
4 2010EKO UZTAILAREN 25A

Eskalatzea beti gorago joatea da?
Niretzat kontua ez da zer egiten duzun, nola
egiten duzun baizik. Horma bakoitzaren
aurretik lan, esfortzu, eta ibilbide bat dago,
eta horrek erakartzen nau, horrek motibatu.

Oso polita... mundu guztia azken emaitzarekin
geratuko ez balitz.
Jendeak titularra irakurtzen du, ez artikulua,
emaitza ahaleginaren isla dela sinesteraino.
Baina horma txiripaz igo baduzu, zer? Eta
zorte txarraren erruz egin baduzu kale?

Esadazu sistemak egiten duela kale eskalada
lehiaren espektrotik agertuz.
Natura eta norbere buruarekiko lehia ez dira
txarrak. Zergatik uste duzu idatzizko araurik
eta arbitrorik gabe moldatu garela hainbeste
urtean? Hori posible egin duten baloreak dis-
tortsionatzen dituenak soilik ikusiko du eska-
lada lehiaren espektrotik.

Nahi duzuna, baina zu badaezpada kirol eska-
ladatik alpinismora pasa zara!
Sortzailea izan nahi dut, etengabe ate berriak
ireki, eta kirol eskaladan zabaldu nitzakeen ate
guztiak irekita neuzkan. Errepikatzeak desero-
so sentiarazten nau, eta aurrera egiteko mundu
berri eta ezezaguna behar nuen aurrean.

Eskalatzailea ez, zu filosofoa zara!
Mendia bizimodu bezala ulertu dut beti, ez
lehia gisa. Bidaiatu, mila izarreko hotelean lo
egin, mundua konpondu... Ni hasi nintze-
nean ez zegoen rokodromorik, eta eskalatze-

ra joateak guretzat suposatzen zuenak diskur-
tso bat sortu eta sentiarazi zigun.

Mendizaletasuna tabernara joateko Ternua
galtzak eta Salomon botak janztea baino
gehiago da, ala?
Euskaldunak janzkeraz haragoko mendiza-
leak gara. Mendizaleak ez gara Pirinio edo
Alpeetara goazenak soilik. Zer uste duzu
direla Adarra, Txindoki, Anboto edo Larru-
nera doazenak? Eta perretxikuzaleak?  

Perretxikuzaleari bai, baina alpinistari zer axola
dio aurrena edo bigarrena izateak?!
Marketina oso krudela da. Marketinaren ikus-
pegitik, aurrena izateak ematen dizuna ken-
tzen dizu bigarrena izateak.

Jakina, jan nahi duen eskalatzaileak komertzia-
lak baino gehiago jakin behar du marketinaz.
Beti mantendu dut askatasuna. Egin dudana
egin nahi nuelako egin dut, ez esponsor batek
agindu didalako. Ez diet inoiz markarik hitze-
man, bidean aurrera egiteko modu jakin bat
baizik. Hori onartzen ez duena haizea hartze-
ra bidaltzeko ez daukat arazorik.

Alpinismoaren matraka ere saldu diezu ala
Josune zarelako babesten zaituzte? 
Alpinismoa baino askoz errazago saltzen da
kirol eskalada. Zergatik? Kirol eskaladan edo
himalayismoan titular motz bat ematea oso
erraza delako, baina alpinismoan zer zentzu
dauka aurrena izateak? Zorionez, nire kasuan,
nire ibilbidea nire nortasunaren isla da. n
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Lotu arnesa, eta...
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- D E A B R U A R E N  A B O K A T U A  -


