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PATAGONIA
AGUJA GUILLAUMET ETA MOJÓN ROJO
Batzuek munduko mendirik ederrenak direla esaten dute, baina mundua zabala da oso, eta gure begiek ikusi eta eskuek ukitu dutena desertuko hondar 
ale soil bat da asko jota. Argi dagoena da, Patagoniako tontor eta orratzak ikusi dituena, ez dela gorputzean dardara berezi bat sentitu gabe gelditu. 
Nork esango ote zien tehuelche gizajoei eurak hainbeste gurtu eta miretsi zituzten granitozko jainkoak, eurak desagertu eta hainbeste urte beranduago 
ere fededunak izaten jarraituko zutenik.

Laguna Torre-ra gerturatzen, atzean Cordon Adela eta Cerro Torre
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Patagonia bera ere, agian arinegi baliat-

zen dugun izena da. Zabala da oso Pata-

gonia. Zabala eta basatia. Tokiaren dardarak 

erakarrita edo, 2018ko urtarrilaren erdialde-

ra iritsi ginen El Chalténera, Fitz Roy men-

dilerroaren oinetan dagoen zibilizazioaren 

azken mugarrira. Garai bateko mandazainen 

kanpaleku anker, uda sasoian mendebaldeko 

beste edozein kirol-resort-hiriren antzeko 

erosotasunek goxatuko dute bidaiaren eto-

rrera. Kilometro karratu eskasean biltzen dira 

gaur egun 1500 lagunetik gorako errolda bat-

zen duen herrixka, nahiz eta ehunka gehiago 

izan zerrenda ofizialetatik at kanpaleku eta 

“colectivo”-etan biltzen direnak.

Herriaren jardun ekonomiko ia guztia tu-

rismoari zuzenduta dago: jatetxeak, hotelak, 

aterpetxeak, kanpalekuak, supermerkatuak eta 

orotariko dendak. Eta ez da harritzekoa. Ame-

tsetako paradisu natural honek aisialdirako 

aukera zabal bezain anitza eskaintzen du ber-

taratzeko ahalegina egiten duen ororen tzat, 

izan ikuspegi zoragarriez jositako trekkingean 

jarduteko, hainbat motatako haitz eskalada 

egiteko edota mundu mailako alpinismoan 

aritzeko. Azken hamarkadetako aurrerapenak 

eta Rolando Garibottiren “Patagonia Vertical” 

gidaliburua baliatuz, granito eta izotzeko zain-

dari eder bezain anker hauetan jarrita genuen 

jomuga. Gidaliburu honek primerako akuilua 

dela frogatu digu aldiro esku artean hain-

bat aukera desberdin izateko balizko irteera 

bakoitzean, ahalik eta moldagarritasun han-

diena izateko behin mendian egonda.

El Chaltén, Fitz Roy 
mendilerroaren oinetan 
dagoen zibilizazioaren 
azken mugarria

Munduko txoko honen mendietako jarduera 

zerbaitek bereizten badu, eguraldi txarra da. 

Ozeano Barean sortutako fronteek inongo tra-

barik gabe eta bortizki jazartzen dituzte bertako 

mendiak, eta askotan aukeratutako bidea baino 

zailagoa da eguraldiak atseden tarte bat uztea 

bidea bera saiatu ahal izateko. Honi ahalik eta 

modu egokienean aurre egiteko, ezinbestekoak 

izango ditugu pazientzia dosi andanak eta egu-

raldi iragarpen informazio ahalik eta zehatzena. 

Azken honetarako, guk Estatu Batuetako NOAA 

(National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration) agentziaren zerbitzua baliatu genuen, 

jarduna egiteko aukera goialdean eguraldia ho-

betu zain genbiltzan bitartean: boulderra, kirol 

eskalada, mendiko korrikaldiak… posible izan 

ziren, beti ere gutxieneko haize astindu bat edo 

beste jasateko prest egon ezkero.

