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■ Esfanh Long eta M ont Valiér

2011ko udan gaude. Egun gutxi batzuk líbre 
d itugula jakin ondoren, burua lanean ipini 
behar dugu: ñora joan?, zer egin? Pirinioetan 
bost-sei eguneko zeharkaldiren bat egitea ez 
Ntzateke gaizki egongo. Pirinioak, b¡ isurial- 
deetatik nahiko ondo ezagutzen ditugu, Ka- 
taluniakoak izan ezik. Beraz, ea zerbait 
¡nteresantea aurkitzen dugun han zehar. La 
Porta del Cel gustukoa da, baina igarotzen 
diren toki batzuk dagoeneko ezagutzen 
ditugu. Interneten saltseatzen, Pass'Aran 
azaldu zaigu: ¡ngurua ezezaguna da eta, gai- 
nera, gailur enblematiko batzuk ¡gotzeko au- 
kera ematen du. Bet¡ erakarri gaituzte Mont 
Valiér,Tuc de Maubérme eta abarrek, baina 
oso urruti geratzen zaizkigu asta bukaerako 
irteera arrunt batean joateko. Informazio ge- 
hiegi ere ez dugu aurkitu, baina ikusi dugu- 
narekin nahikoa da. Erabakia hartuta dago.

Pass’Aran ibilbidea inguru 
ezezagunetan zeharkaldi 
eta igoera berriak egiteko 
aukera da

Webgunea aztertu ondoren, M ontgarriko 
aterpera deitu eta informazioa eman digute. 
Gainera, forfaita hartzen badugu, beraiek ar- 
duratzen dirá aterpeetako erreserbak egiten. 
Baiezkoa ennan eta prestaketekin hasi gara. 
Lau izango gara azkenean. Arrale eta A ltor la- 
gunak era animatu baitira.

Hórrela, bada, abuztuaren 16an autoz 
abiatu, muga zeharkatu eta PIrinioen iparral- 
detikVIelharainoko bidaia egin dugu. Handik 
gora, Beret igarota, M ontgarriko aterpera 
heldu gara.

Aterpean, inskripzioa egitean, mapa eta 
izara-zakua eman dizkigute, baita ib ilb ldeari 
buruzko inform azio gehiago ere. Bertatik 
irtenda Ibilbidea egiten beste hlrukote bat 
besterik ez dagoela eta, gailurrei buruz gal- 
detzean, esan digute ibilb idearekin batera 
oraindik ez dituela inork egin, baina indartsu 
sentitzen bagara, posible déla egitea. Beño, 
Ikusiko dugu... Dena déla, gauean eman di- 
guten afari potentearekin, indartsu sentitzen 
gara goizean goiz irteteko.

Zerbezatxoa eskuetan, berehala pasatzen 
zaigu ilunabarra toki lasai honetan. Nahiz eta 
arratsaldean joan-etorrian jende ugari ikusi 
dugun, gauean oso gutxi geratu gara eta oso 
gustura gaude solasaldian digestloa egiten 
dugun bitartean.

1. Etapa:
Amics de Montgarri aterpea - 
Estanhons aterpea (Tuc de 
Barlonguéra, 2802 m)
Denbora; 6-8 ordu. Desnibela 1240 m
¡go /  760 m ja its i
(+ 300 m Tuc de Barlonguéra)
M arkak; M ugan zehar doan GR 10

Aterpean lo egin eta gosaldu ondoren, gol- 
zeko Setan abiatu gara eguraidi ederrarekin. 
Hasieran GR markak jarraltzen ditugu.

