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lehiaketako hirugarren saria Arantxa Sorondo 

Pi-pi-pi-pi. .. pi-pi -pi-pi entzundakoan Oihanak sakelekoa 
eskuratu eta bertara ailegatu zen mezua irakurri zuen: 
"Betiko lekuan, etxeko lana k eginda': 

Ostegunero bezala, ilunabarreko 8:30ean, herriko 
ostatuan bildu zen kuadrila osoa . Elkar agurtu, hitz 
batzuk trukatu , bokatak eskatu eta berehala joan ziren 
harira: 

- Oihana, Odei ... zein erabaki hartu duzue aurreko 
ostegunean egindako proposamenari buruz?- Galdetu 
zuen batere kirolzalea ez zen Mikelek, bien arteko 
eztabaidaz leporaino zegoena. 

-Baina zer proposamen eta proposamen ondokoaz ari 
zarete? Ni ez nintzen aurreko astean azaldu eta ez dakit 
ezer-, kexatu zen Maddi. 

Bittorrek hartu zuen hitza. 
-Begira Maddi. Badakizu Odei eta Oihana etengabeko 

eztabaidetan aritzen direla mendizaletasunari buruzko 
jarduera egokienak, aberatsenak, emankorrenak. eta 
abarrez. Bada, txapa txaparen atzetik entzuten jardun 
ordez, proposamen bat egin genien aurreko 
ostegunean . Hots, aurki ospatuko den Hiru handiak 
ibilaldia biek ala biek egitea, bakoitza bere 
planteamenduetan oinarrituta eta, jarduera 
bukatutakoan, solstizioko testa ospatzen dugunean, 
beren balorapenak, sentsazioak eta abar gure aurrean 
azaltzea, guk hobeto ulertzeko eta ea etengabeko 
eztabaidak amaitzen diren. 

Entzun dezagun, bada, zeintzuk diren haien asmoak. 
Odei izan zen bere proposamena azaldu zuen lehena 

eta hitz gutxitan esan zuen berak Hiru handiak kirol 
jardueraren ikuspegitik egingo zuela eta prest zegoela 
esandako egunean bere balorapena, sentsazioak eta 
abarrak azaltzeko, baina baldintza batekin: gutxienez, 
balorapen edo sentimenduren bat gordetzeko 
eskubidea lagun taldearen aldetik onartua izatea. 

Oihana ere prest azaldu zen berarentzat hain 
esanguratsu eta maiteak ziren Aizkorri, Anboto eta 
Gorbeia mendietan barrena zeharkaldia egiteko , baina 
hiru egunetan jarraian egingo zuela adierazi zuen. 
Balorapena, sentsazioak eta halakoena onartzen zuen, 
baita Odeik hauei buruz erantsitakoa ere. Jantziko zuten 
elastikoan, Martxelen argazkia eramatea proposatu 
zuen Oihanak. Espetxean zuten lagun mina zen Martxel. 
Eta mendizalea gainera. 

Berehala jarri ziren ados. llunabar hartan ez zen 
aparteko eztabaidarik egon. Lagun taldeak oso afizio 
desberdinetako gazteak biltzen zituen (futbol zale 
amorratuak, kirolzale aktiboak. Kirola gorrotatzen zuenik 
ere bazen ... ), baina Oihana eta Odeiena entzun 
ondoren, umore onean eta adiskidetasun ezin hobean 
igaro zuten asteroko lagunen arteko elkarketa eta, 
etxerako bidea hartu aurretik, erabaki zuten Hiru 
handiak ibilaldiari buruzko balorapenen berri ekainaren 
20an emango zutela bi mend izaleek, Martxelen 
baserriko atarian solstizioa ospatzeko piztuko zuten 
suaren inguruan. 

IBILALDIA 

Ekainaren 13an ibilaldia hasi baino ordubete lehenago 
iritsi ziren bi lagunak Zalduondora, Euskal 
Selekzioaren elastikoa soinean, Martxelen irud ia 
inprimatuta erakusten zuena. 

