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   gustau nerín / elnaCIonal.Cat

elcano, lehen mundu-bira marrazki bizidunetako filma iritsi 
da pantaila handietara, lehen mundu-biraren bosgarren 
mendeurreneko ospakizunen harira. Filma joan sebastian 
elkanoren hagiografia hutsa da, eta inperialismoaren gorazarre 
erabatekoa egiten du. kolonialismoaren zuriketa nabarmen hori 
bat dator espainiako estatuan bizi dugun inperiofilia-aroarekin. 
ez da harritzekoa filmak espainiako kultura eta kirol 
ministerioaren finantzazioa edukitzea eta rtveren parte-hartzea. 
harrigarriagoa da, ordea, filma euskaraz filmatuta egotea eta 
eitbk parte hartu izatea, baina agerikoa denez, mendebaldar 
nagusitasunaren sinesmena guztiz hedatuta dago.

Mundua txurientZat
Filmak Magallaesen espedizioa aur-
kezten digu, baina espainiar onen eta 
portugaldar gaiztoen antagonismoa 
ardatz hartuta, soil-soilik. Portugalda-
rren gaiztakeria aitzakiatzat hartzen da 
espainiarrak historiako on gisa justifi-
katzeko filmeko bilbean. Espainiarrak 
eta portugaldarrak espezieen bidea 
kontrolatzeko borrokatzen zirela natu-
ralizatu egiten da, bi potentzion grina 
hegemonikoa inondik ere auzitan jarri 
gabe. Espedizioan joandakoek bidean 
aurkitutako gizarteak infantilizatu eta 
gutxietsi egiten dituzte etengabe, eta 
“basati” inozo gisa aurkezten dizkigute. 
Gidoia Pigafettaren –espedizio harta-
ko kronista ofiziala– testuetan oina-
rrituta dago, berez, eta ontzat ematen 
ditu haren arrazoibideak. Ángel Alonso 
zuzendariak egin duen gauza bakarra 
zera izan da: Pigafettaren diskurtso in-
perialista hartu, pixka bat leundu, garai 
berrietara egokitu eta marrazki bizidu-
netara eraman.

Elcano
lehen Mundu-Bira 

Doktrinamendu inperiala 
 marrazki bizidunetan
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“indigenekiko” 
Maitasuna
Espainiar espedizioa espezieen uhar-
teraino gidatu zuen Moluketako nes-
ka baten eta Elkanoren arteko ustezko 
amodio-istorioa dugu filmaren gai na-
gusienetako bat. Istorio horren bidez, 
protagonista humanizatu egiten dute 
eta maitasuna herrien arteko oztopoak 
gainditzeko modua dela sinestarazi nahi 
zaigu. Istorioa asmakeria hutsa da, or-
dea. Izan zen erlaziorik espedizioko ki-
deen eta beste gizarte batzuetako ema-
kumeen artean, bai, baina erakusten 
zaigunaz guztiz bestelakoa. Magallaes 
hil ondoren espedizioko komandantea 
izan zen Juan López de Carvalhoren is-
torioa, adibidez, ederki dokumentatuta 
dago, baina filmean ez da haren berri 
ematen, jakina. Magallaesekin itsasora-
tu aurretik Brasilen izan zen Carvalho: 
han harremana izan zuen indiar batekin 
eta seme bat izan zuen harekin. Egungo 
Rio de Janeirotik gertu dagoen Santa 
Luzia badiaren ondotik igarotzean, bien 
bila joan zen eta espedizioan eraman zi-
tuen. Arazoa Bruneira iristean hasi zen. 
Carvalhok bertako hiru emakume bahi-
tu zituen (oso ohitura arrunta espedizio 
haietan, Pigafettak azaldu bai, baina fil-
mak ezkutatzen duen arren). Bahiketa 
hura mendekatzeko, Borneoko jendea 
lehorrean zeuden espedizioko kide ba-
tzuk bahitu zituzten, tartean Carvalho-
ren semea eta maitalea. Carvalho ez zen 
haietaz arduratu: Bruneiko hiru ema-
kumeak ohelagun gisa saldu eta bere 
bidaiarekin jarraitu zuen, bahituak ber-
takoen esku utzita. 