l/askiin lis tib a rit/ Astarloa (lílgoibar, 1956). 
José Inazio Izagirre Izagirre (Elgolbar, 1957): 
txlkilan Kuskal Herrlko mendietan Iblltzen hasi 
ela bidaiatzea ere atsegin dugula, beste lurralde 
askotara heltzea lortu dugu denborarekln, batez 
ere, IMcos de Europa eta geure Pirinio kuttunak 
nahiko ondo ezagutzeraino. lira berean, 
espainiar estatuko beste mendlkate eta 
inguruetara ere heldu gara, baita Alpeak, 
Dolomitak, Norvegiako Alpeak, Atlas, 
Kilimanjaro, llego Amerikako Misil, Aconcagua, 
Sajama, Parlnacota... ela Nepaleko irekklnen 
bat ere.
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bainaTuc de Barlonguéra igotzeko asmoa 
daukagunez, Barranc deth M ilh sakanera 
heldu garenean, zuzen gorantz jo dugu ber- 
tatik. Aldapa handia dago, bidé arrasto txiki 
bat ere ba¡ eta, noizean behin, harri pila bat 
ere bai. Honek segurtasuna ematen digu, 
aterpean ere ez digutelako zat¡ honi buruzko 
in form azio gehiegirik eman. Atzean ager- 
tzen zaigun paisaiak m otibazio handiagoa 
ematen digu gorantz joateko: Beret-eko lau- 
tada, IVIontardo eta Besiberri mendikatea, 
Aneto-IVIaldito-iVIaladeta... Ederki gozatze- 
koa da!

Halako batean, ordoki txiki batera heldu 
gara. Begien aurrean ditugu lepoa eta gailu- 
rra ere. Eskertzen da iiorrelako toki batera 
heltzea, nahiz eta oraindik leporako malda 
tentea eta azkenengo arista falta. Tragotxoa 
edan eta zerbait jan ondoren, harrizko malda

handian gora goaz lasai lepora igotzeko. He- 
mendik, Péiralada eta Riberót inguruak eta 
Estanh deth M ilh lakua ikusten ditugu. Ge- 
ratzen zaiguna arista tentea da, baina ez 
dauka zailtasunik eta ondo igotzen da. Hó
rrela heldu gara lehen gailurrera,Tuc de Bar
longuéra (2802 m). Eguraidi bikaina daukagu 
eta bertatik dauden bistak ikusgarriak dirá: 
igoeran ikusten genituenak ez ezik, MontVa- 
liér,Tuc de Maubérme eta Coserans-eko gai- 
lur ezezagun asko eta asko ere. Bertan 
gaudela, mendizale frantziar bat heldu da. Ri- 
berót-etik dator eta hitz egiteko gogoa dauka. 
Geure eskola garaiko frantses apurrari esker, 
elkarrizketa interesgarria izan dugu berarekin, 
baita inguruko informazio geografiko zeha- 
tzagoa lortzeko aukera ere. Bera izango da 
aterpera heldu arte gaur ikusiko dugun men
dizale bakarra.

L itinerario denominado Pass'Aran nos invita a reali
zar un recorrido circular en cinco etapas, a fin de co
nocer las dos vertientes de la línea fronteriza  
Aran-Coserans en esta zona poco visitada del Pirineo 

centro-oriental. Se trata de un recorrido cargado de me
moria que nos llevará por rutas plenas de viejos modos de 
vida y supervivencia, de vías de transporte y contrabando, 
de pastoreo y minería, de m iedos y exilios... Visitaremos 
igualmente el encantador pueblecito de Eilia en el Cose- 
rans y el conocido santuario aranés de Montgarri, punto  
de partida y llegada de la travesía descrita p o r Izaskun y 
José Inazio. Todo ello a la sombra de grandes cimas p ire
naicas y con la posib ilidad de conquistar algunas otras de 
las más emblemáticas de la zona: Tuc de Barlonguéra, 
M ont Valiér, Tuc de Crabéra y Tuc de Maubérme.

