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RESUMEN 

URANTE los casi cien años de escalada vividos en 
el Picu muchos han sido los hitos marcados por los 
escaladores vascos a lo largo de sus vertientes. Ora 
henchidos de gloria, ora llorando la tragedia, 

década tras década nuestros deportistas han ido forjando 
gran parte de la historia del último siglo en Vega Urriellu. 
La última aportación ha venido de la mano de los 
hermanos gasteiztarras Iker y Eneko Pou con la culminación 
de la segunda etapa de su proyecto "Siete paredes, siete 
continentes". El 11 de octubre, tras liberar los 320 m de 
Zunbeltz hacían cumbre en el Naranjo, donde entre otros 
les esperaba Pedro Udaondo, que a sus 69 años firmaba su 
ciento decimonovena ascensión a tan carismática cima. 
Pasado y presente del Picu, las puertas al futuro estaban 
abiertas. 

Bihotzak motxilak beste kargaturik Urrielluko aterpea atzean uzten 
ar¡ gara. Gaua baino arinago jaitsi nahi dugu. Presaka, pozik, erre-
buelta bakoitzean atzera eta gora begira. Bostehun metroko arras-
toaren taupadak geure baitan ¡rakiten ari dirá oraingoz. Asmo 
berrien jario etengabea, hona eta hará, gora eta behera, orain izo-
tzetan, gero atxetan, aldats behera emozioa azalean... 

Hogei urte dauzka, baina hala ere badu zaharroi zer irakatsi. 
Zirrarrak busti dio irrifarra. Aintzaneren maikoek gure begiak eta 
bihotzak garbitu dituzte. Zoriontsuak gara. 

• M A M U T Z A R R A EZAGUTZEM 

I r a i l a k h o g e i t a sei 
Arrastiri ikusgarria. Iban, Iker, Eneko eta laurok martxan jarri gara 
motxila astun baña zamaturik. Tenerosara heltzerako gizon ileur-
din eta zaildu batek agurtu gaitu; Pedro Udaondo da, inguru hone-
tako historiaren zati handia. Berriketa gutxi, egun argiz helduko da 
aterpera. Besteok, berriz, Mandi eta aterpeko guztien adarjotze 
galanta jasoko dugu, izan ere ozta-ozta iritsiko baikara afaltzeko 
garaiz. 

Hamakak norman dirau. Haize zakarra eta hotza dabil. 

I r a i l a k h o g e i t a z a z p i 
Haize hotsak galerazten dit loa. Hamakak dantzan ¡garó du gaua 
eta horrelaxe jarraitzen du egunsentian ere. Ez da giro haizeare-
kin, eta Poutarrak arduratzen hasi dirá: auskalo hamaka eta bertan 
utzitako materiala ñola dauden. 

Kostata abiatu gara Zunbeltzen hastapenera. Bermejako zapaiak 
kokildu ñau. Hotza hezurretaraino sartzen da, iraila izan arren. 
"Principado de Asturias" bidean diardu kataluniar bikote batek. 

Plumiferoa jazten du lehenengo bileran 
aseguratzen ari denak. 

Hau da hau hotza! 
Berrehun eta berrogeita hamar metro 

gorago hasiko dute Poutarrek gustoko 
lana. Orain erri tual astunari ekingo 
diote. Luzez luze soka finkoetatik juma-
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reatu eta petatea ¡go beharko dute.Lan neke eta gogaikarri hori 
egiten duten bitartean Iban eta biok disfrutatzen ari gara, filma-
tzen eta argazkiak egiten. 

Lanak emango dizkio seigarren luzeak Enekori. BMera atondu, 
soka finkoa jarri eta berriro hamakara. Gabon eta bihar arte. 

Irai lak hogeita zortzi 
Aurrez aurre ditugu anaiak, bileratik ateratzekotan harrapatu dugu 
Iker. Hotzak hotz, seigarren luzea liberatu du jada. 

Beldurra eta hotza, tentsio ikaragarria. Ikerrek mugimenduak 
asmatu behar izan ditu zapigarren bilerara helduko bada. Zunbel-
tzeko azken luzeari ekin diote anaiek, baita liberatu ere. Mamutza-
rra ondo ezagutzen dute jada. 

Egun osoa eman dugu ¡tzalean, Iban hotzak kuzkurtuta dago eta 
ni ez naiz gauza grabatzen jarraitzeko: agur bikote. 

• BEHIM BETIKO FROGA, AZKEN AUKERA 

Urriak zortzi 
Arratsaldeko hiruretan iritsi gara Pandebanora, berandu. Ez dugu 
mandorik zama ¡gotzeko. Grabatzeko gutxieneko materiala jaso 
dugu: hiru kamara, b¡ trípode, bateriak, zintak, mikroak etab... 
Berriro ere karga-karga eginda abiatu gara. 