esklaBorik eZ
Filmak goitik behera desitxuratzen 
ditu mendebaldarren eta beste gi-
zarteen arteko erlazioak eta ezkuta-
tu egiten du esklaboak zeuzkatela. 
Moluketako “Enrike leiala”, adibidez, 
Magallaesen konfiantzazko gizon gisa 
aurkezten zaigu. Leialtasun eta mira-
bekeria ikaragarriko Enrike hura, “Ma-
lakako Enrike” edo “Enrike beltza” gisa 
ezagutzen zena, existitu egin zen eta 
bera izan zen lehen mundu-bira egin 
zuen pertsona, baina Enrike esklaboa 
zen: Magallaesek erosi zuen Moluketa-
ra egin zuen aurreko espedizio batean, 
eta berekin eraman zuen munduari 

bira ematera, interprete gisa erabiltze-
ko. Ez zen Magallaesen konfiantzazko 
gizona izan eta, gainera, ez zion aska-
tasuna eman. Bera hiltzean aske utziko 
zuela agindu zion, besterik ez (librea 
izan balitz, seguruenera ez zen inoiz 
ontziratuko). Magallaes hil eta gero, 
ordea, espedizioko gainerako kideek 
ez zioten agindutako askatasuna eman 
nahi izan Enrikeri eta honek espainia-
rren kontra konspiratzen bukatu zuen, 
antza denez. Filmean ikusten ez dugun 
beste gauza bat da espedizioak bidean 
aurkitzen zituen gizarteetako jendea 
bahitzen zuela batzuetan. Pigafettak 

Patagoniako pertsona baten bahike-
taren berri ematen digu: ontziratu eta 
egun batzuetara hil omen zen, “baina 
ez, Pablo izenarekin bataiatu aurretik”, 
Pigafettak errukiz eransten duenez.

Mairuen aurka
Espedizioko kideek aurkitzen zituzten 
gizarteen aurkako mespretxua erakus-
ten zuten etengabe. Guamera iritsi zire-
nean, “Lapurren uharteak” izena jarri 
zieten Marianei, bertakoen elkarreki-
kotasun-sistema ulertu ezinik. Oso argi 
zeukaten “basatiak” kristautzeko beha-
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rra (filmean erakusten ez bada ere), 
beren erlijioa besteen gainetik zegoela 
uste baitzuten, eta berena zela egiazko 
jainko bakarra. Izan ere, Mactan uharte-
ko gudua –Magallaes bertan hil zen– al-
mirantea bertakoak kristautzeko zeu-
kan nahiaren ondorioz piztu zen, berez. 
Gogoan izan behar dugu espainiarrek 
ezinikusi handia zietela musulman guz-
tiei, Islamek espezieen lurreko bidean 
zeukan kontrola saihestea baitzen haien 
helburua, kontrol horrek izugarri ga-
restitzen baitzituen espezieak. Horrek 
Asiako populazio musulmanen aurkako 
oso jarrera gogorra piztu zuen espedi-
ziokideen artean.

