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M unduari lehen bira, helburu hori izan gabe, emango zion lehen 
espedizioa eratu zenean, 1519. urtean, testuinguru historikoa ego-
kia zen horretarako. Europa aro berri batean sartua zen, baina hiru 
mende beharko ziren Errenazimentu gisa definitzeko. Kontinente 

zaharrean, paradigma soziopolitiko eta mental berria garatzen ari zen: monarkia 
autoritarioak; eragin handiko burgesia bat, luxuzko produktuak eskatzen zituena; 
inprentaren sorrera, ideiak hedatzeko aukera ematen zuena; mundua ezagutzeko 
jakin-min handia eta hura ustiatzeko gaitasun politiko, tekniko eta finantzarioa.

Portugal, Espainia, Frantzia eta Ingalaterra monarkia berri horien adibide 
biziak ziren, baina haien arteko aldeak ere garrantzitsuak ziren. Azken bi monar-
kiak odolustu egin ziren 1455era arte Ehun Urteetako Gerran, lurraldeetako 
mugak finkatzeko gerra zibil eta politikoen ondorioz sortua. Lehen bi monarkiak, 
berriz, Atlantikoari begira zeuden, eta itsasoaren bidez hedatzeko politika ausartak 
garatzen zituzten. Arabiarrekin eta juduekin mende askotan izandako elkarbizi-
tzari esker, kosmografo eta matematikari bikainen ezagutzak eskuratu zituzten. 
Kristautasunaren garaipenak gogo ebanjelizatzailea sorrarazi zien. Eta, batez ere, 
ondasun ekonomikoak zituzten, beren mugetatik kanpo inbertitu ahal izateko.

Aurreko mendean hasi zen aurkikuntzen garaia. Europa mendebaldeko itsasbi-
deetan euskal-gaztelauek zuten nagusitasuna eta, portugaldarrak, beste bide baten 
bila hasi ziren, Sahara zeharkatzen zuten karabanak ordezkatzeko. xv. mendearen 
erdialdean, Portugalek Senegaleko kostaldea esploratua zuen eta, 1471n, «Urre 
Meatzera» iritsi zen, Gineako golkoan. Hasierako helburua Saharako hegoaldetik 
iristen ziren esklaboen, urrearen eta marfilaren iturrietara heltzea zen. 1453an, 
funtsezko gertaera bat izan zen, historialari batzuen ustez Aro Modernoaren 
hasieratzat har daitekeena: Mehmed I.ak burututako Konstantinoplaren konkista. 
Gertaera horren berehalako ondorioa, erlijio baten edo bestearen nagusitasuna 
baino gehiago, zerbait praktikoagoa eta ekonomikoki garrantzitsuagoa zen: turkia-
rrek Indietarako merkataritza-bideez etengabe jabetu ziren. Izan ere, bide haietan 
zebiltzan aberastasun mitikoek mundua mugiarazten zuten, benetan mugitu ere, 
europarrentzat zaila baitzen hara iristea, eta, beraz, produktuen prezioek gora egi-
ten zuten. Ordezko bideak Afrikako hegoaldeko itsasertzetik nabigatzea zekarren, 
baina, horretarako, baliabide berriak eta nabigatzeko beste era bat behar ziren.

Eta sortu ziren. Itsasontzien diseinua aldatu egin zen: karabelek eta euskal 
eta Portugalgo itsasontziek alde batera utzi zituzten Italiako karraka eta galera 
astunak. Ontzi berriak txikiagoak ziren, baina moldakorragoak eta itsas zaba-
lean ibiltzeko egokiak, eta belei esker, haizeak baliatu, eta distantzia handiagoak 
egin zitezkeen. Artean, ezin zuten longitude geografikoa neurtu, baina bai lati-
tudea, eta, beraz, itsasoan orientatu. Itsasoa kartografiatzeko gai ziren, eskola 
mediterraneo garrantzitsua baitzegoen, katalanen, genoarren eta veneziarren 
gidaritzapean. Kartografoek itsasertzetako lerroak portulanoetan irudikatzen 
zituzten, haize-arrosan oinarritutako ibilbide-erretikula batean. 

Mundua 1519. urtean

Karlos I.aren erretratua. Monarkak, 
Espainiako tronua eskuratu 
zuenean, Fernando Magallaes 
nabigatzaile portugaldarraren 
proposamena babestea erabaki 
zuen: Indietako espezien bila 
mendebaldeko itsasbidetik joatea.

Hurrengo orrialdea: Kolon ibilbide 
bera egiten saiatu zen ia 30 urte 
lehenago, 1492an, eta Mundu Berria 
aurkitu zuen. Sebastian Münsterren 
mapa, 1540an argiratua, non 
Magallaes itsasartea eta Ozeano 
Barea ikus daitezkeen.
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Gaur egun arte iraun duen lur-globo 
zaharrena 1492koa da; Amerikaren 
aurkikuntza baino lehentxoago egin zuten, 
baina «munduaren biribiltasun osoa» 
enpirikoki egiaztatu zuena Elkano izan 
zen, 1522an.
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Portugalen, Joan II.a erregearen inguruan Matematikari Batzorde bat eratu 
zen, proiektu atlantiko bakoitzaren bideragarritasuna ebaluatzeko. Batzorde 
horrek bota zuen atzera Kolon izeneko baten ideia xelebrea, India aberats eta 
mitikoetara mendebaldetik nabigatuz iritsi nahi baitzuen. 1488an, Bartolomé 
Díaz portugaldarrak Esperantza Oneko lurmuturra zeharkatu zuen, eta itsasbi-
de horrek bidea ireki zion Vasco da Gamari. Beraz, bazen ekialdeko bide bat. 
Mendebaldeko bidea esploratzea ez zen hain premiazkoa.

