beltza filma fermin Muguruzakoa/Muguruzarena da.
2. fermin, la furia eta mad muasel Nafarrokoa/Nafarroakoak dira.
3. 21. KorriKaren kantan, hiru kantari/kantari hiru ariko dira.
4. Mikel Laboak/Mikel Laboa ez du KorriKaren kantarik egin.
5. 20. KorriKaren kantaren hitzak ferminek, la furiak eta mad muaselek egin dira/dituzte.
6. Bumclap teachers filma mad muaselek egin du/egiten du.
7. la furia abeslaria ez Tuterakoa da/ez da Tuterakoa.

Hiztegia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bakoitza: cada uno,-a; chacun-e
Abeslari: cantante; chanteur,-euse
Labur: breve; bref, brève
gezur: mentira; mensonge
Ezagun: famoso, -a; fameux,-euse
Musika-mota: género musical; catégorie
musicale
7. zuzendari: director,-a; directeur,-trice

8. Ere: también; aussi
9. duela gutxi: recientemente; récement
10. Estreinatu: estrenar; étrenner
11. gaur egun: hoy (en) día; de nos jours
12. Ahots: voz; voix
13. gai nagusi: tema principal; thème principal
14. Bezala: como; comme

G aurk o gai a
KORRI KA k anta

KLIKA KORRIKA 2019
Heldu da guztion andereñoa
adi, adi, pasatuko dut zerrenda
Je suis mad muasel, oh la la!
faty faty den soinua zabaltzen dut mundura.
Guztiok bat egitea ezinbestekoa
bakoitzaren nortasuna errespetatzea
motorrak arrankatzeko momentuko aukera
Gurea, herrikoa, KorriKa!
tipi-tapa, tipi-tapa lortzen merezi duguna,
martxan jartzen hasteko egintzazu KliKa,
ez dugu presarik helburua argi dago eta.
Pausoz pauso, gure erritmora!
gure erritmora
nire, zure, gure erritmora
KLIKA KORRIKA KLIKA,
guRE ERRItMORA
KLIKA KORRIKA KLIKA
KORRIKA!
Jai giroa, bero-beroa,
orain oraingoa, gero gerokoa,
oreka ez galtzeko oinarri sendoa.
Hauxe da gure leloa:
po-po-posiblea da klika aldatzea,
elkarren artean konektatzea,
pra-pra-praktikatzea,
euskara gure artean bizitzea.
lan (e)ta lan, banaka, taldean,
aukeratu zure lekua bidean,
Herriaren arnasa sentitzen da
KorriKa datorrenean.

Klika, klika!
altxa ezkerreko besoa.
klika klika!
orain altxa eskubikoa.
Klika, klika!
antenak ditugu piztuta.
Klika, klika!
Gure sarea doa KorriKa!
Klika, klika!
euskal planeta ari da dantzan.
Klika, klika!
betikoak ari dira guri sermoika.
Klika, klika!
euskaraz egingo diet zirika.
Klika, klika!
Ikimilikiliklik…a!!!
Suaren erritmora, hitzari bide eman,
arbasoen dantzak, kulturaren gorputzean.
Kantauriko brisa, bardetako ziertzoa,
gure borrokan tinko jarraitzeko hauspoa,
pista argituko duen metxa piztu dadila,
herri feminista eta askearen alde Klika!
lekukoa neskatxari emango dioten
amamek ahotsa altxatu dezatela ozen,
aterpea sentitzeko,
komunikatzen den herri bat ez da inoiz zatituko.
erriberatik la furia banator KorriKa
batu gaitezen guztiok, arma tiro Klika!
gure erritmora...

Zu gabe, zu gabe, hau ez da posible;
orain, gaur eta hemen, dena da posible!
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gure erritmora...

La Furia

Fermin Muguruza

Mad Muasel

O3

O4 Denbo ra- pas ak Denbo ra- pasak O4
Musikari eZKUTUA

NOR

dA ABEsLARI HAu?

¿Quién
Qui

eS eSta cantante?

eSt cette chanteuSe?

LAguNtzAK:
1. KorriKa kanta bat abestu du.
2. Gipuzkoakoa da.
3. talde batean abesten du.
4. akordeoia jotzen du.
5. i_ _ _ o_ _ _ _ _ _ du izena

LETRA-zopa
tOpAtu KORRIKA
encuentra
trouvez

KANtA HAuEK EgIN dItuztEN MusIKA-tALdEAK:

loS GruPoS muSicaleS Que Han HecHo eStaS cancioneS.

leS groupeS muSicaux Qui ont fait ceS chanSonS.

norK

eGin du

2. KorriKaren

Kanta?

AKE_____

norK

eGin du

3. KorriKaren

Kanta?

Eg__

5. KorriKaren

Kanta?

OsK____

norK

eGin du

norK

eGin du

10. KorriKaren

Kanta?

gOz_____

norK

eGin du

16. KorriKaren

Kanta?

BEt______

norK

eGin du

17. KorriKaren

Kanta?

gO__
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