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CONTINENTES 
"7' paredmíJJBftinentes" es el ' 
nuevo re\9de los hermanos Pou, 
Eneko c Iker, un periplo mundial a 
desarrollar en tres años, que 
pretendétfa/fscalada de las paredes 
mas embtçlñSttcas y difíciles del 
mundfL E&é, proyecto, una 
adaptación personal de las 
conocidas Siete Cumbres, consiste 
en escalar siete grandes paredes en 
versión free climbihg. Para tan 
ambkiosó*oroyégto cuentan con la 
ayuda de Caja Laboral, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

£'&&£ajjblSftñCorreo, sin los cuales 
ingún caso estaría siendo 

n proyecto de esta 

«*> > ¿BK\\\/Í 
En este número de Pyrenaica 

recogemos sus dos primeras 
caladas, la vía "El Ñiño" en la 
red del Capitán, en Yosemite 

ÍEE.UU.) y la vía "Zunbeltz"al Picu, 
en el Naranjo de Bulnes. La primera 
está contada por el propio Eneko y 
¡a segunda la cuenta uno de los 
cámaras que les acompañaron al 
Pico de Urríello. 
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Via 'Zunbeltz 
TQOSfc-attku, el 
l P ^ ^ | S p e Bulnes, ••• 

ae Europa. I 
encabeza el 
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• Iker escalando el 
3er largo, de 8a 

L 9 de junio del 2003, después de prácticamente 20 días de intenso trabajo sobre la pared del 
Capitán, conseguíamos la segunda repetición internacional de la vía el "Niño". Con sus 850 
metros de recorrido, sus largos de en torno al 8b, y su audaz trazado, surcando increíbles 
desplomes, Usas placas de granito, e inmensas y difíciles travesías, constituye por su elegancia 
y dificultad, una de las mejores rutas que se puedan realizar en el mundo para la escalada en 

libre. Pero antes de llegar a ese feliz día de primavera en el que poníamos nuestros maltrechos 
cuerpos sobre la cumbre del Capitán, atrás quedaba una bonita historia de sacrificio y tesón, que es la 
que se relata en este artículo. Era el primer reto del proyecto "7 Paredes 7 Continentes". 

Maiatzaren 13an heldu ginen San Frantziskoko aireportura. Handik 
Yosemiteko parkearen sarrerararte gutxi gorabehera lauzpabost 
ordu daude. Sonorako herrian -parkera sartu baino lehen dagoen 
azken herririk handienean- erosketa polit bat egin genuen, abisa-
tuta geundelako parke nazionalean bertan gauzak oso garesti dau-
dela. Kotxea toperaino beteta, parkearen goiko aldetik sartu gara 
Yosemiten. Euria ar¡ du eta elur asko sumatzen da parkearen 
goiko aldean. Beherantz goazela, gero eta elur gutxiago dago, eta 
begiratoki batetan geldituta, esaten digute 20 egun jarraian dara-
matzala euria botatzen. Egia esanda, ura jaisten da leku guztieta-
tik, eta gure haranak bizitza islatzen du nonahi. 

• K A P I T A I N E K O H O R M A R I LEHEMEMCO BEGIRADA 
Haranaren beheko aldera heltzea eta Kapitaina ikusi ahal izateko 
lepoa atzerantz jiratzea bat bera dirá. Horma izugarria da, eta erraz 
ikus daiteke japoniar dozena erdia, beraien kotxetik aterata, argaz-
kiak bota eta bota, lehenengo ikusmira honen aurrean. Guri gauza 
bera gertatu zaigu eta hunkituta gelditu gara hainbeste granito 
metro ikusita. Ordu erdi begira eman ondoren eta paretaren 
dimentsioetara ohitu garela, gure bidearen trazatua ikustera goaz. 
El Niño bidea paretaren eskuinaldean dago, eta North American 

Wall famatu eta klasikoaren era askeko eskalada du. Ez dauzka 
The Nose bidearen 1100 metroak, baina laster konturatzen gara 
ibilbide askoz ere konplikatuagoa déla paretan buelta asko ematen 
dituelako. Trabesiak, rapelak, penduluak... dirá bidé horretan 
nagusi. Orduantxe ¡kusten dugu, era askeko eskaladaz aparte, 
gure pisu eta petateekin bidé horretatik pasatzea lan gogorra ¡zan
go déla. Yosemitera egiten dugun lehenengo bidaia da, eta gure 
bidea ikusita, beldur gara gure helburua aukeratzerakoan baiko-
rregiak izan ez ote garen. 