itsasoko 
Zaldun haiek
Filmaren lehen zatian onartu egiten dira 
marinelen artean zeuden tirabirak, haie-
tako asko beren nagusia utzi nahi izaten 
baitzuten askotan, ez arrazoirik gabe: 
espedizioan joandako 239 lagunetatik 
35 baino ez ziren itzuli etxera. Baina El-
cano, lehen mundu-bira-n haien arteko 
adeitasuna da nagusi. Juan de Cartagena-
ren matxinada aipatzen da filmean bai-
na ez, aldiz, altxamenduak porrot egin 
eta Magallaes mendekoei gailendu zi-
tzaienean, honek berrogei pertsona hil 
zituela eta haien gorpuak zintzilik eduki 
zituztela zenbait astetan. Ildo berean, 
matxinoetako baten erbesteratzea erru-
ki-ekintza gisa azaltzera iristen da filma: 
Patagonian abandonatu zuten, bizirik 
ateratzeko batere aukerarik gabe. Espe-
dizioko buru militarrek modu tiranikoan 
jokatu zuten, egia, baina Magallaesen eta 
Elkanoren aurka zeuden marinelen ar-
teko laguntasuna ere ez zen handiegia. 
Pazifikoko uharteetan, marinel batzuk 
matxinatu eta matxinadarekin bat egin 
ez zuten kideak esklabo gisa saldu zituz-
ten. Espedizioko kideen gose ikaragarria 
erakusten digu filmak, baina ezkutatu 
egiten dizkigu gizon haien miseria mo-
ralak. Antonio Salomón izeneko ofiziala 
Antonio Ginovés marinel gaztea sodomi-
zatzen harrapatu, eta urkatuta hil zuten. 
Ginovés abusu baten biktimatzat hartu 

zuten eta ez zioten zigorrik jarri, baina 
hainbesteraino estigmatizatu zuten, bere 
buruaz beste egin baitzuen uretara jauzi 
eginez. Marrazki bizidunetan ez dugu Gi-
novésen aipu txikirik ere aurkituko.

gurutZaontZi 
Bat?
Filmaren arabera, lehen mundu-bira 
abenturako kirolen txapelketa guztiz 
arrakastatsu nahiz izugarri gogor baten 
tankerako zerbait izan zen. Ekonomiko-
ki, espedizioa arrakasta izugarria izan 
zen, itzultzea lortu zuen bost ontzietako 
bakarraren kargamentuarekin bost on-
tzien gastuak berdindu baitziren. Mai-
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la politikoan, berriz, inpaktua apalagoa 
izan zen: Espainiako Estatuak ez zuen 
espezieen bidearen kontrola lortu inoiz. 
Indietatik Asiarako itsasbidea, Ameri-
ketan barrena, oso gutxi erabili zuten, 
baina hari esker Marianak eta Filipinak 
uharteak konkistatu zituen Espainiak. 
Filmean, baina, dena da triunfalismoa.

espiritu 
inperialaren 
heZiketa
Elcano, lehen mundu-bira-k zaplazte-
ko latza ematen die, ordu eta erdiko 
entretenimenduaren bidez, azken ha-

markadetan esplorazioak eta fenome-
no koloniala modu serio eta sistema-
tikoan ikertu dituzten historialari eta 
irakasleei. Espainiar mito nazionalis-
tak eta mendebaldar supremazismoa 
guztiz bereganatzen ditu filmak, eu-
roparren eta beste gizarteen arteko 
erlazioen gaineko sakoneko gogoeta 
oro baztertzen dituelarik. Gidoiaren 
oinarritzat hartu omen duten Piga-
fettaren beraren Relazioni in torno al 
primo viaggio di circumnavigazione 
[Lehen mundu-birari buruzkoak] libu-
ruan aipatzen diren Magallaes-Elka-
noren espedizioaren alderdirik ilune-
nak berak ere alde batera utzi dituzte. 
Lehenik eta behin, alboratu egin dituz-
te espedizio haietan parte hartu zuten 

mendebaldar arrunten esperientziak 
(Harry Kelsey-k The first Circumna-
vigators. Unsung Heroes of the Age of 
Discovery [Munduari bira eman zio-
ten lehenak. Deskubrimenduen aro-
ko heroi ezezagunak] kronikan mai-
suki azalduak). Baina, larriena dena 
da filmak gutxietsi egiten duela beste 
herri batzuen existentzia eta alde ba-
tera uzten duela europarren presen-
tziak Ameriketako eta Pazifikoko he-
rrialdeetan izandako eragin gogorra 
(Marshall Sahlinsen Islands of History 
[Historiako uharteak] bezalako libu-
ruetan bikain aztertua). Laburbilduz, 
umeen artean inperialismoaren dohai-
nak saltzera bideratutako filma dugu 
Elcano, lehen mundu-bira. 


