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Yoiemite 

grabedadearen 

En /os, últimos años el valle . 
deJosémi'te, en'CaJifçrnia^ 
Ha llegado a ser >uyia leyenda 
para ios alpinistas dé todos 
los lugares del njúpido, ; 
'OdwcidiendO;Cpi1¡fá 
^expansión y, eide&arrolJo dé 
-lá móderna escá0dá en ruca, 
Mapáriciúnklelií^ró de ' . •, 

,%Ae^rsj<Escaladp[s:p^ 
[JQserriite» nosa^entrabaeny 
úrymundo tí^scpnpcídcr\ . , 

¿gigante y m/ijco j ,e/ délas 
ghñdes pared es\yla$ 
á^eaWdas extremas. '•;.-_}:„• 

Yósérñite fall, 
ezkurdiren leku 

ederrenetako bat da. 

Ez naiz haizea, ez eta udaberriko goiz 
preskoetan jaiotako intz ezea; ez naiz horma 
batetako haitz puskatxoa, ez grabedadearen 
indarra ere. Mendientzat beraiek azkuretzen 
dituzten arkakoso galdu batzu besterik ez 
gara; eta hori sentitzeak poza ematen digu. 
Jende askorentzat berriz bizia azkuretzen ez 
dakigun zoro batzu gara. Baina jende askok 
ez du haizearekin hitzegin. Jende askok ez 
du intzez bustitako belardi batean oinutsik 
ibilitako plazera sentitu. Jende asko ez da 
grabedadearen hatzamarrekin topatu. Jende 
askok eroturik gaudela dio gure egunak 

urrearen truke saltzen ez ditugulako, eta nik 
erotzat jotzen ditut nire egunek prezio bat 
dutela usté dutelako. 

Kapitainaren azpian 

Era honetako bidaia guztietan, atera 
aurretik egin behar diren trakeskeria guziak 
osatuta zeudela edo iruditu zitzaigunean, 
hegazkinerako txartelak hartu eta bagoazü 
¡a lehertu beharrean zeuden bi zakuk arras-
taka genituelarik. San Franziskon ordubiak 

aldera eman genuen bueltatxo batek garbi 
adierazi zigun han ere leku guzietan bezala 
badirela desastre galantak bai eta honi bu-
ruzko hemendik generamatzan ideia eta 
susmotxarrak suspertu ere. 

Autobusetan ere zenbait bidaia egin on-
doren halako batean, azken urte hauetan 
hainbeste desiratutako Yosemite haranera 
iritsi ginen. Karrera ezin hobea egin zigun 
haranak: Kapitaina, bere sudur puska na-
barmen zuelarik, harro eta tente, baserriko 
txakurra, atarian, txabola aurrean bailitz, 
zaunkarik egin gabe, bere seriotasun eta 
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errespetoaren arrokeria bazter guztietatik 
zeriola. 

Baina asuntoa aurrera zihoalarik, han ere 
zaunka egiten zuten zakurrak bazirela kon-
turatu ginen, eta Meyers jaunari bere liburu 
famatuan, haranean turisten bizimoduaren-
tzat ezarrita dauden zenbait xehetasun azal-
tzea ahaztu zitzaiola. Bertako zakur gehie-
nek, denek ez, «ranger's» izena dute eta ez 
dira txantxetan ibiltzen. 

Gure artean errezelo txarrak ¡ndartzen hasi 
ziren eta zenbait kasutan guk zergaitiaren 
galdera egin eta erantzuleak bizkarra igo eta 
bi sorbalden erdira burua jaitsiaz «hemen 
gauzak hórrela dira» esaten zigunean, hase-
ran behintzat erabat txundituta geratzen gi
nen. Piskana, piskana, han lotsak alde bate-
tara utzi eta ijitoen bizimodu lotsagabea 
hastera kondenatuak geundela kontzien-
tziatzen hasi ginen. Halaxe egin ere, eta 
gauzak oso ondo Joan zitzaizkigula esan be-
harra dago, nahiz estropozo batzuetan lurre-
tik altxatzea dexente kostatu. Hemendik ia 
batere diruruik gabe atera ginen, zakuak ja-
nariz beteta genituelarik eta katuhanka pila 
bat saltzeko asmotan. 