Mentalki errepasatu zuen Oihanak motxilan zeraman 
guzia . Behar-beharrezkoak hartzen saiatu zen . lbilaldi 
luzea eta nahiko gogorra zenez, bizkarrean eramatekoa 
ando kalkulatu zuen. Bazuen eskarmenturik eta 
"portsiakaso"ak etxean uzten ikasita zegoen. 

Odeik, berriz, gerrian zeraman beha rrezkoa jotzen 
zuen guztia. Oso eskura kokatu zituen grabagailu tx iki 
bat eta antolatzaileek emandako "txipa'; kontroletatik 
igarotzean erakutsi beharko zuena. 

Bi lagunak Oihanaren argazki makinan gorde zuten 
abiatu baino lehenago elkarren ondoan ateratako 
argazkia. Elkar besarkatu eta "ando ibili eta ikusi arte " 
batez agurtu zuten elkar bi gazteek. 

Odei abiapuntura inguratu zen eta izarrez beteriko 
gau eder hura ibiltarien murmurioz bete zen . Giro epela 
eta tentsioak nabari ziren izerditutako askoren 
aurpegietan. 

Ekainaren 14an, OO:OOan abian jarri zuten 
antolatzaileek Hiru handiak ibilaldia. Odeik 
eskumuturreko kronometroa martxan jarri 
eta ibiltzeari ekin zion grabagailuari hitz 
egin eta gero. Lehenengo urratsak 
taldean eta lasai antzean egin 
bazituen ere, gaua izartsua zen eta 
kopetako argiei esker erritmoa 
biziagotzen hasi zen. Hasierako taldea 
taldetxo bihurtzen ari zen . 

Konturatzerako Aizkorrira iristear 
zegoen eta mendiaren harkaitz zuriak 
edertu egiten zituen tontorrerainoko azken 
metroak. Mutilak grabagailua atera zuen berriro 
eta zerbait esan zuen bertan. Arbelar aldera 
jaisten hasi zen beste askorekin batera, atzera behin 
eta berriro begiratu ondoren . 

Oihana, berriz, denak abiatutakoan eman zion hasiera 
ibilaldiari eta aurrekoen argien erreferentziak balio izan 
zion lehenengo kilometroak egiteko. Pozik zihoan eta 
gau epel eta izartsuak -nahiko ilargi distiratsuaz 
gainera-, Mikel Laboaren kanta ekarri zion gogora: 

Haize hegoa 
gau epela 
ilargiaren argi 
mutxurdinak leihoetan 
teilatuan katu bi 
bide ertzean zenbait kanta 
gau erdiz (arnoari) mendiari 
(Hargaiñeko) inguruko sorgin zaharrak 
keinuka ilargiari 
Sondeosera iristerakoan, adineko lau gizasemerekin 

egin zuen topo eta beraiekin iritsi zen Aizkorriko 



ttonttorreffi. Hanjendea 
agurtu eta bertan 
geratzeko asmoa 
azaldu zuen neskak. 
Bazekien paraje hartatik 
egunsentia ikusteak 
merezi zuela. Ez zen 
lehenengo aldia izango, 
baina berezia izango 
zela sumatzen zuen. 

Zakua atera eta 
Aizkorriko ermitaren 

babesean etzan 
zen, kanpoko 
aldean. Lo 

kuluxka bat egin 
eta momentu 

magikorako adi-adi 
jarri zen. 

Aketegiko damari 
hiru aldiz deitu 
zion, ea buru 

gainean kokatzen 
zitzaion, 

zegamarren 
siniskerak zioen 

bezala. Oihanak 
izugarri maite zituen 
Euskal Herriko 
leiendak eta 
mitología, Martxel 
lagunak bezala. Zein 
gustokoa zuen 

Martxel entzutea 
Euskal 
mitologiari 
bu ruz h itzeg iten! 

Jainko-jainkosen 
artean, Mari zen 
Oihanak maiteen 

zuena eta agian 

j,¡jiJ.~.V.. Ao Aketegin izango 
zen orain. 

Oroitzapen 
berezi bat izan zuen 

Martxelekiko eta soinean zeraman elastikoaren 
argazkia besoekin inguratuta lo seko geratu zen. 

