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Unax, ohetik altxatzeko ordua. Belarrietan tapoi eta guzti, ederki 

lo egin du berak. Nekez batu dut begirik nik, kaleko oihuak eta ho-

tsak tarteko. Patrika astindu eta Benasqueko hotel koxkor batean 

pasa dugu gaua, kanpaleku ziztrin batean baino hobeto lo egingo 

genuelakoan. Urduritasuna ere izango zen ziurrenik, neurri batean, 

lokartzea eragotziko zidana. Ez da erronka makala aurretik duguna 

eta isilik gosaldu dugu, ahal bezainbeste, azkeneko askaria baili-

tzan, ondorengo bi egunetan tajuzko ezer gutxi jango dugula kon-

tuan hartuz. Kotxez Remuñeko haranaren abiapuntura gerturatu 

eta abentura hastera doa. Abuztuak 7, igandea, goizeko 8ak.

44 3000kok osatzen dute Perdigueroko eremua. Xenda gutxi, 

harkaitz asko eta ertz zorrotz eta arriskutsuak gailurrik gehiene-

TESTU ETA ARGAZKIAK

Gorka Azkarate Torner
(Urretxu, 1977)

Jarduera askotan ari-
tzen den arren, mendian 
ibiltzea da bere benetako 
zaletasuna. Iraupen luze-
ko ibilaldietan eta mendi 
lasterketetan buru-bela-
rri aritutakoa orain urte 
ba tzuk. Euskal Herriko 
mendigune gehienetan 
gora eta behera ibili da.

TESTU ETA ARGAZKIAK

Unax Otegi Altolagirre
(Donostia, 1978)

Mendia eta mendiarekin 
zerikusia duten aktibitate 
gehienak ditu gustuko. 
Erronka zalea da, baina 
inguruneaz eta naturaz 
gozatzeko aukera ematen 
duten irteera lasaiak ere 
atsegin ditu. Pirinioak ditu 
gogoko eta jarduera gehie-
nak bertan burutzen ditu.
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tan. Ibilbidea goitik behera aztertu dugu bigarren saiakera hau 

egiterako, ordea, eta xehetasunik txikiena ere kontuan hartu. 

Eguraldia ere ez da aitzakia izango itxuraz eta pauso lasai baina 

arinean osatu dugu Boum gailurrerako igoera. Amaierako ohiko 

elurtegia eta 30 metroko tximinia bertikala ez dira oztopo han-

diegia izan lehenengo 3000koa poltsikoratzeko. Indarrak alperrik 

xahutu gabe heldu gara honaino. Gure gorputzak eta bakoitzaren 

ahalmena izango dira abentura honetan arrakasta eta porrota 

bereizten dituen muga lausoan alde batera edo bestera eroriko 

garen erabakiko dutenak. Ederki dakigu hori.

Gailurreria zorrotzean hegan ibiliko 
gara apenas lurrik ukitu gabe

Boum eta Malpás lotzen dituen tartea ez dugu gailurreria jarraituz 

osatuko. Zailtasun handia gehituko lioke zeharkaldiari eta bestela ere 

galtzak bete lan dugu aurretik. Mendi horien magaletik aurrera egi-

tea ere, ez da, ordea, ahuntzaren gauerdiko eztula. Eremu nahasia 

da, benetan gorabeheratsua, eta majo kostata jo dugu Malpás gailu-

rra, zeharkaldiko bigarrena. Gailurra baino beheraxeago, ur hornike-

HUESCA

Boum gailurrera iristen. Atzean, besteak beste, Perdiguero eta Malpás
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ta burutu dugu. Datozen orduetan gailurreria zorrotzean hegan ibi-

liko gara apenas lurrik ukitu gabe eta ez dugu urik topatuko bidean. 

Estrategiak ere bere garran tzia dauka, esan gabe doa.