• HARAIUETIK EMTREMATZEM 
Egoerari halako itxura hartuta, buru-belarri jartzen gara haraneta-
ko eskoletan eskalatzen, granitoko gure teknikak hobetu ahal izate
ko. Gehienbat fisuratan trebatu, Yosemiten dauden fisura bikain 
eta luze horietatik pasatu ahal izateko. 

Lehenengo egunak gogorrak ¡zango direla egiaztatzen dugu, 
¡kusten dugulako asko kostatzen zaigula 6c mailatik pasatzea; eta 
Camp 4t¡k pasatzen garen bakoitzean, hantxe dauzkagu Huber 
anaiak zain, gure buruhausteak direla-eta gure kontura txantxetan 
egiteko prest. Adar-jotze bat eta besteren artean, animatu egiten 
gaituzte, bai eta azaldu ere kareharriko haitzetik Yosemiteko grani-



. Iker en el largo 27, largo • Iker pelea con Black Diedral, 
clave de la vía, en torno al duru largo en chimenea, de 
8b, a 750 m del suelo 7b+, por encima de Big Sur 

tora datozen eskalatzaile guztiek arazo bera ¡zaten dutela. Hórrela 
pasatzen dugu gure lehenengo astea, entrenatzen; eta nahiz eta 
etxean kalkulatu fase honetan gutxienez b¡ aste emango genitue-
la, lehenengo aste hau bukatzerakoan Kapitaineko bidea lantzen 
hastea erabakitzen dugu. Hau izan zen gure deliberamendua: pi-
tzaduretan ondo mugitzen ¡kasi arte bizitza erdia eman dezakegu, 
hortaz, hobe bideari ekin zahartzarora heldu baino lehen. 

• HASTEM GARA BIDEA BEHETIK LANTZEN 
Maiatzaren 20an ekin genion "El N¡ño"ri. Esan bezala, bidea luzea, 
zaila, eta konplikatua da, eta guzti horri bero itzela gehitu behar 
diogu. Heldu garenetik tenperaturak 40-45 gradukoak izan dirá, eta 
paretan eskalatzen ari garela, tentsio jaitsierak eta mareoak izan 
ditugu sarritan. Eskerrak gure marra horma osoan ¡tzalik handiena 
gordetzen dueña den, bestela, akabo gure ahaleginak. Hórrela ari-
tuko gara paretan lanean, gora eta behera, eta noizean behin 
bibak bat edo beste sartzen, gauetako tenperatura baxuak paira-
tzen, lozorro eta hamakarik gabe, Eduardo Martínez gure kidea 
falta zaigun material guztiarekin agertu arte. Azkenean, 29an 
harén bila goaz San Frantziskora, hura hartu eta, berarekin batera, 
falta ditugun tramankulu guztiak errekuperatu ahal izateko. Ordu-
rako, Big Sur-eraino doan zati guztia daukagu landuta guk; hau da, 
erdia baino gehiago, bibakeatzeko eremu hau lurretik 500 metro-
tara baitago. Guztia librean ateratzen ari da, eta oso motibatuta 
gaude hemendik aurrera datozen eragozpenei aurre egiteko. Gai-
nera, hiru ¡zango gara lana egiteko, eta paretako hamakak, lozo-
rroak eta gainerako guztiak geurekin dauzkagula, ez dugu Yosemi-
teko gau hotzetan hain gaizki pasatuko behintzat. 

