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ASPALDITIK nengoen Turtziozko topa
ketetara etortzeko gogoekin, aurreko 
urteetan ezin izan bainuen parte 

hartu. Azkenean, aurten izan dut aukera eta 
nire lehen aldia berezia izan da. Etxetik hur
bil eduki arren, gutxi ezagutzen dudan 
eskalada eskola da hau, benetako aukera 
bistaz eskalatzea gustukoa dugunontzat. 
Eta hori izan da, hain zuzen, topaketetako 
txapelketa egunean egindako apustua, aha
lik eta bide gehien bistaz eskalatzea. 

Goiz hasi dugu eguna, eta eguzkitsu 
datorrela dirudi . Bertoko fanatikoek eskala
tzeko bero gehiegi egingo duela diote, 
halako eguzkiarekin zaila izango dela Tur
tziozko plaka-tente horietatik igotzea. Ez dut 
uste arazorik edukiko dudanik, nire gorpu
tzak berotasun puntu hori behar baitu har
kaitzean gustura sentitzeko. Hormen oinal
dean giroa alaitzen doa, gero eta eskala
tzaile gehiago, eskalatzaileen lagunak, 
argazkilariak, gurutze gorriko gazteak ... 
Egun bikaina lagun artean igaroko duguna. 

Bide erraz pare bat eskalatu ostean, pres 
tsentitzen naiz helduleku txikietatik estutze
ko eta "Savage" izeneko bidea aukeratu 
dut nire mugak non dauden ikertzen haste
ko. Hau bide berezia, bai. Helduleku txikie
tatik tiratzea baino, gorputzaren kokapen 
egokia eta oreka bilatzea eskatzen du eska
lada honek, zaila izanik ere, aldi berean oso 
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erakargarria, ez baita Turtziozko ohiko eska
lada estiloa. Katera heltzea lortu dut pozik 
eta energia berezi bat sumatu dut gaur, 
bereziki arina eta moldagarria sentitzen 
naiz harkaitzarekin bat egitean . Zaila da 
harkaitza laztantzean eta honek era berean 
erantzuten dizunean sentitzen dena lerro 
hauetan azaltzea, baina benetan diotsuet 
zoriontsu sentitzen garela une horietan. 

Jabi, Jon, Eneko, Kris, Ruben .. . sokakide
ak aldatuz doaz. Batekin, bestearekin, barre 
algarak, animoak ... Eguna aurrera doa, 
baina oraindik orduak ditugu eskalatzeko. 
Eguneko erronka handienari ekingo diot 
benetan kontziente izan gabe: Aritziok eki
patutako "J immy Hendrix" bid e aluzinan
tea lturburu sektorean, 30 metro luze. 
Barruan dudan guztia eman behar izan dut 
goraino heltzeko, eta hemen bai helduleku 
txikietatik tiratu behar izan dudala! Badiru
di indarrek ez dutela gaur askoz gehiagora
ko emango, baina gogoek sarritan mirariak 
egiten dituzte eta sorpresak egongo dira 
oraindik egunaren amaieran. 

Krisek "Malkoak" bidean borrokatu du 
nire atzetik, bai eta goraino heltzea lortu 
ere. Ruben "Lehendakari Kolumnari" bide
an aseguratu dugu eta bere trebezia ederki 
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erakutsi digu, ez baitu izerdi tantarik bota 
behar izan bide ikaragarri hau eskalatzeko. 
Eguzkiak alde egin du jada eta jasotzeko 
unea iritsi dela dirudi. Kris, Ruben eta hiru
rok bakarrik gelditu gara eta beste guztiak 
herrira jaitsi dira. Oharkabean nire begira
da Lehendakariren ezkerreko plaka grisera 
desbideratu da. lluntzen ari da eta ia argirik 
ez dago, baina agian nahikoa izango dut 
Txirritak ekipatutako "Udaondo" bidea 
eskalatzeko. Lagunei esan diet bide bat 
gehiago eskalatuko dudala eta harridura 
aurpegiarekin begiratu didate. Hala ere 
berehala ekin diote ni aseguratzeari. Hasie
ra fisikoa txorreradun desplome batean eta 
pausu ederra gainditu behar da plakara 
sartzeko. Pixkanaka pixkanaka oinetako 
mugimendu oso teknikoak egin ditut bata 
bestearen atzetik, hori da nire estiloa: oinen 
gaineko eskalada eta atzamarrentzako hel
duleku txikitxoak. Hegan noala iruditzen 
zait. Ez dakit nola, oraindik ez dut oso ondo 
ulertzen, baina gora heltzea lortu dut erdi 
ilunpetan. 

Gaua heldu da ilargia lagun duela eta 
orain bai eskalada saioa amaitu zaigula. 
Ondorengo uneak lagun arteko giroan 
gozatzeko utzi ditugu: irabazle txapela jan
tzi, sari banaketa, afari herrikoia, eta festa 
alaia. Dantza eta dantza hurrengo eguneko 
lehen eguzki izpiek argitzen gaituzten arte. 

Zorionak antolatzaileei eta Turtziozko 
eskola ekipatu duzuen guztioi. Eskerrik 
asko benetan. o 
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1 ILARGI GAUA 6B+ 15m 

2 IHAUTERIA 6C+ 18m 

3 TRAGALDABAS 7A+ 20m 

4 EGUNSENTI 7C 20m 

5 REAL FORCE 8B? 22m 

6 GABARRA SUBMARINE 7B+ 25m 
7 LITTLE WATER 7B+ 18m 

8 t>ESPRESTIGE 7A 25m 

9 t>IEt>RO MALLORY 6B 22m 
10 TXAPAGORRIAK 7C 22m 

11 UNEA 7C 25m 
12 PLACER t>E ABORTAR ? 20m 
13 P. ABORTAR(BARIANTEA) 6C 22m 

14 EKOGRAFIA 6A 28m 

15 ZUAZUA SUA TA SUA 6A+ 30m 

16 TETE TXUPETE 6C• 37m 

17 JATXI 6C• 35m ,.. 
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