AGUJA GUILLAUMET
Kontuak horrela, iritsi eta berehala, bidaia ho-

netan izandako bi eguraldi leihoetako bat ire-

ki  zitzaigun aurrez aurre: 48 ordu inguruko 

haize gutxiko eta zeru garbiko oasi klimatiko 

bat. Aurretiaz posibletzat genituen aukeretako 

bati ekitea erabaki genuen, Guillaumet orra-

tzeko Comesaña-Fonrouge bidea (400m, 30º, 

6b+). Bideari ekiteko aukera logistiko eta estra-

tegiko desberdinak dauden arren, eguraldi au-

rreikuspenak baloratuta, gure kasuan jokaldia 

3 egunetan egitea erabaki genuen, ahalik eta 

aukera gehienak irekita izateko.

1. EGUNA 
EL CHALTÉN - PIEDRAS NEGRAS
Aurreikuspenek arratsalderako iragartzen 

zuten eguraldi hobekuntza medio, goizean 

eta lasaitasunez ekin genion Piedras Ne-
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Informatikan ingeniaria 
ogib idez ,  a lp in ismoa 
e t a  e s k a l a d a  p a s i o z 
bizitzen ditu Pirinioak, 
Alpeak, Patagonia zein 
Euskal Herriko  mendie-
tan. Argazkilaritza zale, 
k a m e r a r e n  b i t a r t e z 
abentura eta bizipenak 
gerturatzen saiatzen da.
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gras kanpalekurako gerturatze jardunaldiari. 

Kanpalekua mendikatearen ipar isurialdera 

kokatzen da, izena ematen dion haitz morrena 

berezi batean. Bertara iristeko aukera desber-

dinak daude, ezagunena Lago Eléctrico izene-

ko lakua kokatzen den haranetik izanik.

Carlos Comesaña eta 
José Luis Fonrouge 
argentinarrek, 1965ean 
zabaldu zuten bide hau

Gure kasuan, eta leku berrien ezagutza fal-

ta medio, indarrak ahalik eta gehien aurrez-

tea erabaki genuen. Autobus-taxi bidez egin 

genituen Río Eléctricoko zubia eta Chaltén 

banatzen dituzten 20 kilometroak. Asfaltatu 

gabeko errepidean eta ordubeteko bidaia ku-

lunkariaren ondoren, errekak osatzen dituen 

adarretan barrena susma daitekeen bideari 

jarraitu genion haranaren barrena Piedra del 

Fraile izeneko aterpetxeraino. Aterpetxe hau 

sasoi batzuetan itxita egoten den arren, guk 

irekita aurkitu genuen, eta generaman mar-

txa ikusita, bertan geldialdi bat egitea erabaki 

genuen zamak lasaitu eta inguruaz goza-

tzeko. Bertatik eskalatzaile asko igarotzen 

denez (batik bat, une hartan bezala, eguraldi 

on leihoa iragartzen denean), iritziak eta bal-

dintzen inguruko informazio pixka bat truka-

tu genituen bertako jendearekin. Horrelako 

erronka ezezagunen aurrean, laguntza oro 

da eskertzekoa.

Eguerdi aldera ekin genion gerturatzearen 

azken zatiari. Ordura arte, bidea errekaren al-

botik marrazten den heinean, ibilbidea nahiko 

laua dela esan daiteke. Aurretik genuen zatiak, 

ordea, bestelako planteamendua eskatzen du. 

1000 metro pasako malda positiboa 2 kilome-

tro pasatxoan. Azken txanpa honetan, zibiliza-

zioaren azken aztarnak atzean utzita, inguru 

hauek hain bereziak bihurtzen dituen eremu 

basati eta zabalaren indarra sentitu ahal izan 

genuen. Alboetara begiratuta glaziar amaiezi-

nak, mendi tente eta ankerrak, labirinto itxura 

hartzen duten haran sigi-sagatsuak, bakarda-

dea. Eta haizea, nola ez. Zinismometroak maila 

bereziak hartzen ditu txoko hauetako eguraldi 

“ona”-z hitz egiten dugunean.

