
Sarrera 

DA honetan badaramatzat egun batzuk Pirinioetan han
hemenka, azkeneko egun bietan Estatseko hirumilako guztiak 
eta Aigüestortes i Estany de Sant Maurici parke nazionala 
bisitatu eta gero, Pont de Salenques ingurura etorri naiz 

berton gaua pasatzeko asmoz. Lotara joan baino lehen abiapuntua 
aztertu eta biharko irteerako janaria prestatzen dut. 

Banuen gogoa Aneto inguruan dauden mendi hauek bisitatzeko, 
pasa den urtean informazio ugari bildu nuen ibilbide basati honi buruz, 
eta gaur aurretiaz planifikatutakoa mendian martxan jartzeko garaia da. 
Russell gailurretara igotzeko bid e arrunta Vallibiernako ibarretik 
abiatzen da, gero Ibón de Llosastik pasatu ondoren, azkeneko kanal 
harritsua hartzeko. Autobusa erabiltzen da norma lean desnibel zati bat 
ekiditeko eta nahiko ibilbide erabilia da mendizaleen artean. Nik beste 
ibilbide erakargarriago bat erabili nahi dut, ordea, Salenquesko haran 
basatitik igotzen den bidea, Pont de Salenquestik abiaturik. Ni re 

helburua mila eta zortziehun metro gorago dago. Egun luze eta 
izugarri hau hastera doa. 

Egunean zehar hirumilako hauek bisitatzeko asmoa dut: 
Punta Russe/1 Oriental (3034 m) 
Aguja Russe/1 Superior (3146 m) 
Russe/1 SE (3205 m) 
Pico Russe/1 (3207 m) 
Punta Brecha Russe/1 (3192 m) 

Abiapuntua 

Salenques ibaia bukatzen den tokitik abiatuko gara. Bertara 
heltzeko Vielhatik N230 errepidea jarraitu behar dugu 
hegoalderantz (Pont de Suert). Tunela pasatu eta urtegira heltzean 
autoa uzteko aukera dugu. Aterpe libre bat ere aurkituko dugu, 
baina egoera larrian dago, zikina eta hautsia. Ni k gaua belarraren 
gainean pasatu nuen izarren azpian. 

lbilbidea 

05:25 (00,0 km) e:> lratzargailua "oihuka" hasi baino lehen jaikitzen 
naiz. "Logela" txukundu eta txangorako prestatu ondoren, Pont de 
Salenques (1450 m) utzi eta ibarrean gora noa. Salenquesko 
amildegitik igo behar naiz. Hori horrela izanik, lehenengo zati 
honetan ibilbide laburreko seinaleak jarraituko ditut (PR, margo zuri 
eta horiak). erreka neure ezkerraldean utziz. Bide arrastoa ondo 
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markaturik dago eta nahikoa dut frontalaren la u ledekin gau itxian 
aurrera egiteko. 

06:05 (02,2 km) ~ Salenques erreka zeharkatzen duen zubi batera 
heltzen naiz. Gurutzatuz gero GR11 iraupen luzeko ibilbidearekin bat 
egingo nukeen. Oraingo honetan, zubia ezkerretara utzi eta zuzen 
jarraitzen dut. Hala ere, espero dut ordu batzuk barru zubi horren 
aldamenetik berriro pasatzea. Bidea malkartsu jartzen da eta ni re 
eskuin aldetik gainditzen du Pi ur-jauzia. 

Aldapa atzean utzi eta Salenquesko ibarraren muinean sartzen 
naiz. Hasieran errekatxo ugarien artean nabilenez, daramadan 
botila urez betetzeko aprobetxatzen dut. Momentu honetan 
egunsentiaren lehenengo izpien argitasuna baliatuz, linterna 
gordetzen dut. 

Amildegian gora noa. lbilbide basatia izan arren, ondo 
markatuta dago harri multzoekin. Berehala ikusten ditut gaurko 
helmuga diren gailur garaiak. Errekatik zihoan ura bapatean 
desagertzen den toki batetik pasatzen naiz. Dena granitozko bloke 
handiz beterik dago. 

07:55 (05,6 km) ~ Erreka urtsuak berriro agertu dira. Harritzak 
atzean utzi eta ora in belarrez beteriko zelai baten gainean nabil. 
Momentu honetan (2045 m) Salenques lepora doan bidea 
aldamenean utzi eta neure ezkerrean dagoen aldapa malkartsutik 
gora noa. Tarte honetan cairn gutxi ikusten dut. Ezkerretik 
eskumara gora egiten duen zeharkaldi bat egiten dut, eskegita 
dagoen zirku txiki batera heldu arte. 

Zirkua gurutzatzen duen ur-jauzia gurutzatu eta eskumatik 
ezkerrera aurrez-aurre dudan malda gainditzen dut. Harri multzo 
batzuek erresaltea gainditzen laguntzen didate. Lakuez beteriko 
lautada batera heldu naiz eta horien ondoan eraikuntza berezi bat 
dago. 