Haizeak gogor xamar jotzen du goian eta ez dugu denbora 

gehiegi igaro tontorrean. Festa hastera doala esaten digu ahots 

batek barrenean, eta Rabada-Navarro ertzari erasoa jo diogu bi-

tan pentsatu gabe. Hiruzpalau pauso ematerako ertza mugaraino 

zorroztu dela somatu dugu eta urrats bakoitza biziki neurtzen 

hasi gara, erritmoa geldotuz. Navarro gailurra jo aurretik, ertzeko 

zailtasunik handienarekin topo egin dugu eta sokaz tenkatzeko 

eskatu diot Unaxi. Solte ere pasako nuen, ziurrenik, tarte zorabia-

garri hau, baina urteek aurrera egin ahala beldurrak areagotzen 

joaten omen dira… noiz uzten dio batek gazte burugabe izateari? 

Auskalo… Sokak ematen duen ziurtasunarekin baina amildegira 

gehiegi begiratu gabe, kontu handiz igaro dut ataka. Iaz denbora 

asko galdu genuen puntu honetan. Akatsetatik ikastea da gakoa.

Navarro, Rabada… eta Tusse Remuñe, atseden tartetxoa. Inda-

rrez gainezka gaudela dirudi, eta eguraldi eguzkitsu baina fres-

koak ez digu izerdi askorik erauzten. Unax gustura dabilela esan-

go nuke, eta ni ere indartsu noa, lo gutxi egin izanaren kezkak 

uxatuta, zeharkaldian erabat kontzentratuta. Hasi besterik ez gara 

egin, baina baikor izateko ez zaigu arrazoirik falta. Garnier orra-

tza ere sokaren laguntzaz igaro dut nik, eta sokarik gabe Unaxek. 

Eskalatzaile aparta da bera, horrelako eremuetan erraztasunez 

aritzeko maila tekniko ikaragarria daukana. Nire helburua biko-

teari denbora gehiegi ez galaraztea da, eta hortzak estutuz igaro-

tzen dut zailtasun bakoitza, nire onena emanaz. Crabioles gailur 

bikoitza eskalatu dugu kontu handiz, eta aurrera egin dugu ertz 

zorrotzean, Mamy atakara iritsi arte. Ia arratsaldeko 4ak dira eta 

8 ordu inguru daramatzagu mendiarekin eta geure buruekin bo-

rrokan. Mendizale birekin topo egin dugu Mamy gailurrean eta 

hiz ketaldi laburra egin dugu beraiekin. Ahoa bete hortz geratu 

dira gure asmoaren berri eman diegunean. Mamy eta Lacq tonto-

rrak bereizten dituen ertz zorrotzean rapel bat egitea da normale-

na, eta euren soka erabili dugu rapel hau egiteko. Mendia hori da, 

funtsean: ezagutu berri duzun norbaitekiko bat-bateko lotura eta 

harremanen sakontzea. Elkartasuna, hitz batean esanda.

Lesateko lehenengo orratza igota, 
zailtasun handirik gabe patrikaratu 
ditugu hurrengo hirurak

Lesateko orratzen gailurrerian gaude eta badakigu Gendarme 

Zuria dela tarte honetako zailtasunik handiena, baina ez bakarra. 

Sokarik gabe osatu ditugu Gendarme Zurira heldu bitartekoak, 

ataka honetan soka erabiltzeko asmoz. Unaxek ireki du, nola ez, 

bidea, eta jarraian igaro gara, txandan-txandan, neroni eta beste 

bi mendizaleak. Lehenago egindako mesedea itzuli diegu, har-

tara. Behin Lesateko lehenengo orratza igota, zailtasun handi-

rik gabe patrikaratu ditugu hurrengo hirurak. Ederki ezagutzen 

dugu eremu hau, ez baikara alperrik hiruzpalau aldiz etorri hona 

lehenago. Eguzkiak ez du indar handirik dagoeneko. Arratsalde-

ko 18:15ak dira.

