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Joseba Calzada

IRINIOETAKO m endirik
garaiena izan ez arren, 3146
m etroko altuerarekin
m endilerroko tontorrik
garrantsitzuenetarikoa dugu Vath
Laitós. Gailurrera heltzeko ez
dago bidé errazik, alde guztietatik
baitu bere zailtasun puntua.

P

Josrha Calzadii liilb o n jaio arren
(1979), gaur egun E txe b a rrin bizi
(la. T x ik ita tik fa m ilia ren Igertu
bascrria n (Bermeo) garatzcn joan
da n a tu rare kiko bere zaletasuna.
B e tid an ik kirola g uslatu izan zaio

Ig o e ra k

eta azken urtce ta n
m cndizalelasunari gogor ekin dio
(iz o lz eskalada, c rlza k. mendiko
eskia...). Aipeetan cgon da eta
ahal duenean hain m aile dlluen
P irin io e la ra ilie s cg ilcn du.
Egindako txangoak, bere blogean
konp a rtitze n dilu :
tittp ://ig c rtu .blogspot.com
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M e n d e b a ld e tik (W). D ia g o n a l
H an d ia (F+)

http://igertu.blogspot.com.es/2013/08/201
30811-balaitous-3144m-por-la-gran.html
Igotzeko sasoirik aproposena uda
bukaera ¡zaten da. Ibilbide honetako
azkenengo tartea elur edota izotzarekin oso
arriskutsua da.

Abiapuntua La Sarra-ko urtegian dago
kokatuta (1440 m, 00:00 h). GR-11 ibilbidea
jarraitu behar dugu Aguas Limpias-eko
arrolla jarraituz. Oinez ordubeteko bidea
Ibiii ondoren, Arrie! lakuetara doan
bidegurutzera helduko gara eta, bidé
nagusia utzita, handik ezkerrera doan bidé
arrastoa jarraitu behar dugu. Aldapa
malkartsuak Arriel lakuetara (2175 m, 02:10
h) eram ango gaituen bitartean, geure

L V ath Laitós es uno de los reyes del Pirineo, cabeza del
macizo m ás occidental que alcanza la m ágica cota de los
tre sm il m etros. Sin em bargo, dista m ucho de alcanzar la
cantidad de visitas que llegan a otras grandes cim as
p ire n a ica s c o m o M o n te Perdido, A n e to o la Pica
d'E sta ts: ninguna de las rutas que llevan a la cim a d eV ath Laitós
resulta sencilla. Joseba Calzada nos describe en este artículo las
vías clásicas propias de sus cuatro ve rtie n te s, ju stifica n d o así el
o portuno títu lo Vath Laitós 'a los cuatro vientos'. Desde la
m enos com plicada ruta de la Gran Diagonal (F+), hasta la afilada
arista de C osterillo (D), las rutas de la brecha Latour (PD+) y del
glaciar de las Neus (AD+) o frecen al m o n ta ñ e ro experto la
posibilidad de gozar, según la época y la preparación técnica de
cada cual, de los tre s m edios de progresión de la m ontaña
clásica: el hielo, la roca y la nieve.

H e g o a ld e t ik (S ). L a to u r
A r r a k a la tik (P D + )
http://igertu.blogspot.com.es/2007/06/bal
aitous-3144ni-geure-gailurra.html

mM endebaldeko Pirinioak Deabruaren ertzaren gainetik agertzen dirá

bizkarraldean agertzen diren tontorren
ikuspegiak txundituta utziko gaitu:
Collarada, Punta Escarra, Foratata... dirá
bertan nagusi.
Lakuak Frondiella-ko gailurraren azpian
daude, baina gu Iparrerantz segituko dugu.
Pallas aldera. Arriel-go goreneko lakuan,
eskuinerantz biratuko dugu harri nnuitzoak
jarraituz, Bidé arrastoek Ibón Cheláu
izeneko laku ¡zoztu batera eramango
galtuzte. Hemendik gure tontorrera
heltzeko falta dena begi bistan dugu.
Ibón Cheláu (2410 m, 03:10 h)
ezkerraldetlk igaro eta gero, aldapa
harritsuak toki errazenetlk gainditzen
saiatuko gara. Horretarako harri muitzoak
jarraltzea da onena.Tarte honetan agian
elurra aurki dezakegu, nahiz eta uda
bukatzear egon. Laster ibilbideko puntu
bereizgarrietariko batera helduko gara; Abrí
MIchaud izeneko aterpetxoa. Haitzulo bat
aprobetxatuz, aterpe libre bat egin zuten
bere garaian, izan ere, 1920. urteko
inskripzio bat du sarreran.

