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Iraganari begira

Mende gatazkatsua izan zen hura. Espainia
eta Portugalgo Koroen arteko lehia egundokoa
zen. Mendebaldeko munduaren jaun eta jabe
ziren bi inperio horiek. Aita Sainduaren bitarte-
karitzaz Tordesillasen sinatutako hitzarmenak
mundua banatzeko bi inperioen arteko akordioa
finkatzen bazuen ere, aurkitu berria zen Ozeano
Bareak tirabira berriak sorrarazi zituen.

Moluka uharteek berehala erakarri zuten in-
perio horien arreta. Testuinguru horretan, Espai-
niako Koroak espedizio bat agindu zuen uharte
horietara, Garcia Jofre de Loaisaren gidaritzapean.
Zazpi itsasontzi eta 450 lagun inguruz osatua, A
Coruñatik atera zen espedizio hura 1525an. Hel-
burua urrea zein espeziak topatu eta uharte horiek
Espainiako Koroaren agindupean jartzea zen.

Ibilbide traketsa izan zuten zazpi untziek.
Patagoniako kostaldearen inguruan ekaitz batek
Sancti Spiritus untzia hondoratu zuen. Anunciada
izenekoa, berriz, handik denbora gutxira Atlan-
tikoan galdu zen, kostaldetik gehiegi urruntzean.
San Gabriel untziko tripulazioa, azkenik, motinatu
eta Penintsulara bueltatu zen.

Lau karabela baino ez ziren Ozeano Barean
sartu. Baina ez zuten elkarrekin denbora gehiegi
eman. Beste zorigaiztozko ekaitz batek behin
betirako sakabanatu zituen gainontzeko untziak.
Santa Maria de la Victoria untzi nagusiak Moluke-
tara heldu zen bakarra izan zen.

San Lesmes karabela Ozeano Barean sartu eta
gutxira desagertu zen. Baliteke beste karabela

askok izan zuen zorte berbera jaso izana. Agian
karabela horrek hondoa jo zuen eta tripulazio
osoak itsaspean izan zuen azken atsedena. Baina
badaude zioak, ordea, untzi horrek bestelako
zortea izan zuela pentsateko.

Ez zen hondoratu

Robert Langdon australiarra Ozeano Bareko
Nabigazioaren Historiako katedraduna da. Kaze-
tari ohia, The Lost Caravel zein The Lost Caravel
Reexplored izeneko liburuetan bere teoriaren ma-
mia bildu zuen. Horren arabera, San Lesmes
karabela ez zen hondoratu, eta zenbait marinelak,
euskaldun eta galiziarrak gehienak, bizirautea
lortu zuen, haien odisearen aztarnak Zeelanda
Berrian eta Polinesian utziz.

Langdonen arabera, behin Ozeano Barean
sartuta, San Lesmes karabela Moluka uharteetara
abiatu zen, baina Amanu izeneko atoloian traba-
tuta gelditu zen, gaur egun Polinesia Frantziarra
den zonaldean. Hortik atera ezinik, kainoiak
uretara bota behar izan zituzten. Untzia atoloitik
aterata, Anaa uhartean denbora bat eman zuten
eta, bertako emakumeekin elkartuta, seme-alabak
izan zituzten. Marinel horiek edota beraien seme-
alabek Ozeano Bareko hainbat uhartetatik saka-
banatu ziren  –Zeelanda Berria, Tahiti eta Rapa
Nui, besteak beste– eta uharte horietan aztarnak
eta eraginak utzi zituzten.

Karabelak izan zituen nondik norakoak finka-
tzeko, Langdonek aztarna arkeologiko, genetiko
eta historikoak aztertu ditu. Adibidez, Amanuko
atoloian aurkitutako zenbait kainoi XVI. mendea-
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ren hasieran eginak zirela argitu zuen Parisen
egindako azterketa batek. Langdonek kainoi ho-
riek San Lesmesekoak direla uste du.

Bestelako pistek Langdonen teoria babesten
dute. Batata Zeelanda Berrian noiz eta nola sartu
zen, esaterako, argitu gabeko misterioa da
oraindik ere. Langdonen arabera, San Lesmes
untziak batata hara eraman zuen. Azken urteotan
honako hau ikerketa bide berria izan da
australiarrarentzat.

Maoriek XVI. mendean batatak gordetzeko
biltegi mota berezi bat eraikitzen zuten, harrien
bitartez jasota, tuberkulu horiek arratoien
hatzaparretatik babesteko. Galizako horreoaren
itxura eta funtzioa, hain juxtu. Galizako Pedro
Sarmiento de Gamboa Elkarteko kideek bere
teoria babesten zuen datu berri bat helarazi zioten
Langdoni: biltegi horiei pataca deitzen zaie
maorieraz, galizieraz batata izendatzeko erabiltzen
den hitz bera.

