
I 

'f 

% 
• r 
" 

m 
M - | 
-- 4y 

rAmets bat 
IÑAKI BENGOETXEA SOROZABAL 

^ 

Por f in Iñaki puede cumplir su sueño: salir con la 
cuadrilla de su padre a una excursión de esquí de 
montaña en el Pirineo, que tan bien conoce de los 
libros que hay en casa. El lugar será el valle de Mar-
cadau y los objetivos las ascensiones al Cámbales y 
al Vignemale. 

El primer día no tiene mucha historia. Salida al 
mediodía del maravilloso Pont d'Espagne, como 
siempre lleno de turistas, y poco a poco, por el 

plateau de Cayan subida hasta el refugio de Wallon 
(1.865m.). 

Hace fresco cuando salen de madrugada y el día 
no se ve muy claro pero los ánimos se van calentan
do según se va subiendo. Al dejar los esquís y atarse 
los crampones en el col de Aragón (2.808 m.) el 
tiempo se ha puesto crudo. La tormenta está enci
ma, despachándose a gusto, y la subida al Cámbales 
(2.965 m.) y la vuelta al refugio son un suplicio. El 
tiempo no da ocasión para más. 



T XIKITATIK beti gustatzen zitzaidan 
Igandetan nere aitarekin mendira 
joatea. Hori ba¡ zela eguna ondo 

pasatzea;: Adarra, Txindoki, Irumugarrieta, 
Aizkorh... Beti gure ¡nguruetako mendiak zi-
ren. 

Baina nik altura gehiago zeukaten men-
dlak nahi nltuen. Etxean mendiko llburuak 
bazeuden; Alpes, Pirineo eta beste inguru 
askotako liburuak. Niri Alpesetako eta Piri-
neoetako liburuak ziren gehien bat gusta
tzen zizkidatenak... Horiek bai zirela mendi 
haundiak... 

Denbora aurrera zihoan bezain azkar es-
kiatzen ikasi nuen, hau txikitan izan nuen 
ilusiorik handiena izan zen. Orain ez zen 
mendietara bakarrik joatea, baizik eta eskia-
tzera ere; udaran, mendira eta neguan eskia-
tzera. 

Liburuak irakurri, filminak ikusi... geroz 
eta gehiago gustatzen zitzaidan mendira 
joatea, eta gainera denbora aurrera zihoan 
bitartean gauza gehiago ikasi eta ikusi ni-
tuen. 

Gauza berri hoitako bat «eski de mon
taña» delakoa izan zen. Hori bai gustatu zi-
tzaidala; eskiak eta motxila bat hartu, eta 
¡ñor ez dabilen lekuetatik eskiatzea. Hori bai 
déla gustora eskiatzea; nahi duzun lekueta
tik, nahiz eta gauza guztiak bezala bere al-
derdi arriskutsua eduki. 

Baina oraindik ez nuen nere ametsa lortu. 
Behin baino gehiagotan nere aita bere lagu-
nekin, egun bat baino gehiagorako, eski de 
montaña egitera joaten zen. Ni berriz etxean 
gelditzen nintzen izugarrizko penarekin; as-
kotan esaten nion berarekin Joan nahi nuela, 
baina erantzuna beti ezezkoa zen. Eta ni ha-
serre gelditzen nintzen, ez dakit zer'gatik ez 
zidan berarekin eramaten; hori zen nere bu-
ruan gelditzen zen galdera... 

Urte batzuk beranduago eski de montaña 
praktikatzen hasi nintzen, eski mota hau 
(berria neretzat) asko gustatu zitzaidan eta 
behin baino gehiagotan eskurtsioak buka-
tzerakoan, nere aitari berriro bueltatu behar 
ginela esaten nion. Hórrela izan zen eski de 
montañako munduan sartu nintzen modua 
(jende asko pentsatzen du eski mota hau 
praktikatzea oso erreza déla, baina hori ez da 
egia. Pistetan eskiatzea, makina pasa ondo-
ren, erreza da, mendian berriz ez da makina-
rik pasatzen eta hor ikusten da zeinek daki 
ondo eskiat zen eta zeinek ez). 

Egunak eta gauak pasa ziren, halako egun 
batean aitak esan zidan bazela ordua eskur-
tsio luze xamar prestatzeko. Horretarako 
Aste Santuko oporrak hartuko genituen. 

...Azkenean hainbat urteten itxoiten ari 
nintzen ametsa errealitate egm zen... Auke-
ratu genuen lekua Marcadauko arana izan 
zen, gure asmoak hauek ziren: Cámbales 
(2965 m) egitea eta beste egunean Gave 
dArratilletik Gaubeko aranera pasa, hemen-
dikVignemale (3298 m) egiteko. 

Horrelako eskurtsio bat prestatzerakoan 
gauza asko kontutan hartu behar dirá; ma-
pak, iparrorratza, altimetroa, ekipo pertso-
nala (eskiak, kranpoiak, foka larruak, piole-
ta...). Eta azkenik mendira joateko behar 
den gauzarik nagusienetako bat: eguraldi 
ona. Gure kasoan prebisioa ez zen ez oso 
ona, ez eta oso txarra. Beraz joatea erabaki 
genuen. 

Irteera lekua Pont d'Espagne (1522m). 
Turismoa egiteko leku ederra. Eguraldia 
freskoa zen, mendi tontorrak lainoz estalirik 
zeuden. Sabelak bete ondoren motxilak 
prestatzen hasi ginen; janana, erropa, kran
poiak... piskanaka piskanaka motxila bete-
tzen zihoan. 

