
| NAGORE IRAZUSTABARRENA |ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA

2013KO URRIAREN 20A�34

SAN LUCAR DE BARRAMEDA (CADIZ), 1522KO IRAILA-
REN 6A.  Victoria ontzia portura iritsi zen, munduari
lehenengoz bira eman ondoren. Handik gutxira, Maga-
llanes hil eta gero espedizioaren burua beregain hartu
zuen Juan Sebastian Elkano audientzian hartu zuen
Valladoliden  Karlos V.a enperadoreak, eta burututako
balentriaren ordainetan, urteko urrezko 500 dukateko
pentsioa eta Primus circumdedisti me (Bira eman zidan
lehena) idazkuna zuen harmarria agindu zizkion geta-
riarrari. Harmarria jaso zuen itsasgizonak, baina saria-
ren arrastorik ez.

Hala ere, munduari bira eman ondoren Victoria
ontzia hondasunez gainezka ekarri zuten (8,5 milioi
maravedi) eta hiru urte geroago Elkanok beste bidaldi
batean inbertitu zituen irabaziak. 1525an García Jofre
de Loaisa komandante eta Elkano ontzizain nagusi
zituen espedizioa A Coruñatik Moluka uharteetara
bidean abiatu zen; Elkanoren hiru anaia, koinatua eta
hainbat lagun ere eskifaiako kide ziren. Juan Sebastia-
nen ama alarguna, Katalina del Puerto, eta familiako
gainerako kideak lehorrean geratu ziren, bakarrik eta
txirotuta. Garaiko kroniken arabera “behar eta neke
larrian” zeuden. Familiako hondasunak armadari saldu

zizkion aurrera egin ahal izateko, eta  zer saldu ere izan
ez zuenean, koroarengana jo zuen hark semeari agindu-
takoa kobratu asmoz. 

Katalinaren auzia burokraziaren armiarma sareanko-
rapilatuta geratu zen; Elkanoren heriotza egiaztatu arte
errege altxortegiak ezin omen zion dirurik eman. Juan
Sebastian Elkano 1526ko abuztuaren 4an hil zen Molu-
ketan, eskorbutoak jota, urte batzuk lehenago hotsandi-
ra eraman zuen Victoria ontzian. Baina espedizio harta-
tik bizirik irten ziren gizon apurrak ez ziren Lisboara
iritsi beste 10 urte pasa arte. Horrenbestez, Elkanoren
testamentua 1536an iritsi zen Valladolideko gortera,
Andres Urdanetaren eskutik. Ordurako koroak 7.000
dukat (edo ia 2,5 marabedi) zor zizkien Elkanoren
oinordekoei. Hainbat iturriren arabera, elkanotarrak
urtean 150.000 marabedi  (agindutakoa baino gutxiago)
jasotzen hasiko zirela erabaki omen zuen altxortegiak,
baina pentsio murriztu hura ere sekula jaso izana froga-
tzen duen dokumenturik ez dago.

Hala, munduari bira ematen lehena iza-
tearen ordainetan,  Elkano familia alargu-
nez eta umezurtzez bete, txirotu eta dese-
gin egin zen. n

Europako ardorik zaharrenak 6.000 urte ditu
DIKILI TASH aztarnategi neolitikoan
(Grezia) milaka mahats hazi eta azal
sakatu aurkitu dituzte kiskalita, zerami-
kazko morkotan nahiz lurrean barreiatu-
ta. Zeramikan azido tartarikoa topatu
dute, eta horrek fermentazioa gertatu
zela adierazten du. Arrastoak erradiokar-
bono bidez datatuta, “ardoa” K.a. 4.200

urtekoa dela ondorioztatu dute, baina
aurkikuntza ezin dute erabat egiaztatu,
litekeena baita muztioa nahigabe fer-
mentatu izana. Gainera, hipotesia baiez-
tatuz gero ere, ez litzateke munduko
ardorik zaharrena, Irango Hadji Firouz
kokalekuan K.a. 5.000 urte inguruko
ardo arrastoak aurkitu baitzituzten. n
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