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Euskaldunak Ameriketako
kolonizaketan
Iriigo Ramirez de Okariz

492a ez da historiaren analetan garrantzirik gabeko urtea, ez. Urte eta garai
hartan, era ezberdineko proiekzioak izango
zituzten ekintza historikoak gertatuko baitziren lberiar Penintsulan; hala nola, Granadako
Konkista -bertatik, Boabdil, azken arabiar
erregea zena eta 6.000ren bat basailu irtengo
bait ziren Berberiara-; juduen kanporaketa 200.000 judu azken ikerlanen arabera-; Gaztela eta Aragoiko Erresumen batuketa, Espainia nazio eta proiektu politiko bezala sortuz,
eta Mundu Berri baten oaurkikuntza».
Eta Gaztela, Kantabria, Extremadura,
Andaluzia eta Euskal Herriko semeak batez
ere, mundu «berri» hau konkistatzen, kolonizatzen eta kristautzen, jo eta ke arituko
ziren.
Baina, bizitzaren paradoxa! Ekialdeko
Indiak (Asia) mendebaldetik aurkitzera joan
eta lurralde berra aurkitu. Eta are gehiago,
badirudi, Kolon jauna, lurralde berri bat aurkitu zuela jakin batik hi! zela.
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Hedapen eta kolonizaketen garaiko
testuin guru orokorra Espainia eta Euskal

Herrian
L Espainia
Sarreran aipatu ditugu Errege Katolikoen
erregetzapean gertatuko ziren ekintza historikorik garrantzitsuenak: Granadako konkista, juduen kanporaketa, Gaztela eta Aragoiko
erresumen batuketa, Mundu Berriarekiko topaketa. Baina hau hasiera besterik ez zen izan.
Benetako proiekzioa, Errege Katolikoak hiltzean gertatuko zen. Halaxe, bada, Fernando
«el Católico» hi! zenean (1516) -aurretik bere
emaztea eta egun aldaretara igoteko asmoa
duten Isabel ola Católica» hi! zen- Karlosek
bereganatuko du tronoa.
Garai honetan, halaber, Nafarroak,
Amaiur-go borrokaldiaren ondorioz, bere
independentziagalduko du behin betiko, Espainiako koroara pasatuz eta erresuma izateari
utziz; Karlosek, Espainiako erregeak, Europa
erdia bereganatu zuen, enperadore bihurtuz;
Martin Luterok, ustegabeko jipoia emango
zion Aita Santu eta Katolizismoari, Erreforma
eta Protestantismoari ateak irekiz; ondorioz,
Kontrarreforrna, Loiolako San Ignazio, Jesu5
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sen Lagundia eta Trentoko Kontzilioa.
Eta Karlosen erregetzan ere, oaurkikuntzak» eta kolonizaketak tinko zirauen: Heman
Cortes, Mexikon; Francisco de Pizarro, Perun.
Hala ere Karlos enperadorea Yusteko
monastegira erretiratu zen, bere semea zen
Felipe Itak ordezkatu zuelarik; eta berau ere
ez zen otxori kaka» izango. «Eguzkia inoiz
sartzen ez zen inperioa» antolatu omen zuen
gizaseme honek. Baita errege honekin ere,
Mundu Berriko aurkikuntza, hasi Kalifomiatik eta Patagonian bukatu arte, sendotuz eta
finkatuz zihoan; Flandesen aurka borrokatu
zuen; Frantziako San Quintin borrokaldia
irabazi zuen; Madril, erresumaren hiriburua
egin zuen; Inkisizioa, inoiz baino gogorrago
jarri zuen; turkoen aurka Lepantoko garaipena lortu zuen. Baina... Garaitezinezko Armadaren hondamendia, Ameriketatik zetozen
galeoien bortxaketa -kortsarioen eskutik-,...
eta Mundu Berriko kolonizaketak lehendabiziko kritikak (Fr. Bartolome de las Casas, Fr.
Juan de Zumarraga) jaso zituen.
1598. Linean Felipe II.a hil zen, eta ordurako Inperioa printzatzen hasia zegoen.