09:15 (07,1 km)~ Aterpe pribatu (2400 m) baten ondotik igarotzen 
naiz. Salenques ibarreko jabearena da. Ez du zirrikiturik barrura 
sartzeko, baina azpialdea laua du eta bertan gaua pasa liteke. 
Eraikuntzako ura daramaten tutuak jarraitzen ditut lautada gurutzatuz. 
Hurrengo jomuga aurrean dudan mal da belartsuan dago. Hura 
gainditu eta harriz beteriko zirku batekin topo egiten dut. Tartera nahasi 
hau gurutzatu behar dut. 

Zati honetan ibiltzea nekeza da eta harriz harri saltoka ibili beharra 
dut, ahalik eta altuera gutxien galduz. Aurrean dudan tximiniarantz 
noa. Tximinia azpira heldu naiz eta bigarren graduko eskalada erraza 
dut aurrean. Gainditu eta maila batera heltzen naiz. 

Puntu honetatik ezin dut ikusi neure abiapuntua. Astindu galanta 
daramat gainean. Horizontalean noa bigarren kanal bat bilatzera, 
lehenengo tximinia baino luzeagoa dena. Bigarren graduko eskalada 
pausu batzuk igaro eta gero, ertz harritsura heltzen naiz, gaur egingo 
dudan lehenengo tontorretik metro gutxira. 

11:20 (09.4 km)~ Punta Russe/1 Oriental (3034 m). Aldamenean 
dudan Salenquesko ertzak erakartzen du nire arreta. Hirumila metroko 
orratz horiek erakargarritasun berezia pizten dute nire barnean. 
Hegoaldean ikus dezaket nondik jaitsiko naizen Russell gailur hauek 
egineta gero. Geldialdi labur bat egineta harri artean igotzen jarraitzen 
dut ertzen elkargunera heldu arte, Russe/1 SEra ha in zuzen ere. 

Puntu honetan hegoalderantz desbideratzen naiz, erresalte bat 
destrepatu (11) eta kanal ezegonkor batera heltzen naiz. Hemendik igo 
nahi dudan orratz iluna ikus dezaket, Aguja Russe/1 Superior da. Kanala 
bi blokek eteten dute. Lehenengoa eskumatik destrepatzen dut (11) eta 
bigarrena ezkerretik. Behera helduta, ez dago inolako zailtasunik 
orratzaren azpian jartzeko. Baina lehenago, mendi liburuetan agertzen 
den lepo txiki honetako blokea ikustera noa. Liburuen a rabera posible 
da blokearen azpian geratzen den zulotik igotzea (lsardseko lepotik 
etorriz gero), baina nik uste dut estuegia dela. 

Orratzaren azpitik tontorreraino granitozko harri sendo artean doan 
bigarren graduko eskalada erraza geratzen zait. Lehen orratz batera 
heltzeko, ezkerretik (ekialdea) pausu horizontal batzuk emanez 
bordeatzen dut. Eskuen laguntzaz azkeneko eskaladatxoa gaindituta 
heltzen naiz tontorrera. 

11:20 (10,2 km) ~Aguja Russe/1 Superior (3146 m). Argazkia atera 
eta igo naizen tokitik jaisten naiz. Gero berriro gainditzen dut lehen 
jaitsitako ka na la. Eskalada pausuak erraz egiten ditut gorantz. 

Berriro ertz elkargunean nago. Orain mendebalderantz noa, eguneko 
hirugarren gailurrera berehalaxe heltzeko. 

12:45 (10,5 km) ~ Russe/1 SE (3205 m). Zer edo zer jaten dudan 
bitartean, oinetakoak kentzen ditut berotutako oinpeak freskatzeko 
asmoz. Hemendik Pico Russellera doan ertzak zirarra eragiten dit eta 
Pirinioetako sabaia ikusgai dago: Aneto. 

Hegoaldetik ertza ekiditen duen bide arrastoari jarraituz ekiten diot 
bidaiari. Pico Russe/1 azpian galduta dagoen frantziar mendizale 
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batekin topo egiten dut. Ni re frantses eskasarekin 
gailurrera doan bidea erakusten diot. 

13:10 (10,8 km) e:> Pico Russe/1 (3207 m). Beste 
mendizale batekin nagoela aprobetxatuz, argazki bat 
ateratzen dit. lnguruan dudan ikuspegi ederraz gozatu eta gero, 
mendebalderantz doan ertza jarraituko dut, bloke handien gainetik 
salto ka. 

13:35 (11,5 km) e:> lnolako zailtasunik gabe Punta Brecha Russellera 
(3192 m) heltzen naiz. Margalida tontorrerantz doan ertz zatiak zailtasun 
nabarmenak ditu eta ni k argazki batzuk atera eta etorri naizen tokitik 
bueltatzen naiz Russe/1 SEra doan bide arrastora. 