Paretan gora eskuinetik
ezkerrera doan bidé
diagonala da eta hortik
datorkio izena

A bri Michaud (2700 m, 04:05 h) aterpean
hasten da Diagonal Handia izendatutako
tartea. Paretan gora eskuinetik ezkerrera
doan bidé diagonala da eta hortik datorkio
izena. Bi zati bereiz daitezke Diagonalean.
Lehenengoan eskuman horma daukagula
egingo dugu gora, harri handien artean,
landa gune zabal batera irten arte. Landa
gune honetan hasten da bigarren zatia,
baina adi egon behar gara eta, gorantz jo
beharrean, zeharbide horizontal iabur bat
egin behar dugu, tarte estu batzuk pasatuz.
Gero paretara itsatsita doan bidea jarraitu
behar dugu. Ezkerraldean to n to r ikusgarri
batzuk agertzen dirá: Arriel, Lo Lurrient,
Palas, M ieidia d'Aussau...
Brecha des Isards-era heldu baino lehen
utziko dugu marra diagonal hau, eskumara
doan txim in ia baten bila. Hemen hasten
dirá tontorrera eramango gaituzten
eskalada igarobide errazak (gehienez ere II.
gradúa). Goiko tripodea ikusgai dugu
jadanik: gure saria oso hurbil dago, 50 bat
m etro geratzen zaigu punturik altuenera
heltzeko, Vath Laitós-eko tontorrera hain
zuzen ere.
Vath Laitós (3146 m, 05:15 h),
m endilerroaren mendebaldeko gailurrik
garrantzitsuenetarikoa da, eta bertara
heltzea beti da berezia. Gaur Igor eta
Iñigorekin nator. Eurentzat lehenengo aldia
da to n to r honetan eta oso pozik gaude.
Hemendik dagoen ikuspegia zabala da:

Latour-ekoa gehien erabiitzen den bidea
da. Urteko edozein garaitan igo gintezke
bidé honetatik, hori bal, kontuan izan
udazken bukaeran lehenengo elurteekin
arrakalako eskalada oso zail jartzen déla.
Abiapuntua La Sarra-ko urtegian dago
kokatuta (1440 m, 00:00 h). GR-11 ibilbidea
jarraitu behar dugu Aguas Limpias-eko
arrollan gora. Oinez ordubete egin ondoren
Arriel lakuetara doan bidé arrastoa
ezkerraldean utzi eta zuzen ekingo diogu
bidé nagusitik, Respomuso aterpera (2170
m, 02:15 h) heldu arte. Eraikina toki eder
batean dago kokatuta, urtegi handi bat
behean eta atzean mendi erakargarri
batzuk nabaritzen direlarik, besteak beste,
Gran Faixa, Campoplano, Llana Cantal,
Piedrafita,Tebarrai... Aterpean lo eginda,
igoera bitan banatzeko aukera dugu.
Aterpearen atzeko aldetik abiatzen da
tontorrera doan bidea, Respomuso trokan
gora. Ez dago bidé markatu bat, baina
norabidea seinalatzen duten harri muitzo
ugari daude. Ibiitzeko toki deseroso eta
malkartsua da Vuelta Barrada-ra doana. Hala
ere, bertara heltzean dugun ikuspegiak
bihotza hunkituko digu, Costerillo eta
Deabruaren ertzak nagusi direlarik.
Ezkerraldean Latour arrakala agertu
zaigu, igoera honetako tarterik zailena.
Elurrik gabe badago, III. mailako eskalada
zatia da, eta elurtuta egonez gero kranpoiak
eta pioleta erabili beharko ditugu. Ez
ahaztu honelako tokietan kaskoa beti
lagungarria déla, harriak jausteko arrisku
haundia dago eta. Lehenengo zatia
pitzadura barrutik doa, gero eskumaldean
dagoen trepada gaindituz (II), dorrearen
puntu garaienean kokatuko gara.Tarte hau
jaistean rapelatzeko aukera dugu, paraboltekin ekipaturik dago eta (20 m etroko bost
rapel).
Dorretik gailurrera doan zatia oinez
egingo dugu, inguru ikusgarri honetan:
gure ezkerraldean M ieidia d'Aussau, Arriel,
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Palas, Lo Lurrient...; bizkarraldean
Frondiellas-eko tontorrak eta Partacúa
m endilerroa.
Vath Laitós (3146 m, 05:00 h), gaur
lehenengo aldia da to n to r hau bisitatzen
dúdala. Agus, Igor eta Bearekin partekatu
ditu t egun honetako une izugarriak.
Hemendik dagoen ¡kuspegia zabala da:
Neuvielha, Pie Long,Tromosa, Posets,
Vinhamala, Gran Faixa,Tallón, Garmo
Negro... Hala ere, oraindik ezin gara
eriaxatu, beherako bidea burutu behar
baitugu eta arratsalderako ekaitza
dagoelako iragarrita.
Ekialdetik (E). C o s te rillo ertza
(D)