Gelditu ere egin gabe ia, alderdi honetako azkeneko gailurraren 

bila abiatu gara: Eth Quairat baino ez zaigu falta adar hau guztiz 

osatzeko. Metro batzuk galdu eta gailurreria magaletik zeharka-

tu dugu, Lesat-Eth Quairat ataka zorrotzera eskalatzeko segidan. 

Dagoeneko nekearen zantzuak gainean, sokaren laguntzaz horma 

gainditu eta Eth Quairat gailurra jo dugu, zerbait jateko itxarope-

nez, nire kasuan. Unaxek ez du gelditu ere egin nahi baina jan be-

harra daukadala esan diot nik. Ahalik azkarren irentsi dut zer edo 

zer, arropa guztia soinean. Abuztuan egonagatik, eguzkia ezkuta-

tzen hasten denean tenperaturak berehala egiten du behera 3000 

metroan. Luze gabe ekin diogu beherako bideari. Ia 800 metro 

galtzea dagokigu orain, atzera berriz Es Pujòles gailurrean berres-

kuratzeko. Zeharkaldiko puntu erabakiorretako bat da, zalantza 

izpirik gabe Eth Quairat eta Es Pujòles batzen dituen tarte hau.
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Eth Quairat mendiaren horman behera jaitsi gara ahalik 

azkarren, xenda arrasto bakanei segika. Tentsioak behera egin aha-

la azaleratu da gugan nekea. Eguzkia guztiz ezkutatu da Portillone-

ko aterpetik behera datorren errekastora heldu garenerako, eta la-

nak izan ditugu erreka gurutzatzeko puntu erosoena iluntasunean 

topatzeko. Harri pilatxo batzuk jarri genituen uztaileko egonaldian, 

eta baita GPS-an waypoint zenbait gorde ere… baina gaua, gaua 

da. Ur horniketa burutu dugu errekastoan eta gorantz abiatu gara, 

patxadaz, Es Pujòles gailurraren bila. Iluntasuna erabatekoa da.

Belloc gailur hirukoitza jo ostean, 
Es Pujòles tontorrera itzuli gara

Tusse de Montarque famatua inguratu dugu, Meatzarien Xen-

da delakoari segika. Ingurua zeinen basatia den kontuan harturik, 

eroso xamarra da tarte hau, eta erraz egin dugu aurrera. Altuera 

irabaz ten joan gara poliki-poliki eta 3000 metroen langa ez dugu 

urrun, berriz ere. Motxilak harri baten azpian babestuta utzi ditugu 

maldaren erdian, joan-etorriko bidea egingo baitugu Es Pujòles-Be-

lloc tarte honetan. Es Pujòles gailurrak ere badu bere “zera”, eta 

eskuak erabili behar izan ditugu azkeneko tximinia eskala tzeko. 

Gauerdia pasatxo heldu gara tontorrera eta mendizale bat dago 

bertan lotan. Ametsetan dagoela pentsatuko du, ziur aski, zakua 

mugitu eta iristen ikusi gaituenean. Haizeak benetan gogor jotzen 

du eta denborarik galdu gabe Belloc gailur hirukoitzaren bila abiatu 

gara, atzera berriz Es Pujòles-era itzultzeko asmoz.

