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PINDO-A MOA
GALIZIAKO 

ZELTIARREN 
MENDI SAKRATUA

Oporrak Galizian: Rias Baixas, Costa da 

Morte, alvariño, olagarroa... ez nuen ino-

lako asmorik mendira joateko, baina turismo 

bulego batean, beste hainbat eskaintzen ar-

tean, zera esan ziguten: “… eta nahi baduzue 

Pindora igo zaitezkete”.

Ez nion arreta berezirik jarri eskaintzari, 

baina Pindo izena buruan “gakoturik” gera-

tu zitzaidan eta mendizale senari ezin eutsi, 

sakelakoa atera nuen, Googlen “Pindo mendia” 

idatzi eta: “Zeltiarren Olinpoa, makiak, 2. Mun-

du Gerra, Galiziako irteerarik onenetarikoa, 

sekulako ikuspegia tontorretik…” hau irakurri 

ondoren, mendi horretara joatea erabaki nuen.

Pindo mendialdearen 
kokapena

Pindo mendiak 628 metro ditu eta A Co-

ruñako Carnota udalerrian dago. Mendialde 

honek eta Carnotako hondartzak 4629 hekta-

reako natur gune bat osatzen dute eta “Komu-

nitate Mailako Garrantzizko Lekua” izendatua 

izan da 2000 Natura Sarearen barnean. Natur 

gune hau Carnota, Mazaricos, Cee  eta Dum-

bría herrietan zehar hedatzen da Corcubión 

eta Muros itsas adarren artean Heriotzaren 

Kostaldean (Costa da Morten).

Carnota Udalerrian, Pindo mendialdearen oi-

nean eta ondo komunikatuta, izen bereko herria 

dago:  O Pindo, Murosetik 30 kilometrora, Ceetik 

12ra, A Coruñatik 105era eta Santiagotik 75era.

Pindo-A Moa

Nahasmenik ez sortzeko, Pindo eta A Moa 

izenak bereizi behar dira: “Pindo” mendialde 

osoari esaten zaio, eta “A Moa” mendi multzo 

honen tontorrik garaienari. Alderatzeak oso 

egokiak ez badira ere, Aiako harriekin aldera 

daiteke: Pindo (Aia) izen orokorra da eta A 

Moa (Erroilbide) tontorrik altuena.

Goiz batean egin daitekeen irteera da, eta 

A Moara igotzeko bide bi dira aipagarrienak: 

O Fieiro herritik irteten dena eta O Pindo 

herritik abiatzen dena. O Fierotik tontorre-

raino 363 metroko aldea gainditu behar da 

5,9 kilometroko ibilaldian. Batez besteko 

desnibela %7koa da eta ordu bat eta 30 mi-

nutuan egin daiteke. Bide hau xamurragoa 

dela esan daiteke. O Pindotik bidea laburra-

goa da, 4,5 km, baina desnibela, aldiz, askoz 

handiagoa itsas ondotik irteten baita. Beraz 

mendiak dituen 628 metroak gainditu behar 

dira oso-osorik eta desnibela % 14koa da. 

Kasu honetan ibilaldia bi ordukoa da.

Datu hauek guztiak Ezaro herrian dagoen 

“Pindo Mendia eta Ezaroko Ur-jauziaren ibilbi-

deak ezagutzeko Etxean” emanak dira (CIR: 

Centro de Interpretación de rutas).

Itsasotik tontorreraino
Nik O Pindotik igotzea erabaki nuen, eta 

ordu bat eta berrogei minutuan heldu nintzen 

gailurreraino. Bidea elizaren ondoko plaza-

txoaren atzeko aldetik irteten da. Eliza on-
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Irakaslea lanbidez, men-
diak igotzea eta trekkin-
gak egitea du gustuko. 
Mendi garai ezagun asko 
igo ditu: Aconcagua, Chin-
borazo, Coropuna, Elbrus, 
Kilimanjaro… Pyrenaikan 
argitara eman ditu jada-
nik artikulu batzuk: Es-
lovakiako Tatras (1992), 
Irango Damavand (2002), 
Greziako Olinpo mendiak 
(2003) eta Himalaiako 
Stok Kangry (2015).
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doan, errepidearen bazterrean, panel bat dago 

eta bidearen hasiera ondo adierazita dago. 

Bidea, orokorrean, erraz jarraitzen da oso 

erabilia baita, ez dago galbide askorik eta noi-

zean behin “Ibilbide Laburreko” seinaleak aur-

kituko ditugu, gehiago goiko aldean behe al-

dean baino nire ustez. Beheko aldean Galizian 

hain ohikoak diren zoritxarreko suteen era-

gina ere  nabaria da mendi honen magalean 

2013an sute batek inguru hau erre baitzuen.

