O episodio das illas Molucas.
Contexto comercial e político,
intereses e resultados
Ofelia Rey Castelao
Universidade de Santiago de Compostela
DOI: 10.17075/vmrxm.2021.002

◆

Os antecedentes

No período das viaxes de Cristóbal Colón e do inicio da conquista das Indias,
Galicia vivía unha fase de cambios demográficos, económicos, sociais e mesmo políticos. Nisto último convén ter en conta o afianzamento do poder da
monarquía despois das guerras dinásticas entre Isabel de Castela e Xoana
«a Beltranexa», nas que a maior parte dos poderosos galegos estiveron no bando
da primeira. Acabada a contenda, en 1486 os Reis Católicos visitaron Galicia
e deron comezo a un proceso de reforma política e administrativa con miras
ao reforzamento do poder real: unha vez instauradas, as figuras do gobernador
e da Real Audiencia, con amplas competencias de goberno e xustiza, e a dos
corrixidores nas vilas de reguengo serían as autoridades delegadas da monarquía
para controlar os poderes locais. Con todo, tratábase dun espazo señorial, o que
reducía moito a aplicación das decisións da coroa.
No mesmo período, Galicia iniciaba un crecemento da poboación e da produción agraria e algúns sectores económicos víronse favorecidos pola súa situación
nas rutas que poñían en contacto o norte e oeste europeos co Mediterráneo.
Isto compróbase nos síntomas de dinamización de cidades e vilas da costa
e das feiras e mercados, e na presenza de colonias de galegos nos principais
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n 1512 o portugués Francisco Serrão, facendo a ruta cara ao oriente e
arrodeando África, chegou ás illas Molucas, nunca visitadas polos europeos, pero ansiadas pola súa produción de especias. A situación das illas
con respecto á liña de partición do mundo entre Castela e Portugal polo Tratado
de Tordesillas de 1494 non estaba clara, polo que outro portugués e antigo compañeiro de Serrão, Fernão de Magalhães, baixo o amparo de Carlos I, emprendeu
en 1519 a súa busca indo cara a occidente, arrodeando América do Sur. Magalhães foi morto en Mactán, sen chegar ao seu obxectivo; si o fixeron os outros
expedicionarios, tras coller o mando Juan Sebastián Elcano. A arribada deste
navegante a Sevilla en setembro de 1522, despois de completar a volta ao noso
planeta, abriría unha oportunidade económica á Galicia atlántica, a de organizar
expedicións seguindo a nova ruta e cumprir o aspiración dos poderosos galegos
de teren unha casa de contratación. Para que esa institución fose aberta fixo falla
que Carlos I viñese a Santiago de Compostela para presidir a reunión das Cortes
de Castela: os poderosos reunidos en Melide reclamaron ao rei esa concesión
a cambio de se manteren á marxe da rebelión das Comunidades. Pouco despois
nacería a Casa da Especiaría da Coruña.
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portos europeos ou a de ingleses, flamengos e portugueses nos portos de Galicia. A pesar desta tradición atlántica, a participación de galegos nas viaxes de
Colón e nas posteriores foi moi reducida, non só porque saíron de moi lonxe
de Galicia, senón porque nesta non había mariñeiría nin persoal preparados.
Sen que se poida asegurar, na primeira viaxe de Colón, a nave capitá, a Santa
María, coñecida como «La Gallega», era de procedencia galaica, aínda que
o seu dono fose Juan de la Cosa; foi o único dos tres navíos colombinos que non
retornou, ao perderse na illa A Española na noite de Nadal de 1492 (Landín
1991; Gómez Canedo 1991).
A chegada de Martín Alonso Pinzón a Baiona no inverno de 1493 ao mando
da carabela Pinta, coa nova do éxito da viaxe de Colón e da súa arribada ás
Indias, é unha proba de que os ventos e as correntes oceánicos arrastraban as
naves de modo natural cara ao norte peninsular. Ademais, Pinzón atopouse
en Baiona co seu fillo Arias Pérez e con outros familiares e mariños de Palos,
o que demostra tamén que aquel porto galego era unha escala habitual no tráfico
que decorría do norte ao sur. Poucos anos despois, en 1500, Baiona recibiu a
Pedro Alonso Niño, que chegaba da costa venezolana cunha importante cantidade de perlas, un feito denunciado ao gobernador de Galicia, quen mandou
o seu apresamento por fraude fiscal (García Oro e Portela Silva 1995).
Eses acontecementos máis ou menos casuais teñen un grande interese porque revelan que os portos galegos podían recibir barcos procedentes de América. Con todo, non significaron que Baiona ou os demais portos de Galicia
se visen favorecidos polo tráfico transatlántico que acababa de abrirse, xa que
os Reis Católicos elixiron Sevilla para instalaren a Casa de Contratación e
para centralizaren alí o comercio de ultramar. Esa exclusividade do tráfico
ultramarino non deixou a Galicia de todo á marxe. A súa situación xeográfica
permitiulle beneficiarse indirectamente grazas á revitalización da tradicional
complementariedade entre o norte e o sur, ao impulso que a ruta americana
supuxo para a construción naval e ás expectativas de que Galicia puidese ter
unha participación máis activa.
Agora ben, os estudos mellor fundamentados conclúen que a fins do XV e
principios do XVI Galicia non estaba preparada para asumir o reto do comercio
con América (Ferreira Priegue 1987). Na organización do monopolio mercantil
castelán sobre as Indias, procedeuse á exclusión das zonas pouco aptas por
razóns naturais, estratéxicas ou económicas. Así pois, deixouse fóra a costa
mediterránea de Castela e tivéronse en conta dúas opcións: o arco que ía da
Guarda, en Galicia, ata Francia, e a Andalucía suroeste. A decisión recaeu nesta

