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EUSKAL AZTARNAK 
KIROL ESKALADAN

Dagoeneko hiruzpalau hamarkada igaro dira kirol eskalada bere lehenengo hastapenak egiten hasi zenetik eta egun, gehien 
praktikatzen den eskalada mota da. Ez da kasualitatea espezialitate praktikatuena izatea, izan ere, bere ezaugarri nabarme-
nen artean duen arrisku-maila baxua baita beste eskalada mota batzuekin alderatuz. Baina, zer da zehazki kirol eskalada? 

TESTU ETA ARGAZKIAK

Ioritz Gonzalez Lertxundi
(Azkoitia, 1980)

Biologian lizentziatua eta 
irakaslea.  Kirol eskalada 
zale amorratua, 25 urte 
baino gehiagoko espe-
rientziarekin. Eskalada-
ren iguruan ikerketan 
aritu izan da. Pyrenaicako 
erredakzioko kidea da.

Josune Bereziartu  “Honky Mix” bidean (Araotz). Munduko  
emakumezkoen lehenengo  8c+. Josuneren artxibo historikotik hartua
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Eskalada jarduera mota honetan, helburua zailtasun tekniko eta 

fisikoa izan ohi da, eta orokorrean, kirol hau praktikatzen diren gu

neak leku iristerrazetan kokatuak daude. Zona hauetariko gehiene

tan hormen altuera ez da oso handia izaten eta, aurretik markaturi

ko bideak egon ohi dira, gehienetan, 1040 metro artekoak. Bideen 

zailtasunari dagokionez, orokorrean aukera anitza egon ohi da. 

Kirol eskaladan segurtasuna bermatzeko, aurretik paretan 

finko ezartzen diren sistema mekaniko hedagarriak edo kimikoak 

erabiltzen dira. Sistema hauen ezarpenak lan handia suposatu ohi 

du, hormak egokitu eta eskalatzaileentzako erabilgarri izan arte. 

Gainera, kontuan izan behar da oraindik ekipazio gehienak mu

sutruk egin ohi direla, ekipatzaileek egindako lan guztia askotan 

oharkabean geratuz. Lerro hauen bitartez, aipamen bat besterik 

ez bada ere, ezinbestekoa iruditu zait beraiei keinutxoa egitea, es

kalada eskoletan egin izan duten eta egiten diharduten lan guztia 

eskertuz, beraiengatik izan ez balitz, hain kuttuna dugun kirola 

ezingo baikenuke praktikatu.

Lehen aipatu bezala, eskaladak kirol moduan hedapen handia 

izan du azken urteotan, eta honek garapen izugarria erantsi dio 

bai eskalatzeko moduari, bai eta eskalatzaileek egun lortzen duten 

kirol mailari ere. Honen harira, aipatu beharra dago kirol eskalada 

Tokyo 2020ko Olinpiar Jokoetan kirol olinpiko moduan barne

ratuko dela, eta espero dezagun aitorpen honek hainbat onura 

ekartzea, bai kirolaren beraren bilakaerari, bai eta berau prakti

katzen dugun eskalatzaileoi ere. 

Historiari dagokionez, eskalada mota honen hastapenak eskalada 

klasikotik eratorri ziren, bideen igotzea libreki eta inongo laguntza 

artifizialik gabe eskalatzen saiatzen hasi zirenean, eta hortik datorkio 

bere kirol izaera hain zuzen. Hasiera batean, alpinistek horma eta 

bide laburrak erabiltzen zituzten entrenatzeko, mendiak igotzeko 

behar zituzten gaitasunak garatu eta ondoren, pareta handietan era

biltzeko. Hain zuzen, hemendik datorkie kirol eskalada praktikatzen 

diren guneei “Eskalada eskola” izena. Urteak aurrera joan ahala, leku 

hauek berariazko eskalada garatu dute, bertako bideak eskalatzaile 

askoren helburu propio eta kirol jardun bilakatuz. 

