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1519. urtea Sevillan gaude, Historiako 
abentura handienetako bati ekiteko zorian. 
Ikus dezagun egoera zein zen: Garai hartan, 
Portugalen eta Espainiaren artean kontrolat-
zen zuten Atlantikoa. Portugalek Mendebal-
deko Afrika kontrolatzen zuen, ezinbesteko 
pasabidea Moluketara heltzeko, espezien 
irletara. Gogoan izan garai hartan espeziak 
produktu baliotsuenetakoak zirela.

Fernando Magallaes itsasgizon portugalda-
rrak uste zuen, Kristobal Kolonek bezala, 
posible zela espezien irletara Mendebalde-
rantz nabigatuz heltzea, eta itsasbide hori 
egitea proposatu zion Portugalgo erregeari. Helburua zen hegoaldetik Ozeano Barerako pasabide 
bat topatzea.

Manuel I.ak, Portugalgo erregeak, ekialderako itsasbidea dagoeneko kontrolatzen zuenez, ez zuen 
Magallaesen proiektuarekin interesik izan; orduan, Espainiako Karlos I.ari eskaini zion, eta hark 
onartu zuen espedizioa ordaintzea. Abentura galanta zen, XVI. mendean oraindik ez baitzegoen 
Magallaesek egin nahi zuen itsasbidearen maparik.

Espedizioa 5 itsasontzik osatzen zuten:

Trinidad, Magallaesen beraren agindupean.
Victoria, Luis de Mendozaren esanetara.
Concepción, Gaspar de Quesada kapitain 
zuena.
Santiago, Juan Serrano buru.
Eta San Antonio, Juan de Cartagena.

Antonio Pigafetta eskribau italiarra ere 
bazetorren, bere bidaiaren kronikan abentu-
raren xehetasun guzti-guztiak idazteaz 
arduratu zena; hura gabe, ez genukeen 
askorik jakingo gure munduaren lehen 
biraz.

Bost ontziak Sevillatik irten ziren, Guadal-
quivir ibaian behera, eta, bidaiarako beha-
rrezko guztiaz hornitu ondoren, 1519ko 
irailaren 20an Sanlucar de Barramedatik 
abiatu ginen, gure helmugara bidean.

Egiaztatuko zenuenez, historiak munduari bira eman zion lehen itsasgizona naizela badio ere, 
bidaiaren hasieran ni ez nengoen ontzi bakar baten agintean. Gaspar de Quesada kapitain zuen 
Concepción ontziko maisua besterik ez nintzen. Nola bukatu nuen munduari lehen bira eman zion 
espedizioa gidatu zuen komandante izaten? Abentura honen hurrengo etapetan jakingo duzu. 
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RIO DE JANEIRORANTZ

Sevilla atzean utzi genuenean hasi zen gure bidaiak zekarkigun lehen proba handia: Atlantikoa 
gurutzatzea.

Tenerifen gelditu eta bertan sutako egurrez eta urez hornitu ondoren, gure 5 ontziek Afrika iparral-
dea inguratu eta mendebalderantz jo zuten, Brasilerantz. Ez zen bidaia erraza izan, ez horixe! 2 
hilabetez jasan behar izan genituen ekaitz bortitzak, eta, orduan, belak erriatu eta ontziak pairuan 
utzi behar genituen, noraezean, hondoratzeko arriskua zegoelako bestela. 

Hori dela eta, azaro osoan ez genuen ia aurrera egin.

Itsas bidaia luze horretan, lehen ika-mikak sortu ziren Magallaesen eta Juan de Cartagenaren 
artean, eta almirante portugaldarrak giltzapetu egin zuen, hainbat bider errespetua galdu ziolako. 
San Antonio ontzia orduan Antonio de Cocaren agindupean gelditu zen eta, beranduago, Maga-
llaesen beraren lehengusua zen Álvaro de Mezquitaren esanetara.