Gauak egunari lekua egiteko ardua iristen ari zen eta 
ordurako Oihana, zakutik atera gabe, eserita jarri zen. 
Berehala konturatu zen ekia non zegoen, ilunpea handik 
argitzen joan baitzen. Poliki hasieran, baina gero eta 
azkarrago zabaldu zuen eguzkiak bere argia: lehenik 
gorrista, gero horitzen joan zen eta, azkenik, eguzkia azaldu 
zen mendiaren atzetik berak bultzatuta bezala eta dotare 
geratu zen bere mendebalderanzko bidean. 

-"Gaur berotuko du"- pentsatu eta albait azkarren 

abiatzeko prestatu zen. Te zurrupada eta frutu lehorrak izan 
ziren gosaritxoa eta goizeko 6:30erako Arbelar aldera 
zuzendu zituen bere pausoak (Kalkulu txiki bat eginez, Odei 
Mugarriluze eta Ventafría artean irudikatu zuen) . 

Eta halaxe zen. Erritmo politean zihoan Odei, 
kalkulatutako denboraren barnean. Gainera, arerioa 
kontrolpean zeraman. Oso gertu zihoazen bera eta bere 
lankide bat, beti harropuzturik eta adarra jotzen ibiltzen 
zitzaiona. Bi urte lehenago haren aurretik bukatu zuen 
ibilaldia eta Odeik arantza ateratzeko asmo garbia zeraman 
oraingoan. Fresko sentitzen zen. Arnasa eta pausoa erritmo 
egokian zeramatzan eta kopuru txikietan baina maiz jan eta 
edanez egin zuen ordura arteko bidea. Grabagailua atera 
eta Ventafríatik pasatzean, hitz batzuk bota zituen bertara. 
Minutu batzuk kontrolean, jan edanak hartu eta, luzaketa 
batzuk egin ondoren, hor doa berriz ere gure mutila! Ondo 
bidean, bost bat orduren buruan Anbotora iritsiko zen eta 
eguerdian Gorbeiarantz abiatuko zituen bere pauso eta 
ahaleginak. 

Arbelar, Urbia, txabolak, artzainak ... pago lerdenak, 
belardiak, zaldi, ardi, ezkila hotsak ... Bazegoen, bai, 
argazkiak ateratzeko gaia. Eta Oihana, "klik eta klik" aritu 
zen. Araba eta Gipuzkoako muga egiten duen mendiaren 
bizkar gainetik igarotakoan, paisaia eta ingurua biziki aldatu 
zen. 78 aerogeneradoretzarrek ateratzen zuten hots 
monotonoak ibilera bizkorrarazi zion Oihanari. Ur freskoa 
eskaintzen zion iturriari muzin egin gabe, atsedentxoa hartu 
eta ordura artekoak berrikusi zituen argazki makinaren 
"review" sakatuta. Ez zuen presarik eta kaieran idatzi zituen 
ordura arteko bibentziak. Ohartu zen Martxelen izena 
askotan aipatzen zuela eta egonezin moduko bat sentitu 
zuen. "Goazen" bat esanez abiatu eta, ibilian-ibilian 
Ventafríara iritsi zen. Jan, freskatu, ostatuan kantinplorak 
lepo kargatu eta inguruko pagadian hartu zuen ostatu. 
Kanpin dendaren teilatuaren azpiko babesean lo egitea 
erabaki, leku egokia topatu eta ilundu arteko argia 
aprobetxatu zuen bere pentsamenduak eta emozioak 
aztertu eta kaieran idazteko. 

Odei berriz, gero eta nekatuagoa sentitzen zen, hanka
pelotak gogortzen ari zitzaizkion eta eguerdian Anboto 
gainera iristeko lanak izan zituen . Beroak beste zama bat 
eransten ari zitzaion mutilari. Urez justu samar zihoan eta 
hurrengo horniketa gunearekin ametsetan hasia zegoen. 
Bere lankidea oso gertu sumatu zuen eta horrek beste 
karga bat ezarri zion ahultzen hasitako animoan. Anboto 
igaro eta kontrolean atsedena hartzea erabaki zuen. Jan, 
edan, luzaketa batzuk egin eta grabagailuari hitz batzuk 
esanda, kronometroari begirada bat bota zion. 