14:10 (12,2 km) e:> Russe/1 SE (3205 m). Altuera pixka bat galdu 
ondoren berriro ertzak elkartzen diren tokira heldu naiz. Oraingo 
honetan ekialderantz jaisten den kanal aldapatsu batetik joango naiz. 
Kontuz joan behar da, puskatuta dauden harri txikiz beterik baitago. 
lbilbidea ondo jarraitzen da, cairnekin markaturik dago eta. 

Kanaletik irten eta gero, eskumarantz noa harritza baten bila. Behean 
bloke erraldoiz beterik dagoen lautada bat zain dut. lsardseko lepora 
heltzen naizen heinean bidea hobetuz doa. Lepo hau metalezko poste 
batekin markaturik dago. Bero itogarria egiten du eta eztarria lehortuta 
daukat, baina nahiz eta erreka arrastoren bat bilatu, ez dut zorterik eta 
egarri izugarriarekin gelditzen naiz. lnertziarekin noa bi ibarrak banatzen 
dituen lepoa hegoalderantz jarraituz. Zati ha u ondo markaturik dago 
eta Vallibierna aldetik doan mal da zeharkatu eta gero, izen bereko 
lepora heltzen naiz. 

16:00 (14,6 km) e:> Vallibierna lepoa (2732 m). Russell kondearen izena 
daramaten "hirumilakoei" agur egin eta GR11 ibilbidearekin bat egiten 
dut. Puntu honetan gihar nekatuak indarberritzeko etenaldi bat egiten 
dut. Justu une honetan bikote germaniar bat agertzen da. Pirinioa 
zeharkatzen duen ibilbidea egiten ari dira. Dudan janari apurra ematen 
diet, nahiko gose baitira. Haiek, berriz, irribarre bat bueltatzen didate, 
"ummm txokolatea!! !" esanez. lngelesez solas egin ondoren neure 
bidea segitzen dut hegoekialderantz. Haranaren erditik noa beherantz 
Cap de Llauset lakuaren bila. Erdibidean zorutik irteten den ur jario fin 
bat aurkitzen dut. Primeran!!! Ur erreserba betetzeko aprobetxatzen dut. 

Lakua eskuinaldetik pasatzen dut seinale zuri-gorriak jarraituz. 
Aurrean ehun metroko desnibela duen aldapa galanta dut. Honek 
gaurko egunean igongo dudan azkeneko lepora eramango nau. 

17:25 (16,5 km) e:> Collet deis Estanyets lepora (2524 m) heldu eta 
gero, bestaldean Estanyets d'Angllos laku txundigarriak daude. 
Hemendik aurrera bidea oso ondo markaturik dago eta poliki-poliki 
altuera galduz doa. Laster Angllos haraneko lakuak agertzen dira. 
Paisaia honek ez du zerikusirik Russell tontorren inguruan dauden 
harritzekin. Hemen belarra eta lakuak dira nagusi. 

18:20 (18,6 km) e:> Angllos aterpearen (2240 m) aldamenetik 
igarotzen naiz. Oraindik lautada luze bat dut aurretik basora heldu 
baino lehen. Zuhaitz artean hasten da amildegiaren barrura 
era mango nauen bide malkartsua. Adi, beraz! Beheko a Idean pinu 
sikuak atzean utzi ondoren, jaioterria gogoratzen didan baso 
hezean sartzen naiz. 

19:40 (21,8 km) e:> Goizaldean alde batera utzi dudan zubiaren 
ondotik (1630 m) igarotzen naiz. Bertan dagoen jezarleku bat 
aprobetxatuz, geldialdi eder bat egiten dut jarraitu aurretik. 
Geratzen den ibilbidea oso erosoa da, tarte honetan nire 
ezkerraldetik jaisten den Salenques errekaren soinua izango dut 
lagun. 

20:15 (25,0 km) e:> Egun neketsu baten ondoren, Pont de 
Salenquesera (1450 m) heltzen naiz, pozez gainezka. Egun 
ikaragarria izan da! Opor txiki hauek oraindik ez dira bukatu. O rain 
Benasquera noa kotxez, bertan Patxirekin bat egingo baitut. 
Gizagaixoa! Gaur ni re hitz jarioa jasatea tokatu zaio: hiru egun 
daramatzat bakar-bakarrik. Berehala izarrez beteriko zeruaren 
azpian dagoen Senartako zelaian etzaten gara, bihar egun berezi 
bat izango da eta. o 

Datuak 
Distantzia: 25 km 
Desnibela: 2200 m (igo) 
Denbora: 14:50 (geldialdiak barne) 
Zailtasuna: Bigarren graduko pausu batzuk igaro behar dira 
(PD), Russe/1 Orienta/era eta Aguja Superior Russellera 
heltzeko. Horrez gain, ibilbide oso basatia da, eta aurrera egitea 
zailtzen duten harritza ugari zeharkatzen dira. 
Kartografia: Aneto-Maladeta E-25, Editorial Alpina. 
GPSan erabilitako mapa: Topo Pirineos 2.7 
(http://www.topopirineos.blogspot.com). 
Gaztelaniazko bertsioa: 
http://igertu.blogspot.com/2009/09/20090822-punta-russell
oriental-3034m.html. 