Piedra del Frailetik irten eta, pare bat ordu 

beranduago iritsi ginen Piedras Negras kanpa-

lekura. Guillaumet orratza granitozko tontor 

eskuragarrienetako bat izaki, dozena bat kan-

pin-denda izango ginen haitz biluzi eta izo-

tzezko balkoi hartan. Oheratu bitarteko egu-

neko azken orduak ingurua ezagutu, hurrengo 

egunean jomuga genuen hormaren baldintzak 

ikuskatu, hidratatu eta ahalik eta hobekien ja-

ten igaro genituen. Beharko genituen bai me-

tatu genitzakeen erreserba guztiak.

2. EGUNA 
COMESAÑA-FONROUGE

Gau urduri eta hotz baten ondoren, goizeko 

6ak jota ziren lo zakuetatik irten eta gosari 

azkar bat prestatzen hasi ginenerako. Motxi-

laren azken orduko antolaketa eta dendaren 

azken ikuskaritzaren ondoren, bidera abiatu 

ginen goizeko 7ak pasatxo zirenean. Carlos 

Comesaña eta José Luis Fonrouge argenti-

narrek, 1965 urtean zabaldutako bide honek 

goi-mendi eta eskaladako hainbat diziplina 

desberdin uztartzea eskatuko digu. Lehen 

Piedras Negras kanpalekura iristen, Aguja Guillaumet laino artean ikusgai
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Hormako haitz luzeetako batean. Azpiko 
lakuan Piedras Negras kanpalekua
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zatiak, hormara gerturatzekoak, glaziar 

samur, baina tente bat zeharkatzea eskatuko 

digu. Baldintza ohikoenetan 30º-40º in-

guruko maldak pasa behar diren arren, gure 

kasuan elur pilaketak zirela medio, hormari 

itsatsita doan beste alternatiba bat baliatu 

behar izan genuen, pixka bat tenteagoa bai-

na segurtasun berme handiagoekin.

Eguraldia lagun, tontorrak 
mendikate osoaren ikuspegi 
paregabea eskaintzen du

Hormako lehen zatia haitz eskalada eta elu-

rrez beteriko apalak tartekatuz osatzen da, 

harik eta bidea ezagun egiten duten arteka 

sisteman barneratzen garen arte. Mendikate-

ko biderik errepikatuenetako bat izaki, bilgu-

neetan aurkitu daitezkeen iltze eta lokarriek 

lagunduko digute bide onetik goazela ziur-

tatzen. Hormako haitz eskalada zatia 12 edo 

14 luzez osatua dago, betiere hautatutako 

estrategiaren arabera. Luze gehienak IV. edo 

V. gradu artean kokatzen dira, nahiz eta gil-

tzarria horma erdiko arteka tekniko bat izan. 

Azken honi librean 6b+ zailtasuna ematen 

zaion arren, trabagailu eta hiltzeekin lagun-

duz, errazago igarotzea lor daiteke. Goi-men-

diko eskalada bideetan ohi den moduan, luze 

guztietan gure babes gailuak erabili beharko 

ditugu, nahiz eta tarteka iltzeren bat edo beste 

lagungarri izan. Hau guztiaz gain, ohikoa da 

arrakalak elur edo izotzez beteta aurkitzea, 

beraz garrantzitsua izango da gure maila tek-

nikoa malgutasunez neurtzea.

Haitz zatia amaituta, berriro katu-oinak bo-

tengatik aldatu eta tontorrera bitarteko 200 

metroko azken elur malda besterik ez zaigu 

geldituko (30º). Jaitsiera ohikoena haitz za-

tia bukatzen den tokian bertan hasten denez, 

erosoena zamarik astunena bertan utzi eta 

soilik ezinbesteko materialarekin igotzea da. 

Azken malda honek zailtasun tekniko berezi-

rik aurkezten ez duen arren, metatutako gose, 

egarri eta nekeak pauso bakoitza lasaitasunez 

har tzera behartu gintuen. Tontorrak ikuspegi 

paregabeak eskaintzen ditu mendikate osora 

eguraldia lagun badugu. Orratz eta tontor eza-

gun gehienak ikusi daitezke bertatik: Fitz Roy 

(edo Cerro Chaltén), Cerro Torre, Torre Egger, 

Laguna Sucia-ra gerturatzen, Rio Blanco errekaren albotik
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Cerro Standhart, Piergiorgio, Lautaro sumen-

dia eta baita izotz eremuaren zati handi bat.