-Otxandio, Gorbeia, Otxandio eta kitto!-. Hitzok klikatu 
zituen burmuinean eta indarberrituta sentitu ondoren, 
ibilbidea bukatzeko geratzen zitzaion kilometro mordoari 
aurre egin zion. 

Oihanak afaritxoa prestatu zuen eta gogo handiz jaten ari 
zelarik, Odei etorri zitzaion burura: -Gizagaixoa- pentsatu 
zuen. -Honez geroz txikituta egongo da-. Eta mendian 
ibiltzeko erari buruzko eztabaidak ekarri zituen gogora: 



-Sufrimendua, plazerra, zergatik?, zertarako?, merezi al 
du?-. Berak ere galdekatzen zuen bere burua eta 
horrelako ibilaldi luze eta gogorrari erreflexiorako 
etekina atera nahi zion. 

Odeik, Gorbeia gainditu berria zuen. Lankidea atzean 
utzita, gainera. Hainbeste berotu zuen eguzkiari ere bere 
indarra moteltzen ari zitzaion eta goitik beherako bidea 
egitea besterik ez zitzaion geratzen. Horrek indarra 
eman zion eta gorputz osoko nekea bero-bero zituen 
hanka azpiekin bat eginez, bizi-bizi sartu zen Otxandioko 
plazan, hogei bat orduko bibentziak egurtutako 
gorputzaren gainean zituelarik. Orain, lagunen aurrean 
kontatzea geratzen zitzaion eta Oihana berriz ... non ote 
zegoen? Beste bi etapa burutu behar zituen oraindik. 

llundutakoan, Odei etxerako bidean zihoan eta 
Oihana, aldiz, izarrei eta ilargiari begira egon ondoren 
-A, zer nolako momentu magikoak- , zaku barruan sartu 
zen. "Ondo izan, Odei " eta "Agur Martxel" esanik itxi 
zituen begiak. 

Hurrengo goizean, argitasuna sumatu bezain laster 
jaiki zen. Basoak manta azpian jarraitzen zuen oraindik. 
Goizegi ote zen? Eguraldiak okertzera egingo ote zuen? 
Ez bata eta ez bestea. Behelainoa zuhaitz artean sartuta 
zebilen, bera babestu nahian bezala. "Maite ditut, maite, 
gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean ... " 
abesten zuen bitartean, Mari etorri zitzaion burura . 
Laino hura, lainoa zen ala buru gainean kokatu ote 
zitzaion Aizkorr iko Damea, Anbotoko Mari?. Agian , bere 
kobazuloaren ondotik pasatzerakoan seinaleren bat 
egingo zion. Pentsamendu horietan zebilela, gauzak 
jaso, gosaldu eta abiatu egin zen . Mapa eta iparrorratza 
eskura hartu zituen eta klikateko batzuk bota ondoren 
ekin zion martxari. Ez zen txintik ere entzuten. 
Bazirudien txoriak ere mutu geratu zirela. Berehala 
konturatu zen igotzen zen heinean argiak indarra 
hartzen zuela eta konturatu zenerako, txoritxoak 
jaiotzerakoan arrautzatik burua ateratzen duen bezala, 
berak ere burua laino artetik atera zuela iruditu zitzaion, 
eta laino guztien gainetik oinez zihoalako sentsazioa 
izan zuen (Mari bezala?) . 

Zabalanditik ekin zion Anbotoko igoerari. Arkaitz 
zuriak liluratuta uzten zuen beti Oihana, baita Martxel 
ere, inguru hartan elkarrekin ibiliak baitziren. Berriro 
Martxel. .. 