tate juridiko batean aurkitu behar dugu: maiorazgo deituriko entitatean hain zuzen ere.
2.1. Maiorazgoa
Entitate honen arabera, etxeko ahaldunak,
ez beti zaharrenak, eskura zitzakeen etxeko
ondasunak, beste anai-arrebak normalean
baserri kanpoko ogibideak aurkitu beharrean
izaten zirelarik. Eta berau izan daiteke Amerikako diasporaren arrazoirik nagusienetakoa;
alegia, jabegoa ez zatitzearen arrazoia eta
euskal nekazaritzaren atzerapenarena.
Halaber, baserritik kanpo, izan bazeuzkaten beste ogibide moeta batzuk gure arbasoek,
burdinak berarekin zekartzanak: meatzariak,
garraiotzaileak, ikazkinak, olagizonak.
Euskal Herriko garapena ez zen bertatik
sortuko, ordea, Espainia eta Europako herrialdeen artean sortuko den koiunturari esker
baizik (Ingalaterra-Flandes eta Gaztela). Ingalaterrako ehungintzaren aurrerapena zela
medio (XVI. gizaldiaren hasieratik), Gaztelak
artilea kanporatzeko aukera izango zuen,
euskaldunak artile honen garraiotzaileak
izango zirelarik itsasoan zehar. Gainera, egoera
onuragarri honek bat egingo du bandoen
(oríaztarrak eta ganboatarrak) eta hiribilduen
arteko pakearekin, hin i barneko burgesia komertzioanmurgilduz. Eta auzi hauekin batera,
Ameriketako lurretan aritzeak berak, itsasontzi
eta burdin produkzioaren ugaltzea ekarri zuen.
Eta iharduera honek, eragin ekonomikoaz
aparte, eragin demografikoa ere izan zuen.

Errege Katolikoa Bizkaiko Foruen juramentua egiten

2. Euskal Herria.
XV eta XVI. mendeetan Euskal Herria oso
lurralde atzeratua zen. Eta are gehiago, jan
baliabideak ere urriak zituen: <pobres en pan
y vino» dio garaiko dokumentu batek baino
gehiagok; egoera honek euskal ekonomiaren
akats nabarmena adierazten digularik: nekazal sektorearen defizita.
Baserria zen garai hartan herri ekonomiaren ardatza, hots, buruasketasunean onarrituz
eta es merkatura begira. Eta ezaugarri hauek
gaurregunerarte iritsi zaizkigu. Baina egoera
honen zergatia, harrigarria badirudi ere, enti-
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Euskal biztanlegoaren iharduera nagusia
nekazaritza zen

2.1. Demografia
Aipatu da maiorazgoaren ondorioz senideen artean aborokin demografikoa gertatzen
zela, eta hauen irteera etxetik kanpoko aterabidea, jakina, ogibideetan ihardutea zela:
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etxerik behartsuenetan, «segundoien» irteera
mertzenario, soldadu edo untzimutil aritzea
zen; etxe aberatsetan, berriz, segundoi aberatsek, eliza, itsasoaedo funtzionari izatea aukeratzen zuten. Etxean morroi gelditzea, beste
aterabide bat zen.
Baina badaude beste eragile demografiko
batzuk. Aide batetik XVI. mendeko hazkunde
naturala edo begetatiboa positiboa izango da.
Nahiz eta heriotz-tasa itzelezkoa izan, jaiotzatasa handiagoa zen. Eta bestetik, arrakastatsuak izango dira euskaldunen artean Indietatik (Amerika) ekarritako arto -taloa- eta indibabak -lapikokoak-, gure eguneroko menu-a
aberastuz; ondorioz, hazkuntza eta aborokin
demografikoa ekarri zuen, emigraziora gizaseme asko bultzatuz.
Beraz, kontutan hartzen badugu XV. mendetik euskaldunek itsas-merkatal sarean zihardutela, ez gaitu harritu behar Herrian genuen aborokin demografikoa zela medio, XV.
eta XVI. mendean gertatuko ziren kolonizaketetan makina bat euskaldun ikustea; ez
zen harritzekoa! Hon i bai, bakoitza bere idealekin irten omen zen etxetik: abentura, aberastea, ohorea eta ospea.
Alperrik da gaurko begiz hastea begiratzen orduko hura.