DJMBiial 

• HARTZAK, KASKABEL SUGEAK ETA BESTE 
ANIMADA BATZUK 
Beste 4 egun paretan igaro ondoren, Black Cave-ko sabai ikaraga-
rriraino helduko gara. Lurretik 600 metrora dago eta paretaren 
bertikaletik 10 edo 12 metro atzerantz ateratzen da. Hori guztia 
eskalatu ondoren, azken saiakerarako dena prest utzi eta behe-
rantz goaz. la guztia era askean kateatuta utzi dugu puntu horreta-
raino, baina, ahal balitz, gure azken saiakeran, behetik hasi nahi 
genuke eta berriro guztia egin goitik atera arte, tartean berriz lurrik 
zapaldu gabe. Honi takada batean eskalatzea deritzo, eta horixe da 
nahi duguna. Konformatuko ginateke guztia egun tartekatuetan 
librean eskalatzearekin, baina usté dugu ekinaldi bakarrean egitea 
garbiagoa eta politagoa déla. 

Burutazio guzti hauekin gabiltzan bitartean, haranean bizitzak 
berean jarraitzen du, eta hormarantz ¡nguratzen garen bakoitzean, 
beti ustekaberen bat izaten dugu hemengo fauna basatiarekin. 
Dagoeneko denetarik ikusi dugu, eta jendeak abisatu digu kaska-
bel bat zapalduz gero arazoak ¡zango ditugula, koral sugea baldin 
bada arazo larriagoak, eta hartza izanez gero... Lehenengo egune-
tan txantxetan hartzen dituzu horrelako abisuak, baina egunak 
pasa ahala, aldiz aldiz kaskabel-suge bat zapaltzeko zorian egon 
zarenean, koralak bere kolore biziekin oso gertu dagoela abisatu 
zaituenean eta behin baino gehiagotan hartzari harriak botaz 
zuhaitz baten bila ibili zarenean, barre egiteko gogoa azkar ken-
tzen zaizu. 

• AZKEN SAIAKERAN SARTUTA 
Ekainaren 4a heldu da, gure azken saiakeraren eguna. Paretan 
dena prest daukagu: hamakak, janaria eta ura. Big Sur-en gure 
zain daude, lurretik 500 metrora. Iratzargailuak goizeko lauretan 
jo du Camp 4en, gure kanpinean. 6:15etan eskalatzen ari gara. 
Hamar luze kateatu behar ditugu bibakera heltzeko, eta ezin 
dugu denborarik galdu. Iker, hirugarren luzean, 8akoan, bitan 
erortzen da, eta gure ahaleginak beste egun baterako uzteko 
zorian gaudela, hirugarrenean, atera egiten da eta gorantz 
jarraitzen dugu. Egun horretako giltza ondoren datozen 7c+ eta 
8a+-ek daukate. Bi hauek ateraz gero, arazo handirik gabe heldu 
beharko ginateke Big Sur-era. Suertea daukagu bi hauekin, eta 
gora goaz. Ahal dudan neurrian Iker lehenengoz ordezkatzen joa-
ten naiz, baina kateatzearen zama nagusia berak darama, luzerik 
zailenetan soka-buruan baitoa. Hórrela arituko gara egun osoan, 



arratsalde bukaeran leher eginda Big Sur-era heldu arte. Hemen 
pozik, egun horretako pronostikorik onenak bete egin ditugula-
ko, afaria prestatu eta, hurrengo eguneko jokaldia komentatu 
ondoren, ohera goaz. 

Bigarren eguna ere primeran ateratzen da. Gure kanpamendu 
guztia mugitu barik, Big Sur eta Black Cave artean dagoen zatia 
egitea lortzen dugu. Hórrela, bidearen luzerik politenetakoak egin
da gelditzen dirá: Royal Arch, Endurance Córner, Black Diedral, 
Rothen Island, Black Cave... Azken honetatik hamaketara jaisten 
gara merezitako deskantsuaz gozatzera. Bitartean, Edu lan polita 
egiten ari da, ¡goera guztian grabatzen eta argazkiak botatzen. 