Ikuspegiaz gozatu ederra hartu ondoren, 

jaitsierari ekin genion. Esan ohi da inguru 

hauetan batzuetan zailago direla jaitsierak 

igoerak baino, tontor gehienetatik rapel ma-

niobra ugari egin behar baitira eta sarri, no-

rabideak ez dira batere begibistakoak. Gure 

zorterako, tontorrean topo egindako mendiza-

le batek azaldu zigun aurreikusita geneukan 

jaitsiera biderako lasterbide bat. Honi esker 3 

rapel maniobratan orratzaren ekialdean Ber-

nard Amy eta Pierre Vidailhetek 1968an ire-

kitako bidean kokatu ginen. Bertatik beste 4 

rapeletan, orratz azpiko ekialdeko glaziarrean 

ginen. Une honetan, sokak eta material astu-

nena gorde eta pixkanaka Paso Guillaumet 

deritzonera gerturatu ginen, hau zeharkatu 

eta goizeko urratsetan ginen berriro, gure 

dendara bidean. Dendatik irten eta 13 ordu 

beranduago, gure gorputz nekatuak eta gure 

arima arrakastaren aparretan bustiak afari 

xume bezain eder baten aurrean ginen.

Herriko tabernetan gauzatu 
genuen egindako lan onari 
zegokion ospakizuna

3. EGUNA 
PIEDRAS NEGRAS - EL CHALTÉN
Egunsentiko lehen izpiek agortu zizkiguten 

alferkeriaren azken indarrak. Gozo joan zi-

tzaigun esnatu osteko mokadua, aurreko 

egunean igarotako hormari begira. Antz gutxi 

zuen gure aldarteak une hartan aurreko egu-

nekoarekin. Pixkanaka denda eta kanpalekua 

jaso eta itzulerako bideari ekin genion. Igoe-

rako bide berari jarraituz, Piedra del Frailerako 

jaitsiera pikoa topatu genuen aurrena. Tenpe-

ratura altuek eta azken egunetako boten urra-

tuek, oinetako azalean bidesari jatorra kobratu 

zuten. Honek martxa motela eramatera behar-

tu gintuen arren, ordu jatorrean iritsi ginen 

Piedra del Frailera. Bertan geldialdi labur bat 

egin ostean, Rio Eléctricoko zubira daraman 

ibilbidean barneratu ginen beste behin.

Eguerdiko ordubata izango zen zubiaren 

alboan dagoen zabalgunean, gure motxila as-

tunek eta gorputz makalduek lurra besarkatu 

zutela Patagoniako eguzki indartsuaren men-

dean. Aurreikusitako asmoari jarraiki, bertatik 

igarotzen ziren ibilgailuren batek jasoko gin-

tuenaren itxaropenari eusten jardun genuen 

ordu parea, beste hainbat eskalatzailerekin 

batera. Gure zorterako, Tolosako emakume 

bat eta bere senar alemaniarra izan ziren 

parean egokitu zitzaigun aukera. Erderazko 

lehen hitzen ondoren, azkar konturatu ginen 

gure jatorri amankomunaz eta honek, erabat 

erraztu zituen taxi inprobisatuaren kudeaketa 

lanak. El Chalténerainoko bidea eman genuen 

elkarri pasarteak kontatuz eta konturatu or-

duko,  herrian ginen oporraldiko lehen astea 

pasa orduko, ikasturteko lanak osatutakoaren 

sentsazioarekin. Dutxa eder baten ondoren, 

herriko tabernan gauzatu genuen egindako 

lan onari zegokion ospakizuna.