última debido en gran medida á idoneidade do seu réxime de ventos, xa que,
por estar na zona de latitude situada entre o norte de Marrocos e Lisboa, tiña
condicións excepcionais para a navegación atlántica.
Canto máis ao norte, esas condicións empeoran e diminúen os meses do
ano nos que dominan os ventos de compoñente sur, aínda que tecnicamente
nada impedía o establecemento dunha liña entre Baiona, Vigo, A Coruña ou
Ferrol e as Indias: en ausencia de ventos, as correntes de dirección sur facilitan a saída con esa orientación; polo tanto, de Galicia cara a América. Pero a
viaxe duraba, como media, cinco días máis que se saía de Sevilla ou dos portos
do arco gaditano. Por outra banda, o tempo mellor para saír eran só algunhas
semanas despois do solsticio de verán, o que reducía moito as posibilidades
dos portos galegos se se comparan aos da costa da Andalucía occidental. Máis
fáciles, como xa vimos nos casos de Pinzón e de Niño, eran as arribadas desde
América: a presión externa e o risco de ataques inimigos e, con frecuencia,
a incapacidade práctica de apreciar no mar a lonxitude e a latitude facían que
moitas naves procedentes de ultramar chegasen ás costas galegas sen que esas
circunstancias alcancen para negar que ás veces eran arribadas maliciosas.
Non hai dúbida das vantaxes de todo tipo coas que contaba o suroeste andaluz
e é preciso recoñecer que Galicia, no tránsito da Idade Media á Moderna, non
tiña as condicións para xestionar o tráfico atlántico nin aínda para participar
dunha forma relevante no comercio americano, o que se mantivo nos séculos
seguintes. No contexto do comercio europeo baixomedieval, Galicia aproveitou,
na medida das súas posibilidades, a súa localización entre o Atlántico e o Mediterráneo, artellada en tres zonas de distinta orientación: as Rías Baixas cara
ao sur peninsular e o mar de Levante; os portos do Cantábrico cara ao golfo
de Biscaia e ao norte, e A Coruña, o gran porto que participaba neses dous
sistemas económicos e que reunía as mellores condicións para a navegación
en ambos os dous sentidos. Entre as Rías Baixas e A Coruña esténdese unha
costa complexa e de difícil uso, con portos moi pequenos que só servían como
refuxios de emerxencia.
Neses tres sectores desenvolvíase unha actividade marítima que ata 1520 viviu
unha etapa de plenitude, pero no seo dunha economía agrícola e de subsistencia,
polo que só exportaba peixe, viños, madeiras e coiros. Ao ser tamén unha economía de tipo autárquico, as necesidades de importación reducíanse a sal para as
salgaduras de peixe, algunhas materias primas alimentarias e industriais, panos
e produtos suntuarios. Como consecuencia da escaseza de recursos para vender
fóra e dunha demanda local pouco potente, os galegos non se vían empuxados
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ás aventuras marítimas (Saavedra Fernández 1986: 15; Gelabert 1985: 243). Agora
ben, desde fins do XV e ata comezos do XVI certas circunstancias permiten falar
dun notable cambio e dunha integración na rede mercantil atlántica: a chave
foron a industria de salgadura facilitada polo aumento da produción de sal en
Bretaña e Portugal, e a ampliación de mercados ata o Mediterráneo occidental, de xeito que os galegos eran os primeiros exportadores de peixe da coroa
de Castela, correspondendo o protagonismo ás Rías Baixas. Isto significou un
crecemento dos núcleos marítimos e da súa vida portuaria e a aparición de
pequenos portos pesqueiros, aínda que non estivesen en situación de facerse
cargo de empresas maiores (Barreiro Mallón: 1999).
Por estaren en lugares protexidos e con boas condicións naturais, e por faceren
operacións de pouco volume, os portos galegos non precisaban moitas obras, pero
isto non quita que tivesen problemas graves de infraestruturas e de organización.
Fóra de Pontevedra e A Coruña non había lonxas onde gardar as mercadorías; tampouco había corporacións profesionais de prácticos, pilotos ou persoal
especializado; a responsabilidade económica do mantemento das instalacións
era pouco clara e por esa razón as reparacións eran pagadas con subvencións
extraordinarias, xa fosen da monarquía ou dos señores, ou con repartimentos de
impostos entre os veciños. Por outra banda, portos como Pontevedra, Betanzos
ou Padrón estaban xa tendo problemas de consideración por mor da area que
os ía pechando; Vigo estaba fóra das rutas regulares e era refuxio de corsarios;
Baiona tiña dificultades para competir cos portos pertencentes ao señorío do
arcebispo de Santiago, e era tamén un niño de corsarios e vítima de ataques
portugueses, polo que só coa paz entre Castela e Portugal puido dar comezo a
súa recuperación a fins do século XV e principios do XVI. En canto aos portos
cantábricos, ao producirse a apertura dos mercados mediterráneos, quedaron
bastante afastados e os seus contactos remataban en Sevilla, a cal fornecían de
madeira e algo de peixe.
En síntese, Galicia non tiña un porto de referencia e case todos estaban faltosos dun sector social dinámico, capaz de vinculalos co territorio circundante.
Os grupos mercantís eran escasos e pouco potentes e estaban espallados, as
súas empresas poucas veces contaban con representantes fóra do reino e as súas
prácticas comerciais aínda dependían en gran medida do troco. Nese panorama
destacaba A Coruña, ao ser escala de navíos ingleses, flamengos, bretóns, xenoveses, cataláns e venecianos e dos portos casteláns e andaluces; tiña a frota máis
forte de Galicia e dedicábase á pesca e á exportación de peixe e ao transporte
e comercio de tipo xeral, tanto co Mediterráneo como coa Europa atlántica;