Portugalentzat ez behintzat, baina bai Afrikako bidea bere eskuetan ez zuen 
potentzia batentzat; hau da, Espainiarentzat. Horregatik onartu zuten Kolonen 
proiektua Errege-erregina Katolikoek. Testuinguru horretan itsasoratu zen almi-
rantea Indietarantz eta aurkitu zuen kontinente berria. Une horretatik aurrera, 
Espainiak eta Portugalek aurkikuntza- eta konkista-segida bati ekin zioten eta, 
itsasbideetan eta aldarrikapenetan elkarri trabarik ez egiteko, 1494an Alexandro 
VI.aren arbitrajeak mundua banatzea eskaini zien Tordesillasko Itunaren bidez.

Vasco da Gama, 1498an, Indiara iritsi zen; 1513an, Núnez de Balboak, 
Panamatik, itsaso berri bat identifikatu zuen, Hegoaldekoa, Amerika eta irrika-
tutako Indiak bereizten zituena; 1516an, Juan de Solís espainiarra Rio de la Plata 
ibaira iritsi zen, eta kanibalek jan egin zuten; 1519an Hernán Cortések Mexikoren 
konkista hasi zuen… Munduko mapa pixkanaka joan zen eratzen, agertzen, bere 
benetako tamaina erakusten. 1519an, Sevillako Kontratazio Etxeak, Indietako 
gaiak kudeatzeko sortuak, 15 urte baino ez zituen, eta Espainiak monarka berri 
bat zuen, bere aitona-amonen handitasunaren eragina jaso zuena. Karlos I.a 
Flandriatik etorri zen, 19 urte zituen eta, bere aginpide-kontzeptuaren ondorioz, 
komunitate eta germaniei aurre egin zien; gainera, bere asmo inperialean, nazioar-
teko bokazio sakona zuen. Bokazio horrek bultzatuta, agian, Fernando Magallaesi 
entzun zion, eta portugaldarrak, Kolonen arrastoari jarraituz, Portugalek bazter-
tutako proiektu bat azaldu zion. Xedea Indietara mendebaldetik iristea zen, baina 
Amerikako hegoaldeko itsasarte bat bilatuz.

Kontua ez zen soilik Espezien uharteetara heltzea iltze-belar preziatua lortzeko, 
baizik eta Portugalgo monopolioari azkena ematea, espezia-iturria Tordesillasko 
Ituneko Espainiako mugapenean zegoela frogatuz. Proiektua, ezbairik gabe, zoroa 
eta handizalea zen, baina une hartako baldintzak, baliabideak eta espiritua egokiak 
ziren onartua izateko. Handik aurrerakoa historia da. 0

Emanuel I.aren erretratua (goian, 
ezkerraldean), Indietako konkistari 
ekialdeko bidetik ekin zion subirano 
portugaldarrarena. Euskal 
teknologia punta-puntakoa zen 
garai hartan, Europako 
iparraldearekin eta 
Mediterraneoarekin zituzten 
merkataritza-harremanen ondorioz 
garatua. Euskal itsasontziak (goian, 
Urazandi etxeko ateburua, euskal 
itsasontzi baten irudia duela) 
Sevillatik Amerikara irtendako 
itsasontzien % 80 izan ziren, xvi. 
eta xvii. mendeetan.

Aurreko orrialdea: Tordesillasko 
Itunak, 1494an sinatuak, 
Espainiaren eta Portugalen artean 
banatu zuen mundua.
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Gaur egun, oraindik ere, nazioartean Fernando Magallaes hartzen dute 
munduari bira eman zion lehen pertsonatzat, oker hartu ere. Jende 
gutxik daki ez ziola birarik eman, ezta ez zuela asmo hori ere. 
Portugaldarra hil ondoren, Juan Sebastian Elkano euskaldunak ordu-

rako sarraskituta zegoen espedizioaren agintea hartu zuen eta, abiatu zirenetik 
hiru urte igaro ondoren, etxera itzuli ziren ustez arrisku gutxien zuen bidetik; 
horrela zirkumnabigatu zuen mundua, berak ere asmo hori ez zuen arren.

1519an, Espezien Ontzidia Sevillatik itsasoratzeko prest zegoen, eta agintean 
zeuden bi itsasgizonek oso historia desberdinak zituzten.

Magallaes kanpaina militarretan borrokatu zen Portugalen, Indiako 
Ozeanoraino nabigatu zuen, bere erregeari uko egin zion, 
Sevillako Errege Alkazarretako alkaidearekin ahaidetu zen 
haren alabarekin ezkonduta, eta Espainiako erregeak Espezien 
Ontzidiaren buru izendatu zuen, Moluketara iristeko bide bat 
aurkitu zezan. Juan Sebastian Elkano Getaria hiribilduan jaio 
zen, Gipuzkoan, Atlantiko eta Mediterraneoko itsas merkata-
ritzan esperientzia handiko armadore-familia batean. Mari 
Hernandez Herrialderekin seme natural bat izan zuen, 
Domingo Elkano, eta Koroari egindako zerbitzu batzuk ez 
kobratzearen ondorioz, mailegu bat eskatu behar izan zuen, 
eta bere itsasontzia saldu merkatari savoiar batzuei. Salmenta 
horrek legez kanpo utzi zuen, debekatuta baitzegoen itsasont-
ziak atzerritarrei saltzea, eta zenbait historialariren iritziz, 
horregatik itsasoratu zen Magallaesen ontzidian. Hala ere, ez 
dirudi euskal itsasgizona justiziatik ihesean zebilela, bost ontzi-
etako batean, Concepción ontzian, maisu gisa eman baitzuen 
izena, bere benetako izen-abizenak emanda.

Gaur egunera arte iritsi den bidaiari buruzko dokumentazioak aukera ematen 
du bidaiaren bilakaeraren kronologia bat finkatzeko. Elkano maisu baten ohiko 
zereginetan aritu zen lehenbiziko hilabeteetan. Abiatu zirenetik urte betera, San 
Julián badian zeudela, gaur egungo Argentinako Patagonian, talde batek agintea 
kendu nahi izan zion Magallaesi; espainiar kapitain Cartagena, Mendoza eta 
Quesada ziren talde horren buruak, eta Elkano ere talde horretako kidea zen. 
Kapitulazioak betearazi nahi zizkioten Magallaesi, itsasontzien ibilbidea ez jaki-
narazteagatik. Matxinatuetako bat izan arren, heriotza-zigorra barkatu zioten 
Elkanori, ez ordea matxinatutako kapitanei. Elkano bizirik atera zen eta gaur 
egun Magallaes itsasartea deritzona zeharkatu ahal izan zuen. Ondoren, Ozeano 
Barea zeharkatu zuten lehen europarretako bat izan zen. Zeharkaldi hura oso 
gogorra izan zen eta aurre egin behar izan zioten goseari, eskorbutoari eta, oke-
rrena, planetako itsaso handienak zer tamaina zuen ez jakiteari.