Walloneko errefujiora (1865m) joateko 
bidea oso ondo markatua dago eta jenera-
lean jende asko dabil eski de fondo egiten, 
beraz galtzeko aukerarik ez daude. Motxilak 
bizkarrean hartuz Marcadauko arañan zehar 
abiatu ginen. Jende guztia begiratzen geldi
tzen zitzaigun beste planetekoak ¡zango ba-
gina bezela. 

Ez zeukagun inungo presarik zeren eta 
arratsalde hartan bakarrik Wallonera Joan 
behar ginen eta. Hasieran bideak malda 
gora txiki bat zeukan, baina ez oso handia. 
Ordu bat igaro ondoren basoan ze'har zi
hoan bidea ireki egin zen eta izugarrizko 
plateau batera eraman gintuen; Cayaneko 
Plateau zen (1609m). Hemen izugarrizko 
jende pila aurkitu genuen, lekua oso handia 
zen eta gainera'oso polita; plateauren erditik 
erreka txiki bat zihoan. Hemen ginela eguz-
kia laino artetik atera zen, beraz atseden txiki 
bar hartu genuen; ur tragoxka bat, almendra 
batzuk eta berriro martxa. 

Hemendik desnibel txiki bat igaro ondo
ren Pont d'Estalounquera (1712m) iritxi 
jeisten zen jendearekin topatu ginen; be-
raiekin hitz batzuk aldatu ondoren batzuk 
behera eta beste batzuk gora, bakoitza bere 
bidea segiz abiatu ginen... 

Eguzkia berriro ere ¡zkutatu egin zen eta 

elurra egiten hasi zen, suertez momentu har
tan Walloneko errefujioara iritxi ginen. 

Pont d'Espagnetik irteera; 1 h-20 min. 
Wallonera iritxi; 4h-00 min. 
Desnibela; 284 metro. 

Goizeko 7h-30 min. Zerua oskarbi; ¡zar 
pila bat zeuden eta ilargia ere ¡kusten zen. 
Zertxobait gosaldu onddren, motxila presta-
tu janari piskat batekin eta Cambaleseruntz 
abiatu ginen. Gure atzetik beste talde bat 
zetorren. Hasieran hotz handia nabaritzen 
nuen, baina aurreratzen genuen bitartean 
geroz eta bero gehiago sentitzen nuen nere 
gorputzaren barruan. 

Errefujiotik ¡par-mendebalde direkzioa se-
gitu genuen. Hasieran baso txiki batetik ¡ga
ró ginen eta erreka txiki bat pasa ondoren 
lehenengo aldapak hasi ziren. 2258 metro-
tara iristerakoan plateau txiki bat aurkitu ge
nuen. Hemendik bidé on bat aurkitu behar 
genuen; gailur txiki batzuk zeuden, eta ez 
genuen beraietatik pasa nahi. Horregatik 
Col de Cambaleseruntzko direkzioa hartu 
genuen... 

Eguzkia dagoenekoz atera zen, geldiera 
bat egin; zerbait jan, jertsea kendu, krema 
aurpegian eman eta berriro aurrera segitu 
genuen. 

2400 metrotara iristerakoan direkzioz al
datu izan behar genuen. Guk Cambalesera 
igotzeko Col d'Aragonetik (2808 m) pasa 
behar ginen, beraz hegoaldeko direkzioa 
hartu genuen 2503 metrotara iritxi arte. 
Gero handik mendebaleko direkzioa hartuz 
Col d'Aragonera iritxi ginen. 

OHARRA: 2400 metrotik 2503 metrotara 
igotzeko, eskiak bizkarrean era
man genituen, zeren eta aldapa-
ren malda oso handia zen. Baina 
elurra oso biguna zegoenez (be-
launaraino sartzen ginen) segi-
tuan eskiak jarri izan behar geni
tuen. Aldapa hontan biratzeko 
«vuelta Maña» egin behar ge
nuen. 

Col d'Aragonen eskiak eta motxilak utzi 
genituen. Kranpoiak jartzen ari ginela, egu
raldia guztiz aldatu egin zen; eguzkia ¡zkuta
tu eta haize hotza hasi zen. Azken finean; 
bost minututan elurlauso batean sarturik 
aurkitu ginen. Eztabaidatu ondoren gailu-
rrera igotzea erabaki genuen... Hura bai zela 
eguraldi txarra... Azkeneko metroak supera-
tzea lan handia kostatu zitzaigun... Arratsal-
deko 1 h-00tan gailurrera iritxi ginen. Argaz-
ki pare bat atera eta berriro beruntz. 

3h-30 min. Berriro Walloneko errefujioan 
ginen, jetsiera penoso baten ondoren (lai-
noarengatik ez zen ezer ere ez ¡kusten, ho
rregatik denbora guztian eskutan altimetroa, 
brújula eta mapa eraman genituen bidé ego-
kiena zem zen jakiteko). Errefujioan 
(1 865 m) ez zuen elurra egiten, euria baizik. 
Hau desesperazio handien izan zen. Gaua 
han pasatzea erabaki genuen, baina hurren-
go goizean eguraldi ez zen aldatu, beraz 
gauzak jaso eta etxeruntz abiatu ginen. 

Ezin zen beste gauza obeagorik egin. 

Wallonetik irteera: 7h-30 min. 
Cambalesera iritxi; 1 3h-00 min. (gel-
dierak kontatuz). 
Desnibela; 11 00 metro. 

Partaideak: Casimiro, Iñaki Bengo-
etxea eta autorea. (Maiatza-85). 
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