Hasiera batean, alpinistek horma 
eta bide laburrak erabiltzen 
zituzten entrenatzeko

Eskalada mota honen lehen aipamenak laurogeigarren hamar

kadan hasi ziren entzuten, eta kasu askotan gertatu ohi den beza

la, hasiera batean jarduera mota berriak kritika ugari izan zituen, 

aldeko eta kontrako eskalatzaile taldeak sortuz. Denboraren pode

rioz, grina handiz praktikatzen zuten eskalatzaile kopurua haziz 

joan zen, kirol eskalada eskolak hedatzen zihoazen heinean. Gau

zak honela, 90eko hamarkadan eskalada mota hau oso hedatua 

zegoen lurralde askotan, eta urteak aurrera joan ahala gero eta 

indar gehiago hartuz joan da. Hedapen honetan, hainbat eskalada 

eskolen sorkuntzaz gain, ziur aski beste zenbait faktorek ere era

gina izan dute, hala nola, rokodromoen garapenak eta zabalkun

tzak, entrenamenduen beraien garapenak, etab. 

Gure lurraldeari dagokionez, jakina da mendiko jarduerekiko 

lotura handia dugula, eta kirol honen garapena ez da lotura hone

tatik at geratu. Mendiko hainbat kiroletan bezala, kirol eskaladan 

ere erreferentzia bat izatera iritsi garela esan dezakegu. Euskal 

Herrian, kirol eskaladak bere historia eta eboluzio propioa izan du 

hainbat eskolatan, hauetan dauden bideetariko batzuk erreferen

tzia izatera iritsi direlarik, bai estatu mailan, baita estatutik kanpo 

ere. Hau ez da zoriz gertatu den zerbait, izan ere gauzak ondo 

egin izanaren ondorio zuzena dela esan genezake. Eskalada es

kolen ekipazio, mantenu eta zaintza lanei esker, egun erreferen

tzia diren eskalada eskola eta bideak ditugula ziurtatu dezakegu, 

Baltzola, Etxauri edo Araotz esaterako. Gure eskoletan hainbat 

ekipatzaile aitzindari izan ditugula aipatu beharra dago, askotan 

beren garairako hainbat bide aurrerakoi zabaldu dituztelarik. As

kori ezinezkoak iruditzen zitzaizkien bide eta guneak ekipatu izan 

dituzte, eskalatzaileoi ate berriak zabalduz eta kirol eskaladaren 

eboluzioan parte hartzeko aukera eskainiz. Lan eskerga honek, 

hainbat euskal eskalatzaileri etxean bertan oso bide gogorrak 

eta erreferentziazkoak egitea baimendu die. Honen harira, esan 

daiteke gure lurraldea ezaguna dela kirol eskaladan, bide onak 

Iñaki Marco González berak ekipaturiko Baltzolako Ras bidean (8c)
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egoteaz gain, bertako eskoletan dihardugun eskalatzaileak in

dartsuak eta grina handikoak izatearen ospea dugulako. Honen 

adibide, kirol eskaladan munduko markak haustea lortu izan di

tuzten eta goi mailako erreferente izan diren eskalatzaileak aipa 

genitzake, Patxi Arocena, Josune Bereziartu, Patxi Usobiaga edo 

Iker Pou bestek beste. Hain zuzen ere, bertsolariek plazak eta pi

lotariek frontoiak behar dituzten moduan, eskalatzaileek eskala

da eskolak behar dituzte beren abileziak trebatzeko, eta Euskal 

Herrian, esan dezakegu goimailako frontoiak ditugula kirol hau 

praktikatzen dugunok hazi eta garatzeko. 

Euskal Herrian munduko markak 
hautsi dituzten kirol eskalatzaileak 
ditugu, bertako bide eta eskalatzaileak 
erreferentzia  internazionalak 
izatera iritsi direlarik 

Hala ere, arlo guztietan bezala, badaude hutsuneak ere. Izan 

ere, gure inguruko beste estatu batzuekin alderatuz badaukagu 

zer hobetu. Eskalatzaile hezkuntzan ezezik (adibidez ingurume

narekiko errespetuan), erakundeen parte hartzean (Foru Aldun

di, Udaletxe, Federazio, etab.) badago aurrerapausoak emateko 

abagunerik. Instituzioen eta eskalatzaileon elkarlan eta koordina

zioz, gure eskalada eskolak atontzea eta egokitzea ahalbidetuko 

litzateke, adibidez, zakarrontzi, iturri, aparkalekuak, eta abar eza

rriz. Modu honetan, eskola asko eguneratzea erraztuko litzateke, 

ekipaziorako diru laguntzak izango balira esaterako. Honela po

sible izango litzateke gaur egungo eta etorkizuneko gure eskala

tzaileak beste leku batzuetan ohi den bezala, eredugarriak diren 

eskalada eskoletan hazi eta heztea. Bidea luzea eta zaila ikusten 

baita lehen urratsak ematean, baina oinez hasi ezean ez da tonto

rrera iristeko aukerarik izaten. 