Azkenik, Brasilgo kosta begiztatu genuen, San Agustin lurmuturra, hain zuzen. Akituta geunden, 
baina Portugalen eremua zenez, Magallaesek ez zigun lehorreratzen utzi, eta beste bi astez itxaron 
behar izan genuen lehorra zapaldu aurretik.

Dena den, merezi izan zuen itxaronaldia; izan ere, benetako paradisua topatu genuen, jende abegi-
korrez betea, indarberritzeko eta askotariko bizigaiz hornitzeko egokia. Haren izena: Santa Luzia 
badia, edo, gaur egun ezagutzen dugun moduan... Rio de Janeiro.

Behin ondo hornituta geundenean, gure bidaiari ekin genion berriz, hegoalderantz, Ozeano Barea-
rekin lotuko zuen kanalen baten bila. Dena den, kanal hori topatzea ez zen lan erraza izango. 
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PUERTO SAN JULIÁNEKO MATXINADA

Gure bost ontziek hegoalderantz nabigatzen jarraitu zuten, Hego Amerika inguratzen. Kosta men-
debalderantz itzuli zenean, Magallaesek garbi izan zuen: Ozeano Barerako pasabidea oso hurbil 
zegoen. Lurrera barruratzen zen kanal handi bat ikusitakoan, Magallaesek ontziteriari bertara 
sartzeko agindu zion, bila zebilen itsasartea zelakoan.

Ez zen hala, ordea. 15 egunez aurrera egin ondoren, konturatu ziren ibai bat zela eta ura geza zela. 
Río de la Platako estuarioa zen.. Lehen porrot horren ondoren, ez zegoen hegoalderantz jarraitzea 
beste erremediorik, lurralde ezezagunetarantz, inoiz beste ontzirik ibili ez zen lekuetan barrena.

Patagoniara inguratu ahala, eguraldia okertzen hasi zen. 
Hotzak, elurrak eta izotzak zaildu egiten zigun aurrera 
egitea. Puerto San Julián izena jarri genion badia batean 
babestea beste aukerarik ez genuen izan, eguraldia hobetze-
ko zain, aurrera egin ahal izateko. Jana urri zen ordurako, 
eta Magallaesek errazioak murrizteko agindua eman zuen. 

Muturreko egoera hori ikusita, kapitain batzuk aukeratutako 
bidea zalantzan jartzen hasi ziren, eta itzultzea erabaki 
zuten. Gaspar de Quesada kapitainak kargutik kendutako 
Juan de Cartagena askatu zuen, eta 30 gizonez betetako 
txalupa batean, San Antonio ontziari eraso zioten. Álvaro de 
Mezquita kapitaina preso hartu zuten, eta Quesadak Juan de 
Elgorriaga maisua zauritu zuen, hiltzeraino.

Quesadak, orduan, San Antonio ontziaren agintea hartu zuen eta bere hurrengoa izendatu ninduen. 

Juan de Cartagenak hartu zuen Concepción ontzia, eta Luis de Mendozak jarraitu zuen Victoria 
ontziko kapitain izaten. Beraz, espedizioa osatzen zuten bost ontzietatik hiru matxinoen esku 
zeuden. Kontuak ez zuen itxura onik Magallaesentzat.



Matxinoak Magallaesek beren eskaerei emandako erantzunaren zain zeuden beren ontzietan. Bazi-
rudien ez zuela irtenbiderik, matxinadak, itxura zenez, arrakasta izan baitzuen. Hala ere, estrategia 
bat bururatu zitzaion: txalupa bat bidali zuen, 6 gizonekin, Luis de Mendozaren esanetan zegoen 
Victoria ontzira, erantzuna eramateko aitzakiaz. Sorpresaz, Mendoza hil egin zuten, ontziaren 
kontrola berreskuratu zuten eta, beraz, Magallaesek ontzi gehienak zituen bere mendean.

