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   a primera circumnavegació del món, que s'inicià el 1519 i 
finalitzà el 1522, és la major gesta exploratòria de la història que pot ser 
comparable amb fites més actuals com l'arribada a la Lluna. Aquesta 
empresa espanyola va ser impulsada i capitanejada pel portuguès 
emigrat a Espanya Fernaõ de Magalhães i comandada de tornada a 
Sevilla per Juan Sebastián Elcano, natural de Getaria, un cop mort en 
combat el seu capità general a les illes Filipines. A més d'obrir una ruta 
per occident cap a la riquesa econòmica de les illes Moluques «on neix el 
clavell i la especieria del rei de Castella» -segons recull una llegenda en el 
mapa de Giovanni Vespucci de 1526-, la primera volta al món demostrà 
de manera definitiva «la rodonesa del món», en paraules del propi Elcano a 
la seva carta a l'emperador Carles V.

    a nostra exposició mostra en un recorregut cartogràfic aspectes 
interessants del viatge: els antecedents, els preparatius, el 
desenvolupament i les conseqüències. Partint dels conceptes geogràfics 
dels antics, passarem per l'inesperat descobriment del continent americà, 
el tractat de Tordesillas pel qual Espanya i Portugal es repartien el món, 
l'espionatge cartogràfic entre les dues potències ibèriques, el comerç de 
les espècies com a veritable objectiu de l'expedició o els primers mapes 
de l'estret de Magallanes i de les illes Moluques, tot ambientat en 
l'Espanya del segle XVI. 

   ntre les peces a exhibir es troben mapes i vistes de ciutats de 
l'època, així com fidelíssimes reproduccions facsímils de cartes 
nàutiques, mapes, globus terraqüis i documents històrics relatius a 
l'expedició, tots ells de gran interès en la commemoració de tan increïble 
gesta.

    ONS CARTOGRÀFICS
La gran majoria d'aquestes peces pertanyen als fons cartogràfics i 
documentals de l'Institut Geogràfic Nacional, i es pot accedir a la 
seva fitxa mitjançant el Catàleg de la Cartoteca:
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/ 
Tota la informació sobre l'exposició i els seus continguts està 
disponible a:
http://www.ign.es/web/ign/portal/ic-salas-exposiciones
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