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Ekain, bilatua 
eta aurkitua

Deba (Gipuzkoa), 1969ko ekainaren 
1a. Zestoako mugan, Izarraitzen 
magalean, kobazulo baten sarrera 

aurkitu zuten Rafael Rezabal eta Ando-
ni Albizurik. Hurrengo igandean, hilaren 
8an, hara itzuli, harri batzuk baztertu eta 
barrura sartu ziren. Madeleine aldiko la-
bar pintura bikainak topatu zituzten, be-
ren kalitatea dela eta Altamirakoekin eta 
Lascauxekoekin alderatu direnak.

Altamirako (Kantabria, Espainia) eta 
Lascauxeko (Dordoina, Frantzia) margoak 
ezustean topatu zituzten. Altamirako leizea 
mende bat lehenago, 1868an, aurkitu zuen 
Modesto Cubillas teilaginak, bertan harra-
patuta gelditu zitzaion txakurra askatzeko 
ahaleginean. Handik hamaika urtera, Mar-
celino Sanz de Sautuola paleontologia zalea 
kobazuloan historiaurreko objektuen bila 
ari zela, zortzi urteko alaba Mariak aurkitu 
zituen margolanak. Lascaux, aldiz, lau muti-
ko nerabek aurkitu zuten 1940an, haiek ere 
galdutako txakurraren bila zebiltzala.

Baina Ekain ez zuten ezustean topatu. 
Rafael Rezabal eta Andoni Albizuri arkeo-
logia zaleak ziren, eta Azpeitiko Antxie-
ta kultur elkarteko kideak. Inguru hura 
lehendik ezagutzen zuten, eta bazekiten 
antzinako gizakientzako bizitoki aproposa 
zela. “Leku egokia zen, eguzkiari begira, eta 
beti aipatzen genuen geure artean inguru 
horretara joan behar genuela, begiratzera”, 
esan zuen Rezabalek duela 10 bat urte Uz-
tarria aldizkarian egindako elkarrizketan.

Sastarraingo baserritar bati ere galde-
tua zioten han zulorik ba ote zegoen, eta 
hark baietz, untxiak-eta zirrikituetan ezku-
tatzen zirela.

Duela 50 urteko igande hartan, “zu-
loa ikusi eta harriak kentzen hasi ginen 
eta haizea irteten zela nabaritu genuen. 
Zerbait egon behar zuen! Horrela, pix-
kanaka, arrastaka sartu ginen” azaldu 
zuen Rezabalek. “Behin barruan, Andoni 
Albizuri ezkerrera eta ni eskuinera bana-
tu ginen. Halako batean, buelta eman eta 
aurrean izugarrizko panela ikusi nuen. 
Izugarrizko orroa bota nuen! Albizurik 
min hartu nuela pentsatu zuen. Gertura-
tu zen eta... izugarrizko emozioa! Ezin da 
esplikatu sentitu genuena”. Egun hartan 

bertan, “iluntze aldera, txikiteoan hasi 
ginen eta dena kontatu genuen”. Hurren-
go egunetan Aranzadi Zientzia Elkarteari 
eta Joxemiel Barandiarani eman zieten 
aurkitutakoaren berri. “Hasieran Baran-
diaranek ez zuen etorri nahi, ez baitzuen 
sinesten ezer interesgarririk egon zite-
keenik, baina azkenean gerturatu zen 
eta hark ere poz ederra hartu zuen aur-
kikuntzarekin. Inor enteratu aurretik ko-
bazuloa ixtea erabaki zen”.

Lascaux eta Altamirako kobazuloek mi-
laka eta milaka bisitari izan zituzten urte 
luzez, margolanak galbidean jartzeraino. 
Ekainen hartutako erabaki goiztiar hari es-
ker, bilatutako eta aurkitutako altxorra ahal 
bezain ondo gorde da mende erdian.  

Groteskoa, hau da, kobazuloetakoa

XV. mendearen amaieran, Erroma-
ko erdialdean, mutiko bat lurreko 
arrakala batetik erori, eta modu 

oparoan apaindutako kobazuloetara 
iritsi zen. Horma apainduek erakarrita, 
Michelangelo, Rafael eta garaiko beste 
artista batzuk jaitsi ziren leizeetara eta 
estilo hura imitatzen hasi ziren. Gro-
tesko esan zioten estiloari; grotta ko-
bazuloa da italieraz, eta, beraz, grottes-

co kobazuloeekin zerikusia duena da.
 Baina mutikoak aurkitu zuena ez 
zen leize bat, Neron enperadoreak 
eraikiarazitako Domus Aurea jauregia 
baizik, haren ondorengoek lurperatu 
zutena. Izena okerra izateaz gain, esa-
nahiarekin ere ez zuten asmatu, non-
bait; zentzu positiboa zeukan adjek-
tiboa erridikuluaren, zentzugabearen 
sinonimo da egun. q
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EzkErrEAN, rAFAEL rEzABAL ETA ANDONi ALBizuri EkAiNgO kOBAzuLOArEN sArrErAN. 
EskuiNEAN, Munibe ALDizkAriAN 1978AN ArgiTArATuTAkO ArgAzkiA. 
ALE hurA EkAiNi BuruzkO MONOgrAFikO xEhEA zEN.


