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MADRIL, 1850EKO URRIA-
REN 31. Espainiako Diputa-
tuen Kongresuko eraikin
berria, Narciso Pascual
Colomer arkitektoaren lan
neoklasikoa, inauguratu
zuen Elisabet II.a erreginak.
Zazpi urtez, eraikuntza
lanek iraun bitartean, dipu-
tatuek Madrilgo Errege
Antzokiko dantza aretoan
bildu behar izan zuten, eta
gustura hartu zituzten insta-
lazio berriak. Ez, ordea, ata-
riko eskaileraren alde bana-
tan ipini zituzten kaleargiak.
Politika eta argitasuna ondo
ezkontzen ez direlako-edo,
parlamentarioek farolen
aurkako protesta eraginko-
rra abiatu zuten eta bereha-
la kendu zituzten.

Hutsunea azkar betetze-
ko, eraikineko frontispizioa
egin zuen eskultoreari, Pon-
ciano Ponzanori, lehoi
parea egiteko eskatu zioten. Baina Espainiako egoera
ekonomiko kaxkarra zela eta, artistak material nobleei
uko egin behar izan zien. Lehoiak igeltsuz egin eta gai-
netik pintatu zituen, brontze itxura emateko. Meteo-
reologiak ez zuen gupidarik izan eta handik urtebete
eskasera, herritarren eta prentsaren kritikak medio,
Gorteetako arduradunek material iraunkorragoz lehoi
pare berri a egiteko enkargua egin zioten José Bellver
eskultoreari.

Baina Bellverrek ere ez zuen aurrekontu handiegirik,
eta harrizko bi lehoi txiki diseinatu zituen. Gorteak
zaintzen zituzten lehoi basatiak baino gehiago, katutxo

errukarriak ziruditen zutoin
handi horietan galduta.
Berriro ere, protesten eragi-
nez erretiratu zituzten.
Ikusmina duenak, Valen-
tziako Monforteko lorate-
gietan topatuko ditu.

Garbi zegoen irtenbidea
metalezko pieza handiak
egitea zela, baina diru alde-
tik proiektu hura ez zen
bideragarria. Harik eta Afri-
kako gerrak sabanako erre-
geei behin betiko bultzada
eman zien arte. 1860ko
martxoaren 23an, Wad-
Raseko guduan, espainiar
osteek garaipena lortu
zuten eta brontzezko hain-
bat kanoi konfiskatu zizkio-
ten etsaiari. Gobernuak
kanoiak lehoi bihurtzea era-
baki zuen. Lehenengo
eskultura parearen egileari
egin zioten enkargua. Pon-
ciano Ponzanoren 3.500

kiloko felino ikusgarriak Sevillan moldekatu zituzten
1865ean. Azkenik, 1872an ipini zituzten gaur egun dau-
den tokian. 1808ko maiatzaren 2ko heroien izenez
bataiatu zituzten: Daoiz eta Velarde. Baina herritarrek
berehala jarri zizkieten goitizenak: Benavides eta
Malospelos.

Horrenbestez, Espainiako Diputatuen Kongresuko
lehoiak kostata eta protestek bultzatuta iri-
tsi ziren gaur egun dauden tokira. 140 urte
geroago, aho zabalik ikusi dute herritarrei,
protesta egin arren, ez dietela Kongresuko
atarira hurbiltzen utzi. n

Antzinako Egiptoko enpasteak
TEBASKO gazte baten momiaren
burua erresoluzio handian eskaneatu
berri dute eta, 20-30 urte bitarteko
gizonezkoak hortz-hagin arazo
larriak zituela ikusteaz gain, bi
“enpaste” topatu dizkiote. 2.100
urte dituzten betegarriak piku zuku-
tan edo zedro oliotan bustitako liho

oihalez daude eginak. Momia egipto-
arretan horrelakorik ez dute orain
arte aurkitu, eta tratamenduak infek-
zioa geldiaraztea eta mina arintzea
zuen helburu. Baina ez zen oso era-
ginkorra izan, gaztea ahoko infek-
zioaren konplikazioen ondorioz hil
baitzen. nI.
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Espainiako Kongresu atariko lehoi bikoteak 1872tik
zaintzen du eraikina. Baina hogei urtetik gora behar izan
ziren denen gustuko felinoak lortzeko.

Protestek ekarritako lehoiak
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