Alor honetan, geure etxean bertan badaude azken urteotan 

aurrerapausoak egin diren lekuak, eredugarri bihurtuz, Araotz 

adibidez. Oñatiko leku berezi bezain miresgarri honetan, bertako 

Patxi Usobiaga  “Bizi euskaraz” bidean 8c+ (Etxauri). Bistaz eginiko munduko lehenengo 8c+ ·  ARGAZKILARIA: Zigor Arteaga
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eskalada eskola eraberritze prozesu baten murgildurik dago, eta 

aurrera begira gauzak egiteko erakusleiho aproposa izan daite

keela esango nuke. Eskola honen kudeaketan, urteetako lanaren 

emaitzen ondorioz, hainbat eragileren artean akordio bat lortu da 

(Federazioa, Udaletxea, Foru Aldundia, eskalatzaileak eta bertako 

lurren jabeak). Akordio honen bidez, aipaturiko eragileek eskola 

eraberritzeko ardura hartu dute, alde guztientzat onurak izango 

dituelarik. Hurrengo esteketan informazio gehiago ikusgai: 

http://www.gmffgm.org/Araotz/ 

https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/ 

20190610/hemeroteca_articles/araotzekoeskalada 

eskolaudalkirolazpiegiturabihurtuda 

Jarraian, gure lurraldeko eskaladek kirol honen garapenean 

utzi duten aztarnaren ideia bat egiteko, bide erreferente ba

tzuen zerrenda egin dut, hauetako asko gure lurraldetik kanpo 

ere oso ezagunak izatera iritsi direla azpimarratuz. Batzuk, ga

rairako aurrerakoiak izan dira zailtasunari dagokionez, beste 

batzuk jende askok errepikatuak izan dira, edota besterik gabe, 

beraien edertasunak oso ezagunak egin izan ditu. Ondorioz, 

eskalatzaile guztion ardura izan beharko luke ekipatzaileek 

hainbeste dedikazio eta maitasunez sorturiko bide hauek zain

du eta mantentzea, duten historia kontuan hartu eta zor zaien 

begirunea eskainiz. 

HISTORIA HANDIKO KIROL 
ESKALADA BIDEAK EUSKAL HERRIAN

Jarraian azalduko ditugun bideek 8. mailako bideetatik hasi eta 

9. graduko bideetara eramango gaituzte, maila hauetako es

kaladak egiten zirenerako jada kirol eskalada finkatua zegoela 

iritziz. 6. eta 7. mailako bideen hautaketa bat ere egitea gusta

tuko litzaidake, kontuan izanik gainera eskalatzaile gehienak 

maila honetan dihardutela, baina artikuluaren helburuetako bat 

internazionalki sona izan duten bideak aipatzea izan da. 6. eta 

Patxi Arocena  “White Zombie” bidean 8c (Baltzola). ARGAZKILARIA: Oscar Aizpuru
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7. mailako bideen hautaketa eta deskribapenak luze joko luke, 

erreferentzia asko eta historia asko baitago kontatzeko, eta be

raz beste artikulu batetarako utzi beharko dugu. 

Egia esan, ez da erraza izan artikulurako bideen aukeraketa 

egitea, atzera begira jarri garenean, beste hainbat bide eta isto

rio agertu baitira, baina guztiak zerrendatzea ezinezkoa denez, 

neure burua lehentasunak ezartzera behartua ikusi dut. Ondo

rioz, barkamena eskatu nahiko nuke, ziurrenik, egindako ze

rrendan eskalatzaileren batek bideren bat faltan bota dezakee

lako edo, aukeraturiko batzuen ordez, beste batzuk izendatzea 

nahiago izango lukeelako. Agian erreferentziazkoak izan diren 

eskola eta bide guztiak ez dira aipatuko, baina esan dezakeda

na da, aipatuko diren guztiek beraien aztarna utzi dutela modu 

batean edo bestean. Bideen hautaketa, beraien zailtasunetik 

haratago, bakoitzak izandako oihartzunean eta utzi izan duten 

arrastoan oinarritua izan da. 