Espainia XVI. gizaldian
Sevilla
Madrid
Valentzia
Bartzelona
Gipuzkoa, Bizkaia, Araba
Nafarroa

70.000
20.000
60.000
35.000
200.000
150.000

4. Abenturazaleak: Kolonekin lehendabiziko bidaian joan zirenak.
1. Itsas-gizonak: Terranobako arrantzaleak.
Aintzinako iharduera genuen euskaldunok urruneko arrantza. Arranguneak agortu,
itsas jabetza aldatu edo toki berriak aurkitzen
ziren neurrian, leku desberdinetara joango
ziren euskaldunak arrantzan egitera. Arrantzalekurik garrantzitsuenalc balea tokiak ziren,
jakina denez. Balearen harrapaketa zela eta,
gogoraraztekoa da Espainia bere nagusitasuna
galtzen an zen neurrian, euskal balenzaleek
ere jai izango zutela, indartzen an ziren potentzia berrien menpe (Ingalaterra, Holanda,
Frantzia).
Gipuzkoa zen balenketan gehien ibilia
zena, eta XVI. mendean ere ez zen joera hura
aldatu. Nahiz eta iraganean eztabaida bat egon
ea Ameriketako lurraldeak aurkitu zituena
lehendabizikoz nor izan zen zehazteko, jakina
da 1517.erako, behintzat, euskaldunok Terranoban (Ternuan) egonda zeudela. 2.000 euskaldunek urteko 6-7 hilabete etxetik kanpo
pasatzen zituzten. 2.000 familia, beraz, etxeko jaunik gabe, seme-alaben ardura emazteen
eskuetara pasatuz; pasadizo honek hainbestetan entzundako gizarte «matriarcal» delakoa
adierazten digu. Dirubide ederra zen balenketa, inbertsio ona benetan, merkatariek eta
nobleek ongi baino hobeto aprobetxatu zutena. Baina Ternuako esperientziari ere bere
gainbehera ailegatu zitzaion, 1588an gertatu
zen Flota Garaitezinezkoaren hondamendiarekin; orduan bai Gaztelako bai Euskal Herriko untziteria txikituta gelditu baitzen, Ingalaterra eta Holandaren mesederako.

Guztira Espainia osoan..6.000.000

Gure arbasoen partehartzea Indietako gorabeheretan, argi eta garbi adierazten zaigu
garaiko dokumentu eta kroniketan. Artikulu
honetan denak aipatzea ezinezkoa izango litzaidakeenez, nahiz eta zuzena ez izan, banaka
batzuk bakarrik aztertuko ditut:
1.Itsas-gizonak: Terranobako arrantzaleak.
2.Mertzenarioa: Lope de Agirre.
3. Misiolaria: Fr. Juan de Zumarraga.

Koka Baionesa edo Nafarra, euskal
arrantzaleen itsasontzia
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Heman Cortesek aztekei, erasotzen hasi aurretik, irakurtzen omen zien testuaren zati bat. Eskumaldean, azteken marrazki
adierazgarria .
2. Mertzenarioa: Lope de Agirre (1511/
18-1561).
Indietako kolonizaketa aztertzen dugunean
beti egiten da topo gizaseme honekin. Oñatin
jaioa, Araotz auzoan dirudienez, historian
zehar era guztietako kalifikatiboak jaso ditu.
Dena dela, bere garaiko semea izanik, dinamikoa, ausarta, moral gutxikoa, egunero heriotzarekin «jolasten» zuena zela esan daiteke
euskaldun honetaz. Agian berak esandako
esaldi honek labur lezake bere bizitzaren filosofia: aungoikoa, emaidazu hemen zure
erreinua eta gorde ezazu zerua zure santuentzat».
Lope de Agirre «elTraidor» , «Ira de Dios»,
«Príncipe de la Libertad», «el Peregrino».
Hona hemen, Loperi bere esku izkribuetan
sinatzeko gustatzen zitzaizkion goitizenak.
Txikitatik gelditu zitzaion txilcia Gipuzkoa,
eta 24 urte zituela Panaman zegoen. Ezin geldi
egon eta Perun, Bolivian, makina bat ekitaldi
ilun eta odolgaitzetan parte hartuko zuen.
Halaxe jaso zuen betiko herren, eta baita umore txarreko ere, lagako zuen arkabuzkada bat
belaunean. Garai honetan izan zuen Elvira
izeneko alaba mestiza.
Gure pertsonaiaren balioa nolanahi ere,
«el Dorado» izeneko ekintza historikoarekin
datorkigu. Peru omen zen orduko «urrezko
lurraldea». Ahoz aho ibiltzen ziren urrez esta-