Bidé dotoretan 

Hará iritsi et lehenengo astean euria goian 
behean eten gabe aritu zuen. Belarrietatik 
kea dariola jartzen hasiak ginen eta egun 
batez eguzkia, bere masail gorrietan lotsa 
nabari zitzaiolarik, belardi, baso eta haitzak 
legortzen hasi zen. 

Eskaladako bidé motz batzu egin eta The 
Nose izenaz deitzen duten Kapitainaren su-
durrerantz abiatu ginen. Bidé hau hiru egu-
netan egin genuen, bertan bi gau pasa geni
tuelarik; eguraldi ederra eta oso beroa ez zen 
batek eta beste kordada frantzes baten kon-
painia atseginak lagundu ziguten eskalada 
hau gustora egiten. Xantirekin egin nuen eta 
biok bat gentozen bidé hau zoragarria zela 
esaterakoan: behetik gora, mila metrotan, 
bata bestearen atzetik erantsitako fisurak 
dira. Montero et Txurik ondoren egin zuten 
beste intentu batetan jaitsi beharrean aurki-
tu ziren, ondoko kordada bati zartako eder 

Mila metroko 
Kapitaina; 
ezkerrean 

«Salathe Wall' 
eta eskuinean 

«The Nose», 
bietan lo 

egindako lekuak 
puntutxo batez 

seinalaturík. 

bat hartu ondoren jaisten lagundu nahi ba-
zioten behintzat. 

Sudurretik jaitsi eta handik bost eguneta-
ra Kapitainaren Salathe Wall ¡zeneko bes-
te bidea egin nahiean edo hasi ginen. Lehe
nengo egunean eskalada zati eder bat igo 
ondoren, bost soka fijatu eta behera jaitsi 
ginen afaltu eta lo egitera. Laurok gindoa-
zen eta planteiamendu arin baten aurkera 
egitera iritsi ginen aurreko eskaladaren es-
perientzia zutabe bezala genuelarik. Nahiko 
planteiamendu konprometitua zen, baina 
egin zitekeela ere garbi zegoen. Petaterik 
gabe, kordada bakoitzak (bi bait ginen) 
gauza behar-beharrezkoak zeramatzen mo-
txila arin baña hartu eta martxaü Bi egun eta 
bien arteko gaua paretean pasa ondoren 
gailurrean ginen, lurjota, baina laurak, hó
rrela egiteak pena merezi zuela ustean. Bidé 
honek aurretik sudurrean egindakoak baino 
maila hobeago bat eskatzen du, bai eskala
dako zati gogorragoak dituelako eta bai eta 
bertan materiale gutxiago dagoelako ere. 

Ondoren, oraindik ere eguraldi on eta 
egun gozo batzuen laguntzarekin, Meyersen 
liburuan azaltzen diren argazkietako zenbait 
bidé dotore egin genituen: motzak, oso po-
litak eta gehienak roskatik pasatakoak. 
Hauetan aipagarrienak: WitThin, Butterfin-
gers. Good Book, e.a. 

Berriz ere horma handi batetako nahiak 
edo bultzatuta. Montero eta biok Half Dome 
¡zeneko mendira abiatu ginen Regular ize-
na duen bidea egitera; bai gustora egin ere, 
bere 600 metrotan 24 luze zituen eta hamar 
ordutan egin genuen, soka fijorik gabe, ma
teriale hutsarekin eta hemengo estiloan, b¡-
garrenak ere eskalatzen zuelarik. Oso gus
tora geratu ginen, bai eskaladagatik, bai eta 
bertara ¡risteko duen ¡a bost ordutako ibilal-
d¡ aluzinanteagatik ere. 

Handik egun batzutara, Xanti eta Txurik 
Midle Cathedral Rocken 500 metrotako 
beste bidé interesgarri bat egin zuten. 

Zilegia da paper txatxu eta ahul batetan 
hainbeste istorio kontatzea; onena bertara 
Joan eta ikusi eta bizitzea, baina hori bai, lo
tsak etxean utzi, han lotsa izatea ¡nfemuan 
bonbero izatea bezalaxe baita. Ah! eta zaku-
ka pare bat babarrun ahaztu gabe eraman, 
han asko dakite baina jaten ez bait dute 
oraindik ikasi... 

Kapitainaren gailurrean, 
zerbait jan edo edateko 

amorratuta. 

PARTAIDEAK: 
José Montero, Xanti Galar, Xabier Ansa 

eta Franciasco Blanco (asturiarra, guretzat 
«Txuri») gurekin ibili zen denboraldi guzti 
honetan. 
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