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Aventura 
en el valle de Aran 

ION MIKEL ARANA 

GOIZEAN goiz esnatu ziguten eta pixkat ur-
duri gozaltzera. Lenengo probak asten 
dira, aurrena eskiatzera, gu atzeneko tai-

dea gera eta pixka bat entrenatzen asten gera, ez 
bait giñan sekula fondo'ko eski ekin ibili. 

—Bera noala, lagundu /aikitzen. 
—Ja, ¡a, ja, au da korapilloa. Ni ere ba noala! 
—¡Equipo 12 preparados listos, adelante! 
—Kagen, asi gaituk, itxoin nere sai! 
—Ez da ain saila, ikusi. 

(lurra). 
Olaxe, geure gogo gustiarekin goruntz gijoazen, 

bata-bestea alaituz, zeozer eskiatzen eta bestea oi-
nez. Colomers'eko zirkora eldu bear genuen 
(2.086 mt). 

Taldeko azkena'ren denbora balio zun, eta z¡-
gortua zegon bi miñutuko epea baiño geiagoz ¡ru-
kotea sakabanatzea. Antolatzaileak iru orduko bi-
daia usté zuenean, ordu ta erdian egin zan. Arraro 
sentitsen giñan bañan martxa artu ta gero askarra-
go Joan nai!, gurea sufritu gendun bañan aske-
nean lan taldeei pasa genuen. 

Gora eldu giñanean atseden labur bat utsi gabe, 
taldeko batek, 8 metroko urjausi izoztu bat igo 
bear zuen, kranpoi eta bi piolet txikiekin, naparro-
koek beren plastikosko botak utsiz (gureak zarrak 
ziran) denbora onena lortu gendun. 

Refugio'ra, té, menta, edo manzanilla Horni-
mans'ekin bazkaldu eta elurretako korredor battal-
deeko beste batek ago bear zuen, irurogei gradu 
zitun eta dexente luzea, denbora onena ere lortu 
gendun. 

Gaba dator eta berarekin otsa, elurretan bibak 
bat egin bear degu, serra eta pala txiki batekin, 
baster batean zuba egiten ari garean konturatzen 
gera ez degula bukatuko afaltzeko ordua etorri bait 
da, presakin eta pixkat urdurí nola igaroko gendun 
gaba pentsatuz, besteak afaltzen ari dirán bitar-
tean, bigarrengo bibaka satzen gera egiten, orain-
goan leku eder bat billasaitu degu arkaitz batzutan, 
eta apartakoa erten da. 

Bañan afaldu gabe geratu gera, refugiora gin-
doazenean ia zeozer utsi diguten asmoarekin, nun 
ikusten ditugun naparroak, beaien gorputza tar-
lean, aragiko xerrada batzuk bero-beroak ekartzen. 

—Ostras, os habéis pasado. 
—¡Bah!, tranquilos. ¿Qué, habéis terminado? 
Erakutsi ondoren eta xerradak belaxe sartu on-

doren lotara sartzen gera, bakoitzat bere bibak'era. 
Sinistu eziña da bañan zegon otsakin guk barruan 
berea euki gendun. 

Goizean goiz esnatzen gaituzte, gozaldu eta ¡es
tera. Atso eskiarekin igo genduena orain nolanai 
jetsi egin bear da, guk noski daña korrikan egiten 
degu. 

Bera erdi bizirik eldu ondoren, elikopteroekin 
Bagergue'ko aran'era eramaten gaituzte. 

Orain eskaladako probak dira, egun ederra be-
netan, ganare Aberri Eguna da. 

Lenengo Himalaya'ko zubi bat, ba dakizue, 3 
soka dira, bat beian eta 2 goian. Nola moitzen zan 
alu ori! Bukatu ondoren eta tirolina baten bitartez, 
bera. 