liriko mendien ipuinak edo istorioak. Eta gauza bera pentsatu zuen Peruko erretordea zen
Kaftete markesak, zeren Pedro de Ursua
(Azpilikueta-Bozatekoa. Baztan. Bertandauka
oinetxea) buru zela, eta olagunotzat gizonik
xelebreenak zituela (diru edo ondasun zaledunak, krudelenak,...) «el Dorado»ko espedizioa antolatu bait zuen.
Baina «urrez estaliriko mendiak» ez ziren
agertu, eta espedizionariak errebelatu egin
ziren. Orduan hasi zen Lope martxan: 01559an,
Kafietelco markesak, Pedro de Ursuaren gidaritzapean, gel Dorado»lco espedizioa antolatu zuen. (...) Pedro oso gobernatzaile
txarra, harroa,... izan zen, eta horregatik hil
egin genuen. Ondoren, Sevillako gizaseme
bat jarri genuen erregetzat. Baina bere esanetara jarri ez nintzelako, hil nahi izan ninduen, baina nik hil nuen erre gea, bere guardiako kapitaina, teniente-jenerala, lau kapitain, maiordomoa, emakume bat (emakume
hau Ines de Atienza omen zen,Pedroren amorantea), komendadorea, almirantea, bi alferez bostpasei kiderekin, apaiz bat. Ondoren,
kapitaina eta sarjentoa izendatu nituen, baina
hauek ere hil nahi nindutenez, urkatu egin
nituendenak». Hitzez hitz jasotako lerro hauek
ez lukete garrantzirik izango, jakingo ez bagenu garaiko erregea zen Felipe II.ari Lopek
idatzitakoak direla.
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1561eko uztailaren 21ean, Lope de Agirreren untziak Margaritako (Venezuela)
ugartearekin topo egin zuen. Eta hemen, ustezko lagun euskaldunek desertatzea erabaki
zuten. Beste batzuk higo zituen: Zarraondo,
Iturriaga, Armendariz, Somorrostro. Venezuelara iristean, Felipe liaren aurka errebelatu
zen. Loperen nahia Peru bereganatzea eta
bertako errege bihurtzea zen, eta nahi hau
garaiko erregea zen Felipe II.ari horren ospetsua egin den eskutitz batean adierazi zion.
Jakin badakigu, erregeari iritsi zitzaiola misiba
hau.
Baina, inork ere ez zuen sinisten Loperen
ametsetan; heriotza gertuan zeukatela, ordea,
hori zen benetako egia. Eta 1561eko urriaren
27an, Barquisimenton (Venezuela), 50 urte
zituela, here «kideek» hil zuten. Aurretik, eta
heriotza gertu ikusirik, gure pertsonaiak bere
alaba zen Elvira hil zuen okontzientzia gabeko
gizonen eskuetan jausi ez zedin». Eta azken
arnasa hartu aurretik, «askatasunaren prin.
tzea k», konfesioa eskatu zuen, baina ukatu
egin zitzaion. Hilik, here gorputzaren zatiak,
Venezuelako lurralde ezberdinetara sakabanatu ziren: bere burua, urte askotan burdinezko
kaiola batean Tocuyo herrian egon zen; eskua,
berriz, Meridan,...
Gaurregun ere, 1991n, inguruko aitonek
esaten dutenez, Loperen arima pake hita zerua
zeharkatzen ikusten omen da ekaitz gauetan.