MOJÓN ROJO
Egunak joan eta egunak etorri, bazirudien pro-

nostiko txarrak bata bestearen atzetik pasatzen 

ikusten emango genituela gure egonaldiaren 

ondorengoak. Iritsi berriko zorte ona medio, 

bestelako aukerarik itxarotea askotxo zela 

konbentzituta geunden. Halere, zortekoak gu, 

azken asteko aurreikuspenek ilusioa hauspotu 

zigun, patuaren nolabaiteko eskuzabaltasun 

keinu batean. Grafikoek pare bat egun txukun 

adierazi zizkiguten eta beste behin, mila eta bat 

helburu eta estrategia desberdin pasa zitzaizki-

gun burutik. Lehenengo irteerako arrakasta iku-

sita, zerbait handiagoarekin ere ausartzearen 

tentazioan erori ginen arren, azken asteetako 

 El Chaltén, Laguna Torre-ko trekkingaren hasieratik
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eguratsek mendiak elurrez ondo beteta utziko 

zituztenaren susmoarekin, aukera zabal eta di-

namikoagoak eskaintzen zizkigun proposamen 

bati heldu genion azkenean.

Eguerdi batez irten eta Rio Blancoko gla-

ziarreko kanpalekua izango genuen jomuga. 

Bertatik pare bat jokaldi desberdin izan ge-

nitzake, bertatik bertarako baldintzen arabera 

moldatzen joateko aukera emango zigutenak. 

Hartara ez genuen guztia helburu bakarrera 

jokatu beharko eta, Patagoniako gure lehen 

egonaldia izanda, nahiago izan genuen zer-

bait xumeagoaren aho zapore onarekin ekitea 

itzulerako bidaiari.

1. EGUNA 
EL CHALTÉN - RIO 

BLANCO GLAZIARRA
Goizean zehar janaria eta motxilak lasai eta 

metodikoki bete ondoren, eguerdi aldera ekin 

genion oinezko bideari. El Chaltén bera guru-

tzatu eta trekking bideei jarraituz Poincenot 

kanpalekurako bidea osatzen hasi ginen. Poin-

cenot kanpalekuraino bideak ez du galbide-

rik, eta gainontzeko turisten joan-etorria ere 

etengabea da. Kanpalekua Rio Blancoko erre-

kastoaren ondoko basoan kokatzen da. Erre-

kastoak gurutzatzeko finkatuta dauden zubiak 

igaro ondoren, ohiko trekking bideak Laguna 

de Los Treserako bidea jarraitzen du. Puntu 

honetan, guk zuhaitz artean desagertzen den 

bide bat baliatu genuen, estima handiz natura 

parkea zaintzen diharduten langileetako batek 

emandako adierazpenei esker.

Ibilbidea trekking zirkuitutik 
kanpo dago, marka kopurua 
gutxitu eta ibilbidea bera 
basatiagoa bihurtzen da

Azken bide honek Rio Blancoko errekaren 

bidea jarraitzen du bere iturbururantz, Lagu-

na Sucia izeneko lakura. Nabaria da trekking 

zirkuitutik kanpo dagoela ibilbidea, marka 

kopurua gutxitu eta ibilbidea bera basatiagoa 

bihurtzen baita. Lakura iristean, egun-pasa 

gerturatutako azken pertsonak agurtu geni-

tuen. Hortik aurrera ingurunea erabat basatia 

da, eta bakoitzak bere modurik onenean osa-

tzen du bere helbururainoko bidea.

Gure kasuan lakua ezkerraldetik gurutzatu 

genuen, Rio Blancoko glaziarraren magale-

tako morrenara gerturatu ginen arte. Azken 

zati hau nahikoa nekeza egin zitzaigun, bate-

tik generaman zamaren pisuagatik, eta beste-

tik, bidea bera malkartsua da eta. Une batzue-

tan teknikoki exigentea iruditu zitzaigun. 40º 

inguruko maldak, zatika belartsu eta bustia, 

eta zatika harri xehez osatua,  ipurdiko bat edo 

beste oparitu zigun.

Arratsaldeko azken argiekin iritsi ginen 

glaziarreko kanpaleku eskegira. Jendeak, 

denda ezartzeko erabiltzen dituen gune 

apurrak sakabanatuta eta malkartsu xamar 

daude kokatuta, glaziarraren eraginak berti-

kaltasunari barkatu dizkion balkoi apurretan. 