Hotzak gupidagabeki zigortzen nauela somatu dut lehenengo 

aldiz, jantzi guztiak soinean daramatzadan arren. Es Pujòles-Be-

lloc-Es Pujòles joan-etorriak iraun duen denbora tartean iparral-

deko haizearen menean egon gara, eta indarrak majo xahutu 

ditugu. Eremua ez da, gainera, korrika ibiltzekoa, zer esanik ez 

gaueko iluntasunean. Eromen puntu bat ere badute gisa honetako 

zeharkaldiek, bistan da. Belloc gailur hirukoitza jo ostean, Es Pu-

jòles tontorrera itzuli eta hegoaldeko isurialdean behera joan bes-

te nahirik ez dugu, iparraldeko haizetik tarte batean ihes egiteko 

itxaropenez. Motxilak berreskuratu eta kontu handiz jo dugu Es 

Pujòles eta Gourdon banatzen dituen lepoa. Tarte nahasia da, elur 

hondarren bat ere badago eta kontu handiz neurtu dugu pausu 

bakoitza. Mantso baina erabakior, Gourdon ere igo dugu ilunta-

sunean, Oô lepora albait azkarren iristeko gogoz. Haizeak eta ho-

tzak asko zigortu gaituzte azken txanpa honetan, eta nire barnean 

lehenengo zalantza uneak azaleratu dira. Agian nire ahalmenetik 

haratago dagoen zeharkaldia da hau.

Oô lepoan atseden hartuko genuela espero nuen, baina lepoan 

ez da giro. Haizeak harrera gupidagabea egin digu, eta erabakiak 

hartzeko unea da: une kritikoa. Iaz hemen utzi genuen proiektua 

bertan behera, eta aurtengo saiakerak amaiera bera izango duela 

esaten dit barreneko ahots batek. Unaxek gauzak argiago dauzka 

eta ez dit pentsatzen uzten, ordea, eta berari jarraitzeko agintzen 

dit ezezkoa emateko inolako aukerarik gabe. Kafeina gel bat ahal 

bezala sabeleratu eta konturatzerako Arlaud mendiaren horma 

eskalatzen ari gara. Indarra berreskuratu dudala iruditzen zait, 

baina badakit sentsazio positibo honek ez duela gehiegi iraun-

go eta laster iraungiko dela, kafeinaren efektua igarotzearekin 

batera. Edozein kasutan, motxilak lepoan utzi ditugu eta Arlaud 

tontorrean gaude, Es Gorgs Blancs mendia eta bere sateliteak pa-

trikaratzeko asmoz. Badirudi aurrera egingo dugula…

Xenda arrasto nabarmenak jarraituz 
gainditu dugu Ekialdeko Clarabide 
gailurraren malda pikoa