Arista tente batean gora 
heldu gara Tuc de 
Barlonguéra, gure lehen 
gailurrera

Baina oraindik asko geratzen zaigu etapa 
bukatzeko eta leporako ja its iera ri ekin 
diogu. Hemendik, Tuc dera Giréta mendira 
doan gailurreria osoa ja rra itu behar dugu, 
handik Port dera Giréta lepora jaisteko. Hor- 
tik  aurrera berriz ere geure ¡bilbidea segi- 
tzen duen GRaren markak aurkituko ditugu. 
Gailurreria oso interesantea eta entreteni- 
garria egin zaigu eta bitartean paisaiaz go- 
zatzen ja rra itu  dugu. Aurrean beti M ont 
Valiér daukagu eta Estanhons aterpearen
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u M ontgarri: hemen hasi efa amaitu dugu ¡bilaldia

kokatze dotorea ere ikusten dugu. Port dera 
G iréta-tik behera Port de Barlonguéra ¡ze- 
neko lepora heldu gara. Bertan bideguru- 
tzea dago, ezkerretik Riberót aldera jaisteko, 
eskuinean guk ja rra itu  behar duguna, eta 
atzean utziko dugun M ontgarrira itzultzen 
dena. Hemendik berehala gaude gaurko toki 
ederrenean: Estanh Long lakua zoragarria 
da, bere uren kolore urdin ¡luna, babes be- 
zala alboetan dituen tontorrak, eta eskain- 
tzen duen lasaitasunak bertan geratzeko 
gogoa ematen du... Baina segitu egin behar 
da. Lakua zeharkatzeko soka finkoez ekipa- 
tutako tarteak daude eta gora eta behera 
¡bilí behar da. Zeharkaldia bukatu ondoren, 
Estanhons aterpea gertuago ikusten dugu, 
baina bertara heltzeko 200 bat m etro behe- 
rago dagoen Estanh Redon lakura ja itsi eta, 
gero berriz ere, 200 nnetro gora egin behar 
dirá. Pazientzia apur batez eta aterpeko ero- 
sotasunak zain ditugula jakinda, gogoz ekin 
diogu azken zati aidapatsu honi.

Hórrela, 8 bat ordu ib iii ostean, Estanhons 
aterpera heldu gara. Beteta dago baina oso 
ondo hartu gaituzte. Stephane zaintzaileak 
gaztelaniaz hitz egiten du. Bere bizitza, 
mendi gidari bezala egiten dituen lanak eta 
baste historia asko kontatu dizkigu. Lauron- 
tzako gela bat, dutxatzeko aukera eta afari 
ederra ardo eta guzti. Zer besterik behar 
dugu, bada, gustura egoteko?

Bada... ilunabar espektakular batez goza- 
tzea. Eta hórrela izan da. Afalostean, kanpo- 
aldean elkartu gara denok eguzkiak 
behelainoekin ezkutaketan jolasten zuen bi- 
tartean, zerua kolore gorrixkaz apaindu de- 
nean. Sekulako eguna izan dugu: zeharkaldia 
ondo hasteko era aparta, benetan.

2. Etapa:
Estanhons aterpea - La Maison du 
Valiér (Mont Valiér, 2838 m)
Denbora: 6-7ordu. Desnibela 250 m igo /  
1500 m ja its i (+ 600 m IVIont Valiér)
Markak: Askatasunaren bidea + GR 10

Gaur goizerako ekaitza dago iragarrita eta 
badirudi hórrela izango déla. Hodelak, hai-