Kirol eskaladak bere historia 
eta eboluzio propioa izan 
du hainbat eskolatan

Ondorengo zerrendan dauden bideetariko asko 80 eta 90eko 

hamarkadakoak dira, pentsatuz agian beraien historia ahazteko 

arrisku gehien dutenak izan daitezkeela, eta kirol eskaladaren 

lehenengo urte hauetan sortu zen giro berezia islatzen dutela 

iritziz. Bestalde, baliteke eskalatzaile gazteen eta eskalatzen ez 

Josean Mulas Matxinada bidean 8a (Araotz) · ARGAZKILARIA: Egoitz Unamuno “Wyskas”
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duten irakurleen artean kirol eskaladaren historiaren zertzelada 

hauek ezezagunak izatea eta, hain zuzen artikuluaren helburue

tako bat gure eskalada eskoletako ondare historiko hau ezaguta

raztea izan da. Honi jarraiki, aipatu beharra dago eskalada eskola 

bakoitzean, kirol eskaladak bere eboluzio propioa izan duela. Es

kola batzuk, kirol eskalada hasi aurretiko ezaugarriak zituzten, 

lehenago bertan jada beste eskalada mota batzuk praktikatzen 

baitziren, Etxauri, Egino edo Atxarte bera esaterako. Ondorioz, 

kirol eskalada garatzen joan den heinean, hainbat ezaugarritako 

bideak elkarbizitzen izan ditugu bertan, bai kutsu klasikoagoa 

dutenak, bai eta kirol eskalada kutsua dutenak ere. Beste hain

bat eskolek aldiz, esan daiteke beren jaiotza kirol eskaladaren 

hastapenekin izan zutela, eta ondorioz, berauetan kirol eskalada 

bideak soilik aurki genitzake, esaterako Santa Barbara, Araotz, 

Apellaniz, Konbento edo Baltzola besteak beste. 

Ezaugarriak ezaugarri, aipatuko diren bide eta eskolak, bakoi

tzak bere kontestuan, gure lurraldeko erreferentzia izan dira, bai 

bertako eta bai kanpoko eskalatzaileoi hainbat aukera eskainiz, 

eta lehen aipatu bezala, kasu askotan eredugarri bihurtuz.

8. MAILAKO LEHEN BIDEAK
Arestian esan bezala, 80ko hamarkadan kirol eskalada bere le

henengo pausoak ematen hasi zen, beste faktore batzuen ar

tean, ekipatzeko moduak eragin handia izan zuelarik. Ekipatzeko 

modu eta teknika berriak erabiltzen hasi ziren, bideak hormen 

gainetik zintzilikatuz ekipatuz, eta honek aldaketa handia ekarri 

zuen. Seguruak gertuago ezartzen ziren, eta jada ez zegoen 

erortzeko beldurrik, hain zuzen bideen ekipazioa eroriz gero, 

arriskua gutxitzeko prestaturik baitzegoen. Ondorioz, eskala

tzaileek bideetan zailtasun handiko mugimenduak egin zitzake

ten, erortzeko beldurrik gabe. Hau aurrerapauso handia izan 

zen, eta garaiko eskalatzaileak zailtasunean jauzi bat egin eta 8. 

mailako bideak egiten hasi ziren. Gure lurraldean, maila eta eza

ugarri honetako lehenengo bideak hainbat eskalada eskolatan 

agertzen hasi ziren, Santa Barbara, Araotz, Egino edo Etxauri 

bezalako eskola aitzindarietan esaterako. 

Jarraian, maila honetan kirol eskaladan oso sonatuak izan 

ziren bide batzuk zerrendatu dira. Bide hauek, beste batzuen 

Rikar Otegi  “Iñi ameriketan”  bidean 9a+ (Baltzola). ARGAZKILARIA: Josune Bereziartu
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artean, hainbat belaunaldirentzat erreferentzia eta eredu izan 

dira, eskaladaren mugen ikuspegia aldatuz eta eskaladari bide 

berriak eskainiz bere garapen eta eboluzioan. 

LA BROCHA Y EL VAMPIRO: Euskal Herriko lehenengo 8a mai

lako bidea eta estatuko bigarrena izan zen, 1987. urtean. 

