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MELANESIA, 1774. James Cook kapi-
tain ospetsuak hareazko uharte
handi bat marraztu zuen egungo
Kaledonia Berriko eremua hartzen
zuen mapa batean. Uharteari Sandy
(hareatsua, ingelesez) izena jarri zion
kapitainak, asmamen biziaren eta
orijinaltasunaren erakusle. Irla hura
behin eta berriro mapetan azaldu
zen 2000. urtera arte. Cookek
marraztutako tokian ura besterik ez
zegoela egiaztatu zuten arte, alegia.
Posible al da esploratzaileak ustez
aurkitutako hondar piloa, mendeen
poderioz, urpean geratu izana? Ez,
gune horretan ozeanoak 1.400
metroko sakonera baitu.

Kontua da sasoi batean frantzia-
rrek existitzen ez den lur zatiaren
gaineko eskubideak aldarrikatu
zituztela, baita lortu ere. Orduz
geroztik, ur eremu huts horrek Ile
de Sable du izena. 

Baleazale ingeles batek, Doug-
herty kapitainak, Australiatik gertu
irla txiki bat aurkitu zuela jakinarazi
zuen 1841ean. Apaltasun osoz,
Dougherty uhartea deitu zion. Jato-
rrizko deskribapenean kapitainak
zioen ustezko lur zatitxoa elurrez
estalita zegoela, baina 1909ko espe-
dizio bat ez zen irla topatzeko gai

izan. Urte batzuk geroago, Cooken
eta Doughertyren herrikide batek,
Davis kapitainak, zera idatzi zuen:
“Irudipena daukat Dougherty uhar-
tea urtu egin dela”. Irla hura ere ez
zen existitzen baina, kasu honetan,
balea arrantzaleak ez zuen ikusitakoa
asmatu; besterik gabe, iceberg bate-
kin egin zuen topo.

1798an James Rennel kartografo-
ak, Mungo Park esploratzaile esko-
ziarrak emandako informazioa balia-
tuta, Afrika erdialdeko mapa batean
milaka kilometroko mendikatea
marraztu zuen: Kong mendiak. Men-
dikate eskergak, besteak beste, egun-
go Nigeria eta Sierra Leona zeharka-
tuko lituzke alderik alde. 

Rennel Londresko Royal Geo-
graphical Societyko sortzailea iza-
nik, inork ez zuen zalantzan jarri
hark marraztutakoa eta, ehun urtez,
bidaiariek itzulinguru luzea egin
zuten orografia malkartsua saiheste-
ko. Luis-Gustave Binger frantzia-
rrak mendikatea berariaz esplora-
tzea erabaki zuenean, jakina, ez
zuen ezertxo ere topatu.
Eta, hala, XIX. mendea-
ren bukaeran Kong
mendiak mapetatik ken-
tzen hasi ziren. n

Neska
perlarik gabe
VINCENT ICKE astronomo eta
artista holandarrak Johannes
Vermeer margolariaren Neska
perlarekin (1665) koadro ezagu-
na ikertu du eta New Scientist
aldizkarian argitaratu du iker-
ketaren ezusteko emaitza: koa-
droko neskaren belarrian ez
dago perlarik. Ickeren arabera,
ez da ohikoa perla naturalek
tamaina hori izatea eta naka-
rrak distira zuriagoa, apalagoa
izan beharko luke. Hortaz,
belarritakoa zilar edo eztainu
landuzkoa izango zen segurue-
nik, edo bernizatutako Vene-
ziako kristalezkoa, bestela.

Margolanaren jatorrizko
izenek Ickeren teoria babesten
dute. Delfteko artistaren lanen
inbentariorik zaharrenean
(1676), izenburu honekin ageri
da: Turkiar estiloko erretratua.
Ondoren Neska turbantearekin
edo Neskaren burua ere esan
zioten. Neska Perlarekin izen-
burua ez zen lehenengoz 1995
arte azaldu, eta hala jarraituko
du aurrerantzean, maisulana
erakusgai duen Mauritshuis
Errege Galeriako arduradunek
adierazi dutenez, Neska perla
dirudien belar ritakoarekin ez
delako batere erakargarria. n

Arrastoak

John Caryk 1805ean
argitaratutako
Afrikako Mapa Berria.
Gineako golkoaren
iparraldean dagoen
marra okerra da Kong
mendikatea. Marraren
jarraipenak Ilargiaren
Mendiak adierazten
ditu, eta, hala, bi
mendikateek
kontinentea
mendebaldetik
ekialdera zeharkatzen
dute, mapan
behintzat. Mapetatik
kanpo ez baitira
existitzen, ez bata ez
bestea.
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