zea... Denetarik dago. Zerua goibel ikusten 
da, eta badirudi eurla ere badatorrela. Baina 
Mont Valiér bertan daukagu eta gailur enble- 
matiko hau igo nahi dugu. Ariéjako¡aúna  ize- 
nez da ezaguna. 600 metroko desnibela du 
eta apur bat azkar ibilita... ea suertea dauka- 
gun. Beraz, m otxila txikiak prestatu eta bi- 
dean gora abiatu gara. Egoera ikusita, 
aterpean gaua igaro duten askok ibarrerako 
bidea hartu dute eta gutxi batzuk besterik ez 
goaz gorantz. Bidea oso nabarmena da eta 
ez dauka zailtasunik, baina ekaitza gero eta 
gertuago dago. Faustin lepora (2653 m) 
heldu garenean, trum oiak gain-gainean en- 
tzuten ditugu. Lepo honetara heltzen da ne- 
guan erabiitzen den ekialdeko korridorea. 
Ekaitzak ekaitza, gailurrera heltzea lortu 
dugu. Argazki batzuk atera eta berehala goaz 
beherantz arineketan, trum oiak eta txim istak 
gertu baititugu. Gorantz abiatu diren batzuk 
ere behera itzuli dirá eta oso talde txikia el
kartu gara tontorrean. Berriz aterpera jaitsi 
behar da eta nahiko azkar egin dugu bidea, 
euria eta haize boladak jasaten. Aterpera 
heldu garenerako eguraldia hobetzen hasi da 
eta arropak lehortuta heldu gara azkenean. 
Hemen berriz motxilak prestatu eta, aterpeko 
zaindari jatorrak agurtu ondoren, ibilbidea ja
rraitu dugu.

Col de Pecoth lepora igotzeko 250 metroko 
desnibela gainditu behar da eta gero dena 
beherantz. Askatasunaren bidea esaten zaio 
bidé honi, hemendik igarotzen baitziren na- 
zien eskuetatik Espainiara ihes egiten zute- 
nak. Bigarren mundu gerraren garaian 
Frantziako hegoaldetik alde egin eta Katalu- 
niako lurraldeetara heltzeko bidé batzuk 
urratu ziren Pirinioan zehar eta horietako bat 
dugu hau. Nahiz eta Espainiako gerra zibila- 
ren ondokoak gose denborak izan, bonben 
eta deportazioen beldurrez, frantsesak, ju- 
duak eta ingeles nahiz amerikar pilotuak ere 
elkartu ohi ziren muga zeharkatu eta nazien 
atzaparretatik alde egiteko. Zenbat istorio eta 
oinaze ez ote den inguru hauetan ezkutaturik 
egongo?. Gu, lasai eta eguraidi ederrarekin, 
Mont Valiér gainean daukagula, harrizko ba- 
samortu honetan oso ondo markatuta da
goen bidean behera goaz. Hórrela, Estanhs

de M ilogar lakuetara heldu gara eta, eguz
kiak ederki berotzen duenez, beheko lakuan 
bainu eder bat hartu eta bazkaldu egingo 
dugu.

Orain jaitsiera potentea geratzen zaigu, zu- 
loan dagoen ibar sakoneraino heldu behar 
dugu eta. Barranc d'Auen sakanean behera 
egingo dugu, lore ugariez apaindutako ibaix- 
kak zeharkatuz eta urjauzi ederrak ikuskatuz. 
Gero, beheko partean, baso eder batean 
sartu eta han zehar doan bidé dotoretik 
egingo ditugu Maison du Valiér dagoen iba- 
rrerainoko azkenengo metroak.

Maison du Valiér luxu 
iiandiicoa iruditu zaigu, 
baina ez gara kexatu

Harrituta geratu gara ostatu honekin, ez 
baita aterpe arrunt bat: luxu handia iruditu 
zaigu mendi zeharkaidi bat egiten egoteko, 
baina ez gara kexatu: zerbezak, edredoidun 
oheak, jatetxea... Denetarik dago. Hor lasai 
gaudela indarrak berreskuratzen, lau ema- 
kume agertu dirá, motxila txiki eta friki itxu- 
rarekin. Nondik ote datozen galdetu diegu 
eta M ontgarritik datozela, PassAran buru- 
tzeko asmoa dutela erantzun digute. Hasie- 
ran katxondeoz zeudela pentsatu dugu baina 
gero, lasaiago hitz egiten. Ventosa Calvell 
aterpeko zaindaria eta langileak direla eta zir- 
kuitua egiten dabiitzala esan digute, nahiz 
eta lehenengo bi etapak egun bakar batean 
egin. Oso harreman ona izango dugu haie- 
kin ondorengo hiru egunetan.