Juan Sebastian Elkano0

  Itsasgizon ezezaguna

Getaria Gipuzkoako herri bat da 
eta han jaio zen Juan Sebastian 
Elkano, munduari bira eman zion 
lehen pertsona. 

Hurrengo orrialdea: Getariako 
arrantza-portua. Euskal Herrian 
itsas tradizio handia zegoen, eta 
hangoak ziren espedizioko 250 
eskifaia-kideetako 31 gizon. 
Euskal Herrian eraiki ziren 
espedizioko bost itsasontzietako 
hiru.

0 Elkano auzoa Zarautz eta 
Aia artean dago, Getariatik 
gertu. Gaur egun horrela 
idazten da nabigatzailearen 
abizena; garai hartako 
dokumentuetan, alabaina 
Del Cano ageri da.
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Elkanori esker (goian), espedizio hura 
historikoa izan zen, hasieran 
merkataritza-helburua bazuen ere. 
Magallaes (eskuinean) hil ondoren, 
euskalduna Espainiara itzuli zen, 
zirkumnabegazioa burutuz.
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1521eko apirilean, Filipinetan, Magallaes eta hogeita hamar ofizial hil egin 
ziren natiboekin izandako liskar batzuetan. Beste behin ere, Elkano bizirik atera 
zen zorioneko kasualitate bati esker, eta bizirik geratutako ehun bat lagunekin 
batera, itsasoratu eta handik ihes egin zuten. Eskifaia oso sarraskitua zegoen eta 
Elkano eta González de Espinosa, ontzidiko aguazila, hautatu zituzten geratzen 
ziren bi itsasontzietako kapitain izateko. Eta bere merituz lortutako kapitaintza 
horretan arituz, bidaiaren hasierako helburura iritsi ziren: Moluketara.

Tidoren, itunak egin zituten sultanarekin, eta iltze-belarrez bete zituzten 
itsasontziak azkar asko, portugaldar itsasontziak iritsi baino lehen; izan ere, 
espainiar espedizioa boikotatzeko agindua zuten. Itsasoratzeko unean, Trinidad 
ontzia matxuratu egin zen eta Tidoren gelditu behar izan 
zuen konpontzeko. Bien bitartean, Elkanok, Victoria ontziko 
buruak, Espainiara abiatzea erabaki zuen, bide ausartegi 
baina egoki batetik, haize nagusiak baliatuz: Esperantza 
Oneko lurmuturreko bide ezezaguna, geldiunerik gabe zen-
bait hilabetez nabigatuz. Lortuz gero, munduari bira emango 
zioten lehen gizakiak izango ziren.

Eta lortu zuten. Gosea, eskorbutua eta portugaldarrak 
gorabehera —Cabo Verden, espedizioko 13 gizon atxilotu 
zituzten—, Elkano Sanlúcar de Barramedara iritsi zen, erabat 
sarraskitutako eskifaia baten buru zela. Hiru urte lehenago 
abiatu ziren 250 gizon inguru haietatik, 18 eskaifia-kide eta 3 
indiar baino ez ziren lehorreratu Cádizko portuan, 1522ko 
irailaren 6an. Handik, eta ohikoa zuen hitz laburreko esti-
loan, euskara bere ama-hizkuntza zela agerian uzten zuen 
gaztelania batean, Karlos V.a enperadoreari berri handia jaki-
narazi zion: «hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo».

Monarkak aurrez aurre entzun zion ekintza gogoangarria, armarri heraldiko 
bat eman zion haren balentria aitortzen zuen goiburu bat zuela («primus circum-
dedisti me»: zirkumnabigatu nauzun lehena izan zara) eta 500 dukateko urteko 
errenta bat eman zion, inoiz jaso ez zuena. Aldi berean, Elkanorekin batera etorri 
zen Antonio Pigafettak, bere burua espedizioko kronikari ofizial aldarrikatu zue-
nak, zeharkaldiari buruzko liburua idazteari ekin zion, eta ez zuen behin ere aipa-
tu euskal itsasgizona, beharbada Magallaesi zion leialtasun amorratuagatik.

1525ean izan zuen Elkanok beste aukera bat. Berak eta bere anaietako bik 
izena eman zuten Jofre de Loaysaren beste espedizio batean. Helburua Molukak 
konkistatzea eta jendeztatzea zen, baina porrot egin zuten: itsasontziak galdu 
ziren, desertzioak izan ziren eta goseak eta gaixotasunek itsasgizonak kaltetu 
zituzten beste behin ere. Loaysa hil ondoren, Elkanok egun gutxi batzuetan 
bete zuen Ozeano Bareko Ontzidiaren kapitain izateko ametsa, eta abuztuaren 
6an hil egin zen.

Ez euskal itsasgizonak, ezta haren oinordekoek ere, ez zuten jaso nabigazioaren 
historian izandako ekintza gogoangarrienak merezi zuen aitorpena. 1553an, 
Elkano hil eta ia 30 urte geroago, haren amak Espainiako Koroari zor zizkioten 
soldatak erreklamatzen jarraitzen zuen. Eta heriotzak Elkano eta Magallaes 
Ozeano Bareko hondoan berdindu bazituen ere, espedizioko beste kide batek, 
Pigafettak, epopeia bihurtu zuen kontakizuna nazioartean, eta Magallaesi eman 
zion lortu ez zuen loria; euskal itsasgizonaren meritua, berriz, isilean gorde zen. 0

Moluka uharteetako bat; 
Elkanoren garaian Espezien 
uharteak esaten zitzaien. 