http://igertu.blogspot.com.es/2013/09/201
30904-cresta-costeri(lou.html
Costerillo ertza Vath Laitós-era heltzeko
m odurik zailenetakoa da. Bidean Frantzia
eta Espainia banatzen dituen granitozko
bizkarrezurrean orekari eutsi eta, ondoren,
Pirinioetako hirum ilako konplexuenetako
honi aurre egin beharko diogu, Costerillo
dorrera doazen IV. graduko eskalada zatiak
gaindituz. Beraz, sokakide on batekin
etortzea komeni da .
Aurreko beste bi aukeren moduan
oraingo honetan ere La Sarra-ko urtegitik
(1440 m, 00:00 h) abiatuko gara. Eta
haietan bezala, GR-11 ibilbidea jarraitu
behar dugu oraingoan ere. Aguas Limpiaseko arrollan gora bidé nagusitik
Respomuso aterpera (2170 m, 02:10 h)
heldu arte. Egun luzea eta igoera
konplexua da gaurkoa eta komeni da
aterpean lo eginda igoera bitan banatzea.
Aterpearen atzeko aldetik abiatuz,
Respomusoko trokan gora harri muitzoak
segituko ditugu Vuelta Barrada-ra sartzeko.
Aurrez aurre Vath Laitós-eko hego pareta
daukagu, harén ezkerraldean Latour-eko
arrakala eta eskuinaldean Costerillo dorrea
eta Ussel orratza. Gu azkenengo honen
aldamenean dagoen lepora heldu behar
gara. Lehenbizi kranpoiekin zeharkatuko
ditugu Vuelta Barrada-n geratzen diren
glaziar arrastoak eta, paretara heltzean,
arnesa, kaskoa, soka eta behar diren
tram ankulu guztiak aterata, eskalada hasiko
dugu.

■Mendizaleer) joan etorria
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Lehenengo, paretan dagoen harri beta
m arroi bat ja rraituko dugu norabide
horizontalean, arrakalaren azpian jarri
arte. Bertatik gorantz, eskalada zati
errazak gaindituz (II / II-h gradukoak)
helduko gara Ussel orratzaren ton to rrera
(3022 m, 05:10 h).
Hirumilako honetatik mendebaldeko
Pirinioen ikuspegi zabala izango dugu:
Montaigu, Mieidia de Bigórra, Neuvielha,
Pie Long, Aneto, Posets,Tromosa,
Vinhamala,Tallón, Gran Faixa... baina geure
begirada aurrean dugun ertz zorrotzera
joaten zaigu, tarte ikusgarria da eta.
Berehala lotzen gara sokan Martin eta biok
eta tarte zorrotz honi aurre egiteko prest
gaude. Ertzak toki gehienetan granitozko
oso harri ona du, eta ¡a osorik egingo dugu
erizaren gainetik, pixka bat Neus-eko
amildegiaren gainetik. Ez du oso igarobide
zailik (II. gradukoak gehienak), baina ez du
akatsik onartzen, hots, sokakideak oso
koordinatuta egon behar dirá.
la konturatu gabe heldu gara Are
Boutant-era. Hau Espainiako isurialdetik
ekidingo dugu rapel baten bitartez (III.
graduko destrepea) eta segidan agertzen
den txim in ia eskalatu behar dugu (1II+.
gradúa). Honek Are Boutant eta Costerillo
dorrearen artean dagoen pitzadurara
aterako gaitu. Bertan dauden iitze biak
erabiliko ditugu igoeraren zati teknikoena
aseguratzeko.