Ondo afaldu dugu eta katalanekin solas 
atseginean aritu ondoren, edredoien azpirako 
bidea hartu dugu. Hamar bat ohe dituen gela 
handi bat daukagu laurontzat. Luxua beraz.
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I M ont Valiér tontorrean

3. Etapa:
La Maison du Valiér - Eilia-ko gíte 
d'étape
Denbora: 8-10 ordu. Desnibela 1600 m 
igo /  1600 m ja its i
Markak: GR 10. Mendi ertaineko eguna

Gaur M  bat egin behar dugu: 900 m gora,
870 m behera, eta beste 800 m gora eta 850 
m behera. Gailurrik ez dago gaurko iib il 
bidean, baina desnibelak bai. Gainera bero 
handia dago iragarrita. Beraz, goiz abiatu 
gara.

Lehenengo pausuak basotik ematen d¡- 
tugu, GRa jarraituz. Nahiz eta malda handia 
egon, ondo agiten dirá. Basotik irten ondo- 
ren, Era Artiga etaTrapéth deth Mieg txabo-

■ Harmonio handia eskaintzen dute Eilioko etxolek

m Tuc dera Giréta-ko 
gailurrerian. Atzeon 
Tuc de Barlonguéro

letatik igaro behar da (azken honetan iturri 
ederra dago), eta bihurgune arraro xamar 
bat egin ondoren, Cóth de Part-era helduko 
gara. M-aren lehenbiziko gailurrean gaude. 
Atzean, besteak beste, aurreko bi egunetan 
igo ditugun bi mendiak ditugu, eta aurrean, 
IVIalh de Bolard eta /W-aren bigarren gailurra. 
Baina horretarako lehenbizi sakonera ja itsi 
behar dugu eta gero berriz galdutako altuera 
berreskuratu.

Lasai goaz beherantz, belardi irekietatik 
hasieran, Besset-eko basora sartu arte. 
Basoa bukatu, Orla erreka zeharkatu, eta Pórt 
der Aret-era igotzen hasi gara. Eguerdia da, 
ibarrean ez dago haizerik eta bero handia 
egiten du. Gainera, malda pikoa da eta tar- 
teka ur tragotxoak edateko geratu beharra 
daukagu. Gero, artzain txabola batzuetatik

igaro eta lepoa erdietsi dugunean, lasaitasun 
ederra somatu dugu. Goian haizekirria dago 
eta, atsedena hartu bitartean, zerbait jan eta 
edateko baliatzen dugu unea. Hemen gau- 
dela, bi mendizale agertu dirá mendi bizikie- 
tak eskuz buitzaka. Frantsesak dirá eta 
berehala abiatu dirá beherantz. Meritu han
dia dute eremu menditsu hauetatik ibiitzeko. 
Oso bidé tekniko eta zaila iruditu zaigu bizi- 
kletarako, baina argi dago batzuentzat ez da- 
goela oztoporik. Hemendik aurrera dena da 
maldan behera Ellia-raino. Nik irrika handia 
daukat izan dotore horren atzean zer agongo 
ote den ikusteko.