en 1455 déuselle licenza especial para comerciar con Inglaterra, polo que na
segunda metade do XV e principios do XVI viviu uns anos de apoxeo (Ferreira
Priegue 1987: 47).
En canto á industria naval, pódese dicir que os galegos non eran por entón
construtores de grandes barcos, tanto por falla de investimento como polo carácter artesanal da industria naval, aínda que o porte dos barcos galegos fose maior
que o doutros territorios. As instalacións de construción naval eran efémeras e só
requirían carpinteiros de ribeira e calafates. Un dos seus problemas máis graves
era a falla de produción de materias primas: incluso a madeira necesaria para
os mastros era estranxeira, xa que a de Galicia servía para facer o casco pero
non había pezas grandes; as velas chegaban de Bretaña, Barcelona e Xénova;
o ferro, en barras ou traballado, era de Biscaia; liño, cáñamo e esparto chegaban do Mediterráneo e do norte europeo etc. Daquela, a construción naval era
bastante para as pequenas necesidades internas. A frota mercante —composta
de naos e carabelas— estaba concentrada nuns poucos portos e era pequena
e deficitaria, e o número de patróns galegos que facían transportes por conta
allea era reducido, todo o cal favoreceu a intervención de transportistas bretóns,
vascos e portugueses (Barreiro Mallón 2000: 365).
◆

A visita de Carlos I a Galicia e concesión do mercado das especias

Do dito antes cómpre subliñar que os Reis Católicos tiveran en conta a Galicia
cando se organizou o sistema monopolístico para o comercio coas Indias, facendo
así que xurdisen esperanzas entre os poderosos galegos. Confirmada a exclusividade de Sevilla, pasaría a ser unha petición que Carlos I se veu na situación
de consentir, primeiro concedendo a apertura da Casa da Contratación da
Coruña e, despois de que se pechase, dando permiso á Coruña e a Baiona para
mandaren barcos a América. Claro está, o que o rei lle deu á casa da Coruña
non foi unha parte do comercio das Indias, senón o que se proxectaba abrir se
tiña éxito a expedición iniciada en agosto de 1519 baixo o mando de Magalhães.
O obxectivo desta era facerse co control das illas Molucas e rachar o virtual
monopolio que os portugueses tiñan en Europa sobre as especias procedentes
do Oriente: os barcos con esa prezada carga ían de Lisboa aos mercados do
norte —Amsterdam sobre todo—, pasando por diante de Galicia sen que esta se
beneficiase en nada de semellante negocio (Ruiz Rodríguez 2020; Mota 1975).
En efecto, un ano antes de que Carlos I viñese a Galicia, saíra do porto
sevillano a expedición que, ao mando de Magalhães e buscando aquelas illas
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en dirección ao oeste, conseguiría achar o paso ao Pacífico dobrando o extremo
sur de América, e que daría a primeira volta ao mundo xa comandada por Juan
Sebastián Elcano. En viaxes e expedicións anteriores os galegos foran escasos,
pero nesta ían algúns máis na tripulación das cinco naves; tamén houbo algunha
participación no fornecemento de materiais para esa frota e entre o persoal de
terra que preparou tan arriscada viaxe. Non hai seguridade completa sobre a
orixe dos 270 homes que saíron de Sevilla, pero, pola relación de tripulantes
que se conserva, sabemos que na Trinidad viaxaron os grumetes Antón Bamonde,
de Noia, o pontevedrés Juan Rodal e poida que Vasco Gómez. Na San Antonio
ían o grumete Luis de Avendaño, de Deza, e o ourensán Rodrigo Nieto, este
como criado do capitán. Na Concepción eran grumetes Juanes Hernández, de
Tui, e Gonzalo de Vigo. Na Victoria figuran o grumete coruñés Rodrigo Gallego,
o piloto Vasco Gallego e o mariñeiro baionés Diego Gallego.
Eses homes ocuparon postos básicos —grumetes, mariñeiros, criados—, eran
case todos da Galicia suroeste e o seu papel e o seu destino viñeron impostos
polo lugar que lles deu o cumprimento do seu contrato. Por iso, o grumete
Luis de Avendaño retornou na nave San Antonio cando Estêvão Gomes desertou e volveu a Sevilla en 1521; este navegante portugués expatriado, piloto
da Casa de Contratación de Sevilla desde 1518, encabezou a sublevación da
tripulación contra Magalhães antes de que este descubrise o paso ao Pacífico.
Dous galegos morreron xunto a Magalhães nas liortas cos nativos en Mactán
(17 de abril de 1521) e outros, como Rodrigo Gallego e Vasco Gallego, finaron
enfermos no Pacífico e no Índico, mentres que Luis de Veas foi apresado
polos portugueses nas Molucas. O caso de Gonzalo de Vigo é extraordinario, xa que decidiu quedar vivir na illa de Guam, aprendeu a lingua local
e acabaría sendo intérprete da expedición de García de Loaysa que saíu da
Coruña en 1525. En fin, con Elcano só volveu Diego Gallego, un dos poucos
sobreviventes da viaxe.
O 6 de setembro de 1522 dátase o retorno de Juan Sebastián Elcano despois
de rematar a circunnavegación do mundo traendo a nova do descubrimento
dunha ruta para chegar ás illas Molucas: para Carlos I ese foi o prometedor
resultado da primeira das «armadas da especiaría» que Magalhães puxera en
marcha. Abríase así a perspectiva dunha explotación económica desas illas
seguindo a nova traxectoria, indo sempre cara ao oeste, dentro dos termos da
bula de demarcación que indicaba os límites tanto aos casteláns como aos portugueses, ruta que levaba ás illas Molucas a través do estreito localizado ao sur
de América que cruzaran Magalhães e Elcano. Con todo, había que probar a