Lasai igo zuen Anbotoko malda. Pauso bakoitzean 
Mariren "etxe nagusia" urratu nahi barik bezala. Goiko 
a Idean, ertz batetik jainkosaren kobazuloa omen zenari 
begira egon zitzaion, presarik gabe, behetik gora 
zetorren haize ufada batek zirrara berezi bat sortu zion 
arte. Mariren agurra? Ez zuen argazkirik atera . 
Profanazio bat iruditu zitzaion eta " agur, Mari " esanez 
Anbotoko tontorrerako azken metroei ekin zien. Ez 
zegoen inor eta Urkiolatik ere entzungo zen barru
barrutik atera zitza ion irrintzia . 

Aurreko egunean bezala, ibili, atsedena hartu, 
argazkiak atera, idatzi , berriro ibili ... eta Otxandio izan 
zen bigarren eguneko helmuga, non, bakarrik, naturaren 
erdian, Gorbeia buruan - baita, nola ez?, Martxel ere, 
hau bihotzaren erdian kokatzen? kokatuta?- , beste gau 
gozo bat pasa zuen . 

Hirugarren egunean, Oihanak lainoak izan zituen 
bidelagun eta biziki eskertu zuen . Aurreko bi egunetan, 
eguzkiak utzia zuen bere eraginaren seinalea aurpegi, 
zango eta besoetan. Gainera, beroa zen mendian 
ibiltzeko zuen etsairik handiena. Horregatik gustatzen 
zitzaion goiz mugitzea eta, ahal izanez gero, eguerdiko 
orduetan itzalperen bat bilatzea. 

Hamaiketakoa Gorbeia gainean egin zuen, egonaldi 
luze batekin batera . Argazkiak atera, mendi 
esanguratsuari buruzko gogoetak idatzi, Mariren 
hirugarren bizilekua ferekatu, Euskal Herriaren alde 
malda horietan borrokatutako gudariekiko oroitzapen 
berezia sentitu ... Guda, borroka, heriotza, espetxea ... 
" Martxel!" De non izenean irrintzi bat bota zuen. 

Oihanak ibilaldiaren hirugarren tontorra gainditu zuen 
eta horrekin oatera bere bihotzaren erdi erdian, 
norbaitek goia jo zuela sentitu zuen . Ezkutuko 
sentimendua azaleratzen joan zitzaion, baita 
lehertu ere. Martxel maite zuen! 

Saltoka egin zuen Gorbeiatik 
Otxandiorako bidea. Han, auto stop egin eta 
iluntzerako etxeko atetik irribarretsu sartu 
zen. Bildumatxo bat egitea geratzen 
zitzaion eta lagunen aurrean azaltzea . 

SUARENINGURUKOAK 

lritsi zen Oihana eta Odeien kuadrilak 
udako solstizioa ospatzeko gaua. Bi 
ibiltariek, Hiru handiak zeharkatzean 
bildutako bizipenak eta 
balorapenak azaltzeko gaua ... 
gau magikoa! 

Urtero bezala, nahiz eta 
bera espetxean egon, 
Martxelen baserritik 
eguzki amandrea 
agurtzera joan 
ziren, bokatak 
jan eta 
ondoren 
piztuko zuten 
su aren 
ingurutik 
alegia. 

Suak kearen 
ondoren 

garrak erakutsi zituen eta, neurri egokia hartutakoan, 
suaren inguruan eseri ziren bi lagunen kontakizunak 
entzuteko asmoz. 

Oihanak eman zion hasiera hizketaldiari eta 
proiektore bat erabili zuen bere jardunaldia ilustratzeko. 



Jtik ateratako bizipenak, pozak, sentsazioak, 
3Sunak eta abar eman eta hau esanez laburbildu zuen 
jarduna: 
erresten dut naturarekiko harremana mendia tarteko, 
dizaletasuna ulertzeko nire estiloa ez dudala inondik 
lidatu nahi. Mendira gozatzera joaten jarraitu nahi dut, 
rrik nahiz lagunekin. Leku ezagunak ere beti begi 
'erdinekin ikusteko, sentitzeko, dastatzeko aukera 
9abea ez dut beste estilo batengatik aldatu nahi. 
:zat, neure estiloa da gehien maite dudana. 
hanak, beretzat gorde zuen ibilaldian zehar indartu 
IOn sentipena, Martxel laguna baino zerbait bereziago 
tu izanaren sentimendua. Sabelean, nolabaiteko 
ak sentiarazi zizkiona, maiteminaren sentsazioa. 
leik hartu zuen hitza. Esango zuena esateko, erabili 
n tresnak aurkeztu zituen: grabagailua eta 
Ometroa. lbilaldia oso gogorra egin zitzaiola esan 
· Hasieran indartsu ekin eta aurrekoan baino denbora 
iagoan egi ngo zuen sentsazioa aldatu zitzaiola 
ltora iristear zela. Oso urduri jarri, hanka-