Eilia-ra hurbildu ahala, 
m eatzaritzaren aztarnak 
hasi dlra agertzen

Errododandro eta m irto landare artaan 
doa bidea eta meatzaritzaren aztarnak ere 
hasi dirá agertzen. Bat-batean txabola mul- 
tzoak agertu zaizkigu eskuinaldera eta oso 
irudi ederra osatzan dute, inguruarekin har
monía handia erakutsiz: Eilia herrira hurbil- 
tzen ari garen seinale. Eta hórrela da, laster 
ikusi dugu herria haranaren bukaeran. Gau- 
den lekutik ikusita, toki idilikoa dirudi. Hórrela, 
bada, berehalaxe heldu gara herrira eta, 
erreka igaro ondoren, borden artetik gaurko 
aterpera hurreratu gara. Gíte d'étape dotorea 
da, bi lógala handi eta tresnarla guztia duen 
sukaldeaz osatua. Logela handi bataan. Ven
tosa i Calvell-eko lau naskek eta guk laurok 
agingo dugu lo. Baste logela beteta dago. 
Afaitzako, 200 metrotara dagoen nagusien 
etxera joan bahar da. Lurrak emandako pro- 
duktuekin afari ederra eman digute, ardo eta 
guzti, giro ezin hobaan. Oso pozik gaude. Lau 
neska katalanekin harreman estua egiten hasi 
gara. Baño, agía onartuta, bat madrildarra da, 
besta bat errioxarra, hirugarrena italiarra eta 
laugarrena argantinarra.

Hurrengo bi egunetarako ara eguraidi eguz- 
kitsua baina oso beroa dago iragarrita. Ondo- 
rioz, solasaidi laburra eta ohara joan gara 
azkar, b ihargoiz altxatu beharra baitago.
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4. Etapa:
Eília /  Aranh-go aterpea (Tuc de 
Crabéra, 2632 m)
Denbora: 4-6 ordu. Desnibela 1320 m igo 
/  330 m ja its i (+ 600 mTuc de Crabéra) 
Markak: GR 10. Meatzaritzako bidea

Goizean goiz abiatu gara, gaurko egun be- 
roena dago iragarrita eta. Hasieran basotik 
goaz, malda handia duen bidetik, baina fres- 
kuran ondo joaten da. Bósc de Rogé basotik 
atara eta irudi kuriosoak sortzen dituen me
atzaritzako tresneria artean egingo dugu 
gora. Lepotxo batera heldu eta Ventalhon- 
go meategiak ikusiko ditugu aurrez-aurre. 
Bertatik pasatu behar dugu. Etxola handi 
ugari daude, nahiko egoera eskasean eta 
tokia apur bat makurra da. Pista bat ere 
heltzen da bertaraino eta noranahiko beste 
batzuk daude inguruan. Jendea dago eta 
badirudi bertan egin dutela lo. Guk aurrera 
jarraitzen dugu, jadanik erdietsi behar 
dugun lepoa begi bistan, eta zelai artetik 
doan gorako bideari ekiten diogu. Orain igo- 
era iasaia da eta laster heldu gara Cóth 
d'Aranh lepora. Panorama dotorea daukagu 
beste aldean: Estanh d'Aranh lakua eta ater
pea 300 bat metro beherago, etaTuc de Cra
béra haien gainean.

Lepoan atseden apur bat hartu ondoren, 
beherako bideari ekin diogu. Lakuko presa 
zeharkatu eta igoera labur baten ostean, 
Aranh-go aterpera heldu gara. Kanpotik iku- 
sita modernoa déla dirudi, metalezko plantxa 
marroiz estalita, baina oso barrualde erosoa 
dauka. Zaindariarekin ohiko tramiteak egin.

zerbait jan eta, oraindik goiz denez, gaurko 
mendi tontorra zapaitzeko asmoz aterako 
gara. Bertan dagoela dirudi, baina zaindariak 
abisatu digu lasai hartzeko, ordu eta erdiko 
Igoera edo badela eta. Beraz, Pórt d'Aueran 
lepora doan bidé Iasaia jarraitu eta lepoan 
ezkerrera hartu dugu azkenengo pala igo- 
tzeko. Pala hau luzea da eta malda handia 
dauka: arrazoia zuen aterpeko zaindariak, 
baina azkenean Tuc de Crabéra gailurrean 
gaude (2632 m). Zerua kargatzen doala kon- 
turatzen gara. Hala eta guztiz, daukagun pa- 
noramaz gozatzeko denbora hartu dugu: 
MontValiér, Maladeta-Aneto mendikatea eta, 
gertuago,Tuc de Maubérme. Ibilaldia era bi- 
kainean bukatzeko, ea bihar hori igotzea lor- 
tzen dugun.