Zalantza da nagusi geure baitan, beste trabarik jasango ote 
dugu?: matxura izan dute Poutarrek Cabralesko errepidetik gora; 
etbko metereologoak igarritakoa beteko ote? Hamaka eta bertan 
utzitakoa erabiltzeko moduan egongo ote da? 

Horrelaxe goaz, norberak bere beldurrak menderatu nahian. 
Carlosek prestatu digun afari pipertuak ez dizkigu barrenak baretu. 

Urriak bedaratzi 
Zazpi t'erdiak, bi gradu zero azpitik. Sukaldea urez gainezka dago. 
Eneko eta Iker giharrak berotzen hasi dira. Denok dakigu hauxe 
¡zango déla azken aukera, urduri gabiltza, baina ez dugu umorerik 
galtzen. Hamarretarako sukaldeko ur jarioa moztea lortu dugu 
iturgin lanetan jardun eta gero. 

Hamaiketan hormarantz abiatu gara. Aterpetik hormaren oina-
rriraino Gotzon Arribas kamera dugu zuzendari: honako plano 
zabal bat, ... bestelako plano itxiagoa, ... errepikatzeko... 

Ordu batean, lau gradurekin, Ikerrek lanari ekin dio. Ez dago 
atzera egiterik 

"Aupa Iker, segi, eutsi, ...aupa txiki". Aintzane, Miguel eta Juan-
ra animatzaile figurante, Gotzon eta biok kamera, Eneko zuzendari 
eta Iker aktore. 

8a /8a+ eko luzea menderaturik dute, lagunek animatzen dihar-
dutela ez du ematen goimendiko eskalada ikaragarriari hasiera 
eman diotenik. Bileran hasi da berotzen gorputza. Eneko bertara 

heldu orduko giroak agintzen du berriro, ezin atzamarrak berotu. 
Aurre egin behar dio ilegorriak bigarren luzeari. Animo hotsen 

artean Enekoren ahots orekatuak agintzen du. Metroz metro gora 
doa Iker eta pasarterik zailenean somatzen dugunean deiadarrak 
areagotu ditugu. Eskuin hankaren irristak aurreratzen digu erori-
koa. Garrasi lazgarriaz hotza madirakatzen duela presioak jota 
dago Iker. Egoera honetan badakigu zer ondorio ekar lezakeen 
eroriko batek, baina Eneko eta Ikerren dohainak ez dira bakarrik 
fisikoak, batik bat mentalki dira gogorrak. Bilerara itzuli, anaia 
nagusiarenak entzun eta bigarrenean kateatuko du 8b+eko luzea. 
Erronka menderatzen hasia dute. 

Aurretik hirugarren luzea dute, 8a zailtasunekoa, eta bilera esku-
ratzeko gainditu behar den arteka blai eginda dago. Beste behin 
hutsaren beldurra sentitu dute, aseguru gutxi eta ahulak aurkitu 
dituzte hirugarren bilguneraino. Urrutitik ez du zaila ematen, doto-
re gailendu du Ikerrek. 

Gaur hamakara heldu behar zuten eta luzerik zailenak gailendu 
dituztenaren jakinetan helburua lortutzat jo dugu. Ez ordea Enekok 
eta Ikerrek, eurek jakin ondo baitakite helmuga tontorrean dagoela 
eta bidé barrenak ez direla samurrak ¡zango. Izan ere, 7b+ mailako 
bi luze falta zaizkie hamakara heltzeko. 

Laugarren luzeko erdia gaindituta Ikerren larritasunak piztu gaitu. 
Atzera egiten du, atzamarrak hotzituta ditu, ez du mugimendurik 
gobernatzen. Enekoren izena entzuten da eta hegaldiaren bukaera 
ez da inoiz insten. Hará! Danbada ozenak kikildu gaitu. Burilak ez du 
eutsi eta hamar metro beherago buruz jo du horma. Enekorengan-
dik metro gutxira zintzilik, buruz behera jiraka, atzeraka eta kexuka 
dago Iker. Luze, oso luze bizi ditugu segundo hauek. Beldurrak gain 
hartu digu. Ordea, Enekok berak lasaitzen gaitu, bideratu du egoera, 
berriro. Mutur bakarreko sokak ez du logikarik. 

Adorez gainezka baina aseguru bat gutxiagoz menderatu du 
laugarren luzea Ikerrek. Iluntasuna abailtzen ari da Urrielluko ¡ba
rrean. Bostgarren luzea biharko utzi beharko. 