viabilidade desa empresa para non frustrar as expectativas dos que pretendesen
arriscarse nela e para calcular ata onde os portugueses consentirían semellante
intervención nunha rexión de tanto interese e que eles consideraban situada
dentro da súa área económica.
A partir do inicio da expedición de Magalhães en 1519, a coroa tratou de
preparar os mecanismos oportunos para o control das especias, necesidade que
coincidiu no tempo coa pretensión dalgúns membros da nobreza e do alto clero
galegos de reclamaren unha participación no novo mercado. A petición de que
A Coruña contase cunha segunda casa de contratación foi unha das reclamacións
presentadas en 1520 a Carlos I polos poderosos que se reuniron na asemblea
celebrada na vila de Melide no mes de decembro. Pode ser que a presión política
exercida polas familias nobres de Lemos, Altamira, Camiña, Benavente e Pardo
de Cela e, sobre todo, polos Andrade influíse na concesión da Casa.
Como veremos, deberon de pesar máis outras consideracións prácticas, como
as que figuran nun memorial anónimo e sen data elevado a Carlos V por mor
da chegada de Elcano e que están reflectidas na real cédula do 24 de decembro
de 1522 que daba luz verde á constitución da Casa da Especiaría. Neses documentos sublíñanse a privilexiada situación do porto coruñés con respecto aos
demais do reino de Galicia e o comercio que desde alí se mantiña con outros
países, o que permitiría atender os mercados do norte de Europa e vender neses
lugares as especias das Molucas. Fanse notar tamén as condicións naturais
do porto, o seu gran calado e a situación nunha comarca capaz de garantir as
subministracións básicas e os materiais precisos para a construción de naves
e o seu aprovisionamento. A concesión da Casa de Contratación e do monopolio
sobre as expedicións e o comercio coas «Indias da especiaría» realizouse coa
condición xeral de que ida e volta se fixesen sempre polo mesma ruta para non
crear problemas cos portugueses. E impuxéronse outras condicións específicas
á vila coruñesa, nada doadas de cumprir, como veremos.
No mesmo ano da concesión ditáronse as providencias para unha expedición
que, comandada por García de Loaysa, sairía da Coruña pola ruta de Magalhães, e deuse forma ao regulamento do novo sistema, semellante ao de Sevilla.
Atendendo a isto, impuxéronse as concesións a quen participaba nas armadas:
os armadores poderían ter un representante nas transaccións con dereito a
intervir nos prezos de venda das mercadorías, quedaba fixada a repartición
das ganancias das expedicións e estipulábanse os dereitos de quinto e vintena
en favor da coroa sobre os produtos que se trouxesen das illas das Especias ou
doutros lugares.
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O proxecto coruñés foi preparado con axilidade e con eficacia, pero a súa
posta en práctica foi dificultada por unha delegación portuguesa que pediu
a Carlos I que non mandase armadas ás illas Molucas ata determinar a que
reino pertencían. Esta petición deu lugar á chamada Xunta de Badaxoz de
1524, na que pola parte castelá interviñeron Fernando Colón, Juan Sebastián
Elcano, Estêvão Gomes e Galíndez Carvajal, entre outros, actuando como
testemuña o baionés Diego Gallego, sen que se chegase a conclusións sobre
a pertenza das illas (Cuesta Domingo 1973-1974: 26). Cómpre subliñar que,
despois de fracasar esa xunta, as negociacións seguiron en paralelo á vida da
Casa da Especiaría, polo que a existencia desta dependía de se en calquera
momento se chegaba a un acordo.
◆

O peso dos poderosos galegos na creación da Casa da Especiaría

56

Nesa incerteza sobre o control das Molucas, púxose en marcha a Casa de Especiaría da Coruña, de onde sairían varias expedicións cara a aquel arquipélago.
Aínda que a súa vida foi breve e hai pouca documentación, tense escrito moito
sobre ela. Os que a avaliaron máis positivamente foron aqueles que a viron
como competidora da Casa da Contratación de Sevilla e como o resultado da
presión política exercida polos poderosos galegos —don Fernando de Andrade
en particular— a cambio da súa fidelidade e de manteren a Galicia á marxe da
rebelión das Comunidades (Martínez Barbeito 1967: 59; Gil Merino 1976: 137;
Cabrero 1989: 11).
Pero non hai unanimidade. José García Oro, bo coñecedor da nobreza galega,
subliñou a intervención de don Fernando de Andrade —capitán xeneral de Galicia no período de control do cardeal Cisneros—, quen buscou o financiamento
para a reunión das Cortes de Castela que Carlos I presidiría en Santiago e na
Coruña, e logo iría capitaneando a frota que levou a Carlos a Flandres para
ir á súa coroación como emperador. A reunión das Cortes tería entre os seus
obxectivos que as vilas galegas declarasen a súa lealdade ao rei fronte á revolta
das Comunidades. Nese contexto, os nobres e prelados reunidos na Asemblea
de Melide foron áxiles para aproveitar, no seu propio beneficio e consonte os
seus desexos, o reformismo carolino para unha reorganización de Galicia; na
asemblea deixaron claro que marcaban distancias coa Xunta comuneira de
Tordesillas e que rexeitaban a rebelión, pero a cambio presentaron a Carlos
unha serie de agravios e de compensacións, entre as que ía a creación dunha
casa de contratación.