Aurreko orrialdea: Duela 10 urte, 
Elkanok, Sanlúcarrera iritsi eta bi 
hilabetera, Espainiako erregeari 
bidali zion bigarren gutun bat 
aurkitu zuten Gipuzkoan, 
Magallaesi emandako prebendaren 
bat eskatuz. Karlos V.ak Loaysaren 
espedizioan izena ematea besterik 
ez zion baimendu. Espedizioa 
1525ean abiatu zen Molukak 
konkistatzeko asmoz, eta han hil 
zen euskal itsasgizona.
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Planeta lehen aldiz zirkumnabigatzea, neurri batean, ustekabeko gertae-
ra bat izan zen. Munduari bira ematea, gizadiaren ekintza gogoangarri 
gehienak bezala, zoriaren eta erabaki egoki eta desegokien ondorio 
izan zen; ekimen haren helburua oso garrantzitsua zen, baina askoz 

helburu handiagoa lortu zuten.
1518an, Espainia eta Portugal Indietara iristeko lehia bizian ari ziren, 

Espezien uharteetarako itsasbidea nork eskuratu. Lehorreko bidea otomanda-
rren esku zegoen, eta garestia eta arriskutsua zenez, bi estatuak beste bide 
batzuen bila ari ziren. Espeziak eskuratzeko lehia hain handia izanik, 
Tordesillasko Ituna sinatu behar izan zuten 1494an. Itunaren bidez, Alexandro 
VI.a aita santuak banaketa-lerro bat zehaztu zuen Cabo Verde uharteetatik 370 
legoara, mendebalderantz, Espainiako eta Portugalgo nabigazio-eremuak 
mugatzeko —Mendebalderantz eta Ekialderantz— eta bi inperioek elkarri 
oztoporik ez jartzeko kolonizazioan eta ebanjelizazioan.

Garai hartan heldu zen Espainiara Fernando Magallaes, eskarmentu handi-
ko nabigatzaile portugaldar bat. Harekin batera, astronomo entzutetsu bat 
zetorren, Rui Faleiro, baita babesle garrantzitsu bat ere, Cristobal de Haro 
burgostarra, Europako merkataritza-finantzari nagusien ordezkaria. Hirurek 
zuten zerbait Portugalgo erregearen aurka, eta, horregatik, tronuratu berria 
zen Espainiako erregeari ideia bat, ez erabat berria, «saltzea» erabaki zuten: 
Espezien uharteetara mendebaldetik iristea, Amerikako kontinentearen 
hegoaldeko pasabide hipotetiko batetik. Karlos I.ak, uharte preziatuak zein 
mugapetan zeuden jakin nahi zuenez, bost itsasontziko eskuadra baten % 80 
finantzatzea erabaki zuen. Espedizioa Sanlúcar de Barramedatik abiatu zen, 
1519ko irailean, bi urterako elikagaiekin. Etengabeko arrisku bati ere egin 
behar zioten aurre: Portugal espedizioa sabotatzen saiatuko zen.

Itsasontzietan, bi kapitain portugaldar eta hiru espainiar zihoazen —haietako 
bat, Juan de Cartagena zen, erregeak Magallaesen gradu berarekin izendatua—, eta 
250 eskifaia-kide. Haien artean, Getariako maisu apal bat zegoen, Elkano deitura 
zuena eta denborarekin funtsezko eginkizuna izango zuena. Magallaesen eta Juan 
de Cartagenaren arteko liskarrak handik gutxira piztu ziren, kapitain jeneralak 
gainerako kapitainei ibilbidea jakinarazi ez zienean, eta horrek mesfidantza sortu 
zien haiei. Rio de la Plata emaitzarik gabe esploratu ondoren, eta neguaren arris-
kuaren aurrean, Magallaesek nahitaezko geldiune bat ezarri zuen San Juliángo 
badian —Argentinako Patagonian—, eta elikagaien errazionamendua. Erabaki 
horrek eskifaia-kideen artean sortu zuen nahigabea baliatuz, espainiar kapitainak, 
haserre hori bideratu, eta portugaldarren aurka altxatu ziren. Magallaesek 
heriotza- zigorra ezarri zien eragileei, baina gainerakoak barkatu zituen. Haien 
artean zegoen, zorionez, Elkano, ezagutzen dugun historia burutu ahal izan zuena.

Planeta lehen aldiz 
zirkumnabigatzea

Astrolabioak —hitzez hitz «izar-
bilatzailea»— aukera ematen zuen 
astro batek zeruan zer garaiera zuen 
jakiteko, eta, horrela, behatzailearen 
latitudea zehaztu zitekeen. XVI. 
mendean, teknologia nautikoaren 
garapena funtsezkoa izan zen 
kabotaje-nabigazioa alde batera 
uzteko eta itsaso zabalari aurre 
egiteko.
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Un viaje  
alrededor
del globo
 Lurraren 
 inguruko 

bidaia

Lehen aldiz, itsas espedizio batek munduari bira 
ematea lortu zuen. Lehen aldiz, espazio huts 
zabalak bete ziren Lurraren kartografian, 
nabigazioak Ozeano Atlantikoa eta tamaina 
harrigarria zuen beste bat, Ozeano Barea, lotu 
zituen. Eta inoiz harremanik izan gabeko 
kulturek hartu-eman ekonomiko eta 
teknologikoak gauzatu zituzten, gizadiaren 
historiako lehen globalizaziotzat har 
dezakegunaren esparruan. Gaur egun, 
Magallaesen eta Elkanoren bidaiatik urte askora, 
lurralde eta leku askok —Suaren Lurraldea, 
Patagonia, Magallaes itsasartea…— espediziokide 
haiek jarri zizkieten izenak dituzte oraindik ere.