Etengabeko igoeran, bide estu batetik, ortu 

eta basoen artean O Pedrulloko gunera helduko 

gara, 265 metroan. Leku honetan, antza denez,  

900. urtearen inguruan San Xurxo gaztelua 

eraiki zen vikingoek kostaldean burutzen zituz-

ten erasoak kontrolatzeko. Agirien arabera gaz-

telua 1467an eraitsi zuten Irmaindiñoen matxi-

nadan, Erdi Aroko Galiziako gatazka odoltsuan.

Pindo Ezaroko begiratokitik
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San Xurxo parean bideak nabarmen alda-

tzen du norabidez eta ezker aldera jotzen du. 

Aldapa pikua mantentzen da landa zabaletik 

hasieran eta gero errekatxo baten ondotik. 

Inguru honetan itxura bereziko granitozko 

haitzek inguratuko gaituzte, eta kondairek 

diotenez, gizaki itxura duten harritzar hauek 

mendi honetan betikotasun guztian geratzea 

erabaki zuten gerlari eta druida zeltiarrak dira, 

hain zuzen ere, mendi honi zeltiarren Olinpoa 

esa ten zaio, zeltiarrek eguzkiari eta astro guz-

tiei egiten ziotelako gur paraje honetan.

Aldaparen zatirik zutena Chan de Lourenzo 

lautadan bukatzen da (450-500 metroan).  Bi-

dearen ezker aldean Pindo mendiko gerlari zel-

tiar erraldoiak (O Xixante) gure urratsak eta landa 

honetan urrez estalirik lurperatua izan omen 

zen Lupa erreginaren hilobia zaintzen ditu. He-
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mendik ez oso urrun, Cova Xoanan, batzen ziren 

sorginak akelarreak egiteko. Mitologiatik hara-

go, eta historiara jauzi emanez, paraje hauetako 

haitz eta kobetan ezkutaleku eta babesa aurkitu 

zuten gerra zibil garaiko makiek. II Mundu Gerra 

garaian ere wolframio ustiatze txiki bat egon zen. 

Chan de Lourenzo lautada bukatutakoan 

(O Frierotik datorren bidearekin bat eginez) 

tontorreraino eramango gaituen azken al-

dapari ekingo diogu, haitza zuta da, baina 

bideak ez du inolako zailtasunik. Tontorrak 

eskaintzen digun ikusmira zoragarria da: 

aurrez aurre Corcubioneko itsas adarra, Lo-

beiras irlak, Carnotako hondartza, Pindo eta 

Ezaro herriak Xallas ibaiaren itsasoratzea-

rekin; urrunago Fisterra lur muturra eta no-

rabide guztietan ezagutzen ez ditudan he-

rrixka asko eta paraje berde-urdin ederrak. 

Tontorrean higadurak eragindako hainbat 

osinek gure arreta erakarriko dute. Esan ohi 

da, euria egin ondoren osin hauetan batu-

tako ura jaungoikoek bedeinkatua dela eta 

druidek edabeak eta ekanduak prestatzen 

zituztela ur hori erabiliz. 

LUPA ERREGINA

Tipi tapa tontorrerantz goazela hainbat sines-
men, ipuin eta kondairekin egin dugu topo. Haitz 
bihurturiko zeltiar gerlari eta druiden artean Lupa 
erreginaren hilobia “aurkitu” dugu. Lupa Finis Terrae 
inguruan zeuden mendiak eta lurrak kontrolatzen 
zituen lau marinel Galiziako kostaldera heldu ziren 
garaian Santiago apostolua hilobiratzeko. 

Marinelak inguruko nagusiarengana joan zi-
ren laguntza eske, Lupa erreginarengana, baina 
honek, lagundu beharrean giltzaperatu zituen. 
Marinelek, aldiz, gauean alde egin zuten haien 
“jaungoikoa” lagundurik. Luparen gerlariak haien 
atzetik abiatu ziren eta harrapatzeko zorian zeu-
denean zubi baten harriak jausi ziren eta bertan 
zendu ziren gerlari gehienak.

Marinelek orduan Lupa mehatxatu zuten haien 
“jaungoiko ahaltsuarekin” eta idi bi eskatu zioten 
apostoluaren gorpua leku segurura eramate-
ko. Lupa erreginak, aldiz, zezen basati bi eskaini 
zizkien; baina hauek otzan-otzan uztarrira lotu 
zituzten eta marinelak Santiagora abiatu ziren. 
Lupa erregina kristau bihurtu zen geroztik.

Pindo Mendia Corcubion herritik

Gerlari zeltiarra O Xixante

Ezaroko ur-jauzia