Gero eskalada artificial 25 metroko paret bat igo 
bear zan, espitak dexente luze zeuden. Antxe gure 
«Hongo» laguna ikusi genuen: 

—Eh! jfrikis del valle! 
—Aupa «Hongo». 
—Ze moduz. 
—Os portasteis bien, ¡eh!. No pensábamos que

dar clasificados. 
—Fue legal, aunque os apoyamos mucho, hasta 

el de/Jabato. 
—Increíble. 
Beste proba batera goaz, orain soka batean ore-

ka egin bear degu, beian 10 metro daukagu. 
Pedriza bat jeitsi, eskalada libre, eta yumars'ekin 

30 metroko desplome bat igo-ta gero, azkarregi 
bukatzen da eguna. 

Berriz ere Jabatzekin dendatara, bertan eguna-
ren iritsiak kontatzen ditugu, batez ere naparroekin 
gure dendan egoteagatik (dendak bi taldeko zi
ran) laguntasun ederra lortu degu-ta. Lotara berri-
ro txiste eta parreak, azkenengo gaba genuen den
dan eta urrengo eguna ere azkenengoa ¡zango zalá 
konturatuz oso urduri geden, ez genekigun denda 
txikitu zan edo gu potoldu bañan atarramendu 
ugari euki gendun gaba artan. 

—Gora mutillak, azkenengo eguna eldu zaigu. 
Zaldiak, orientazioa, arrauna eta Jabatoa gidari 

egin bear degu. 
Zaldiarekin ederki ez ziran mantxoak bañan jen-

dearekin ¡biltzea oituta zeuden, zirkuito bat zan, 
bere aldapa, potzu eta ikurriñarekin. 

Orientarria gero, poliki-poliki egiten degu gradu 
danak bi aldiz ikusiz baspadaere. 

Zegidan arraunera zodiak batzukin ari baten 
eman bear degu ziaboga. 

—Eh! los de Gipuzkoa, os tengo que filmar, que 
mi mujer es de Sanse y mis hijos de la Real! 

—Y esto la Te/mo-deun! no te... 
Bazkaldu, atzeden, eta Jabatoa gidaitzera era-

maten gaituzte. Zirkuitoa oso teknikoa da; biga-
rren martxa eta reduktoratik ezin ziñan igo, gera-
tzea zigortua, baita ere martxa aldatzea, atzera 
egitea, zintak zapaldu, paetak ikutu eta martxa al
datzea. Azkenengo proba da, oso urduri gaude, ez 
degu nai berriz lokatzetan sartu, poliki-poliki goaz 
eta azkenean garbi egiten lortuko degu, Bukatu 
dira pruebak, hotel batera eramaten gaituzte talde 
guztieri eta dutxatu ta gero gogoratzen gera zer 
dan garbia egotea. Alai alai afaltzera goaz, orduan 
esango dute nork irabazi duen aurtengo Horni-
mans-89. Postrean ixiltasun denbora bat igarita-
koan. Gipuzkoa! Ortik aurrera daña azkarregi di-
joa, fotografiak, entrebistak, zorionak, gora 
Euskadi zenbait astu eta parranda diskoteka «Elu-
rrean». 

Urrengo goizean resakak ez digu minik ematen. 
Bigarrengo postua ere Naparro taldearena izan 

da. 

FICHA TÉCNICA 

— De 15 pruebas logramos 7 récords. En 
las demás creemos que hicimos una 
media aceptable. 

Récord en: 
— escalada hielo (cascada) 
— escalada nieve (corredor) 
— escalada artificial 
— escalada libre 
— escalada yumars 
— cuerda horizontal 
— pedriza. 

Segundo mejor tiempo en: 
— puente himalayo 
— caballos 
— remo? 
—Jabato? 

Peor prueba: 
— esquí (subida y bajada). 

Los vehículos todo-terreno eran «Ja
batos» de la casa Peugeot (turbo-die
sel). 

Componentes: 
Ion Mikel Arana, 
losu Arana y 
Mila Odriozola. 
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