Os agravios dedúcense por unha cédula de Carlos I do 29 marzo de 1521 ditada en Worms, que se refire xa á Casa de Contratación e Especiaría da Coruña,
o cal demostraría o éxito da presión da asemblea. A falla de unanimidade dos
poderosos non impediu a don Fernando de Andrade falar en nome dos cabaleiros e vilas galegos e en 1522-1523 reforzou esa idea como brazo do rei no
Cantábrico: Andrade puxera os seus obxectivos persoais no ruta descuberta por
Magalhães, chegando a propoñer que A Coruña fose a nova Sevilla e xestionando
—ou ideando— as peticións do concello coruñés; xa creada a Casa da Especiaría, participou dun xeito ou doutro en todas as súas peripecias e na xestación
e financiamento das expedicións que alí se organizaron, pero sempre máis como
delegado do rei que como representante de Galicia (García Oro 1994: 141 e 148).
Outras interpretacións resitúan os feitos e sacan outras conclusións. Pierre
Chaunu subliñou que a Casa da Especiaría puido ser o resultado da única resistencia firme fronte ao monopolio sevillano. Carlos I concedera a da
Coruña por tres razóns: a) o monopolio de Sevilla limitaba os seus poderes
sobre a explotación colonial; b) conviña alixeirar a carga dese monopolio dando
á Coruña o comercio de especias con Oriente a través da ruta occidental, e c) era
o máis operativo para loitar contra os portugueses, que controlaban ese comercio.
Para ese historiador francés, os problemas do proxecto coruñés ocultan o seu
verdadeiro valor político e económico, xa que, co pretexto da exploración da
ruta das especias, A Coruña se beneficiou dunha transferencia de autoridade
que chegou a relegar a Sevilla e a crebar o control andaluz sobre os proxectos
transatlánticos (Chaunu 1959: III, 238).
Pola súa banda, a hispanista francesa Louise Bénat-Tachot considera que
o proxecto foi obra de Cristóbal de Haro como representante dos grandes comerciantes de Burgos. Home ligado co grupo vasco que se encargaba en Bilbao
de subministrar e armar barcos, pretendía aproveitar as vantaxes do contacto
co norte e crear un circuíto comercial sen outra carga fiscal que o quinto real
cobrado pola coroa. A eficaz montaxe do proxecto revelaría a influencia dos
expertos casteláns, máis afeitos a tratar coas grandes casas europeas, sen dependeren dos barcos ou dos comerciantes xenoveses, florentinos ou venecianos
que controlaban o sur e Sevilla; por outra banda, críase que a construción de
barcos sería máis doada e barata pola abundancia de madeira en Galicia e pola
facilidade de entrada de grandes barcos no porto coruñés (Bénat-Tachot 2008).
Outros autores rebaixan o efecto da presión política e reducen o proxecto
coruñés en dimensións e importancia, atribuíndoo ao interese da propia coroa,
que o puxo en marcha porque se considerou viable —un memorial anónimo
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e sen data remitido ao rei explicaba os termos técnicos que o demostraban—,
e ao dos grandes comerciantes do norte, vascos en especial, ademais de ser útil
para organizar as expedicións ás illas das Especias á marxe de Sevilla, controlar
mellor os intercambios e recadar os impostos cun mínimo de fraude e evasión
(Rey Castelao 2000: 301; Barreiro Mallón 1999: 40-41). E tamén hai interpretacións que combinan as anteriores, vinculando o proxecto coa reconsideración
por parte de Carlos I das pretensións de Castela fronte a Portugal en Oriente,
e ligando as aspiracións de Fernando de Andrade, convertido en representante
de Galicia, coas dos comerciantes, ao aproveitar a reunión das Cortes na Coruña
para se facer escoitar polos cortesáns flamengos da contorna do rei e polos
mercadores burgaleses alí presentes (Szászdi 2004: 121-125; 2008: 905).
◆

O proxecto e as expedicións ás illas Molucas

58

Sexa o que for, o proxecto callou con relativa rapidez. O retorno de Juan Sebastián Elcano era o resultado só da primeira armada da especiaría, ao abrir unha
nova ruta e un espazo e unha actividade para a Casa da Contratación da Coruña,
aproveitando o calado e as vantaxes naturais do seu porto, a súa localización
nunha zona capaz de asegurar subministracións básicas e os materiais para
construír barcos, e o seu contacto mercantil con Inglaterra, Flandres, Francia,
Alemaña, Escocia etc., o que evitaría que a Europa setentrional se fornecese
das especias chegadas de Lisboa ofertando prezos máis baixos.
Pretendíase facer cinco armadas baixo unha soa normativa —así se recolle
nunha real provisión do 13 de novembro de 1522— que fixaba as súas exencións fiscais, a circulación comercial libre no reino, a compensación por danos
de malfeitores, o seguro real para a mercadoría almacenada, a exclusiva de
mercado para a Especiaría coruñesa e a preferencia nas vendas do produto de
cada armada respecto a outras posteriores, ademais de dar garantías aos participantes dunha contabilidade regular e unha pagadoría puntual por parte da
Casa. A real provisión do 24 de decembro de 1522 certificou a creación da nova
institución, cuxos oficiais nomearía a coroa, á que se concedía o monopolio
sobre as expedicións e o comercio coas «Indias da Especiaría» con ida e volta
pola mesma ruta sempre para non se cruzar cos portugueses.
A cambio, impoñíase ao concello coruñés unha serie de condicións, aceptadas
nunhas capitulacións asinadas en 1523 polo seu representante, Diego Sarmiento:
o traspaso á Casa da fiscalidade municipal coruñesa sobre as descargas; liberdade de movementos e de saca por mar e por terra das mercadorías compradas,