Victoria
45 eskifaia-kide
Kapitaina: Luis de Mendoza 
San Juliángo matxinadan hil ondoren, 
Duarte Barbosa izan zen kapitaina, eta 
haren erailketaren ondoren, Juan 
Sebastian Elkanok hartu zuen itsasontziko 
agintea. Euskal Herrian eraikitako 
itsasontzi hura izan zen planetako 
zirkumnabigazioa egin zuen bakarra.
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Bi potentzia, banalerro bat
Tordesillasko Ituna, Valladolid, 1494ko ekainak 7. Gaztelako eta 
Portugalgo erresumek mundu ezaguneko eta oraindik ezagutzeko 
zegoen munduaren nabigazio- eta konkista-eskubideak banatu 
zituzten beren artean. Polotik polorako irudizko lerro bat, Cabo 
Verdetik 370 legoara, mendebalderantz, zegoena eta etorkizuneko 
eragin-eremuak banatzen zituena, ekialdera Portugalenak eta 
mendebaldera monarkia hispanikoarenak. Geroagoko itun batek, 
Zaragozakoak (1529), eragin-eremu horiek Asian finkatu zituen, 
Molukak uharteditik ekialderako lerro zehaztugabe batez.

AFRIKA

Portugaldarrek 
atxilotu ez 
zitzaten, 
kostaldetik urrun 
nabigatu zuten.

1522ko maiatzak 6
Esperantza Oneko 
lurmuturra igaro zuten.
Goseak eta gaixotasunek 
hildako asko eragin 
zituzten berriz ere.

1522ko uztailak 9  
Cabo Verde begiztatu 
eta Santiago uhartean 
lehorreratu ziren 
hornitzeko. 
Portugaldarrek, ohartu 
zirenean, 13 gizon 
atxilotu zituzten. Elkanok 
ihes egin zuen gainerako 
eskifaia-kideekin.

1522ko irailak 6 
Azoreetan ekaitza bat 
jasan ondoren, Sanlúcar 
de Barramedara iritsi 
ziren bizirik iraun zuten 
18 eskifaia-kide eta 
Moluketako hiru 
indigena. Itsasontzia 
Sevillaraino atoian 
eraman zuten.

San Antonio
57 eskifaia-kide
Kapitaina: Juan de Cartagena
San Juliángo matxinadaren ostean 
lehorrean utzi ondoren, 
itsasontziaren agintea Antonio de 
Cocak eta Álvaro Mesquitak hartu 
zuten. Baina Esteban Gómez 
pilotuak Mesquita atxilotu, 
Magallaes itsasartean desertatu, eta 
Espainiara itzultzea erabaki zuen.

Trinidad
62 eskifaia-kide
Kapitaina: Fernando Magallaes
Magallaes hildakoan, Gonzalo 
Gómez de Espinosak hartu zuen 
agintea. Itsasontzia konpondu 
behar izan zuten eta erabaki zuten 
Espainiara itzuliko zela ekialdetik.
Ekaitza baten ondorioz, Moluketara 
itzuli behar izan zuen eta 
portugaldarrek atzeman egin zuten.

Concepción
44 eskifaia-kide
Kapitaina: Gaspar de Quesada
San Juliángo matxinadaren 
ostean exekutatu egin zuten, 
eta João Serrão izendatu 
zuten kapitain. Itsasontzia 
hondatuta, eta eskifaia-kide 
gutxi zeudenez, erre egin 
zuten Filipinetako Bohol 
uhartean.

Santiago
31 eskifaia-kide
Kapitaina: João Serrão
San Juliángo badian 
hondoratu zen, 
Argentinako Patagoniaren 
hegoaldean.

Amsterdam uhartea 
aurkitu zuten, baina 
ezin izan zuten aingura 
bota eta aurrera jarraitu 
behar izan zuten.

Ekuador

1522ko otsailak 13  
Victoria itsasontzia, 
Elkanoren agintepean, 
Timor utzi, eta 
mendebalderantz abiatu 
zen, Indiako Ozeanoan 
zehar, Portugalen 
mugapenetik.

Fernando Magallaesen ibilbidea

Juan Sebastian Elkanoren ibilbidea

ASIA
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Espezien uharteak
Ekialdeko Indietarako itsasbidea, Afrikako, Indiako  
eta Hego-Ekialdeko Asiako kostaldetik zihoana, 
portugaldarren mende zegoen. Horren aurrean, 
Gaztelak espedizio bat sustatu zuen, mendebaldetik 
Espezien uharteetara joango zen merkataritza-bide 
berri bat irekitzeko, konkistatu berriak zituen 
mendeko lurraldeetan zehar. Lur-esfera ordura arte 
uste zuten baino askoz handiagoa zela ohartu ziren.

Ekuador

Portugalen mugapena Gaztelaren mugapena

ASIA

Borneon, zenbait 
landare-espezieren 
berri izan zuten, hala 
nola jasmina eta 
laranja mingotsa, baita 
animalienak ere, 
adibidez, errinozeroa 
eta elefantea.

1521eko martxoak 6
Lapurren uharteetara iritsi 
ziren (Marianak).
Natiboek lapurtu egin 
zieten, baina elikagaiak lortu 
zituzten.

1521eko martxoak 16
Filipinetara heldu ziren.
Bi hilabetetan, hainbat 
uhartetatik nabigatu zuten 
eta harremanak izan 
zituzten natiboekin.

Intxaur 
muskatua

Sandaloa

Jengibrea

Iltze-belar 
usainduna

Kanela

Piperbeltza

115 eskifaia-kide geratu 
ziren hiru itsasontzi 
gobernatzeko. 
Concepción itsasontziari 
su eman zioten.

Trinidad itsasontzia, Gómez de 
Espinosaren agindupean eta 53 
eskifaia-kiderekin, konpondu 
egin behar zen, eta Espainiara 
ekialdetik itzuliko zela erabaki 
zuten. Ez zuen lortu.

Marrazoen uhartea, 
jenderik gabea.

1521eko azaroak 8 
Molukak uhartedira iritsi ziren.
Objektuak eta espeziak 
trukatu zituzten natiboekin.