«Felipe Erregea, sortzez espainola, Karfo.
sen semea. Neu, Lope de Agirre, zure aintzi•
nako basailita, kristau zaharra, kidafgoa, euskalduna, Espainiako erresumetan, Oriatiko se.
mea. Oso errege gut xi joaten cura lfernura,
gut xi zareteláko, as kg bazinete, itwr ez fitzate.
4 Zerurajoango, bertan Luzbet baino txarragoakizango zinat eketefa us te dudatako: an tsia
eta gizon odotaren Bose eta egarri bait zarete.
Zein penagarria den zure aita,gukaurkitutako
IndietatikGermania konkistatzeko bidafitako
guztia gastatu egin zuefako. G ure neke eta
zakartzaroa ez zaizu inporta, eta gosez nahiz
egarriz flit gaitezen naki duzu. Hata ere, ez
ditugu inoizErromako efizasainduaren esanak
fag ako, zeren nakiz eta pekatariak. izan,
Jaungoikoaren mandamentuez mart irioa har.
tzea gustatuko bait fitzaiguke. Uste dut, ene
jauna, niketa ene kideekegindako zerbitzuekin
kr. tidela eta es kergabekaa izan zare(a. Beraz,
zure menpean dauden erregorde, gobernadore,
etabarren krudelkeria berriro ez jasotzearren,
niketa nire kideekzure obedentziatikatde egi.
tea pentsatu dugu,gureEspainiako furrafdeari
uko eginez; eta hzmendikgure indar guztiez
borrokatuko zaitugu. Eta hafaxe, errege eta
jauna, Jaungoikoaren aurrean zin dagit ez
dudata zure agintaririkbizirikfagako.Euskal
Herriko basadu zintzoen semea, zure e.skerga.
bekeria defa eta, ni heriotzera arte, matxino!
Lope de „qgirre, Erromes».
-

«Ad Perpetuam Rei Memoriam» / «Ospe
eta aintza betirako».

Lope, zine zuzendarien gaia izan da
betidanik

(cp,DettilY

Loperen gorabeherak,J.J. Alzuriagak, here
«Vascos Universales del Siglo XVI» (ikus
bibliografia) izendaturiko liburuan, eta epilogo
bezala jartzenduenarekin bukatuko nuke. Bere
hitzak dira: «. Lope de Agirre traidore,
Jaungoikoaren hira, garaitezinezko marañonen buruzagi indartsua, erromesa, zoroa,
urduria, gaiztoa, koleratsua, krudela, odolgaiztoa , tiranoa, harroa, erahilea (...) uherr a .
deabruduna, tranparia, matxinoa, andularia.
Baina baita zuhurra, uxakaitza, elederra,
sarkorra, jasankorra, eraginkorra, ausarta,
saiatua eta azeria ere. Eta inork ezingo du
eztabaidatu gizon honen garrantzia egindako
kolonizaketagatik, bere errebelamendu eta
sedizioaren ausardiagatik, bere idazlanen
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azte

Diruaren, boterearen eta arrazakeriaren izenean, amen.
enkantoagatik».

3. Misiolariak: Juan de Zumarraga Arrazola (1468-1548).
Amerika aurkitzeak paregabeko koiuntura
zabaldu zuen espedizio eta kolonizaketa anitz
antolatzeko. Dinamika honen inguruan, euskaldunek itzelezko pisua izan zuten, batzuk
espedizio buru, beste batzuk misiolari,... Batzuk Loperen antitesisa izan ziren.
Juan, Durangon jaio omen zen 1468an.
Frantziskotarra, Sorginkeria zela eta, inkisidore lanak bete zituen Euskal Herrian zehar.
Karlos enperadoreak Mexikoko lehen gotzai
izendatu zuen (1528), eta indioen babesle
sutsu bihurtu zen. Mexikora iritsi orduko,
indioen kexak jasotzen saiatu zen, eta makina
bat erasoaldi sufritu zituen bere lanarekin ados
ez zeuden «agintarien» aldetik . Kexa guztiak
idatzi eta isilpean euskal arrantzale bati eman
zizkion Espainiako erregea zen Karlosi eraman
ziezazkion. Erregea, Juanen aide azaldu zen
lehendabizi, baina Gorteko presioak zirela
medio, kontra azaldu zitzaion azkenean, Espainiara etor zedin aginduz. Gortean, batak
eta besteak egindako galderei erantzun eta
gero, badirudi pakean laga z,utela eta Mexikora itzultzeko bidaia prestatu zuen. Prestaketa
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honetan, Ameriketara iritsi zen inprimeketarako lehen prensa eraman zuen. Esan beharra
dago, lehen lan inprimatua Mexikotik eta Fr.
Juan de Zumarragari esker irten zela 1539an.
Eta indioen babesle bihurtu zen eskolak
antolatu, gaixoak sendatu, ogibideak erakutsi,
Jaungoikoaren hitza zabaldu bait zituen.

