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Ez dut imajinatu nahi zure hastapenetatik
hona zenbat komentario “burutsu” entzungo
zenituen!
Azken lau urteetan isilarazi ditudalakoan
nago. Dena den, komentario horiek erasaten
uzten diezuna erasaten dizute. Kasu egin izan
banie ez nintzen borrokalaria izango... ezta
artzaina ere! 

Eta orain merchandisingean gaztak saltzen
dituen kirolari bakarrenetakoa zara.
Garbi daukat zein den nire negozioa, zer nire
bizi-oinarria. Zaila da borrokalari baten
atzean artzain bat egon daitekeela irudika-
tzea. Hori bai, urtarriletik uztailera ez daukat
ia bizitza pribaturik: lana bukatzean kirola
hasten da eta kirola bukatzean lana. 

Ez esan zu ere eliteko kirolarien burbuilan bizi
zarenik.
Kiroleko lagunak soilik badituzu, kiroleko
jendearekin jan eta lo egiten baduzu... Zer
gertatzen da min hartzen duzunean edo
emaitzarik ez daukazunean? Nork goxatzen
dizu bakardade eta porrot sentsazioa?  

Kirolariak badaki sufritzen, sakrifikatzen...
Sakrifizio gaitasuna heziketarekin lotuta
dago. Dena eskura eman badizute, gauzak
pixkanaka eta ahaleginaren ordainez datozela
ez badizute irakatsi, alferrik da. Ea krisiak
mentalitateak aldatzen dituen, bestela hemen
inguruan goi-maila desagertuko da. 

Medioetatik desagertuta dabilena zure kirola
da!
Pekingo olinpiar jokoen ostean amorrazio
itzela eman zidan. Orain badakit hau horrela
dela, komunikabideetan lau urtez behin bizi
garela, lorpen handietara kondenatuta gaude-
la, eta hori pasatzean, hurrengo olinpiaden
zain egon behar dugula. 

Domina baino kondena ederragorik...
Domina batek dena aldatzen du. Ama izateko
asmoa neukan, baina beste urtebetez gutxie-
nez borrokan jarraituko dut. Zurrunbiloan
sartuta nago, uzteko eta ez uzteko esaten dida-
te, baina nahiago dut itxaron, arnasa hartu, eta
nire pentsamenduari bidea egiten utzi.

Utzi ala ez utzi, beti izango zara Euskal Herriko
borrokaren enbaxadorea!
Nik zabaldu dut bidea, nik daukat domina,
baina nire bizipenak kontatu eta jendeari hur-
biltzea beste helbururik ez dut. Horri esker
jende bati gure kirola gustatzen bazaio eta
probatu nahi badu, badaki nora jo.

Burugogorra izateak zenbat balio duen eraku-
tsiko diozue?
Bidean suertatu diren traba guztiei aurre egi-
teko burugogorkeria nire bertute
ezinbesteko bat izan da. Burugo-
gorkeriarik gabe aspaldi esango
nuen “pikutara, haizea hartzera
denak!”. n

Artzain borrokalaria eta borrokalari artzaina.
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