Hirugarren egunean lan dezente daukagu, Big Sur-etik, gure 
kanpamendu guztia jasota, Black Caveren goialderarte igo eta bi 
luze eskalatu, hurrengo kanpamendua Ciclope Eyes-en muntatu 
arte. Lortuko dugu, gauez iritsita bada ere. Egun logistikoa izan da 
eskalatzekoa baino, baina horrelako pareta batetan sartuta, ¡goera 
garbia egin nahi izan ezkero, kanpoko laguntzarik gabe, eskalatzea 
mobida guztiaren zati txiki bat besterik ez da. 

Laugarren egunean igotzen hasten gara goitik ateratzeko espe-
rantzan, baina ez dugu suerte hori ¡zango. Dolphin deritzon bidé 
honek daukan bigarren sabai ¡karagarria ¡kuskatu ondoren, Dolp
hin gainetik 4 luze bakarrik gelditzen direnean, eskura ¡kusten 
dugu gailurretik ateratzea. 

• AZKEN MOMEMTUKO USTEKABEA 
Lau luze baino ez, baina jakinaren gainean geunden gure gainean 
zegoen 26. luzean -printzipioz, 7b+ mailakoa eta zailen artean 
azkena zen horretan- ingelesen lehenengo errepikapenean zerbait 
apurtu zela eta maila hori baino gogorragoa atera zitekeela. Jaki
naren gainean bai, baina ez horregatik ustekabe gutxiago, ikusi 
genuenean luzearen maila 8b ingurukoa izan zitekeela eta, ondo-
rioz, bidearen luzerik zailena, bai eta, agían, Kapitainen momentu 
horretan eskalatu zitekeen libreko luzerik latzena ere izan zitekeela. 
Horiek hórrela, eguna Joan zitzaigun Ikerren jauzi baten eta beste-
aren artean zain, ez ginela handik aterako ikusita. Jaistea ere pasa 
zitzaigun burutik baina, egia esanda, bidé horrek ematen dituen 
jirabira guztiak kontuan izanik, ez dakit ¡ñongo aukerarik geneukan 
geunden lekutik, lurretik 750 metrora, jaitsi ahal izateko. Denbora 
asko eman ondoren lortu genuen pasatzea, baina luzea kateatu 
gabe. Berriro, gauez, gure azken kanpamendua izan behar zuena 
muntatu genuen luze honen bukaeran. 

• GAILURREAN, GAILURRIK CABE 
Hurrengo goizean, gure azken kanpamendua desegin gabe, eraba-
ki genuen gailurreraino gelditzen zitzaizkigun 3 luzeak eskalatzea 
eta, ondoren, berriro hamaketara jaitsi, deskantsatu eta, gero, 
aurreko egunean zintzilika utzitako luzea berriro egiten saiatzea. 

Iker eta ni neu goiz iritsi ginen gailurrera, jakinda, behean era 
askean eskalatu barik utzitako luze hura bukatu arte ez zegoela 
benetako gailurrik. Irrikan geunden hemendik ateratzeko, ez 
geneukalako ¡a indarrik ezer gehiagorako, baina ospatu gabe 
behera jo genuen Edu gure zain zegoelako. Han brometan ibili 
ginen, Eduri esaten bera gabe alde egiteko zorian egon ginela. 
Baina beheko luzea zain geneukan, eta kontutan hartuta Ikerrek ez 
zuela batere garbi ikusten librean eskalatu ahal izatea, txantxetako 
gogoak azkar joan zitzaizkigun. Pixka bat deskantsatu, jan, eta 
gure azken Red Bulla hartuta, luze madarikatua probatzera rape-
llatu genuen. Probatzen luze eman ondoren, berehala ulertu nuen 
Ikerren zorion garrasiak luzea librean atera zela esan nahi zuela. 
Hortik kateatzerarte oraindik orduren bat pasatuko zen. Hain zuzen 
ere, 7:00ak ziren luzea librean eskalatu eta, zorionez, garrasika, 
bidearen era askeko eskalada ospatu genuenean. Hamaketan zer-
txobait hitz egin ondoren, paretan beste gau bat ematea erabaki-
tzen dugu; hau da, bosgarrena. Agían izango genuen gailurreraino 
¡risteko astirik, baina ez genuen konplikaziorik izan nahi, argi gabe, 
gailurrean lo egiteagatik bakarrik. Pozik geunden eta usté genuen 
gure igoerak beste amaiera bat merezi zuela, egun argitan lasai 
ospatzearena, alegia. 