Erraza da Arlaud eta Es Gorgs Blancs lotzen dituen tartea, 

baina nahasia eta gorabeheratsua Es Gorgs Blancs eta Armen-

gaud dorrea batzen dituen gailurreria. Etxekolanak eginda ga-

toz, ordea, eta uztaileko egonaldian harri-pilatxo estrategiko 

batzuk jarri genituen, iluntasunean aurrera egitea nolabait 

erraztuko digutenak. Ez dugu hutsik egin, eta nekearen zant-

zuak dagoeneko nahiko nabarmenak diren arren, Armengaud 

dorrea igo dugu konturatzerako. Ez da asko falta gauak egunari 

paso eman diezaion eta euskarri horri indarrez eusten saiatu 

gara. Txikikeria guztien laguntza behar da halakoetan. Lourde 

Rocheblave puntara heldu garenerako zer edo zer ikusteko gai 

HUESCA

Punto de paso Hora Parcial Acumulado
Entrada al valle de Remuñe 7:58
1 Pico de Boum (3006m) 10:53 2h 55m 2h 55m
2 Pico de Malpás (3109m) 12:44 1h 51m 4h 46m
3 Pico Navarro (3043m) 13:39 55m 5h 41m
4 Pico Rabadá (3045m) 13:56 17m 5h 58m
5 Tusse de Remuñe (3041m) 14:02 6m 6h 4m
6 Aguja Jean Garnier (3025m) 14:41 39m 6h 43m
7 Pico Oriental de Crabioles (3116m) 15:22 41m 7h 24m
8 Pico Occidental de Crabioles (3106m) 15:38 16m 7h 40m
9 Punta Mamy (3048m) 15:54 16m 7h 56m
10 Punta Lacq (3010m) 16:17 23m 8h 19m
11 Aguja Inferior de Lesat (3023m) 17:30 1h 13m 9h 32m
12 Aguja Central SE de Lesat (3037m) 17:38 8m 9h 40m
13 Aguja Central NW de Lesat (3058m) 17:57 19m 9h 59m
14 Aguja Superior de Lesat (3069m) 18:01 4m 10h 3m
15 Pico Lesat (3107m) 18:17 16m 10h 19m
16 Eth Quairat (3060m) 20:12 1h 55m 12h 14m
17 Es Pujòles (3065m) 0:40 4h 28m 16h 42m
18 Punta Belloc S (3007m) 1:14 34m 17h 16m
19 Punta Belloc Central (3006m) 1:18 4m 17h 20m
20 Pico Belloc (3008m) 1:31 13m 17h 33m
21 Pic Gourdon (3034m) 3:29 1h 58m 19h 31m
22 Pico Jean Arlaud (3065m) 4:55 1h 26m 20h 57m
23 Guargas Blancas (3129m) 5:21 26m 21h 23m
24 Torre Armengaud (3114m) 5:53 32m 21h 55m
25 Punta Lourde-Rocheblave (3104m) 6:03 10m 22h 05m
26 Pico Camboué (3043m) 6:17 14m 22h 19m
27 Pico de Saint-Saud (3003m) 6:42 25m 22h 44m
28 Pico Oriental de Clarabide (3012m) 7:36 54m 23h 38m
29 Pico de Clarabide (3020m) 7:43 7m 23h 45m
30 Pico Occidental de Clarabide (3008m) 7:48 5m 23h 50m
31 Pico de Gías (3011m) 8:05 17m 24h 7m
32 Pico Audoubert (3045m) 10:38 2h 33m 26h 40m
33 Cap dera Baquo Occidental (3097m) 11:05 27m 27h 7m
34 Cap dera Baquo Oriental (3103m) 11:24 19m 27h 26m
35 Gran Pico del Seil dera Baquo (3110m) 11:37 13m 27h 39m
36 Pequeño Pico del Portillón (3000m) 12:06 29m 28h 08m
37 Pico del Portillón de Oô (3050m) 13:38 1h 32m 29h 40m
38 Hito W de Perdiguero (3176m) 16:11 2h 33m 32h 13m
39 Hito E de Perdiguero (3170m) 16:36 25m 32h 38m
40 Pico de Perdiguero (3222m) 16:53 17m 32h 55m
41 Tuca de Lliterola (3095m) 17:35 42m 33h 37m
42 Pico Royo (3121m) 17:47 12m 33h 49m
43 Punta de Lliterola (3132m) 17:56 9m 33h 58m
44 Aguja de Lliterola (3028m) 18:17 21m 34h 19m
Entrada al valle de Remuñe 22:23 4h 6m 38h 25m



269

11

Jean Garnier orratzeko eskalada
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gara. Camboue gailurra gertu dago eta erraz jo dugu. Gehia-

go kosta zaigu Saint Saud gailur urruna jotzea, ordea, eremu 

nahasian barrena aurrera joaz. Elurtegi berantiarren bat ere 

badago eta ez dago oso argi biderik erosoena nondik doan. 

Benetan jota heldu gara Saint Saud gailurrera, egun argiz da-

goeneko, eta harri baten gainean eseri naiz atseden hartzeko 

itxaropenez. Minutu gutxiren buruan, maldan behera goaz, 

Clarabide lepoaren mendebaldean dagoen errekastoan botilak 

urez bete eta trago luze bat edateko helburuz.

Eremu nahasian barrena heldu gara Clarabide lepora, eta 

ekialdetik datozen eguzki izpiek harrera goxoa egin digute. Zo-

ragarria dator abuztuaren 8a ere, eguzkitsua baina ez oso beroa. 