Pala luzea eta malda 
handikoa da Tuc de 
Crabéra gailurrera 
doana

Jaistearekin euri tanta batzuk erori dirá, 
baina laster lortu dugu aterpera heltzea. 
Hemen berriz ere katalanekin elkartu gara eta, 
haiekin txantxa batzuk trukatu ondoren, denok 
batera afaldu eta pare batzerbeza hartu dugu. 
Gero lotara, biharko etapa luzea delako etaTuc 
de Maubérme igo ere nahi dugunez, oso goiz 
ateratzeko asmoa daukagu eta.

5. Etapa:
Aranh-go aterpea /  Amics de 
Montgarri aterpea (Tuc de 
Maubérme, 2880 m)
Denbora: 7-10 ordu. Desnibela 800 m igo 
/  1100 m ja its i (+ 250 m Tuc de 
Maubérme)
IVIarkak: Mugarriak + GR 211. Etapa 
luzea, gol mendiko landugabetik

Eguna argitu baino lehen atera gara aterpe- 
tik. Lehenbiziko eginbeharra, atzo igarotako 
Cóth d'Aranh lepora igotzea da: 300 metroko 
garaiera aldea baina, goizeko freskuran, 
ondo igo ditugu metro horiek. Mendi lepoan 
egunsenti dotorea ikusteko aukera izan 
dugu. Ondoren, Estanhets d'AIbi lakutxoe- 
tara joan behar da, zati lasai batean gora. 
Goiko lakuaren gainean geratzen da Porti- 
Ihon d'AIbi mendatea eta hemendik ikusita 
horma bat dirudi. Gerturatzean, ordea, har- 
kaitz artean ondo markatutako bidexka ikus 
daiteke. Hórrela erdiesten dugu mendatea- 
ren gaina eta bertako laku polita. Beste al
dean, Liat-eko laku ederrak eta Tuc de 
Maubérme-raino doan harana agertzen zaiz- 
kigu. Urruti dagoela dirudi...

Orain zeharkaidi apur bat deserosoa egin 
behar dugu, baina haranera jaisten garenean 
gozamena da bertako zelaietatik ibiItzea.Tuc 
de Maubérme-ra hurbiitzean, izen bereko la- 
kutxoekin egiten dugu topo.Toki dotorea da 
eta, gainera, ostertzean Posets-Perdiguero, 
Russell-Aneto-Maladeta, Montardo-Besiberri 
eta halako mendikate nagusiak agertzen zaiz- 
kigu eder. Gertu daukagu Maubérme-ra igo-

I Cóth d'Aranh lepotik lakua, aterpea eta Tuc de Crabéra

■ Tuc de Maubérme-tik 
jaislean Liat-eko lakuak



■ Lac de 
Monfoliu  
eta atzean 
Tuc de 
Maubérme

tzeko bidea. Beraz, bidera heldu, pisua motxi- 
letatik kendu eta, motibazio handiz, mendian 
gora goaz. Bidé gogorra da, entretenigarria, 
harri artean gora doana, baina zailtasunik ez 
daukana. Azkenengo zatian eskuak ere erabili 
behar dirá, batez ere aristara irteterakoan, 
baina berehala heltzen da tontorrera. Ñola ez; 
daukagun ikuspegia izugarria da. Egun haue- 
tan egin ditugun beste gailurrak eta Pirinioe- 
tako erraldoi asko eta asko ditugu ikusgai. 
Gozatzeko momentua da eta horixe da agiten 
duguna. Oraindik jatsiera luzea geratzen 
zaigu, baina honaino egin duguna zoragarria 
izan da eta oso pozik gaude.

