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Portsmouth (Ingalaterra), 1510. 
Mary Rose gerraontzia eraikitzen 
hasi ziren. Henrike VIII.a urtebete 

lehenago igo zen tronura eta, Gaztelak 
nahiz Portugalek itsasoaren kontrolean 
Ingalaterrari aurrea hartua ziotela iku-
sirik, itsas armada indartzeari ekin zion 
berehala. Mary Rose ez zen armadako 
ontzirik handiena, baina oso azkarra zen 
eta, 78 kanoiei esker, oso eraginkorra; 
ontzidi berriaren ikur izango zen.

1545ean Henrikeren erregealdia amai-
tzear zegoen; handik urte eta erdira hilko 
zen. Baina Mary Rose ontzidiko entsei-
na zen oraindik. Urte hartan Frantziako 
itsas armadak Ingalaterrako kostaldea 
eraso zuen. Abuztuan frantziarrak egoz-
tea lortu zuten, baina aste batzuk lehena-
go, uztailaren 18an Mary Rose bat-batean, 
arerioen inongo erasorik gabe, hondoratu 
zen Solenteko guduan. Antza denez, on-
tzia biratzean eskoratu egin zen eta kanoi
-zuloetatik ura sartu zitzaion. Eskifaiako 
kide gehienak –400 inguru– ontziarekin 
batera hondoratu ziren. Kontua da ohiko 
maniobra horietan kanoi-zuloak ixtea oi-
narrizkoa zela eta ez orduan, ez orain, ez 
dagoela garbi zergatik ez zituzten itxi.

Ontzirik onenak lortzeaz gain, erregeak 
eskifaia profesionalak osatzeko ahale-
gin berezia egin zuen eta, horretarako, ez 
zuen erreparorik izan atzerriko mertze-
narioak kontratatzeko. 2008an argitara 
eman ziren gutun batzuetan kontatzen da 

1545eko urte hasieran ingeles ontzidiak 
kostaldetik gertu jitoan eta galduta zebil-
tzan Gaztelako 9 ontzi atzeman zituela. 
600 gora soldadu eta marinel zeuden on-
tzietan, gehienak euskaldunak eta andalu-
ziarrak. Bada, erregeak haiekin bat egiteko 
aukera eman ziezaieten agindu zuen. Eta 
ondoren atxiloketen berri inon jaso ez ze-
nez, pentsatzekoa da ordura arte Gaztela-
ren zerbitzura aritutakoak Ingalaterraren 
soldatapeko izan zirela handik aurrera.

Ontziaren arrastoak 1982an atera zi-
tuzten itsas hondotik eta museo batean 
jasota daude orduz geroztik. 20.000 ob-
jektutik gora aurkitu zituzten, Tudorren 
garaia irudikatzeko altxor bikaina. Eta 400 
hildakoen arrastoak aztertzeko aukera ere 
zabaldu zen orduan. 2008an bertan, aipa-
tutako gutunen berri izan eta aste gutxira, 
Simon Fraser unibertsitateko Lynne Bell 

kriminologoak 18 indibiduoren azterke-
ten ondorioak azaldu zituen: Mary Rose-n 
hildako gehienak, %6Otik gora, ez ziren 
britainiarrak. Hortz-haginen isotopoak az-
tertuta, indibiduo batek haurtzaroan zer 
motatako –eta nongo– ura edan zuen ja-
kin daiteke eta hala ondorioztatu zuen Be-
llek ontziko “atzerritar” gehienak kostalde 
atlantikokoak zirela britainiarrak beza-
laxe, baina hegoaldekoagoak. Eta horrek 
hipotesi berria ekarri zuen: euskaldunak, 
bretoiak, andaluziarrak, portugaldarrak… 
bildu ziren ontzi hartan eta, beraz, hizkun-
tza asko nahastu, besteak beste, euskara. 
Esperientzia handiko profesionalak izan 
arren, komunikazio arazoak eragingo zi-
tuzkeen horrek, agindurik oinarrizkoe-
nak ere –kanoi-zuloak ixteko, adibidez– ez 
ulertzeraino. Alegia, elkar ezin ulertuak 
hondoratu zuela Mary Rose. 

zergatik
hondoratu zen 
Mary Rose?

ilargia, enperadorea eta harresia
Kondairak dionez, duela 2.000 urte bai-
no gehiago, gau batez, Qin Shi Huan 
Txinako lehen enperadoreak Ilargian 
zegoela amets egin zuen. Handik ikusi-
ta erresuma berria ahula eta kaltebera 
iruditu zitzaion, bereziki iparraldeko 
muga zabalean. Biharamunean erabaki 
omen zuen hantxe babes artifizial bat 
eraikitzea eta horrela sortu omen zen 
Txinako Harresi Handia.

 2.000 urte geroago, kondaira horre-
tako elementuak nahastuta, legenda 
urbano bitxia sortu zen: Txinako Ha-
rresi Handia da begi hutsez Ilargitik 
ikus daitekeen gizakiek eraikitako 
egitura bakarra. Ilargia zapalduta-
ko astronauta guztiek kategorikoki 
–eta maiz iseka ukitu batez– gezurta-
tu arren, legenda oso zabaldua dago 
oraindik. 
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EzKErrEAN ‘MAry roSE’ oNtziArEN irUDiA, HoNDorAtU EtA HUrrENgo UrtEAN ArgitArAtUA. 
ESKUiNEAN, ‘MAry roSE’-N ArrAStoAK gAUr EgUN, izEN BErEKo MUSEoAN iKUSgAi.