Itsasgizon matxinoak izutu egin ziren, eta altxamenduak porrot egin zuen. Gaspar de Quesada hil 
egin zuten, eta Juan de Cartagena Puerto San Juliáneko badian utzi zuten ontziteria itsasoratu 
zenean, 1520ko abuztuaren 21ean, Pedro Sánchez de la Reina elizgizonarekin batera, altxamenduan 
parte hartu zuelako hark ere. 

Zorigaiztoaren zorigaiztoz, Santiago ontzia hondoratu egin zen, itsasertza esploratzen ari zela 
haitzak jo eta txikituta gelditu baitzen.

San Julian badiatik abiatu eta gutxira, San Antonio ontziko pilotuak, Esteban Gómezek Álvaro de 
Mezquita kapitaina postutik kendu zuen eta Espainiara itzuli zen ontziarekin. Horren aurretik, Juan 
de Cartagena eta Pedro Sánchez de la Reina erreskatatzen saiatu zen. Haien arrastorik ere ez zuen 
topatu, ordea. 

Abiatu ziren 5 ontzietatik hiru bakarrik gelditzen ziren. 
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MAGALLAES ITSASARTEA

San Julian badiako bizipen izugarrien ondoren, gure espedizioaren hondarrek kontinentearen 
hegoalderantz nabigatzen jarraitu zuten, Ozeano Barerako pasabidea topatzeko esperantzaz. 

1520ko urriaren amaieran, kanal labirinto batek osatutako badia bat topatu genuen. Magallaesek bi 
ontziri horiek esploratzeko agindu zien. Hiru egun beranduago, berri onarekin itzuli ziren: bi 
ozeanoak lotzen zituen itsasartea zen!

Pasabide hori gurutzatzea, ordea, ez zen erraza izan, kostako labarrak estuak eta oso arriskutsuak 
baitziren. Gainera, kanala gero eta estuagoa zen. Gogoratu dezagun ez genuen inguruko nabigazio 
maparik.

Beraz, gure estrategia mailaka aurrera egitea izan zen. Ontzi batek aurrera egiten zuen, bide seguru 
baten bila, eta gero besteengana itzultzen zen haiek gidatzeko. Horixe egin genuen behin eta 
berriz, itsasarte osoa egin arte. Pasabidea gurutzatu bitartean, kostan bertako biztanleek piztutako su 
ugari ikusi genituen. Hortik dator lurralde horri jarri genion izena: Suaren Lurraldea.

Azkenik, eragozpen askoren ondoren, 38 egun beranduago, itsasartea gurutzatzea lortu genuen.
Horrekin batera, gure ametsa bete genuen, azkenean... Gure aurrean Ozeano Barea azaldu zen.
Ordura arte “Hegoaldeko Itsasoa” izenez zen ezaguna, baina Magallaesek berak jarri zion “Ozeano 
Barea” izena, hain zegoen bare.

Hala ere, gure zailtasunak ez ziren bukatu Magallaes itsasartea izena hartuko zuen pasabidea gurut-
zatutakoan. Hasi ere ez ziren egin. 
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MARIANA UHARTEAK

Behin Magallaes itsasartea gurutzatutakoan, Ozeano Barean barrena nabigatzen ari ginen. Ontzie-
tako eskifaiek hiru hilabete generamatzan lehorra zapaldu gabe. Gure indarren muturreraino heldu 
ginen, gaixo eta gose. Ez zegoen janaririk ia, eta ura egoera kaskarrean zegoen.

Egunak motel zihoazen, harik eta, azkenean, oihu batzuk entzun ziren arte... lurra, lurra! 1521eko 
martxoaren 6an, lehorra ikusi genuen. Guam irlara heldu ginen, Mariana uharteen artxipelagora. 
Han txamorroak topatu genituen, uharteko biztanleak, eta burdina eman genien janaren truke. 
Dena den, beti adi egon behar ginen, deskuidu 
txikiena era gure ontzietan lapurtzen saiatzeko 
baliatzen baitzuten.