Aspaldiko partez xenda arrasto nabarmenak jarraituz gainditu 

dugu Ekialdeko Clarabide gailurraren malda pikoa, eta herrestan 

kateatu ditugu beste bi Clarabideak ere. Haizeak orain dik ere go-

gor jotzen du tontorretan, iparraldeko isurialdera muturra ager-

tzerako. Gias gailurra urrunxeago dago, baina ez digu zailtasun 

berezirik eskaini bere igoerak. Arduratuta gaude, ordea. Badaki-

gu zeharkaldiko une erabakiorrenera gerturatzen ari garela. Gias 

gailurretik Oô lepora itzultzea (bai, iluntasunean igaro dugun lepo 

haizetsu hura, Arlaud mendiaren paretaren oinean) ahalegin han-

dia eskatuko digun zeharkaldia izango da, xendarik gabe, harri 

artean, nondik jo erabakitzea benetan nekosoa izanik. Isiltasun 

erabatekoan murgildu gara, eta pauso bakoitza nekez emanaz, 

poliki bezain mantso, Oô lepora gerturatzen joan gara.

Motxilak bertan utzi ditugu ordu batzuk lehenago, eta bada-

kigu derrigorrez lepora heldu beharko garela, izugarri kostata 

ere. Lepoan zer pasako den, zer egitea erabakiko dugun, ordea, 

ez dago batere argi. Benetan jota noa ni, loguraren eta nekearen 

hatzaparretan kateaturik, eta ez dirudi Unax askoz hobeto doanik. 

Beno, auskalo, mutil hau ez da sekula nekatzen… Azkenean, ere-

muari metro bat bestearen atzetik irabazi ostean, Oô lepora iritsi 

gara, barruan generaman guztia emanda. Unaxi atseden hartzea 

proposatu diot. Hobe esanda: atseden hartzea erregutu diot. Nire 

burua harri baten gainean erortzen utzi dut patata zaku bat izan-

go banintz bezala eta burua makurtu dut. Unaxek zerbait jango 

duela dirudi, baina nik ez daukat goserik, ezer ere irentsi gabe 

orduak daramatzadan arren. Egonean egon, besterik ez dut nahi. 

Burua makurtuta lurrera begira nagoela, begiak ixten ari zaizki-

dala somatu dut, eta lo arinak harrapatu nau hiruzpalau minutuz. 

Horixe da behar dudana: atseden hartzea!

Muturreko nekea gainean izanik  
era honetako gailurreria batean 
ibiltzea ez da gomendagarria

Ordu laurden eskas egon gara lepoan guztira, nahiz eta orduak 

pasa direla ematen duen. Atseden laburrak mesede egin digu, 

eta zeharkaldiko azken txanpari ekitea erabaki dugu azkenean, 

zalantza uneak bizi izanagatik. Geroago aitortuko dit Unaxek, le-

poan egon garen tarte horretan bere barrutik pasa den guztia. 