Patxi Arocena eskalatzaile mitikoak ekipatu eta kateatu 

zuen, ekipatzeko eta eskalatzeko modu berri baten lehe

nengo pausuak ezarriz. Jada Europako beste leku batzue

tan zegoen joera gure lurraldean ezarri zuen lehenengoe

takoa izan zen, Europako indartsuenetakoa izatearekin 

batera. 

PIAMONTESSE: 8a mailako bide hau Eginon dago eta maila 

honetan Euskal Herrian kateatu zen lehenengotarikoa da. 

Patxi Arocenak ekipatu eta berak kateatu zuen lehenengo 

aldiz, zailtasunean erreferente bihurtuz. 

UN VERANO SIN SOL: bide hau bistaz (lehenengo saiakeran eta 

ezagutu gabe) eginiko estatuko lehenengo 8a izan zen. Hau 

ere Patxi Arocenaren eskutik iritsi zen 1987. urtean, Etxau

rin kokatua dago eta Rikar Otegik ekipatu zuen.

CONAN DAX LIBARIAN: 8a mailako bidea eta Araotzen kokatua. 

Indarreko bide motz hau maila honetako lehenengoa izan zen 

eskola honetan, zailtasuneko erreferentzia bihurtuz. Gure lu

rraldeko lehenengotarikoa ere izan zen, hasiera baten eskuz 

sarturiko seguruekin (taladrorik gabe) ekipatua izan zelarik. 

Patxi Arocenak ekipatu eta sinatu zuen lehenengo igoera.

APALOOSA: 8a mailako bide hau ere Araotzen dago, eta Patxi 

Arocenaren artelana izateaz gain, Patxik berak sinatu zuen 

lehenengo igoera. Bide berezia eta aurrerakoia bere garaian, 

urak sorturiko zutabe bati jarraituz eskalatzen delako, eta garai 

hartan ez zen ohikoa ezaugarri hauetako bideetatik eskalatzea. 

HIENA: 8a mailako bide hau ere Araotzen dago, Conan Dax 

Libarianen ondoan. Bere ezaugarriak aurrekoaren oso antze

koak, biak indarreko erreferentziazko bideak bere garaian. Hau 

Rikar Otegik ekipatu zuen. 

SI YO FUERA CATALÁN Y VIVIERA EN CATALUÑA: Etxaurin dagoen 

8a+ zailtasuneko bide hau Koldo Baionak ekipatu zuen, eta es

tatuan maila honetan bistaz eginiko lehenengoa eta munduko 

laugarrena izan zen. Patxi Arocenak kateatu zuen 1991. urtean.

8. MAILAKO BIDE GOGORRAK FINKATUZ

90eko hamarkadaren bukaeran jada, gure lurraldeko zenbait es

kalatzailek 8. mailako hainbat bide eginak zituzten, zailtasunean 

aurrerakada nabarmena emanez. Bereziki aipatzekoa da hamar

kada honen bukaeran eta hurrengoaren hasieran eskalatzaileen 

artean zegoen giro berezia, motibazio eta eskalada berriak egite

ko grina eskalada eskoletan somatzen zelarik. Urte hauetan, bide 

askok beren jaiotza izan zuten, hainbat eskalada eskola garatuz. 

Esan daiteke, gaur egun ditugun eskola eta bide eredugarri asko 

orduan ereindako haziaren uzta direla. Garai honetan ekipatu 

ziren bide gogorren proportzio altua azpimarratzekoa da beste 

leku eredugarri batzuekin alderatuz, bai estatuan bertan zein es

tatutik kanpo ere. Aipatzekoa orduan zeuden eskalatzaile indar

tsuen kopurua, eskalatzaile asko 8c mailako bideak egitera iritsi 

zirelarik, zailtasunaren mugetara, kontuan izanik gainera gure 

lurraldea ez zela entrenatzeko azpiegituren horniketan aberatsa, 

ezta gutxiago ere. 

Ondoren, hamarkada hauetako bide erreferente batzuk zerren

datu dira, garai hartan oihartzuna izan zutela eta gaur egun ere 

eredu direlakoan.

FETUTXINI: Bide hau Convento eskolan dago, eta 8b+ mailako 

emakumezkoen estatuko lehenengo bidea izan zen. Josune 

Bereziartu eskalatzaile indartsu bezain ezagunak egin zuen 

1997. urtean. Bide hau Iñaki Marko eta Iker Arroitajauregik eki

patu zuten.

