MUGARRAKO
HEGOALDEKO HORMA
IÑAKI BILLOSLADA BIDEA
TESTU ETA ARGAZKIAK

Aitor Montes Lasarte
(Basauri, 1972)

Aramaion familia medikua da Aitor eta Basaurin
jaio arren, gaur egun Galdakaon bizi da. 1988an
hasi zen eskalatzen,
Atxarten eta Piriniotan
hamaika eskalada egin
ditu, eta bide bakan
batzuk zabaldu Oriolen,
Mugarran edo Udalatxen.
2011n Gantzagako atxan
istripu larria izan zuen.
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“Kalean uso eta etxean otso” dio esaera zaharrak. Munduan

tekeen aztertzeko asmoz. Eskuin aldetik jo eta han zegoen sai

hamaika mendi zein eskalada zoragarri badira ere, gure etxetik

bat, niri begira, noiz jausiko nintzen zain edo. Ikara batean agudo

gertu ikusgarriak bezain ziragarriak diren eskaladarako horma

jaitsi nintzen. Hobe sokarekin bueltatzea pentsatu nuen. Handik

aunitz ditugu. Ikusgarriak bai, baina zaindu ez! Mugarrako hor-

denbora batera, ohi bezala, aita eta biok joan ginen edozeinek

mak esaterako, urtez urte txikitzen eta hondatzen ari gara. Non

eskalatzeko moduko bide bat zabaltzeko asmoz. Bide erraza,

eta, Urkiolako Parke Naturalaren sarreran, harrobi itzelak dau-

laburra, gozagarria, etxetik gertu, eskalatzaile gazteek urrutira

den ingurunean, etsigarria guztiz. Hegoaldeko isurian ertz edo

joan gabe euren burua trebatzeko modukoa, labur esanda, goiz

ezproi txiki bat antzeman genuen aspaldi, desagertzen ari den

bat lagun artean gustura egoteko eskalada bide bat. Horrela egin

Mugarrako ertzaren erdialdean amaitzen dena, gutxi gorabehe-

eta gero, mendia zegoen moduan utzi genuen, garbia alegia. Ha-

ra Atxurkuluko punta eta gailurraren artean. Hara joan nintzen

sierako horma bertikala da eta gainontzekoa oinez egin daiteke,

behin, bakarrik eta sokarik gabe lehenengo punta nondik igo zi-

katamarka asko jota. Zoritxarrez, gaur egun ez dago horrela, ha-

Iñaki Billoslada bidearen ikuspegi orokorra urrutitik

MUGARRA

Iñaki Billoslada bidea

Iñaki Billoslada bidea

sierako horma spitez josi baitute. Babestuta dagoen eremu bat
dela kontuan hartuta, larregi iruditzen zait. Iltzerik erabili gabe
eskalatu den bidea spitez edo paraboltez ekipatzea ez da zilegia,
ez da onargarria eta hona hemen nire salaketa.
Bidea Iñaki Billoslada donostiarrari eskaintzen diogu. Laguntza behar denean eskatzea ez da lotsa eta badira beti laguntzeko
prest dauden pertsonak. Iñaki horietako bat da, serioa, zentzuduna, batzuetan zorrotza baina beti bihozbera.

BIDEAREN DESKRIBAPENA
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basoan barrena abiatu eta laster ikusten da lehenengo punta. Horma bertikala da, erdialdean makurgune gorria duena. Zailtasunak

Bidea eskalatzeko Mañariatik abiatzea da egokiena. Bertan au-

saihesteko ezkerretik jo behar. Hasieran bloke bat dago, hauskorra

toa laga edo Aldebaraietako auzotik gora azkeneko etxeraino igo.

eta arriskutsua. Ezkerretik saihestu (errazagoa) edo eskuinetik, na-

Segi Mugarrarako ohiko bidea, ezkerraldean plastikozko kutxa ba-

hierara; III/III+. 2017an beharrezkoak ez diren spit-ak bertan. Ha-

tzuk topatu arte. Metro batzuetara abereentzat egokituriko teilatu

rri solte asko. Zuhaitz baten parera heltzean eskuinera jo, diedro

gorridun janleku bat. Eskuinean bidezidor bat dago, eta bertatik,

itxura duen labar etzan bat jarraituz (III), oso estetikoa eta goza-
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Iñaki Billoslada bidearen ikuspegi orokorra gertutik

garria. Makurgune edo desplomeen gainean dagoen erlaitz batera

DATUAK

heltzean, aurrera segi eskuineko joeraz; bertikala baina oso erraza
(III-) ertzera heldu arte. Aurrerantzean ia ez da sokarik behar. Punta edo gendarme txiki batekin topo egin eta ertzaren azken punta
gainditzeko harri sendoa duen hormatxo labur bat (IV/IV-). Bidea
amaiturik, ezkerraldean dagoen harritzetik jaitsi daiteke edo Mugarrako ertza ezaguna jarraituz gailurreraino igo, nahierara.

ZAILTASUNA: AD- (IV/IV-), 150-200m
ESKALATZAILEAK: Aitor eta Berna Montes
MATERIALA: soka, kaskoa, zintak eta enpotradoreak. 2. zenbakiko kamalota
eskertzekoa izan daiteke. Zabaldu zenean hornidura gabe utzi genuen, baina
azken bisitan 3 spit topatu ditugu.
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