Hamakara jumareatu eta eguneko azken aurreko ezustea: hama
ka suntsituta dago, mailua haizeak eraman du, lozakuak eta plumi-
feroak bustita daude... gau ederra pasako dute gasteiztarrek. 

Gaueko hamaiketan Enekorekin mintzatu naiz, ezbehar gehiegi 
pairatu dituzte, Iker ondo dago eta bihar gorantz jarraitu beharko 
dute. Gabon eta ondo lo egizue, arren. 

Urriak hamar 
Seigarren, zapigarren eta zortzigarren luzeak egingo dituzte bero-
tze aldera. Laugarrenak 7b+ mailako 40 metro baino gehiago ditu, 
denetan aurriskutsuena da honakoa eta atzoko beldurrak uxatze-
ko, egunaren hondarrerako utziko dute. Arratsaldeko seietarako 
Pikuko tontorrean elkarrekin ospatuko dugu garaipena. Baikorta-
sunak jotako nahia, usteak erdi ustel. 
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Gaur aterpearen ondotik grabatuko dugu. Eguzkiak laster iratza-
rri gaitu, forroak erantzi, azala kremaz igurtzi eta txanoen babes-
pean paretako itzal gelatuari so emango dugu eguna. 

Seigarren luzea: 7b. Gosari ederra gero!. Kirolari apartak baino, 
zertxobait gehiago behar dute izan horiek! 

Zazpigarren luzea: 7b+. Sokaren eta espresen ¡gurtzia saiesteko 
bideari beste aldaera bat asmatu beharko diote, ez horregatik, 
errezagoa. Nahi baino lasterrago doakigu denbora Urrielluko 
belardietan.Gure asmoak bide okerretik doaz, ez dira, behintzat, 
egun argiz jomugara helduko. 

Zortzigarren luzea bukatzear daude. Eguzkia biziki bilatzen ari 
dirá, b¡ egunez ez dute printzarik jaso eta. Lumazko jakarekin 
edota bi forrokin dihardute, Ikerrek berogailu kimikoa erabili behar 
izan du sarritan. 

Eguzkitan gaude eta hala ere jasaten ari diren hotzak ikaratzen 
gaitu. "Aupa txiki ! Eutsi Eneko!". Paretan daudenen animoak 
berotzeko asmotan ez diegu geure eztarriei atsedenik ematen. 
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Bukaezinak suertatzen ari zaizkigu azken metroak, berriro ere ase-
guru faltak moteldu egin du eskaladaren martxa. Atzoko kolpea-
ren hondarrak dira hauexek. Helburua ez dago urruti. Zunbeltzeko 
azken bilgunean daude biak. Orain hamakara jaitsi beharko dute 
eta atzo egin gabe utzi zuten bostgarren luzea bete beharko dute. 
Gaur irteteko asmoa baztertu dute jada. 

Bostgarren luzea: 7b+, 40 metro. Laugarren luzean izandako 
erorikoa ernarazten zaigu. Maratoian helmuga eskura ikusten due-
naren antzera argi eta zuhur ibili beharko dute anaiek. Hainbeste-
ko lañaren saria eskura dute. Urduritasuna zokoratuta, kareharriak 
ezartzen dien 40 metroko eskalada teknikoa menperatu dute. Zun-
beltz liberatu dute Pou anaiek.Oskorri arranditsua oparituko digu 
Naranjok bere inguruan gabiltzanoi. Gabon, bihar tontorrean elkar 
besarkatuko dugu. 

Urriak hamaika 
Hamar t'erdietan tontorrean gaude. Aintzaneren estreinekoa da 
Pikun, pozarren dago eta are pozago egongo da Iker ¡kustean. 
Hamaiketarako lotu gara Eneko eta Ikerrekin. Miguel eta biok 
Rabada-Navarrotik jaitsiko gara azken luzeak grabatzeko. 

Santutxuko koadrila eta lekeitiar bat heldu dira tontorrera, ber-
tsotan hasi dira Poutarrak laudatzen. 

Roca Solanon agertu dira anaiak. Hotzak eta nekeak jota ikusi 
ditugu baina tontorraren usainak eta elkar ¡kusteak irriñoa berotu 
diete. Oraingoan bai, azken bi luzeak falta zaizkie soilik. Zorionta-
sunak laster estali ditu estuasunak. 

Gizaki-erronka baino gehiago da Poutarrek burututakoa, Naran-
joko historian lorpen ikaragarria sinatu berri dute gasteiztarrek eta 
horren lekuko Pedro Udaondo izan da. Pikosetako gailurrik adie-
razgarrienean uztartu dira iragana eta oraina. Udaondok bere 
garaian egin zuen bezala, orain Poutarrak dira eskaladako bide 
berriak jorratzen eta zabaltzen ari direnak. ü 