Bera ere erabat etsita iritsi omen da lepora, eta erretiratzekotan 

egon omen da. Saiakera bertan behera uztea, ordea, proiektua be-

tirako baztertzea izango zen, eta horrek bultzatu omen du azken 

ahalegin bat egitera. Gauzak nola diren…

Goizeko 10ak inguru dira. Une agian kritikoena atzean utzi 

dugun arren, oraindik ere badugu lana aurretik. Seil dera Baquo 

gailurreriak 3000 dezente gordetzen ditu bere baitan eta ertzak 

zorrotzak dira oso uneoro, zorrotzegiak ziur aski, horrenbeste 

ordu bizkarrean daramatzan mendizale bikote honentzat. Mutu-

rreko nekea gainean izanik era honetako gailurreria batean ibil-

tzea ez da gomendagarria, ezbeharren bat izateko arriskua espo-

nentzialki handitzen delako. Audoubert gailur ia hauteman gaitza 

atzean utzi eta Seil dera Baquo gailurrak bata bestearen atzetik 

kateatzeari ekin diogu. Mendebaldeko Cap dera Baquo gailurrera 

iritsi garenean, oroitzapenak pilatu zaizkit. Hau izan zen nire le-

henengo 3000koa, 1993an Zumarragako Ostadar mendi taldeko 

kideekin igo genuena, urte hartako Pilarika zubian egindako ir-

teera umoretsuan. Orduko hartan hiru gau pasa genituen Espin-

go aterpean, eta elurrak zein eguraldi benetan nahasiak ez zigun 

gauza handirik egiten utzi. Haiek garaiak…

Ekialdeko Cap dera Baquo eta Cap dera Baquo bera ere ara-

zo handirik gabe igo ditugu, eta abiatu ginenetik agian estrei-

nako aldiz, zeharkaldia burutzeko gai izan gaitezkeela pentsa-

tu dugu. Kontuz, hala ere, horrelako burutazioekin: gehiegizko 

baikortasuna eta konfidantza ez baitira bidelagunik onenak. 

Eremua benetan nahastu da Petit Pic Portillon delako gailurre-

ra gerturatzearekin batera. Gailurreria honek gordetzen duen 

puntu kritikoena gertu dugu, baina karta ezkutu bat dugu ma-

hukapean gordeta: uztailean eginiko irteera partzial haietan 

ataka hau saihesteko modua aurkitu genuen gailurreria utzi eta 

hegoalderantz metro batzuk galduta. Eremua ez da munduko 
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erosoena ere, baina soka erabili beharra ekidingo dugu. Plaka 

lau batzuetan ahal bezala gorantz eginez (eskuak izerditan 

jartzen zaizkio bati pentsatze hutsarekin) berreskuratuko dugu 

gailurreria, Portillon gailurraren azken hormaren oinean. He-

men bai, motxilatik soka atera eta eskalada ziurtasunez burutu 

dugu, alperriko arriskurik hartu gabe. Etengabe eskuak erabiliz, 

gailurreriak aurkezten dituen zailtasunak gainditu eta Portillon 

gailurrera heldu gara. Unax pozik dagoela somatu dut, baina ni 

arduratuta nago oraindik. Portillon d´Oô lepora jaitsi eta lepo 

honetatik iparraldeko isurialdera jaistea tokatzen da jarraian, 

sekula desagertzen ez den elurtegi izoztu batean behera. Alu-

miniozko kranpoiak ekarri ditut motxilan, baina hala ere… ere-

mu benetan basatia eta arriskutsua da.

Ahal bezala jaitsi gara Portillon gailurretik Portillon d´Oô lepora, 

pasabiderik “erosoenak” aurkituz. Harriak bata bestearen atzetik 

erortzen dira amildegian behera, eremua erabat desegina dagoen 

seinale. Benetan desatsegina da hemen ibiltzea. Behin lepora iri-

tsita, Unaxek beherako bidea hartu du bitan pentsatu gabe, eta 

ni zain geratu naiz, berari harriak botako bainizkioke bere atzetik 

abiatuz gero. Metro batzuk galdu dituenean kranpoiak jantzi eta 

elurtegian behera abiatu naiz, batere segurtasun eta konfiantza-

rik gabe. Behar baino denbora gehiago pasa dut tarte hau jaisten 

tamalez.

Behin altuera galdu ostean, galdutakoa berriz ere berreskura-

tzea baino ez da geratzen, Literolako goiko lepora iristeko. Urrats 

bat bestearen atzetik modu geldoan kateatuz, Lliterolako lepoa 

jo dugu azkenean; motxilak bertan utzi eta arinago osatu dugu 

Perdiguero gailurrerainoko azken zatia. Sektoreari izena ematen 

dion gailurrean gaude, zeharkaldiko gailurrik garaienean. Unaxi 

Yolanda datorkio gogora, niri Edurne. Eta Isa, bioi, taldeko hiru-

garren kidea, aurten gurekin etorri ez den mendizale aparta! Gu-

rekin etorri ez den arren, zeharkaldia gurekin egin duela ez dago 

zalantzarik!