Gatazka larri bat sortu zen txamorroek baimenik 
gabe Trinidad ontziko txalupa bat eraman zutenean. 
Magallaes ez zegoen hura galtzeko prest, eta inda-
rrez berreskuratu zuen. Egun batzuen buruan, 
hornitu ondoren eta Magallaesek Lapurren uharte 
izendatu zuen hartan atseden hartu eta gero, espedi-
zioak mendebalderantz jarraitu zuen.

Guam uhartean, arrisku handiena zen indigenak 
gure ontzietara igotzen zirela ahal zuten guztia 
lapurtzera: baxera, armak, sokak eta abar. Gure 
hurrengo mugarrian, baina, askoz arrisku handia-
goak genituen zain.
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FILIPINAK

1521eko martxoaren 16an, europar bat ere inoiz heldu ez zen leku bat ikusi genuen. Filipinak ziren, 
Magallaesek “San Lazaro uharteak” izena eman zienak.

Uhartera heldutakoan, atseginez hartu gintuen Cebuko Humabon rajak, Magallaesi laguntza eskatu 
zionak Maktan irlako etsaiez eta haien buruzagi Lapulapuz libratzeko. Magallaesek haietaz libratuko 
zela agindu zion, eta, horrela, bertako borroketan sartu ginen.

1521eko apirilaren 27an, Magallaes, bere gizonetako batzuekin batera, Maktango hondartzara joan 
zen, Lapulapuren aurka borrokatzera. Indigenak askoz gehiago ziren gu baino, eta borroka gogor 
baten ondoren, ontzietara erretiratu behar izan genuen. Hondartza hartan, Magallaes hil egin zen, 
indigenen lantzen zaurien ondorioz. 

Magallaes hil ondoren, Duarte Barbosak hartu zuen espedi-
zioaren agintea. Ez luzarorako, baina, Cebun hil egin bait-
zuten, uharteko buruzagiak azpijokoan bankete batera 
eraman ondoren. Espedizioak Cebu uztea erabaki zuen, 
gelditzen ziren hiru ontzietako bat erreta, ez baitzegoen 
gizon nahikorik guztiak gobernatzeko.  Concepción aukera-
tu zuten, okerren hura zegoelako.

Juan López de Carvalho, orduan, espedizioko buru izendatu 
zuten, baina berehala kendu zuten kargutik, eta Gómez de 
Espinosa izendatu zuten Trinidadeko kapitain.. Ni, Juan 
Sebastian Elkano, Victoriako kapitain izendatu ninduten!. 

Filipinak Magallaesen bidaiaren amaiera izan ziren, eta ezin 
izan zuen berak proposatutako balentria amaituta ikusi. Han geunden bitartean, beste irla gehiago-
tan gelditu ginen, adibidez, Homonhon eta Limasawa uharteetan. Beste norabait joateko unea zen, 
ordea, gure helmugara: Espezien Uharteetara.
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MOLUKA UHARTEAK

Gure helburua oso gertu zegoen dagoeneko... Harantz gindoazen horraino heldu ziren bi ontziekin, 
Trinidad eta Victoriarekin, hegoalderantz nabigatzen, Espezien Uharteen bila.

Zenbait egunez nabigatu ondoren, uharte batzuen tontor bolkanikoak ikusi genituen, Molukak 
ziren! Bertan kanela, piperbeltza, iltzea eta Europan garai hartan estimu handia zuten beste espezia 
batzuk jasotzen zituzten.

Moluketara 1521eko azaroaren 7an heldu ginen. Tidore uhartean lehorreratu ginen; bertan, Alman-
surrek, bertako erregeak, harrera beroa egin zigun, eta uharteetan merkataritzan aritzeko baimena 
eman zigun, eta bidaia egiteko arrazoia ziren espezia baliotsu horiek bildu ahal izan genituen.

