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Urdaneta eta Legazpi

Andres Urdaneta, Ordizia'ko pillotua, Elka-
no'rekin irten zuan munduari bira bigarren aldiz
emateko asmotan; baña, asmoa ustel gertatu zan,
Elkano bera ere bide erdian il zalarik. Amar urte itxa-
so zabal artan ibilli ondoren, etxera biurtu zan
1536'an. Bereala Mexico'ra itzuli zan eta 16 urte
beranduago Pralle Agustino sartu zan 1552'an.

Andik 7 urteetara, Felipe II'garrenak, España'ko
erregeak, ontzi talde bat eratu zuan Filipinetako
Ugartera. (Isla Filipinas izena Felipe II'garrenak
eman zien menderatuta gero). Urdaneta'ri dei egin
zion lan orretan parte artu zezan; berak ezagutzen
zitualako itxaso aiek eta ugarteak; gañera itxasoko
mapak egiten jakintsua zan.

Lau ontzi ziran danetara: San Pedro, kapitan nagu-
siarena, San Pablo, San Juan eta San Lucas. Zuzen-
dari nagusi Miguel Lopez de Legazpi eta Gorrotxate-
gi, Zumarraga'koa, izendatu zuten, naiz eta itxas-
gizona ez izan. Berak eta Urdaneta, Ordizia'koak,
biak, zuzendu zuten ontzi-taldea.

San Pedro ontzi nagusian, Martin de Ibarra, bilbo-
tarra kapitan, eta Ontzi-maixua, zijoan eta Andres de
Ibarra Alfereza, mexicotarra; Infanteriako kapitan
Martin de Goiti, Andres de Mirandaola (Urdane-
ta'ren illoba), Felipe de Salcedo Legazpi'ren billoba,
bi Aita Agustino euskaldunak... Beste ontzietan bes-
te amar euskaldun zijoazen...

Mexico'tik irten zuten 1564'garren urteko
Abenduaren 20'ean eta Cebú deritzan Filipine'tako
ugartera 1565'garrengo Apirillaren 27'an eldu
ziran. Ontzi-taldea Filipine'tara eramanda bete
zuan bere eginbearra Urdaneta'k eta Mexico'ra itu-
li zan, joandako San Pedro ontzi berean. Urte orren
Eikaineko lenengo egunean irten eta Acapulco'ra
eldu ziran Urriaren 3'an, irten eta lau illebete
beranduago.

Legazpi gelditu zan bertan, Filipinesetako ugarte
guztiak menperatu arte. Bera izan zan ugarte guztien
lenego Gobernadorea. Manila uria berak eraiki zuan
ugarte guztien uri nagusia lez. urtea 1570. Berak
menperatu eta zibilizatutako Ugarteen buru, Guido
de Labezarri gelditu zan, aren ondoren.

1575'an Labezarri'k Txina'ra enbajada bat bialdu
zuen, Martin de Rada, agustino euskalduna Urdane-
ta'rekin joana buru zala... Urte batzuek beranduago,
1611'an, Sebastian Bizkaino euskalduna Japoi'ko
Erregearen aurrera joanik zan...

Atlantiko eta Pazifiko-itxaso baztarrak, Filipinas
ugarteetaraiño, guztiak ziran guren zabalak mutil
euskaldunek beuren ausardia agertzeko. Jakiña da
maiorazgoak etxerako ziran eta aurrekoen etxea bere
osoan gorde bear zutela; baña, ondorengo semeak
munduko zabalguneak eurentzako eskaiñiak zeuzka-
tela... Eta alaxe ibilli ziran ibilli itxaso guztietan...
Euskalerria, barku-olaz beteta zeuzkan beure kosta
guztiak eta ez zan ontzirik falta asmo ausartenak
betetzeko...

Bete zituzten sinistu eziñezko ekintzak, baña,
idazten murritz izan ziran beti: "Largos en facellas y
cortos en contallas" erdaldun esaerak dionez.

Gai oneri buruz, gaia ugaria da: itxasoak euskal-
dun ausartez beteta daude eta euren billa luzatu ezin.
Au ez da euskaldun ekintzeen istoria zeea, edesti-
gioia, baizik. Eta une onetan emango diogu gai one-
ri amaiera.

Arrinda'tar Anes

GOIZALDIA

Gau ametsak ba doaz
lo larrien artean
eskutu -zulora:
argi izpia dator
itxaso barrenetik
mendi tontorrera.

Eguzkia asten da
goi aldean zabaltzen
urrezko dizdiraz;
ta aidean egaz doa
lurrak poztueraziz
goizeko argiaz.
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