Cadier igobidea jarraituz,
IV. graduko igarobide
desplomatu bat gainditu
behar da Costerillo
dorrera heltzeko
Dorrea Cadier Igobidetik erasoko dugu.
Elkargunetik irten eta jarraian IV. graduko
igarobide desplom atu bat gainditu
ondoren, III. mailako eskalada geratzen
zaigu Costerillo dorrera (3049 m, 07:40 h)
heltzeko. Oso gallur zorrotza da eta beste

■Bistadun eserlekua, atzean Ussel orratza

aldetik hegan utziko gaituen 20 metroko
rapel baten bitartez jaitsiko gara
mendebaldean dagoen hurrengo
arrakalara. Baina ez da komeni lar
eriaxatzea, oraindik zerurantz doan
eskailera modukoa geratzen baitzaigu (111.
mailako ertza), Vath Laitós aurreko malda
zabaletara eramango gaituena.
Soilik paseo eroso bat geratzen zaigu
gailurrean dagoen tripodea ukitzeko. Vath
Laitós (3146 m, 09:20 h) jardunaidi magiko
hau betetzen laguntzen ari zaidan
sokakidea M artin da. Lasaitasuna eta
gozamena dirá nagusi gure artean,
ibilbideak merezi du eta. Ikuspegia zabala
da: Neuvielha, Pie Long,Tromosa, Posets,
Vinhamala, Gran Faixa,Tallón, Garmo
Negro... Ordea, ezin gara lokartu oraindik
jaitsiera falta zaigu eta. Latour edo
Diagonaletik jaits gintezke eta guk gaur
Diagonaletik egingo dugu. 13 orduko
aktibitatea burutu ondoren helduko gara La
Sarra-ra.
Iparraldetik (N). Neus-eko
tx im in ia (AD+)

http://igertu.blogspot.com.es/2012/04/201
20330-baiaitous-3144m-por-la.html
Azun ibarrean gora goaz, Argelérs de
Gasóst atzean utzita. Arrens-Marsós-etik

azpiko hormekin topo egin arte. Pareta
ezkerraldean dugularik glaziarrean gora
goaz. Bapatean aurrez aurre Neus-eko
txim inia agertzen zaigu, baina dirudiena
baino urrunago dago oraindik. Aldapak gora
egiten du eta sigi-sagaz baliatzen gara bidea
xannurrago egiteko.

Normalean 150 metro eta
55760°-ko pendiza erraza
da, baina elur gabeziak
zailago jar dezake
igobidea

ARGAZKIA: MARTÍN GARMENDIA
TOKIA. COSTERILLO ERT2A

irten eta abiapuntua normalean Pía d'Asta-n
(1480 m) izaten da, bertan 40 autotarako
aparkalekua dago. Baina elur-jausi arriskua
dagoenean, errepideaTec-eko presara heldu
baino lehen dagoen hesiaz ¡txita egoten da.
Txango hau burutzeko garairik egokiena
udaberria da, langa zabaitzen dutenean. Eta
aproposena mendi eskiekin egitea da.
GaurTec-eko presara heldu baino lehen
dagoen langa ¡txita dago (1080 m, 00:00 h).
Beraz 6 km extra egin behar ditugu
asfaltotik. Eskiak, botak, soka, kranpoiak,
pioleta... pisu itzela gure bizkar
gixajoarentzat. Pía d'Asta-n (1480 m, 01:25
h) oinetakoak kendu eta eskiko botak jantzi
ondoren ibilbidearekin jarraitzen dugu.
Suyen lakua pasatu eta gero, Ledorm eur
aterpera doan bidegurutzera helduko gara.
Eskuineko bidea Larribet aterpera doa,
baina gu ezkerrerantz goaz.
Pía de la Bassa-n (1740 m, 02:50 h)
eskiak erabiitzen hasteko aukera dugu.
Ibarra alde batera utzi ondoren, taulen
gainean m endebalderantz goaz Neus-eko
glaziarraren bila. Aldapa ederra dago eta
laster heltzen gara Ledorm eour aterpearen
aldamenera (1917 m).
La Pacca lakuetan (2100 m) aldapa leundu
egiten da eta gure aztarnek hegoalderanzko
norabidea hartzen dute Costerillo erizaren