1521eko apirilak 27 
Mactángo Gudua, Lapu 
Lapuren tribuaren aurka.
Magallaes borrokan hil 
zen.
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Ekuador

IP AR 
AMERIKA

HEGO 
AMERIKA

1520ko abendua- 1521eko martxoa 
Lau hilabetetan lurra ikusi gabe, 
atoloi bakarti batzuk izan ezik, 
nabigatu zuten. Gose handia igaro 
zuten, baita bero ere, eta 
eskorbutua azaldu zen. Planetako 
ozeano handienari (161,8 milioi 
km2) Ozeano Barea esan zioten.

Altuera handiko 
indigenekin 
harremanetan jarri 
ziren, eta 
patagoniar esan 
zieten.

Hegazti- eta 
arrain-espezie 
ezezagunak ikusi 
zituzten (pinguinoak, 
itsas lehoiak…).

1520ko azaroak 28 
Deseado lurmuturrean, 
Hegoaldeko itsasorako 
pasabidea aurkitu 
zuten. Magallaes 
itsasarteak, Ozeano 
Atlantikoa eta Ozeano 
Barea lotzen dituenak, 
565 kilometroko luzera 
du. Espedizioko hiru 
itsasontziek 38 egun 
behar zian zituzten 
itsasartea 
zeharkatzeko.

Gaztelaren mugapena Portugalen mugapena

1519ko irailak 20
Itsasontziak Sanlúcar de 
Barramedatik abiatu. 

1519ko irailak 26 Kanaria 
uharteetan urez eta 
egurrez hornitu.

Marrazoak ikusi.

1519ko abenduak 13 
Lehen lehorreratzea 
Amerikan, Santa Luziako 
badian (Rio de Janeiro).
Hartu-emanak indigenekin: 
objektuak eta elikagaiak 
trukatu zituzten.

Barealdiak eta ekaitz 
bortitzak Ozeano 
Atlantikoan.

Santelmo argiak, ekaitz 
elektrikoek eragindako 
argi-fenomenoa.

1520ko urtarrilak 13
Rio de la Platako ingurua 
esploratu, Hegoaldeko 
itsasorako pasabidearen bila.

1520ko apirila-urria
Magallaesen aurkako 
matxinada San Juliángo badian. 
Luis de Mendoza erail zuten, 
Juan de Cartagena eta Sánchez 
Reina lehorrean bakarrik utzi 
zituzten, eta Gaspar de 
Quesada exekutatu zuten.

Santiago 
ontzia  
hondoratu  
egin zen.

1520ko urriak 21 
Hamaika Mila Birjinen lurmuturra 
igaro, eta uharte-labirinto bat 
zeharkatu zuten. Indigenen suak 
ikusi zituzten eta lurralde hari 
Suaren Lurraldea izena jarri zioten.

San Antonio ontziak 
desertatu egin zuen eta, 
itzultzean, Juan de 
Cartagenaren eta Sánchez 
Reinaren bila aritu ziren, baina 
ez zuten haien arrastorik 
aurkitu. San Antonio ontziko 
eskifaia-kideak, agian, 
Falklandak (Malvina uharteak) 
begiztatu zituzten lehenak 
izan ziren.

INFOGRAFIA: ALMUDENA CUESTA
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Itsasontziek zazpi hilabete geroago ekin zioten bideari berriz ere. 
Kanalen labirintoa esploratzen ari zirela, haietako bat galdu egin zen, 
beste batek desertatu eta Espainiarako bidea hartu zuen, eta gainerako 
hirurek hilabete bat behar izan zuten pasabide hura zeharkatzeko, gaur 
egun Magallaes itsasarte deritzona. Itsaso itxuraz bare batera iritsi ziren, 
horregatik esan zioten Barea. Adorea berreskuratu zuten, baina laster 
elikagaien falta sumatu zuten. Inork ez zekien itsaso hura zein handia 
zen, eta ia lau hilabetez nabigatu behar izan zuten berriz hornitu gabe.

Filipinetan tribu natiboekin hartu-emanak izan zituzten, baina 
Magallaesek ebanjelizatzeari ekin zion eta horrek hondamena ekarri zien. 
Konfiantza gehiegi baliatuz, tokiko kazikeen arteko liskarretan sartu zen, eta 
zorigaiztoko erabaki horren ondorioz, Mactanen hil zen 1521eko apirilaren 
27an. Handik astebetera, beste hogeita hamar ofizial hil ziren segada batean.

Gainerako espedizioko kideek, sarraskituta eta agintaririk gabe, ihes 
egin zuten bi itsasontzirekin bakarrik. Une horretatik aurrera, González 
de Espinosak, Trinidad ontziaren buruak, eta Juan Sebastian Elkanok, 
Victoria ontziaren buruak, norabidea ezarriko zuten.

Horrela iritsi ziren Tidore uhartera, Moluketan. Eta han ohartu ziren 
portugaldarrek biltegi bat zutela ondoko Ternate uhartean. Portugaldarrak 
hain gertu egoteak zekarren arriskuaren aurrean, azkar asko kargatu zituz-
ten itsasontziak iltze-belarrez, baina abiatzean ikusi zuten Trinidad ontziak 
ur-sarbide nahiko handia zuela. Une horretan, funtsezko erabaki bat hartu 
zuten: behin konponduta, Trinidad ontziak bide laburra hartuko zuen 
ekialderantz, Espainiak Ozeano Barean zuen lehenengo lurraldera, 
Panamara. Victoria ontzia, berriz, berehala aterako zen mendebaldera 
Espainiarantz, debekatutako itsasbidetik: Esperantza Oneko lurmuturre-
tik; bide arriskutsua, Portugalgo mugapenean baitzegoen. Eskifaia-kideak 
bi ontzietan banatu ziren, eta Pigafetta, espedizioaren kronikari ofiziala, 
beti ontzi buruzagian bidaiatu zuena, Victoria ontzira aldatu zen. Agian 
garbi izango zuen itzultzea lortuz gero ekintza historikoa egingo zutela.