Bestalde, bi mende t’erdi geroago zonaldera
azaldu ziren europarrek bitxitasun ugari topatu
zuten. Jose  Manuel Alonso Ibarrola kazetari
donostiarrak bereziki Bonetxea kapitain
getariarraren ibilbidea jarraitu du. Honek, eta
baita Cook famatuak ere, XVIII. mendean hainbat
sorpresa aurkitu zuen Tahitin. “Bertakoek bazekiten
eskua ematen agurtzeko, izarrak zituzten orientabide
gauean, zenbait hitz gaztelerazko zirudien, indigena
batzuen aurpegi-ezaugarriek mendebaldarrekiko antz
haundia zuten… eta, gainera, Bonetxeak halako batean
gurutze bat ikusi zuela aipatzen du bere bidai-
liburuan”, adierazi zuen Alonso Ibarrolak Egin
egunkarian 1993an agertutako artikulu batean.

Bestelako aukerak

Longdonena ez da teoria bakarra, baina bai
gai honen inguruan ospe gehien eskuratu duena.
Roger Herve frantziarrak beste teoria bat garatu
du. Honen arabera, gure karabela, Zeelanda Berria
eta Tasmaniatik igaro ondoren, Australiara heldu
zen. Ibilbide latza egin ostean, portugaldarrek
harrapatu zituzten galdutako karabelaren
marinelak. Zonaldean aurkitutako zenbait
aztarnen arabera oinarritzen du Hervek bere
proposamena, baina tripulazioak bertan utzitako
eragina Langdonek proposatutakoa baino askoz
txikiagoa izango litzateke.

Beste zenbait adituk jorratutako ikerketak
Hervek proposatutakoaren bidetik doaz. Ozeano
Barearen Ikerketarako Espainiako Elkarteko
presidente den Francisco Mellenek bere iritzia
luzatu digu. “San Lesmes ez zen Tuoamotu uharteetan
hondoratu. Karabelak bere bidea jarraitu zuen,
mendebalderako norbaidea hartuta, Australiako

kostaldea ukitu arte”. Kainoien aferari dagokionez,
XVIII. mendeko untzi batekoak direla diosku, “ez
daukate zerikusirik XVI. mendeko karabelarekin”.

Tahitiko Papeten gaztelera irakasle eta Ikerketa
Iberikoetan doktore den Annie Baertengana jo
dugu ere iritzi bila. Berarentzat karabelak jorratu
zuen ibilbidea da benetako misterioa. Langdonen
teoria, ordea, onartezina da bere aburuz.

Australiarrak hiru motatako eraginak bereizi
zituen: eragin genetikoa, materiala eta espirituala.
“Eragin genetikoa azaltzea zaila bada ere, eragin
materialarena ezin daiteke sostengatu, gutxienez garai
horietako polinesiar herria azpigaratutzat jotzen ez
bada”. Eragin espiritualari dagokionez, Anniek
ere kontrako iritzia azaldu digu: “Zaila iruditzen
zait imaginatzea hain denbora gutxian erlijio
sinismenak sartu izana. Gainera, polinesiarrek ez zuten
atzerritarrik behar munduaren sorreraren inguruko
mitoak asmatzeko”.

Langdonek ala Hervek arrazoia izan,
Ozeano Bareko kultur ezberdinetan sorpresak
topatzen dituzte hortik igarotzen direnek. Santi
Gonzalez eta Mayi Errazkin hondarribiarrek,
Urko eta Zigor euren semeekin batera, hamazazpi
urtez munduari buelta eman zioten belauntzi
batean. Polinesiako hainbat eta hainbat uharteetan
denbora luzea eman zuten, baita Tahitin ere.

Santik Aventura a toda vela  liburuan
idatzitakoak zer pentsa ematen du: “Polinesiera
ikasten genuen bitartean, euskararen eta polinesieraren
hitz asko beretsuak direla konturatu ginen, bai
esanahian zein ahoskeran: aita, aitona, maitea, titia…
Era berean Mayi eta biok zera ikusi genuen, kasik
sinetsi ezinik: tahitiar morroskoek haien tradizioaren
arabera egindako harri-jasoketa ikuskizun bat. Ozeano
Barearen inkognitak”

! Juanma Gallego

Langdonek bi l iburutan bildu zuen bere
teoriaren mamia