sen outro dereito que o pago ao rei; respecto aos privilexios que a coroa dese
a mercadores estranxeiros ou naturais; liberdade de tránsito, exención fiscal
e control de prezos para os materiais que a Casa necesitase e acomodación do
porto ás novas armadas, o que implicaba un soar para a Casa e a construción
dun peirao de carga e descarga de naves e de tres castelos para a defensa do
porto, o que fixo que a vila impuxese arbitrios aos veciños, como un de oitocentos ducados para construír fornos de biscoito (García Oro 1994: 141). Para
contentar a oligarquía coruñesa, o rei nomearía catro rexedores máis dos que
había no rexemento: era unha compensación ben pobre.
O proxecto de Carlos I pretendía unificar descubrimento, rescate e asentamento colonizador e mercantil nas illas Molucas, en función do cal se ditaron
leis, se reuniron diñeiro e homes e se fixo o regulamento do novo sistema,
pero baixo o perigo de que a relación con Portugal obrigase a cederlle as illas
ou recomendase tal. Aínda así, en abril de 1525 nomeouse a García Jofre de
Loaysa, comendador da Orde de San Xoán, como capitán xeneral da armada
e gobernador das Molucas, con amplos poderes sobre estas illas, pero o certo
é que a falla dun verdadeiro control da coroa sobre o que pasaba na Coruña
explica que a primeira expedición non fose a do comendador, senón a dirixida
por Estêvão Gomes.
Ese navegante tiña uns antecedentes problemáticos, xa que fora xulgado
por desertar da frota de Magalhães: a declaración de Elcano sobre o sucedido
valeulle a liberación do cárcere, pero, ademais, Gomes chegou a un acordo coa
Facenda Real e participou en operacións contra corsarios (Vigneras 1957: 189).
Na Coruña tiña que vixiar a construción e o aprovisionamento da armada de
García de Loaysa, pero en 1523 conseguiu do rei unha patente para ir á procura dunha nova ruta, máis curta e fácil, á China e ás illas das Especias, un
paso que Gomes situaba ao norte, entre Florida e Terranova. Gomes saíu da
Coruña en 1524 ao mando de 29 homes nunha carabela de cincuenta toneladas,
La Anunciada, construída para tal fin.
O financiamento fora achegado polos mercadores Cristóbal de Haro —factor
da Casa da Especiaría, que xa dera cartos para custear as viaxes portuguesas
ao Brasil— e Juan de Samano, e pode ser que por don Fernando de Andrade.
Asinouse un seguro en Burgos —a praza aseguradora máis importante da coroa
de Castela— e a nave cargouse coas provisións acumuladas na Casa da Especiaría para a armada de Loaysa e con achegas do municipio coruñés, que por
real cédula recibiu orde de facilitar a Gomes homes e alimentos a bo prezo.
O portugués chegou a Nova Escocia en 1525, pero logo volveu cara ao sur, para

A UNHA VOZ NA METADE DO REINO

Ofelia Rey Castelao

59

A UNHA VOZ NA METADE DO REINO

O episodio das illas Molucas. Contexto comercial e político, intereses e resultados

60

entrar en varias embocaduras de ríos buscando o paso que nunca atoparía.
Ao seu retorno traía datos xeográficos que permitiron a Diogo Ribeiro facer os
mapas da costa oriental de América do Norte, pero, en termos económicos, esta
viaxe non pasou de pequenas transaccións cos indíxenas. O máis negativo foi
que, contravindo as ordes de Carlos I, Estêvão Gomes retornara con 58 nativos
americanos que foron bautizados na Coruña; a coroa obrigouno a liberalos e a
pasalos por venda como criados aos notables galegos —o maior número foi recibido por don Fernando de Andrade e as súas fillas— e a pousadas e conventos.
A estes factores engádese o feito de que anteriores expedicións pola mesma costa,
comandadas por Sebastián Caboto, Giovanni da Verrazzano e outros, facían
supoñer que non había un paso polo norte entre o Atlántico e o Pacífico, polo
que esta foi a expedición máis criticada polos contemporáneos.
A segunda expedición foi adornada de honras poñéndoa ao mando de García de Loaysa, a quen se lle deron moitos dereitos e vantaxes na dirección da
expedición. A armada foi dotada con sete naves, na súa maior parte feitas no
País Vasco, nas que se enrolaron 450 homes —ningún galego, ao parecer—, entre
os que estaban Juan Sebastián Elcano e outros tres pilotos da viaxe de Magalhães, xa que a súa experiencia era fundamental. En conxunto era un cadro
de mariños que deixarían o seu sinal na historia das viaxes oceánicas. Á expedición subministráronselle alimentos, armamento e mercadorías, nunha parte
importante conseguidos na área de Ferrol e A Coruña. Para todo isto acadouse
a contribución financeira dos Fugger, banqueiros de Carlos I; de Cristóbal de
Haro, de Estêvão Gomes, do propio rei e outros participantes menores, e poida
que de Fernando de Andrade, o que dá idea do interese dos investidores no
comercio das especias.
As naves partiron da Coruña en xullo de 1525 e tiveron os seus primeiros
e serios problemas antes de chegaren ao estreito de Magalhães. Nas costas da
Patagonia a frota foi desartellada por unha tormenta que separou dúas naves
—unha era a de Loaysa— das outras, que foron conducidas por Elcano ata
o estreito de Magalhães sen atravesáreno. Con graves avarías a nave capitá,
perdida La Anunciada e todas sufrindo pésimas condicións do tempo, produciuse a deserción de Rodrigo de Acuña, ao mando da San Gabriel; as outras naves
pasaron o estreito, pero a súa separación definitiva por mor dunha tempestade
deixou a Loaysa e a Elcano só coa Santa María de la Victoria; é de sinalar, con todo,
que un patache capitaneado por Santiago de Guevara chegou á costa oriental
de México, completando a circunnavegación de América do Sur. A aventura
saldouse coa morte do comendador e de Elcano e coa arribada dos sobreviven-