pelotak ere gogortu eta lotu izan balitzaizkio bezala geratu 
zela. Kronometroak ez zion berak espero eta nah i zuena 
adierazten eta sufrimendua areagotu egin zitzaion . 
Grabagailuak ere jaso zituen bere nahigabeak, beste bi 
tontorretan baino gordinagoak. Atsedena hartzeko 
erabakiarekin asmatu egin zuela esan zuen eta handik 
aurrera, errekuperatzen joan zela. Hala, Gorbeiara iristeko 
ere eguzki indartsuaren bortitzak itolarria eragin bazion 
ere, tontorra zapaldutakoan eztenkada bat sentitu zuela 
eta horrek helmugarako bidea arindu ziola. Eztenkadaren 
berri grabagailuan gorde bazuen ere, Odeik ez zuen esan 
zer demontrek eragin zion horrelako suspertzea. Hura izan 
zen bere sekretua, hots, Anboton lankideari oso tarte 
txikia atera bazion ere, horrek suposatu zion urduritasun, 
blokeoa eta abarrekin, Gorbeiako igoeran tartea zulo 
bihurtzea lortu zuela. Ondorioz, bere ibilaldiaren helburu 
nagusia lortu zuen. 

Hogei ordu azpitik ibilaldia egiteko zuen beste helburua 
lortzeak izugarrizko poza eman ziola esan eta, batez beste, 

horrelakoak egitea gustatzen zitzaiola eta hura zela bere 
estiloa. Momentuz aldatzeko asmorik ez zuela gaineratu 

zuen. 
Kontaketak entzun ondoren, ez zen eztabaidarik 

sortu. Garbi zegoen bakoitzak mendizaletasuna 
ulertzeko zuen modua eta horri buruz, zer esan? 

-Eta zer diozue, lagunok?- Galdetu zuen Odeik. 
-Zuen aukerak oso desberdinak direla ... , 

horiei bu ruzko eztabaidek ez dutela 
zentzurik ... , eskertzeko dela zuen 
ahalegina guk mendizaletasuna 
hobeto ulertzeko ... - eta halakoak 
entzun ziren. 

-Entzundakoak entzun ondoren, 
gutako bakoitzak gustatu zaizkigun 
eta ez zaizkigun balorapenen 
zerrendatxo bat idatziko bagenu eta 
ondoren sutara bota?- proposatu 

zuen Oihanak. 
Hori egin zuten. Denek idatzi zuten 

zerbait. Odeik eta Oihanak ere eta 
eskutik helduta sutara inguratu, 

papertxoa bota eta suaren gainetik salto 
egin zuten biek. Ondoren, denek gauza 
bera egin zuten "aupa Martxel!" 

oihukatuz. 
Suaren inguruan esertzen joan 

ziren eta musika jarri zuten une 
goxo bat igarotzeko asmoz. 

lnor ez zen ohartu Oihana 
desagertu egin zela. 
Malkoak begietan eta poza 

bihotzean iritsi zen 
baserriaren atzeko aldeko 

belazera. Sandaliak erantsi, 
belar gainetik oinez abiatu eta 

irrintzi bat bota zuen . lzarrei 
begiratu eta xuabe-xuabe esan zuen: 

-MARI: MARTXEL MAITE DUT! 
Sutondora itzu li zenean, lagunekin batera eseri zen. Odei 

izerdi patsetan jota ke, suaren gainetik saltoka ari zen. o 