PANORAMIX: 8b+/8c mailakoa, Araotzen kokatua. Korea sek

torean ireki zen lehenengo bidea, eta honek ikuspegia guztiz 

aldatu zuen. Bide honen ekipazioa Manu Beriainek eskutik 

iritsi zen, eta eskalatzaile askorentzat erreferentzia izan zen, 

Ioritz Gonzalez Lertxundi Txabetatatarrak bidean 8b (Araotz) · ARGAZKILARIA: Iosu Viejo
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Ekaitz Maiz  Begi puntuan bidean, 9a (Etxauri). ARGAZKILARIA: Jon Juarez
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Iker Pou  “Celedón” bidean, 9a+ (Ilarduia). ARGAZKILARIA: Victor Montilla
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desplome handietan eskalatzea posible zela ikusi araziz, eta 

beraz, bide berri bat markatu zuen. Bere lehenengo igoera Ri

kar Otegik sinatu zuen. 

MALA VIDA: Euskal Herriko lehenengo 8c mailako bidea, Iñaki 

Markok ekipatua.  Araotzen kokatua, eta hau ere bide guztiz 

aurrerakoia, bere garairako sabaietan eskalatzea posible zela 

erakutsiz eta ikuspegia aldatuz. Honen lehenengo igoera ere 

Rikar Otegik sinatu zuen.

HONKY TONKY: emakumezko batek munduan egin duen lehe

nengo 8c mailako bidea. Josune Bereziartuk egin zuen, mundu 

mailako erreferente bihurtuz. Araotzen dagoen bide hau, gai

nera, Josunek berak eta Rikar Otegik ekipatu zuten.

WHITE ZOMBIE: Munduan bistaz egin zen lehenengo 8c mai

lako bidea. Yuji Hirayama Japoniarrak 2004. urtean bistaz 

egin zuen bide hau Baltzolan dago, eta Fernando Martinezek 

ekipatu zuen. Aipatu beharra dago bide hau Patxi Arocenak 

3 saiakeretan egin zuela, garai hartan maila horretako igoera 

azkarrenetakoa mundu mailan.

GUENGA: Baltzolan dagoen bidea hau Iker Arroitajauregik eki

patu zuen. Gure lurraldean egin zen 8c+ mailako lehenengo 

bidea da, eta Iker Pou eskalatzaile ezagunaren eskutik iritsi 

zen lehenengo igoera 1998. urtean. 

HONKY MIX: emakumezko batek munduan egin duen lehenen

go 8c+ mailako bidea. Josune Bereziartuk egin zuen 2000. ur

tean, berriro ere mundu mailako zailtasun errekorra ezarriz. 

Araotzen dago kokatua eta hau ere Josunek eta Rikar Otegik 

ekipatu zuten, egindako balentriak mundu guztian oihartzuna 

izan zuelarik.

BIZI EUSKARAZ: Munduan bistaz egin zen lehenengo 8c+ mai

lako bidea. Patxi Usobiagak lortu zuen mundu mailako zailta

sun muga ezartzea, 2007. urtean. Etxaurin dagoen bide hau 

Ekaitz Maiz etxauriarraren maisulana da. Ondorioz, hau ere 

euskaldun batek ekipatu, beste batek egin eta bere izen esan

guratsua kirol honen historiarako geratu da.

9. MAILAKO LEHEN BIDEAK

Euskal Herrian dagoen 9a mailako bideen proportzioa oso altua 

dela esan dezakegu, bai eta maila honetara iritsi diren eskala

tzaile kopurua ere. Kontuan izan behar da, ez daudela munduan 

leku asko goimailako hainbeste bide dituztenak. Hala ere, ai

patu beharra dago arlo honetan Espainiar estatuko leku zehatz 

batzuk erreferentzia direla gure lurraldearekin batera, Katalunia 

esaterako.

Ondoren, oso sonatuak izan diren maila honetako bide batzuk 

zerrendatu dira, batzuk nazioartean  ere beren aztarna utzi du

telarik. 

 

MENDEKU: Eginon kokatua dagoen bide hau ezohikoa da, me

tro gutxitan indar handia eskatzen baitu. Iker Pou eskalatzaile 

ezagunak ekipatu eta egin zuen lehenengoz, 2003. urtean, 

erreferentzia bihurtuz.