tes ás illas Molucas, para atopárenas en poder dos portugueses. Hernán Cortés
mandou axuda a eses homes en tres naves comandadas por Álvaro de Saavedra,
sen conseguir nada positivo.
As dúas últimas expedicións tampouco remataron ben. A encargada a Diego
García de Moguer —experimentado mariño que acompañara a Díaz de Solís no
descubrimento do Río da Prata— compoñíase de tres barcos e saíu de Fisterra
en agosto de 1527 en dirección ás rexións do Prata; nas súas tripulacións ían
varios galegos, como Francisco de Lemos, Cristóbal Piñeira, Gregorio de Carril
e outros. Os seus financiadores foron Cristóbal de Haro, Ruy Basanta, Alfonso
de Salamanca, varios mercadores e don Fernando de Andrade, que asinaron
un acordo o 23 de novembro de 1525 con Diego García para que fose capitán
da terceira armada, cedéndolle o décimo dos beneficios e repartíndose o resto
a terzos entre os armadores. O 14 de abril dese ano aqueles chegaran a un
concerto coa coroa, que acababa de rachar o monopolio coruñés da Especiaría
permitindo que a expedición de Sebastián Caboto saíse desde Sevilla; o rei,
en calquera caso, achegou unha parte do financiamento e concedeu ao grupo
financeiro todas as franquías que tiña a Casa coruñesa e un prazo de oito anos
para facer expedicións e explotar as terras descubertas. A pequena armada cruzou o Atlántico ata as costas do Brasil, percorrendo os ríos da Prata, Paraná e
Paraguai, os mesmos territorios que xa Caboto percorrera, e outros descoñecidos
ata entón. Diego de Moguer adiantouse a ese navegante saíndo coas súas naves
cara ás Indias en xaneiro de 1526, pero o resultado foi desastroso: movido pola
súa ambición de prata e riquezas, cambiou a ruta e os obxectivos e entrou en
liortas cos indíxenas e con outros expedicionarios como Caboto, para retornar
en 1530 sen nada positivo (Ropero Regidor 2005).
A derradeira expedición coruñesa foi a do navegante e cosmógrafo portugués
Simón de Alcazaba, xentilhome do rei, que participara na Xunta de Badaxoz
e que chegou á Coruña en 1525 con amplos poderes para dirixir a Casa de
Especiaría. Nese cargo ocupou lonxas, amoreou víveres, proxectou un estaleiro,
expropiou cinco fornos de biscoito para producir fundición de artillaría e provocou unha serie de problemas que foron denunciados ao rei polo corrixidor
da Coruña. O 5 de novembro de 1527, Carlos I mandou facer unha pescuda
na que o procurador da vila presentou como testemuñas varios comerciantes
e traballadores da Especiaría, que declararon en contra do portugués. Tamén
foi obxecto dun recurso ante a Chancelaría de Valladolid contra a sisa imposta
para facer os peiraos, á que se opuxeron os oficiais da Especiaría pretendendo
estar exentos. A armada preparouse no medio de fortes tensións cos veciños
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polas extorsións e polo malgasto dos oficiais reais, que acusaron en 1528 a Ruy
González, encargado da compra de madeira, de collela para si ao mesmo prezo
que a coroa e de coaccionar os labradores que exercían como carreteiros das
subministracións. Tamén os mercadores ingleses e franceses reclamaban que
se lles pagasen as naves comisadas por Alcazaba para a Especiaría.
A inspección feita a Simón de Alcazaba rematou con algunhas compensacións
materiais. E mentres instaláronse os estaleiros, achegáronse materiais e ferramentas, contratáronse artesáns navais, asináronse contratos de abastecemento
de alimentos e, construídas polo menos catro naves, procedeuse a recrutar as
tripulacións. Con todo, en outubro de 1528 a empresa foi paralizada debido ao
descontento xeneralizado no municipio e na vila coas esixencias de Alcazaba,
o alto custo dos preparativos e os fallos de xestión e organización. O sorprendente é que este personaxe seguía tendo o favor real e negociaba directamente
co gobernador de Galicia, de xeito que aínda en 1529 se lle concedeu a capitanía
desta última e fracasada armada coruñesa.
◆

final dun so o

En 1529, Carlos I, quen en 1527 reforzara o monopolio de Sevilla, clausurou a
Casa da Especiaría da Coruña e renunciou ás illas Molucas en favor de Portugal
no Tratado de Zaragoza: este acordo, como o de Tordesillas, estableceu o modelo
xeopolítico da primeira fase da historia ibérica do océano Pacífico (Spate 2006:
144-146). O comercio coruñés sufriu unha crise grave, pero é preciso recoñecer
que a ruta occidental cara ás Molucas era demasiado longa para ser rendible
e que eran enormes as dificultades de subministración na Coruña. A Casa foi
un fracaso económico e aínda anos despois Cristóbal de Haro expoñía ao rei as
perdas provocadas polas expedicións. A isto engadíanse os conflitos cos portugueses e a política exterior de Carlos I, que recomendaba poñer fin ás actividades
da Casa coruñesa (Chaunu 1959: 207). Finalmente, hai que mencionar o efecto
negativo das fraudes cometidas nos portos galegos, que resultaban paradoxais
dado que un dos obxectivos de poñer unha base en Galicia fora reducir a fraude
fiscal de Sevilla (Nogueira 2001: 205-213).
Como compensación, unha real cédula do 15 de xaneiro de 1529 deu permiso
á Coruña e a Baiona —e a seis portos máis da coroa de Castela— para despachar barcos con carga para as Indias, coas condicións de que a mercadoría fose
notificada aos oficiais do porto de destino, que non fosen sen licenza en tempos
de guerra e que retornasen sempre a Sevilla. Esta concesión xustifícase pola