Zumarragarekin batera, Frai Bartolome de las
Casas izan zen indioen defendatzailerik sutsuena
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Bidaiak eta haizeatdiak

Kolonen bidaiak

4. Anonimoak herpiztu nahian: Lehen
bidaia (1492).
Amaitzeko, eta 500. urtemuga zuzenago
aztertuz, Kolonekin batera aurkikundeetan
parte hartutako euskaldunen eragina azter
daiteke. Dagoeneko jakinekoa da euskaldunak itsasoan trebeak zirela, eta Gaztelako
erregeek ongi baino hobeto aprobetxatu zuten
euren itsas untziteria antolatzerakoan.
Alice Gould historiagile bostondarrak
garbi identifikatu ditu aide batetik Kolonekin
batera joan ziren euskaldunak, eta, bestetik,
curen zorigaiztozko bidai a. Hona hemen kronika eta izenak.
Laukian aipatuko diren euskaldunen izenak guíe artean ez dira ezagunak; ezagunagoa
izango da agian bidaiaren kronika:
1492-X-12: Bidaiariek San Salvador izeneko ugartearekin egin zuten topo. Urriaren
28an, Kubara iritsi ziren eta abenduaren 6an,
Sto. Dómingora («Isla Española»). Baina hemen, Kolon nahiz euskaldun gehienek Espainiara itzultzeko asmoa zutenean, «Santa Maria» izeneko itsasontzi nagusia harea-multzo
batean trabatu eta urperatu egin zen. Denak
Espainiara itzultzea ezinezkoa zenez, «Isla
Española»n gelditu ziren euskaldunak beste

batzurekin; hogeitamazazpi guztira.
1493-XI-27: Kolonek bigarren bidaia egin
zuenean, «Isla Espariola»tik pasatuko zen bertan lagatako guztiak -37- jasotzeko asmoz.
Baina ez zuen bat bera ere aurkitu. Batzuk
indioek hit zituztela, beste batzuk, euskaldunak, gainerako zonaldeetakoak baino batuago
zeudenak, nagusitu nahi zirela eta, izandako
borrokaldietan hildakoak. Nork daki zer demondre gertatu zen ugarte hartan; egia historiaren iluntasunetan izkutatuko da behin betiko.
Dena dela, badakigu bigarren bidai honetan
eta Kolon zihoan itsasontzian, hi euskaldun
zihoazela: Alonso Sanchez, pilotoa eta armadorea, eta Martin de Alzate.
Euskaldunen aurkako ekintzak kolonizaketa garaian
Euskaldunek Ameriketan izandako eragina aztertu nahi dugunean, pertsonaia zehatzen
maltzurkeriaz edota onegiteaz hitzegiten da,
talde etniko osoaren azterketarik ez baitago.
Dena dela, euskaldunok ba omen dugu ezkutatutako historia bat Amefiketan, eta abiapuntua,
agian, XVI eta XVII. mendeetan Potosi-ko
meatokietan (egun, Bolivia) gertatutakoa izan
daiteke.
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Garai honetan euskaldunek edo <dos Vizcaínos», garaiko dokumentuek euskaldunak
identifikatzen zituzten bezala, Espainiako administrazioaren buru zirelarik, ikaragarrizko
botere politikoa nahiz ekonomikoa zuten Potosin. Egoera honek, ikusiezin handia sortu
zuen autoktono eta kriollo nahiz Espainiako
beste taldeen artean. Ondorioa oso latza izan
zen. Laburbilduz, Icazota (Peru) izeneko
ekintza nagusia aipa daiteke; hemen 350 euskaldun hil bait zituzten bertakoek. Hau izan
daiteke, beraz, euskaldunen aurka Mundo
Berrian ematen den lehen urrats nagusia. Gehiago egongo ote dira ezkutatuta?

Bukaera gisa
Eta zergatik ez laga bake an, neurri batean
bada, historia, eta gaurregungo garaietara
itzuli?
Latinoamerikako egungo egoera ez da
txantsetakoa; aurrera egin beharrean atzera

bait doa. Eta are gehiago, epe luzera ez omen
da aurrerapenik espero. Bi latinoamerikarretik bat behartsua da, gaizki bizi da. Egoera
honek, ogiza-darwinismo»ra (Jon Sobrinoren
hitza, oTeologia de la Liberación» doktrinaren sortzaileetarikoa dugu) eramaten gaitu,
aberatsek bakarrik bizirik jarraituko duten
mundua. Eta guzti hau, bertako politiko aintzinako kolonoen semeak oraindik ereusteldu eta hipokriten oneritzi edo pasibotasunarekin.
Leonardo Boff jaunaren hitzak datozkit
burura: okapitalismoaren barruan ez dago
halakojendearentzatlekurik,salbaziorik». Eta
hau egia bada, zergatik ez luke ekarri behar
500. urtemuga honek, ordezko gizarte autoktono baten ernalketa arazo guzti hauek
konpon daitezen behin eta betirako Latinoamerikan? Agian, aipatutakoak izan beharko
luke ospakizun honen benetako balioa eta
emaitza.