Trinidad ontziak ez zuen bere helburua lortu, baina Victoriak zortea 
aldeko izateaz gain, itsasgizon euskalduna ondo aritu zen: Esperantza 
Oneko lurmutur ikaragarria igaro zuten, portugaldarren ontzien arriskua 
saihestu zuten, eta elikagai faltak zekartzan gosea eta eskorbutua gainditu 
zituzten. Cabo Verden, heriotzak egunero gertatzen zirenez, ontzia hor-
nitzeko gelditzea erabaki zuen, Amerikatik zetozela argudiatuz. Baina, 
amarruaz ohartu eta hamahiru gizon atxilotu zituzten. Elkanok, oso gizon 
gutxirekin, ihes egitea lortu zuen. Kanarietara joan beharrean, Azoretarantz 
abiatu zen, Portugalgo kostalderako bidean jarri zen San Bizente lurmu-
turreraino eta, azkenean, Sanlúcar de Barramedara iritsi zen.

1522ko irailean, ia hiru urte bete ziren abiatu zirenetik, eta jada inor 
ez zegoen haien zain. Itsasontzia hain hondatuta zegoenez, atoian era-
man behar izan zuten Sevillaraino. Juan Sebastian Elkanok, bizirik atera-
tako talde fantasmagoriko haren kapitain ukaezinak, gutun motz batean 
laburtu zion Karlos I.ari eskuadra jasankorraren lorpen handia. Ez zen 
iltze-belarreko kargamentua. Ezta bizirik ateratzearen miraria ere.

«Hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo» idatzi zuen. 
Historian betiko sartzea izan zen garrantzitsuena. 0

Trinidad
62 eskifaia-kide

Ontzidiaren kapitaina: Fernando Magallaes
Pilotua: Estêvão Gomes
Maisua: Juan Bautista
Edukiera: 110 upel (132 tona)
Jatorrizko jabea: Nikolas Artieta
(Lekeitio, Bizkaia)

Kapitaina eta errege-ikuskatzailea: Juan  
de Cartagena
Pilotua: Juan Rodríguez Mafra
Maisua: Juan Elorriaga
Edukiera: 120 upel (144 tona)
Jatorrizko jabea: Diego Asua  
(Erandio, Bizkaia)

San Antonio
57 eskifaia-kide

Victoria
45 eskifaia-kide

Kapitaina: Luis de Mendoza
Pilotua: Vasco Gallego
Maisua: Antonio Salomón
Edukiera: 85 upel (102 tona)
Jatorrizko jabea: Domingo Apallua 
(Ondarroa, Bizkaia)

Kapitaina: Gaspar de Quesada
Errege-pilotua: João Lopes Carvalho
Maisua: Juan Sebastian Elkano
Edukiera: 90 upel (108 tona)
Jatorrizko jabea: Juan Montero (Galizia)

Concepción
44 eskifaia-kide

Santiago
31 eskifaia-kide

Kapitaina eta errege-pilotua: João Serrão
Maisua: Baltasar Genovés
Edukiera: 75 upel (90 tona)
Jatorrizko jabea: Ezezaguna  
(Bretainia?)
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M undua lehen aldiz zirkumnabigatu zuen lehen espedizioaren 
ondorioak berehala nabaritu ziren. Itzuli zen itsasontzi bakarrak, 
Victoriak, iltze-belarreko karga preziatuaz gain —espezia-mer-
kataritzan soldadu portugaldarrekin eta bitartekari arabiarrekin 

tratua egitea posible eta errentagarria zela frogatzen zuen—, europarrei beste 
zerbaiten froga ere ekarri zien: ordura arte inoiz ikusi gabeko flora, fauna eta 
giza populazio batzuk bazeudela, bai eta Lurraren esferikotasunari buruzko 
teoria klasikoen egiaztapen enpirikoa ere.

Zirkumnabigazio hark aukera eman zuen munduaren plano zehatza buruz 
marrazteko. Nabigazioari eta geografiari buruzko ezagutza handiak ekarri 
zituen, galderak erantzun zituen eta frogatu zuen pertsona batek bere bizitzan 
munduko urrutiko lekuetara bidaiatu zezakeela, behin baino gehiagotan bidaia-
tu ere. Iltze-belarrak, kanelak, intxaur muskatuak, piperbeltzak edo jengibreak 
merezi zuten haien bila joateko ontzidi bat tresnatzeko kostua eta ahalegina. 
Horrela sortu zen salgai horiek ekoizten zuten lekuetara joateko aukera.

Urrutiko lekuekin lotzeko gaitasun hori gauzatzeko, denbora gehiago behar 
izan zen. Karlos V.ak Molukak uhartediaz «jabetzeko» pleitatutako bigarren 
espedizioak, Jofre de Loaysarenak 1525ean, huts egin zuen nabarmenki, eta, 
gainera, bertan hil zen Juan Sebastian Elkano.

Magallaesek aurkitutako joaneko bidea portugaldarren itsasbidearen alter-
natiba bat zen, baina itzulerako bidea, Ozeano Bareko uhartedietatik abiatuta, 
ez zen erraza. Eta itsasbide hori finkatzeko, beste 40 urte behar izan ziren, 
Andres Urdaneta gipuzkoarrak behar izan zituenak Kuro-Shivo itsaslasterra 
aurkitzeko, Asiako kostaldeetatik Amerikako kostaldeetara eraman zuena. 
Baina, ordurako, Espainiako monarkiak baztertuta zuen Espezien uharteen 
jabetza lortzea, bere etsai Portugalen mesedetan. Besteak beste, ezin zutelako 
adostu nork zuen uharte haien gaineko subiranotasuna.