Txoko aproposenean eraikuntza lanak amaitu 

ondoren, afari azkar batekin gozatu genuen 

orratzek urruneko lautadan marrazten zituz-

ten itzalen ikuspegi paregabea.

2. EGUNA 
MOJÓN ROJO - EL CHALTÉN

Ohiko gosari goiztiar eta xumearen ondoren, 

egunsenti hotzez abiatu ginen glaziarrean 

gora, dendako epeltasunak atzean utzita. 

Lehen minutuak haitz arteko bide sigi-saga-

tsuan osatu ondoren, glaziarraren muturreko 

mihira iristea lortu genuen. Bertan, eguneko 

lehen eguzki izpien goxotasuna izan genuen 

lagun glaziarra zeharkatzen hasteko materiala 

jartzen hasi ginenean. Aurreikuspenei jarrai-

ki, eguraldi borobila ziurtatuz osatu genituen 

glaziarraren hasieratik goiko aldeko lautada-

raino dauden metroak lautadaren hasieran 

dagoen haitz muino bateraino.

Muino honetan, mokadu azkar bat jateaz 

gain, glaziarraren goiko aldean altxatzen diren 

orratzen ikuspegi paregabea izan genuen. Ber-

tatik esku-eskura dirudite Mojón Rojoz gain, 

Aguja de la S, Aguja Saint-Exupery, eta pixka 

bat urrutiago Aguja Poincenot eta Fitz Royren 

hego-mendebaldeko aurpegiak ere. Lehen 

kontaktu honek argi utzi zuen pasatako astee-

tako eguratsak bere ekarria majo utzia zuela 

hormetako arrakala eta balkoi desberdinetan. 

Egoera honek, lekuz kanpo uzten zuen gure 

plan izarra, Aguja de la S-ko austriarren bidea. 

Mendebaldeko horma 
ospela ehunka metro 
erortzen da Torre 
glaziarreraino

Baina gure zorionerako, zirku glaziar ho-

nek baditu beste aukera xumeago batzuk. 

Eta hala, Mojón Rojoko ekialdeko aurpegian 

jarri genuen arreta. Tontor honek ez dauka 

bere bizilagunek daukaten sona bera, se-

guru asko bera delako granitozkoa ez den 

orratz bakarra. Aldiz, gure mesedetan, bere 

ekialdeko aurpegiak zailtasun xumeagoak 

aurkezten ditu. Jokaldi baliagarri bat bidea-

ren baldintzak makurrak direnean ere.

Haitz hauskor eta elurtuan ibilbide ez 

oso atsegin bat osatu eta denbora gutxian 

ginen tontorrean. Bidearen erakargarrita-

sun falta tontorreko ikuspegiak osatu zuen. 

Mendebaldeko horma ospela ehunka metro 
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erortzen da Torre glaziarreraino, 360ºko 

ikuspegian ia oztoporik eduki gabe. Egural-

dia lagun, begi-bistara gelditu ziren Adela 

multzotik hasi, Torre multzotik pasa, Domo 

Blanco, Piergiorgio, Pollone eta Fitz Roy 

multzoak. Ordubete inguru emango genuen 

antzoki ikusgarri honetako behatoki pri-

bilegiatu honetan, begiradak mozkortzen, 

mokadu bat jaten genuen bitartean.

Jaitsierako bidea luzea bezain gazi-gozoa 

izan zen. Jakin bagenekielako hura zela gure 

agurra, azken orduak paradisu amestu ho-

netan. Dendara itzulitakoan kanpalekua jaso 

eta beheranzko bideari ekin genion. Gaua 

iritsi aurretik, El Chalténen ginen berriro. 

Bertako esaera batek dio Calafatea jaten 

duena beti itzuliko dela Patagoniara. Izan-

go al dugu berriz berau zapaltzeko aukera-

rik bizitza honetan? Batek daki! Argi dugun 

gauza bakarra da, gure barnean utzitako 

marka ez dela inoiz ezabatuko.

Mojón Rojo tontorra. Ezkerretik eskuinera Torre multzoa, Piergiorgio eta Fitz Roy multzoak