"SANTA MARIA" ITSASONTZIA
Jaioterria

Izena

Lekeitio
Lekeitio
Lekeitio
Natxitua
Deba
Natxitua
Bizkaitarra

Juan Lekeitio
Domingo Lekeitio
Domingo Vizcaino
Cristobal Caro
Juan Mnz. Azogue
Martin Urtubia
Juan Ruiz la Pena

Ofizioa
Kontramastrea
Kontramastrea
Upelgilea
Txoa (Grumetea)
Marinela
Txoa (Grumetea)
Marinela

"PINTA" ITSASONTZIA
Algorta

Juan Cuadrado

Grumetea

EUSKALDUNAK AMERIKETARA BEGIRA XV. ETA XVI.GIZALDIAN
(Ospetsuak, ez hain ospetsuak eta ezezagunak)
Izena
Lope de Agirre
Fr.Juan de Zumarraga
Juan Lekeitio
Domingo Lekeitio

Gizaldia

XVI
XV
XV
XV

Jaioterria

anati (Araotz)
Durango
Lekeitio
Lekeitio
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Ekintza
«El Dorado»
lndioen babeslea
Kolonekin lehen bidaia
Kolonekin lehen bidaia

luna

Gizaldia Jaiotenta

Domingo Vizcaino
Cristobal Caro
Juan Mnz. Azoque
Juan Ruiz la Peña
Martin Urtubi
Juan Cuadrado
Alonso Sanchez
Martin de Alzate
Pedro de Arbolacha
Claudio de Arciniega
Juan de Etxaide
Martin de Etxebeste
Francisco de Garai
Juan Garai
Martin Garcia ()hez de Loiola
Martin Hurtado de Arbieto
Francisco de Ibarra
Sebastian de Lartaun
M. I. Loiola Mallea
Domingo Martinez de Irala
Jeronimo de Mendieta
Cristobal de °fíate
Juan Ortiz de Matienzo
Juan Ortiz de Zarate
Pedro Ortiz de Zarate
J. M. de Veramendi
Migel de Villaviciosa
Stan. Vizcaino

XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV
XV-XVI
XVI
XVI
XVI
XV-XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XVI
XV
XVI
XV
XVI
XV
XVI

Lekeitio
Natxitua
Deba
Bizkaia
Natxitua
Algorta
Pasaia
Gipuzkoa
Bilbo
Araba
Donostia
Zarautz
Bizkaia
Orduña
Azpeitia
Orduña
Eibar/Durango
Oiartzun
Bergara
Gasteiz
Oñati (?)
Karrantza
Orduña
Orduña
Bizkaia
Pasaia
Enkarterriak

Ekintza
Kolonekin lehen bidaia
Kolonekin lehen bidaia
Kolonekin lehen bidaia
Kolonekin lehen bidaia
Kolonekin lehen bidaia
Kolonekin 2gn. bidaia
Kolonekin 2gn. bidaia
Kolonekin 2gn. bidaiap
Merkatalgizon ospetsua
Mexikoko katedralegilea
"Etxabe Portu" (Terranoban)
Terranobako arrantzalea (28 aldiz)
Kolonizatzailea (Mexiko)
Kolonizatzailea (B. Aires)
Soldadua, pakezalea (Peru-Chile)
Gerragizona (Peru)
Mexikoko miatz. (Nueva Vizcaya. Durango)
Cuzco-ko (Peru) gotzaia
Argentinako gotzaia (Asunción de la Plata)
Konkistatzailea (Paraguai)
Apaiza (Mfexiko)
Soldadua (Mexiko)
Diruzalea (Mexiko)
Kolonoa (Peru eta Bolovia)
Epailea (Peru)
Cuzko-ko katedrala
Militarra
Kaliforniako miatzaila
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