BEGI PUNTUAN: Etxaurin dagoen bidea, Ekaitz Maizek ekipa

tua eta Patxi Usobiagak egina lehenengo aldiz, 2006an hain 

zuzen. Beranduago, 2007an Ekaitzek berak ere egitea lortu 

zuen, besteak beste Iker Pou, Iban Larrion edo Gorka Karape

tok ere egitea lortu zutelarik.

IL DOMANI: Patxi Uosbiagak ekipaturiko bide hau Baltzolan 

dago kokatua, eta Patxik berak lortu zuen bere lehenengo 

igoera 2003. urtean. Bide honen igoera aipagarriena Adam 

Ondra eskalatzaile ezagunak egin zuen, bistaz eginez, 2014. 

urtean Patxiren konpainian. Estilo honetan munduan egin 

den hirugarren bidea izan zen, sona handia izan zuelarik. 

PSIKOTERAPIA: Iñaki Marcok ekipaturiko bide hau Valdegobian 

dago, eta bere lehenengo igoera Patxi Usobiagak sinatu zuen, 

2004. urtean.

IÑI AMERIKETAN: Baltzolan dagoen bide hau Iñigo Basterrak eki

patu zuen 1995ean. Lehenengo igoera Rikar Otegiren eskutik 

iritsi zen, 2002. urtean, bidea atondu ondoren. Lehenengo 

igoera egin ostean, Rikarrek 9a gogor bezala proposatu zuen, 

baina historian zehar errepikatu duten eskalatzaile gutxiek 

9a+ maila izan dezakeela aitortu dute.

CELEDÓN: bide hau Iker Pouren artelana da, eta Ilarduian dago 

kokatua. Ikerrek berak sinatu zuen lehenengo igoera 2012an, 

9a+ gradua proposatuz. 

EKIPAZIO IRIZPIDEEN EBOLUZIOA 
ETA GAUR EGUNGO EGOERA
Azkenik, ez dut aipatu gabe utzi nahi gure lurraldean ekipa

tzeko joera eta moduek ere bere eboluzioa jasan dutela. Duela 

hamarkada batzuk, bidea ezartzen zenean zailtasun zehatzen 

bila ekipatu ohi zen, eta honetarako, askotan zulo edo heldu

leku artifizialetara jo ohi zen. Gaur egun, joera aldatu egin da. 

Azken urteetan joera nagusia hormak berak eskaintzen duena 

gehiago errespetatzea da, seguruak bakarrik ezarriz ahal den 

neurrian. Hala ere, badira oraindik ere baliabide artifizialetara 

jo ohi dutenak zenbait lekutan. Seguruenik, gehienon iritziz, 

bideak ahalik eta egoera naturalenean eskalatzeko aukera es

kaintzea izango litzateke onena, posible den heinean behintzat. 

Honen harira, aipatzekoa da kasu batzuetan zenbait ekipatzai

lek aurretik jarri izan zituzten helduleku artifizialak kentzen 

ere jardun izan dutela, lan handiak hartuz bideak natural ge

ratzeko. Azken finean, nahiz eta bideak oso gogorrak geratu, 

etorkizunera begira egoera naturalean utzi daitezke, aurrerago 

eskalatzaile indartsuagoak bide hauek egiten saia daitezen. 

Filosofia honi jarraiki, azken urteetan lehen aipaturiko es

kalada eskola klasikoetan oraindik ere, horma batzuetan bide 

berriak ekipatzen dihardute, Etxauri eta Araotzen esaterako. 

Bestalde, azken urteetan eskalada eskola berrien jaiotzak 

ere bizi ahal izan ditugu, Ilarduia (Araban) edo Alkizakoa (Gi

puzkoan) esaterako. Beraz, bide berriak aurkitzea lan nekeza 

dirudien arren, gutxi batzuen lanari esker, Euskal Herriko es

kalada eskolen garapenak hazte eta garapen prozesuan dihar

du etengabe. 

ESKERRAK: eskerrak eman nahi nizkieke artikulua egiterakoan la

guntza eskaini didaten guztiei, beraiei esker izan baizait posible 

hainbat datu eta pasarte kontatzea. Haitzetan ikusiko garelakoan, 

besarkada bat guztioi!!