Baina Urdanetaren itzulerako bidea (tornaviaje) aurkitzean, dena suspertu 
egin zen berriro. Espainia Moluketara ituli zen XVII. mendean, beste uhartedi 
batzuen esplorazioa bultzatu zuen, hala nola Marianak uhartedikoa, eta apro-
betxatu zuen Filipinetan de facto kokatzeko, hainbesteraino non Oskar Spate 
australiar historialariak Ozeano Bareari «Espainiako aintzira» esan baitzion. 
Espainiak hiru kontinente lotu zituen lehen nazioarteko merkataritza-bide han-
dia sortu zuen: Manilako Galeoia izeneko itsasbidea (Txinako Nao ere esaten 
zitzaion). Bide horri esker, 250 urtetan salgaiak trukatu zituzten Acapulcoren 
(Mexikoko erregeorderria) eta Txinaren artean. Gero, Ekialde Urruneko salgai 
horiek  lehorretik garraiatzen ziren Veracruzeko portura, Atlantikoan, eta, han, 
Indietako Ontzidian kargatu eta Sevillara eramaten zituzten, eta, handik, 
Europara.

Lehen globalizazioa

Piperbeltzaren (goian) eta  
iltze-belarraren (behean)  
irudi botanikoak, 1887koak, 
Alemaniako sendabelar-gidan 
argitaratuak.

Hurrengo orrialdea: Iltze-belar 
usainduna (goian) eta intxaur 
muskatuaren fruituak (behean). 
Espezien bilaketa izan zen 
espedizioen, ontzidien eta 
inperioen eragilea. Espainiara 
Victoria itsasontzian itzuli zen 
iltze-belarra nahikoa izan zen 
espedizioaren kostuak 
ordaintzeko.
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Lehen zirkumnabigazioak mundua lotu zuen 
lehen aldiz. Horrela, zenbait produktuk,  
hala nola artoak, mundu erdia zeharkatu 
zuten, hainbat lekutara heltzeko, adibidez, 
Amerikatik Timorrera, Ozeano Barean.
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Kristobal Kolon hil zenetik 50 urte igaro ondoren, 
1565ean lehen aldiz bete zen haren ametsa: mendebal-
derantz bidaiatu Asiako salgai aberatsak eskuratzeko, 
merkataritzaren «globalizazio» moduko batean; hau da, 
Asiako luxuzko ondasunak europarren etxeetara iristen 
ziren Amerikako zilarrarekin ordainduta. Transakzioek 
irabazi handiak ematen zituztenez, Filipe II.ak trafikoa 
mugatu zuen (bi itsasontzi urteko), Sevillako merkata-
riak gogobetetzeko; hori bai, ahalik handienak. Horren 
ondorioz, 1.700 tona garraiatzeko eta mila bidaiari era-
mateko gai ziren itsasontzien eraikuntza sustatu zen. 
Portugal, Frantzia, Ingalaterra eta Holanda merkataritza- 
lehian hasi ziren, luxuzko gaien bila, eta, zenbaitetan, 
konpainia pribatuen esku zeuden monopolio erraldoiak 
sortu ziren, hala nola Holandako VOC izenekoa edo 
Indietako Britainiar Konpainia, estatu askok baino 
botere handiagoa lortu zutenak eta jokoaren arauak 
irauli zituztenak.

Nolanahi ere, munduari lehen bira ematea interkomuni-
kazio unibertsaleko denboraldi berri horren hazia izan zen, 
hartu-eman kultural eta ekonomikoen sare bat inauguratu 
zuen, eta denbora laburrean kontinente guztiak munduko 
ekonomia-sistema batean sartu zituen. Historialariek, garai 
horretaz ari direnean, internazionalizazioa, lehen globali-
zazioa edo globalizazio iberikoa aipatzen dituzte, Espainiak 
eta Portugalek izan zuten protagonismoagatik.

Orain, 2019. urtetik 2022ra, lehen zirkumnabigazio 
hura izan zenetik bost mende bete dira. Bira hark pentsamoldeak zabaldu, 
mundua lotu eta lehen aldiz inguratzeko modukoa bihurtu zuen. Eta bidaia 
hartatik gauza askok iraun dute gaaur egun arte: aurkitzailearen izena duten 
itsasarteak, iritsi ziren lehen europarrek jarritako izenari eutsi dioten uharteak, 
jatorrizko izena galdu eta Magallaes-Elkano espediziokideei eragindako zirra-
raren ondorioz sortutako izenak, hala nola patagoniar erraldoien Patagonia, 
Suaren Lurraldea, itsasbazterrean ikusi zituzten suengatik… Zenbait badiak 
espediziokideek begiz tatu zituzten eguneko santuen izenak dituzte. Badira 
espedizioan behatutako fenomeno astronomikoen izenak ere; adibidez, 
Magallaesen Hodeiak.

Baina, batez ere, lekukotasunak geratu zaizkigu: Pigafettak, Elkanorekin 
itzuli, eta espedizioaren kontakizuna idatzi zuen, egunez egun; Francisco Albo 
pilotuak neurketa zehatzak egin zituen, mundu berriko kostaldeetan eta its-
asoetan kokatzeko; Ginés de Mafraren lekukotasuna, Trinidad ontzian atxilotu 
eta portugaldarrek Espainiara bidali zutenarena; Karlos V.aren idazkari 
Maximiliano Transilvanoren lekukotasuna, bizirik ateratako kontakizuna lilu-
ratuta entzun zuenarena; Juan Sebastian Elkanok monarkari idatzitako gutu-
nak, bai eta protagonistei entzundako eta nabigazio-kideek gordetako beste 
zirriborro batzuk ere.

Horiei guztiei ahotsa eman nahi izan diegu hurrengo orrialdeetan, haien 
hitzetan entzuteko historiako ekintza gogoangarrienetako bat. 0 

Espezien uharteek  
kondaira-kutsua zuten.
Antonio Pigafettak, bere burua 
espedizioko kronikari ofizial 
aldarrikatu zuenak, uharte haiek 
marraztu zituen Munduaren 
inguruko lehen bidaiaren 
kontakizuna laneko irudi-orri 
batean; uharteen izenak idatzi 
zituen eta iltze-zuhaitz bat loretan 
marraztu zuen, Indonesiako 
uhartediaren ikur gisa.

Aurreko orrialdea: Alor 
uhartedia, Sondako Uharte 
Txikietan, Ternate atzealdean 
dagoela. Portugaldarrak 
salerosietan aritzen ziren jada, 
Elkano haren ondoko Tidore 
uhartera iritsi zenean.