• GAU ERDIAM HAMAKAK BUELTA EMAN, 
BENETAKO GAILURRA ETA JAITSIERA 
Hórrela oheratu ginen, irribarrea ahotik kendu gabe, gure lorpena 
dastatzen. Hori gaueko 2:00ak arte izan zen; orduan, oraindik 
esplikaziorik aurkitu ez diogularik, hamakak buelta eman eta, arne-
setatik helduta, behera begira gelditu ginen, 750 metrora dagoen 
ibaira begira. Egundoko sustoa hartu ostean, ez dago esan beha-
rrik ez genuela lo gehiegirik egin hurrengo egunean, goizeko zaz-
pietan, mugitzen hasi ginen arte. Bi ordu geroago, gure hiru gor-
putz astinduak bidetik atera eta gailurrean besarkatu ziren, gauzak 
ondo egin ondoren, dena ondo ateratzen den gutxi horietan beza-
la. Horrelakoa da mendia, eta momentu horretan gozatzea tokatu 
bazen, beste batzuetan sufritzea; bizitzan bezala, beraren islada 
baita. Horregatik dirá hain handiak horrelako momentuak. Baina 

• Eneko ayuda al petateo durante la superación del gran techo perfecto de The Black Cave. Al fondo una cordada llegando a Big Sur 
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m Ultima cena en la pared. A la mañana siguiente, después de seis intensos días, saldremos por arriba 

mendiak behean bukatzen direnez, oraindik lau orduko jeitsiera 
neketsua geldituko zaigu, leher eginda, dagoeneko urik gabe eta 
¡ndarrez oso eskas... 

V Í A E L " M I M O " . I T I N E R A R I O 
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' ,-'• THE BIACK CAVE 

CURE LEHEMEMGO AGURRA ETA EZ AZKEMA 
Y O S E M I T E R I 
Maiatzaren erdialdera, gure etxea izan den parkea uzten dugune-
an, Toloume Meadows ¡nguru liluragarritik, bukatu berri dugun 
azken proiektu polit honetaz gure lehenengo gogoetak etortzen 
zaizkigu burura. 

Guretzat sekulako erronka izan zen Yosemitera egindako lehe
nengo bidaian El Niño bidea burutzea. Azkenean, gogo guztiak 
jokoan jarrita, bidearekin batera geure buruak pixka bat aurrerago 
eramatea lortu genuen. Ez zen erraza izan hain bihurria den bidé 
horretan 150 kiloko zama mugitzea, ezta kapitaina librean eskala-
tzea ere; baina lan handia egin ondoren eta suerte puska batekin, 
helburua bete egin genuen. Ikerrek, guztia kateatuta eta nik, ahal 
izan nuen gehiena, baina, finean, bion artean osatutako taldeak, 
hainbeste amestutako helburua aurrera eramanez. Suertea ezin-
bestekoa izaten da mendian, eta guk kasu honetan suertea lagun 
izan genuen. 

Osagai horiekin guztiekin, "7 pareta 7 kontinente" gure proiektu 
ilusioz betetakoari lehenengo harria jarri diogu. Bigarren zita 
Naranjo de Bulnesko mendebaldeko horman, Zunbeltz bidé eus-
kalduna librean ateratzea alegia. Nork jakin, berriro suertea gure 
alde izanez gero... ü 

• Eneko (izdaj e Iker ¡dchaj celebran el triunfo en la cumbre de El Capitán 