Perdigueroko Hitoak kateatu 
behar ditugu, 3000koen zerrenda  
malapartatuak hori dioelako

Pozik gaude, pozak zoratzen, baina Perdigueroko Hitoak ka-

teatu behar ditugu, 3000koen zerrenda malapartatuak hori 

dioelako. Mendebaldekoa jo dugu lehenengo, eta Perdiguerora 

itzuli ostean Ekialdekoa segidan. Benetan nekagarria, uste ge-

nuena baino mila aldiz gehiago. Hitoak Perdiguerotik oso ger-

tu daude, esaten genuen zeharkaldia prestatzen ari ginenean, 

etxeko berotasunean. Bai, oso gertu. Bat bestearen gainean 

ia. Ekialdekoa lotu eta Perdiguerora itzuli garenean, orain bai, 

zeharkaldia bukatuko dugula ziurtzat jo dezakegu, ezusteko 

handiren bat gertatzen ez bada behintzat. Lliterolako goiko le-

pora itzuli gara, motxilak berreskuratu eta Lliterolako gailurreria 

lotzeari ekin diogu. Gailurreria hau herriko parkean ibiltzearen 

parekoa da, pasa ditugun eremuak kontuan hartzen baditugu. 

Tuca Lliterola, Pico Royo, Punta Lliterola… eta, azkenean, zehar-

kaldiko azkeneko 3000koa, 44.a, Lliterola Orratza. Arratsaldeko 

18:20ak dira, eta 34 ordu baino gehiago daramatzagu mendian 

gelditu gabe. Pozak eta alaitasunak nekea ezkutatu dute une ba-

tez, baina erabat nekatuta gaudela gauza nabarmena da. Gaine-

ra, kalkulu azkarrak eginda, kotxera gauez helduko garela dirudi, 

eta azken txanpan berriz ere linternak piztu beharko ditugula. 

Baina zer axola dio horrek.

Lliterolako beheko lepora jaitsi gara kontu handiz eta elurte-

gian behera egin dugu, Remuñeko haranaren bila. Xenda ez da 

hain nabarmena goiko zatian baina metroak galtzen joan ahala 

eremua leuntzen doala somatu dugu. Leuntzen… neurri batean. 

Remuñe harana basatia baita oso, oso jende gutxik bisitatua. Zer-

baitegatik izango da. Orduak aurrera doaz eta azken metroetan 

linternak piztea ezinbestekoa zaigu. Abiadura geroz eta biziagoan 

goaz behera, azken indar hondarrak xahutuz. Gaueko 22:30etan 

jo dugu Remuñeko haranaren bukaera, eta errepidera heldu gara. 

Zeharkaldia amaitu da. Urteak daramatzagu mendian gora eta be-

hera, geroz eta zeharkaldi zailagoei aurre egiten, baina oraingoan 

gure buruen mugak aurkitu nahi horrek benetan urrun eraman 

gaituela sentitu dugu. 

Lliterolako haranaren muturrean dago Yolanda zain furgoneta 

barruan eta bertan utzi dut Unax. Harrera beroa bezain hunkiga-

rria egin dio Yolandak, nola bestela. Zain egoten denak ere ez du 

lan makala, halakoetan. Benasquerako bidea hartu dut nik, mugi-

korra piztu eta etxera ahalik lasterren deitzeko gogoz. Ez dut ezer 

jateko gogorik. Arropaz aldatu, nire Astra zaharraren gidariaren 

alboko eserlekua atzeratu eta bertan bota dut nire burua. Ez dira 

minutu asko pasako, ziurrenik, oroitzapen goxoetan kulunkatuz 

loak hartuko nauenerako. Bihar beste egun bat izango da!


