
Arenazako kobazuloak hegoalderantz dauka sarbidea,
Galdamesko Aldaren oinetan eta Galdames ibaia dabilen
haranaren azkeneko 44 metrotara, muturretan Garayren eta
La Aceñaren estutze batean sartutako tarte zabal batean.

Ahoan bertan gela handi bat dago; han honako hauek
buruturiko okupazioen aztarnak daude: Goi Paleolitoaren
azkeneko fasean bazka-biltzaileak (kultura magdaleniensea,
K.a. 14.000 urte gutxi gorabehera), gero ortuzainak (Neolitoko
kultura, K.a. 3.200-2000 gutxi gorabehera) eta azkenean
artzainak (kultura kalkolitikoa eta Brontze Aroko Kultura, K.a.
2000-800 gutxi gorabehera); azkenik, Erromatarren Behe
Inperioko (K.o. IV-V mendea) gizarte asalduretatik ihesi
zebiltzan jende erromatartua egon zen bertan.

Gelaren handitasunaren, okupazioen indarraren eta barruko
santutegiaren eraginez, badirudi bertan bazka-biltzaile bandak
biltzen zirela. Horiek barruko santutegia egin zuten; bertara
ez da Eguzkiaren argirik iristen, eta erdiko galeria handian
zehar banaturik dago, eta alboko dibertikulu estu eta ezeroso
baten azkenean gelatxo bat dago (gelatxo horren ibilbidearen
zati batek malda handia dauka).

Gelatxoko apaindura orein irudiz soilik eginda dago; irudi
gehienak txarto kontserbaturik daude, hormen altxatuen
prozesuaren ondorioz. Guztira hamar dira, identifikatu ezin
diren pintura gorrizko aztarna batzuk kenduta.

Horietarik gehienek irudi osoa deskribatzen dute; batzuk,
berriz, burura mugatzen dira, edo burura, lepora eta atzealdera.
Salbuespenak salbuespen, pareka antolaturik daude, batzuetan
elkarren gainekoak, beste zenbaitetan altuera desberdinean
elkarren gainean jarritakoak eta beste batzuetan elkarren
gainekoak baina aurkako noranzkoan orientatuak. Irudi
batzuen ingeradak egiteko, tanponatuaren teknika erabili da;
beste batzuk, ostera, tinta gorriz pintaturik daude.

Irudi guztiak eskema orokor baten aldaerak dira; horren
barruan irudi naturalista baina itxuragabetua sartzen da;
horrek bekokiaren goialdeko muturrean ezarritako belarri
luzeak ditu, itxi gabeko muturra, gorputzean alboko ikuspegia
(eskuak eta hankak izan ezik, aurretik baitoaz) eta gorputzaren
zatiren baten modelatua (ahutzak, lepoa, gurutzea eta, agian,
izterrondokoa), modu aleatorioan aukeratua.

Ondoen kontserbatu denak, sartu eta ezkerretara dagoenak
(zenbait aldiz errepasaturik), ahutzen aurrean dagoen urdail
batek itxuragabeturiko burua dauka; triangelu itxurako tindatze
baten bidez azpimarraturik dago; lepo luzea, zabala eta
okertua dauka eta dortsala oso laburra da, segurutik jatorrizko
irudiarena izan ez zen bizkar handikoa. Gurutzearen ondoan
tindatze baten zatiak ikusten dira, baita lepoaren oinarrian
ere.

Irudiek lepoan ere tindatzeak dituzte; gainera, tindaturiko
gorputz-adarrak ere badituzte, luzeak eta estuak, eta horietan
kobejoia nabaritu eta kaskoak ezabaturik daude.

Irudi horien eta Castilloko nahiz Altamirako kobazuloetan
grabaturiko oreinen modelatuek duten antza kontuan hartuz,
esan daiteke zehaztu gabeko denbora aldian pintatu zirela,
kultura magdalenienseko antzinako fasean (K.a. 14.000 urte,
gutxi gorabehera).

Galeria nagusiko apainduran, lerro gorriko zezen irudia
eta gainjarritako grabatua daude; santutegiko gainerako
zatitik oso urrun dagoen aldean ere irudiak daude.
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Zezenak gorriz pintaturik duen ingeradak burua eta dortsala
deskribatzen ditu; gainean jarrita duen grabatuak (beti ez
dago ondo jarrita), berriz, ipurmasail eta hanka gehitzen
dizkio. Horren ereduak oreinek baino xehetasun gehiago
dauka (kopeta-ilea, begia, ahoa), modulatu naturalistagoa du
eta, dirudienez, etengabeko lerroko teknika erabiltzen du.

Irudi hori lerro gorriz egin zen arren, bere forma eta
etengabeko lerroko teknika aintzat hartuta, ez da oreinena
bezalakoa; beraz, horiek aldi berekoak izatea zalantzazkoa
da. Baina euren arteko antzekotasunak kontuan hartuz, esan
daiteke horien aldiak ezin direla elkarren oso urrunekoak izan.

Gaien eta horien tratamendu teknikoaren berdintasuna
aintzat hartuta, apainduraren multzoa Asturiastik Arenazaraino
(Ramales eskola) kantabriar itsasertzetik doan eskualdeko
beste kobazulo batzuetakoaren antzekoa dela esan daiteke
(Covalanas, La Pasiega, Salitre, Pindal).

Arenazako kobazuloan pintaturiko irudiak (Galdames)

Testua: Juan María Apellániz.

Arenazako kobazuloan
pintaturiko irudiak
Galdames. (San Pedro auzoa).

Nola heldu:
San Pedro plazatik (Galdamesko
administrazio gunea) joan eta
eskuinetara basabidea dago;
250 m ibili ondoren, eskuinetara
dagoen lehenengo desbideratzea
hartuko dugu; hori gorantz doa,
kobazuloa baino 15 metro inguru
beheragoraino.
Bisitak egiteko ordutegia:
Ikertzaileak soilik sar daitezke.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Galdames)

• Pico Moroko gotorlekua.
(San Esteban).

• La Magdalena kobazuloa.
(Urallaga auzoa).

• Martínez de las Rivasi egindako
monumentua.
(San Pedro plaza).

• Sauco deritzon meatze herria.
• Trianoko geltokia eta meatze 

trenbidea.
(La Aceña poligonoa, z/g).
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