JOHN ADAMS (2 ª parte):
Bi AEBetako presidenteak Espejo
Duela hilabete Espejo, Bilboko errepidea izan zen, geroago AEBetako bigarren
presidentea, John Adams ospatuko egonaldia argitaratu dugu, zure
egonaldiaren xehetasun jaramonik valdeguñesa herri honetan.
Ez da aspaldi a maitea irakurle, bizi izan zuen hainbat urte daramatza New
Yorken eta orain Madrilen, ispilu bisita batean, esan digu errorea genuen eta
ispilu hori ez zen, baina etorkizunerako bi presidenteak: John Adams eta semea
John Quincy Adams, nork, beranduago bihurtu Ameriketako Estatu Batuetako
presidente seigarren. esan ere zuen gurekin zela sentsibilizazio Adams familia
artxiboak zeuden American University bat aurkeztu beharko da eta Internet
bidez ezin lokalizatu.
Izan ere, kokatu fitxategiak ziren Boston Public Library metatzen, eta eskatu
informazioa. Oso atsegin handiz Boston, Beth Prindle Unibertsitate Publikoko
ikuskatzaile, bidali digu e-mail bidez, John Adams zure egonaldia eta letrak
duten bere emaztea Abigails Adams aipatzen inguruko egunkariak digitala.
Itzulitako John Adams bere seme Charles eta John Mirror zeuden 13 eta 14an
Urtarrila 1780 lagunduta, eta gabeko beheko jakin aurretik:
Urtarrila 13, 1780, Osteguna
Pancorbo Briviesca non dugu jaten bidaiatzeko. Pancorbo, dozena erdi bat
beste bistan herri txikietan herri txiki bat pasa dugu. Horietako bakoitzean eliza
bat da. Pancorbo Haitzen hasieran da. Ez Rock aldetik steepest eman errepide
zaharra da. ibili bi mendien erabat arroka pendiente itsaslabarrak eta handiena
inoiz ikusi dut osatzen errenkaden artean dugu. Rocky Mountains horiek guztiek
Old Gaztela eta Bizkaiko arteko mugan. Pancorbo antzinako Gaztelako herri
azkena da.
Zubi Rada (Puentelarrá) ere, genuen polizia funtzionarioen kopuru bat gelditu
eta eskatu genuen pasaporteak bada. nire pasaportea erakutsi I Galiziako
gobernadore ditu, irakurri errespetu handiz, eta gaitezen pasa. Orain dela lau
mila ibili gara gaur arratsaldean eta gaur egun Ezpexo (Espejo) en.
Urtarrila 13, 1780, Osteguna
Orain pub onena ikusten dut dugun. Sukaldea da, oraindik ere kea edo
Espainiako sukaldaritza, beste guztiak bezala, eta han etxean sua ez da. Han
taberna bat non ibili dela, irudi osoa eta erlijio-prints da. Gela naiz non idatzi, bi
ohe, bi buruan ur bedeinkatua edo ur bedeinkatua jartzeko Vase portzelana da.
Baita goiburuan dela bederatzi hazbeteko JC irudia luze gurutzatzen apaina da
(Jesus Kristo), metalezko, tin, edo aleazio gainean belmetal. horma gainean
edo Montcarmel Karmengo Ama Birjina Maria Birjinaren pintura eta irudiak duen
beste pazientzia ez deskribatuko ditut kopuru handi bat da.
Ezpexo (Espejo) non ari gara Ordud (Orduña), hau da, lau mila eta Bilboko doa,
zein da 6 mila.
Urtarrila 14, 1780, ostirala

Ordud Ezpexo lau liga bidaiatzeko. bide zen guztia aldi berean, gastu handia,
baina Urduñako mendien artean jaitsiera handien kezka bat da. mendi hauek
dira batez ere, Peñas, altuera handia da. Baina bide bat da "desagertuta"
arrokak, mendietako bide guztiak altuera behera haranean sartzen da. eta
bihurrietan oso distantzia teila eta zulo duten arrokak ere mantenduko de
markak behatu ondoren, amaiera bidea bihurtzen da beraz aldapatsuak
bakarrik iritsi dela eman snaking eta behera modu bakarra bidaia egin da.
urtarrilaren 16 datakoa gutun bat bere emazte Abigail idatzi zuen:
Oro har, tabernak zein dugu gurekin ados ez dugu, ez euren etxeetan tximiniak
eta dugu hotza delako. modu asko, gure azalpena haratago ostatu miseria.
tabernan izan zen bidaia ispilu onena bidean bere dekorazio deskribatzen du
eta gastatu hain hotza bezala, ziren euren geletan tximiniak bezala ohituta eta
ez aurkitu hemen eta bisitatu gurekin osoan infer dugu negua.
Gurekin zorte ere aurkitu denez, salmenta, zerga banaketa ispilu 1787 urteko
John Adams, liburu bat galdu duela uste dugu egoitza ondoan jendea.
Urte horretan zeuden Espexo, 4 ostatuak eta sei azalera (ez da zehaztu nola)
(gure liburuak orduan arabera), 14 mesons bakoitzean ordaindu hiruhileko
benetako salmentak, zerga zenbatekoa denda eta 2 eta 11 arteko benetako
errespetuan.
Pixka bat ikertzen mesons egoera, esan elizaren eta ibaiaren zubi uneko
eremua artean dutela ziren, ezin dagoen etxe identifikatzea, horietako bat izan
zen ostatua-inn uste dugu ezik esan dezakegu. Momentuko zirela ez da, orain
Bilbao errepide gisa ezagutzen da, eta bertan ezagutzen ditugun familia Fondas
eta Lafuente Ruiz, gara nork bere adin horretan, XIX, XX mendeko da
erreklamazioa dugu, inpresioa uzten etxe izan ziren horiek beranduago beste
egin ondoren, 1802-tik fatxadan inskripzio arabera egina, eta aurkitu dugu Bilbo
eta Pancorbo arteko berria errepidearen diseinua mapa 1774 urtean amaitu den
ikusi dutenez, ez ziren gehiago ditugu orain bezala, baina eliza eta zubia
ibaiaren artean eta horren bidez 1774 eman duten pasatu zen Villanañe
heading zubitik errepide errege errepidearen. Mirror biztanle errepide lehendik
baden negozioa boom duten Bilbotik errepide berria egin Orduña, bere ikastaro
esaten jarraitzen du gaur egun 1763 proiektatua Joseph Santos Calderón
bezala dezakegu ekarri banatuta.
Beste alde batetik, zerbitzariak zirela Mirror 1787 Salcedo Igandea, Benito de
Garay, Juan Angel de Salazar, eta Manuel Orue, ohar kasuan izenak irakurleak
Edozein eman dezakete informazioa ezagutzeko uzteko dakigu non mesons
horiek.