Kontu handiz ja its i dugu goiko zati mal- 
kartsua eta motxilak berriz prestatu ondoren, 
Lac de IVIontoliu-ra doan bidea hartu dugu. 
Laku hau ederra da, Tuc de Maubérme-ren 
azpian dagoen zirku batean kokatua. He- 
mendik parean dagoen Cóth de M ontoliu le- 
pora igo eta, orain bai, dena izango dugu 
beheranzko bidea. Berriz elkartuko gara lau 
katalanekin eta haiekin batera egingo dugu 
Montgarrira heltzeko geratzen zaigun bidea.

Aterpera heldu garenean, bertako ardura- 
dun Quim-ekin egon gara. Oso ondo portatu 
da gurekin: dutxatzeko aukera eman digu, as- 
kari ederrera gonbidatu eta, gainera, inguruan

egindako gazta goxoak ere jaso ditugu opari. 
Solasaidi aberatsa izan dugu berarekin eta da- 
goeneko gure lagun bihurtu diren lau emaku- 
nneekin. Eta hórrela, oso giro atseginean 
bukatu dugu Pass'Aran ibilaidi eder hau. □

Montgarrira heldu eta 
giro atseginean bulcatu 
dugu Pass’Aran 
ibilaldia

GOGOETAK
Ibilaldiaren abiapuntua edozein izan daiteke. Guk Montgarri aukeratu genuen, egokiena iruditu 
zitzaigulako eta guretzat errazena bertara heltzea zelako, faaita gero, bukatutakoan, Jaka aldera 
etorri nahi genuelako ere.
Ibilaldlari buruz, alpatua dugu gailurretara heltzea aukerakoa déla. Guk hórrela egitea erabaki 
genuen eta, gure ustez, oso osagai Interesgarria da. Aurretik ez genituen mendi hauek 
ezagutzen eta aukera ezin hobea izan da ibilbide hau. Mendian Ibiitzen ohituta egonda eta 
forma fisiko on batekin, erraz egin daiteke dena. Mendi interesgarriak dirá, ez dirá zailak eta 
begi bistako paisaíak gehiago zabaitzeko aproposak. Lehenengo etapakoTuc de Barlonguéra 
igotzen ez bada, Pórt dera Gireta lepora joan behar da zuzen, markatuta dagoen bidetik. Mont 
Valiér, Estanhons-etik igo eta bertara jaisten da joan-etorrian.Tuc de Crabéra ere berdin, Aranh- 
go aterpetik gora eta bertara jaitsiz. Eta Tuc de Maubérme, azken etapako bidearen ondoan 
dago.
Esan dugun bezala, aterpeetan oso barrera ona izan genuen eta, lau pertsona izanda, gela bat 
izan genuen guretzat bakarrik, Eilia-ko gíte d'étape-n izan ezik. Mont Valiér ezaguna déla eta, 
Estanhons-era ¡ende asko joaten da, baita Aranh-era ere,Tuc de Crabéra-gatik.
Gainerakoan, ibilbidean oso jende gutxi ¡kusi genuen eta gallurrel dagokienez, Maubérme-n 
eta Crabéra-n bakar bakarrik egon ginen. Barlonguéra-n mendlzale batekin egin genuen topo 
eta Mont Vallérren, ekaltzagatik, dozena erdi batekin.

DATU GEHIGARRIAK
Mapa; Montgarnn eman zlgutena, Pass'Aran izenekoa.
Materiala: Izara-zakua Montgarrin eman ziguten, inskripzioak barne hartzen baitu. Bestela, ezer 
berezirik ez da behar. Udan Plrinloetan ibiitzeko gauza arruntak: bastoiak, egunean zehar 
pikatzeko zerbalt, frontala, aldatzeko arropa, toalla... Ura ez da falta bidean.
Informazioa:
https://passaran.wordpress.com/
http://mendipitxinkolore.blogspot.com.es/
Data: 2011ko abuztuaren 16tik 21era.
Partaideak: Arrate Zubia, A ltor Argarate, Izaskun Estibaritz eta José Inazio Izagirre.
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