necesidade de mellorar o comercio e o poboamento das Indias: na cédula dise
que cada pouco se estaban descubrindo moitas illas e terras que era preciso
poboar, polo que en teoría os navíos poderían levar persoas. En 1530 un novo
documento aclarou que o tránsito de pasaxeiros se refería a oficiais de xustiza
e de facenda destinados á administración das Indias, e tamén escravos, pero
deixaba fóra os que non fosen naturais dos reinos e señoríos de Castela e a quen
tivese antecedentes coa Inquisición. O único requisito legal era rexistrar barcos,
persoas e mercadorías ante a xustiza dos portos de saída e de chegada, con copia
para o Consello de Indias e, ao seu retorno a Sevilla, á Casa de Contratación.
En 1573, no contexto das medidas que reforzaban a navegación en frotas
por motivos de seguridade, foi anulado o permiso de 1529 aos portos de Galicia e Biscaia. Antes, en 1561, prohibírase que os barcos que saísen de Coruña
e Baiona puidesen levar pasaxeiros e mandárase que en tempo de guerra non
se partise sen pedir licenza ao Consello de Indias. Destas resolucións dedúcese
que entre 1529 e 1561-1573 eses portos tiveron a posibilidade de remitir mercadorías e pasaxeiros ás Indias, o que podería ser moi positivo para o comercio
marítimo galego, á par que unha vía de paso de migrantes. Pero hai poucas
probas directas de que se fixese. Os indicios ou probas indirectas son ese auto
real de 1561, unha orde de 1563 dada por Filipe II ao gobernador de Galicia na
Coruña para que remitise ao Consello de Indias unha relación informando de
cantos navíos saíran dese porto para as Indias nos últimos seis anos, e unha
cédula de 1572 dirixida á Casa de Contratación de Sevilla na que consta que
o rei, «por certas precaucións», quería saber o movemento que houbera desde
o 3 de maio de 1561 ata o 11 de febreiro de 1572 no porto de Baiona e o número
de naos e carabelas que foran cargadas cara ás Indias en virtude da licenza
que tiña para iso. A intención deste documento era comprobar se se cumprían
as condicións fixadas en 1529 de informar dos envíos e de retornar por Sevilla.
Claro está, a proba fundamental sería a prohibición de 1573, só entendible se
houbese actividade.
Pierre Chaunu, baseándose na documentación de Sevilla, defendeu que
a licenza non se chegara a empregar. Os seus argumentos son bastante poderosos,
sendo o primeiro que a cédula de 1529 fora só unha compensación concedida
por Carlos V pola perda das perspectivas sobre as Molucas e a prohibición de
1573 puido responder á urxencia de suprimir unha serie de irregularidades que
prexudicaban o monopolio sevillano, de xeito que non era unha anulación do
permiso de 1529, senón unha forma de reprimir a fraude; por outra banda, non
hai rexistros de saída, de arribada a América nin de retornos en Sevilla e, sobre
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todo, Chaunu sinala as escasas vantaxes que podería ter para os supostos beneficiarios, xa que se permitían as idas desde portos máis aptos para os retornos
que para as saídas, e porque o dereito de ida revestía pouco interese debido
ao peso crecente dos ataques inimigos e á organización do sistema de convois
para defender o tráfico. Pola contra, a bibliografía máis recente, baseada en
documentación dos arquivos galegos, defende a idea da utilización da licenza,
sacando á luz un certo movemento cara a América con intervención de galegos
do suroeste asociados a portugueses e con relacións comerciais en Sevilla (Juega
Puig 1989: 171; 2014: 223; Ménard 2008: 91).
◆

Epílogo

A Casa de Especiaría da Coruña durou mentres o fixo o espellismo da riqueza das
illas Molucas. A ruta occidental era demasiado longa, estaba chea de dificultades
—as naturais, as de subministración das armadas etc.— e era fonte permanente
de conflitos cos portugueses, polo que Carlos I preferiu sacrificar o comercio
coruñés, deixando as illas a Portugal no Tratado de Zaragoza de abril de 1529 a
cambio dunha forte compensación económica pagada polos portugueses. A Casa
galega foi un episodio menor se se compara coa longa permanencia, a magnitude
e o éxito das empresas da Casa da Contratación de Sevilla, debido á súa curta
existencia, á limitada ambición das expedicións e ao fracaso destas. Pero non
por iso perde interese. Nos anos en que estivo aberta na Coruña puxo a Galicia
como epicentro dunha intensa actividade que reforzaba a súa participación nos
mercados atlánticos e foi unha transferencia importante de poder, cando todos
os proxectos anteriores foran andaluces. Polo que se refire aos poderosos galegos
que na Asemblea de Melide pediran a súa creación, o único que aparece en case
todos os feitos relacionados coa Casa da Especiaría é don Fernando de Andrade,
desde a súa xestación ata o financiamento das expedicións, pero o certo é que
o seu interese en participar nas empresas ultramarinas foi máis aló do peche
da Especiaría coruñesa e, desde o seu cargo de asistente en Sevilla, promoveu
a expedición de Pedro de Mendoza de 1535, a maior que se fixo á rexión do
Prata e na que se fundou a cidade de Bos Aires. Galicia, no fondo, non era o
que lles importaba a don Fernando, conde de Vilalba, nin aos poderosos.
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