Txim iniaren azpian eskiak utzi, arnesa
jarri, soka atera eta kranpoiak soinean
ditudala, izotz eskaladari aurre egiteko
prest nago neure bi pioletekin. Normalean
ez da igoera zaila, 150 m etroko desnibela
gainditzen du 55760°-ko pendizarekin,
baina gaur elur gabeziak norm alean dena
baino zailago jarri du igobidea. Lehen
zatian 70°-ko izotz zati mehe baten gainetik
doan eskaladak gure teknika neurtuko du.
Gero pendiza 55°/60°-tan finkatzen da eta
berehala dugu bistan burdinezko tripodea.
Iparraldetik Vath Laitós-era heltzeak (3146
m, 08:50 h) 22C0 metroko desnibela
gainditzea suposatzen digu, gainera neguko
material pisutsua bizkarrean daramagula.
Eta ezin da ahaztu azkenengo zati teknikoari
aurre egin behar zaiola punturik altuenera
heltzeko. Honi guztiari erabateko
bakardadea gehitzen badiogu, gaur egun
magiko horietako bat da: tontorrera heltzea
ia ezinezkoa zirudien goizaldeanTec-eko
presatik abiatu naizenean, baina lortu egin
d u tü ! Aldameneko gailurrek ongi etorria
ematen didate: Neuvielha, Pie Long,
Tromosa, Posets, Vinhamala, Gran Faixa,
Tallón, Garmo Negro...
Beherako bidea toki beretik egiten dugu,
tx im in ia jaisteko rapel batzuk eginez (25
m etrokoak) eta gero eskien gainean
beherantz goaz ziztu bizian. Berriro ere
pisu guztia lepo gainean ja rri beharko

dugu. 14 ordu eta erdi burutu ondoren
autoan gaude berriz.
Beste igoera batzuk

Igoera hauetaz gain, badaude beste aukera
batzuk gailur honetara heltzeko: iparmendebaldeko ertza (D), Vira Beraidi (PD+),
A uguerot O llivier (D-), Packe-Russell ertza
(AD+)...
A terpeak

Espainiatik Respom uso (2170 m) aterpea
dago. 105 mendizalerentzako tokia du eta
urte osoan zabalik egoten da (974 337556).
Vath Laitós-era igotzeko erabil ditzakegun
bideak: Diagonal Handia, Latour Arrakala
eta Costerillo ertza dirá. Inguruko
mendietara igotzeko erabil dezakegu aterpe
hau: Infiernos, Gran Faixa, Frondiella,
Tebarrai, Llena Cantal, Cambales, Cristals...
http://www.fam.es/web/listarefug/respumoso
Frantziatik L arrib e t (2060 m) aterpea
aproposa da (05 6242 1367) Coi Noir
gainditu ondoren Diagonal Handitik
igotzeko, edo ipar-mendebaleko ertza eta
Vira Beraidi eskalatzeko. Ostatua zainduta
dagoenean 60 pertsonarentzako tokia dago,
eta neguan 32rentzako tarte libre bat uzten
dute.
http://refugedelarribet.ffcam.fr/
Neus glaziarraren bukaeran badago
aterpe libre bat, Led orm eo u r (1917 m) edo
Vath Laitós izenaz ezaguntzen dena, 12
mendizalerentzako tokia du.
http://www.pyreneesrefuges.com/fr/aff¡che.php?numenr=200
Bukatzeko, Diagonal Handiaren azpian
A b rí M ich au d (2700 m) dugu, haitzulo
txiki eta heze bat da, baina euritik nahiz
haizeetatik babesteko aukera ematen du.

Eskerrak

Txango hauetan lagundu didaten
guztiei: Igor G., Agus, Bea, Iñigo,
Igor C. eta M artin. Ñire esker ona
mendi honen inguruan elkarrekin
pasatu ditugun une bereziengatik.
Fidel eta Iñigori testuan zuzenketa
batzuk egiteagatik. Eta bereziki Bea
ñire maiteari, une oro ñire
aldamenean egoteagatik. ü

I Bea eta biok tontocfgan
ARGAZKIA: IGOR QOIRCELAIA. TOKIA: VATH LAJTÚS
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