Tidoren geundela, jakinarazi ziguten hainbat ontzi 
portugaldar zihoazela bertara, gu atxilotzera. Uhar-
tetik ihes egin beharra zegoen, haiek heldu baino 
lehen! Arazoa zen Trinidad ontzia oso egoera 
kaskarrean zegoela, eta konponketak luze joko 
zuela. Irtenbide bakarra bertan uztea zen. 

Azkenik, portugaldarrak heltzear zirela, azaroaren 
8an, Victoria ontziarekin itsasoratu ginen, espeziaz 
beteta, eta Trinidad ontzia uhartean utzi genuen. 
Konpondu ondoren, itsasoratu egin zuten, baina 
etengabeko denboraleek kaltetu egin zuten, eta 
eskifaiako 17 kideak atxilotu egin zituzten portu-
galdarrek. Bost urte beranduago, 1527an, Espinosa 
kapitaina eta beste lau tripulatzaile Europara itzuli 
ziren, eta bertan askatu egin zituzten.

Hori dena ez genekien, ordea, Victoria ontziko kideok, berriz baikinen itsasoan, eta, oraingoan, 
portugaldarrak atzetik genituela, geure bila.
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ESPAINIARA ITZULTZEA

Bizitako guztiak espedizioko buruzagi bihurtu ninduten. Ordurako, ontzi bakarra gelditzen zen, 
Victoria, eta ni nintzen bertako kapitain. 

Espeziaz leporaino beteta zihoan ontzi hartan gurutzatu genuen Indiako Ozeanoa, eta Ekaitzen 
lurmuturrera heldu ginen. Gaur egun Itxaropen 
Oneko lurmuturra izenez ezagutzen dugun hartan, 
olatu izugarriak jasan behar izan genituen, ia-ia 
ontzia suntsitu zigutenak. Jende asko galdu genuen. 
Bidaia honek gorde zigun azken proba latza izan 
zen... edo hori uste genuen.

Lurmuturra gainditu ondoren, beste bi hilabetez 
jarraitu genuen, iparralderantz, Afrikako kontinentea 
lurrik ukitu gabe gurutzatuz, Portugalen kontrolpe-
ko portuak saihesteko. Bestela, preso hartuko 
gintuzketen, geure abentura hortxe bukatuko zen, 
eta horren lan gogorraz lortutako espeziak kon�s-
katuko zizkiguketen.

Hala ere, gose ginenez, eta akituta geundenez, Cabo 
Verden gelditu behar izan ginen, portugaldarren 
mendean bazegoen ere. Susmorik izan ez zezaten, 
Amerikatik zetorren espedizio baten plantak egin 
genituen, eta kosta parean bota genuen aingura, portura sartu gabe.

Tripulazioko norbaitek, ordea, Magallaesen espedizioaren parte ginela esan zuen, eta ihes egin 
behar izan genuen, hainbat ontzi portugaldar atzean genituela. Han bitxikeria batez konturatu 
ginen: munduaren inguruan mendebalderantz nabigatuz gero, egun bat irabazten zen.

Azkenik, ihes egitea lortu 
genuen, eta irrikatzen genuen 
helmugara heltzea, abiatu eta 
hiru urtera. 1522ko irailaren 
6an, Sanlúcar de Barramedara 
heldu ginen. Abentura sines-
tezin hartan abiatu ginen 239 
gizonetatik 18 bakarrik itzuli 
ginen. Victoria ontzian ekarri 
genituen espezien balioarekin 
espedizio luzearen gastuak 
estali genituen, eta koroari 
irabaziak ere ekarri zizkion.

Garrantzitsuena da, ordea, gure 
balentriak munduaren ikuspegia eraldatu zuela guztiz, merkataritza bide berriak ekarri zituela, eta 
garai hartan jendeak oraindik sinesten ez zuen zerbait baieztatu zuela: Lurra biribila dela. 


