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SARRERA

Atseginez hartu dut ‘Víctor Mendizabal – Ordizia 2010’ I. Ikerketa Bekaren
hitzaurrea egitea. Gizateriaren behar behinetako da memoria historikoa izatea eta
sarriegi ahaztu egiten dugu hori. Historia hurbilak, gertukoak, erakusten digu
nora goazen jakiteko inportantea dela nondik gatozen jakitea.

‘De inmigrantes a directivos, de la masa a referente. Víctor Mendizabal, un
faro en la tormenta’ (Etorkin izatetik zuzendari izatera. Víctor Mendizabal, ekai-
tzean itsasargi’) bekak Víctor Mendizabalen figura ezagutarazi digu. Herri
xumetik abiatu eta Amerikan ospea hartu zuen Ordiziako mezenasaren bizitzara
gerturatu gaitu Marcelino Irianni Zalacainen eta Jon Ander Ramos Martínezen
lanak. Iragan mendean Euskal Herrian zein Argentinako Panpan bizi izan zen
urteetako agerlekua eta koiuntura berreskuratu dute egile biek Víctor Mendiza-
balen ibilbide pertsonala zubi gisa erabiliz. Hezkuntza eta kultura sustatzen eman
zituen urteen kontaketa zientifikoa jasotzen da lan honetan. Eta, ondorioz, gure
herriaren historia ulertzeko beste orri bat.

Beka honen helburua da Ordizia eta ordiziarrak erreferentzia marko izango
dituen giza zientzien, gizarte-zientzien eta natur zientzien arloetan ikerketa lanak
bultzatzea. Lehenengo edizioaren oparotasunak etorkizuna baikor begiratzera
garamatza. Eskerrak eman nahi dizkiegu lanak aurkeztu dituzten ikertzaile guz-
tiei: Antton Aguirre Sorondori (‘Historia cotidiana del ayer en Ordizia. Proyecto
para una investigación etno-histórica sobre Ordizia’), Mª Isabel Elorza Puyade-
na eta Lierni Elortza Puyadenari (Ordiziako Feria: balore soziala eta kulturala.
Oinarrizko beharren erantzule), Martín Enrique Bercetchek eta Ana Victoria
Garisi (El municipio de Ordizia y su realidad comunicacional), Anaïs Mitxelena
Larrañaga eta Yoana García Mendizabali (Ordizia: azken mendeko gertaerak eta
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paisaiaren eraldaketa) eta Marcelino Irianni eta Jon Ander Ramosi. Norbanakoen
harremanetatik elkarlana bultzatuz herri kolektiboaren ezagutza areagotzen
laguntzeagatik eskerrik asko. 

Eskerrak baita ere bekaren epaimahai kalifikatzaileari: Patxi Garmendia
“Mendigar”-i (historialari eta irakaslea), Jesus Mari Gaztañaga Expositori (Mon-
dragon Unibertsitateko Goierriko kanpuseko arduraduna), Nekane Balluerka
Lasari (Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna), Belen Maizari (Kultura
Zinegotzia) eta epaimahaia antolatu eta ikerketa argitaratzeko koordinazio lanak
egin dituen Iñaki Hidalgo Ezenarrori (Udaleko Kultura teknikaria).

Aurrerantzean ere, kultura delako edozein herriren oinarririk biziena, Ordizia-
ren historia osatzen egiten duzuen lanagatik, eskerrik asko guztioi. 

IGOR EGUREN IZAGIRRE
Alkatea
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ESKERRAK

Ikerketa hau egiteko aukera eman zigutenei.

Victor Mendizabalen ondorengo diren Maite eta Ana Robertson ahizpei, gurekin
eta gureganako erakutsi duten eskuzabaltasun eta adeitasunagatik.

Ordizia eta bere herritarrei.

Gure jakin-minari ateak zabaldu zizkioten Artxibategiei.

Orrialde hauek idazten genituen bitartean gure galderen entzule izan diren
adiskideei.

Oscar Alvarez Gila doktoreari, milaka urte dituen euskal lurraldeari buruzko
ezagutza gurekin partekatzeagatik eta proiektu honetan parte hartzeagatik
testuaren hitzaurreko hitzen bidez.

Ana Isabel Ugalde Gorostiza doktoreari, testua hobetzeko lagungarri izan diren
ekarpenak egiteagatik.

Unibertsitate eta Ikerketa Zentroei ikerketa-proiektu hau gauzatu ahal izateko
harrera egiteagatik.

Guztiei esker onak pertsona berezi baten ibilbidea berreraikitzeko bidea
ahalbidetu eta erraztearren, izan ere, ordiziar horren ideia eta proiektuak bere
herrixka, eskualde eta herrialdetik haratago iritsi ziren.
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HITZAURREA

1905ean Argentinako euskal immigranteen kolektiboak sekula aurrez egin ez
zuen ekintzailetza kolektibo handiena inauguratu zen, ospe eta atsegin betean.
Interes jakin batzuk akuilu zirela eta euskal immigrante ezagun eta arrakastatsu
gutxi batzuk sustatuta, hamarkada bat lehenago hasitako ahaleginari jarraituz,
Euskal Echea ongintzako elkartearen lehen eta bigarren mailako lehen ikastetxe-
aren ateak ireki ziren, zehazki esatera, emakumeen sekzioari zegokiona. Zuzen-
daritza horretarako kontrataturiko euskal fededun talde batek osatzen zuen. Hau-
taketa hori, Euskal Herrian kongregazio horretako nagusi zirenekin kudeaketa
gogorrak burutu ostean gauzatu zen. Instituzioaren eta bertako ikastetxeen histo-
riako lehen ehun urteak igaro eta gaindituta, gaur egun, oraindik indar handia du
Buenos Aires eta Llavalloleko instalazioetan. Denboraren joanak obra hori susta-
tu zuten lehen ameslariek jarritako itxaropena arrazoitu du eta, hain zuzen, insta-
lazio horien indarra da adibide sendoena.

Izaera elitista izan da gehien nabarmendu den ezaugarrietako bat, bai institu-
zioaren sorrera iragarri zenean eta baita haren gainean, gerora, egin diren gogoe-
ta historiko eta historiografiko guztietan. Haatik, aipagarria da termino hori ez
zegokiola elkarteak abiarazitako programen (heziketa eta laguntza zutenak
ardatz) hartzaile zen oinarri sozialari; aitzitik, asmo (eta kostu) handiko progra-
ma horiek sustatu, diseinatu eta finantzatu zituztenen izaerari aplikatu beharreko
terminoa da. 1895ean Martin Errecaborde zuberotarrak, Victor Mendizabal ordi-
ziarraren laguntzarekin (liburu honetako protagonista), euskal immigrante talde
txiki bat deitu zuten. Ordurako baziren eusko-argentinar edo, zehazkiago esanez,
eusko-buenosairestar kolektiboa instituzionalki eta, haien identitatea aintzat har-
tuz, egituratzen zuten, gutxienez, hiru instituzio, zaharrak eta berriagoak. Hala
ere, beren proposamena gauzatzeko bide gisa aurrez zeuden instituzioetako bat
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(ehun urte baino gehiagoko Laurak Bat, berriki sortuak ziren Zentro Euskaldun
Frantsesa eta Zentro Nafarra edo, are, horien arteko batzuen edo guztien lankide-
tzarako entitate bat) erabili beharrean, Errecaborde eta Mendizabalek dinamika
berri eta berezitua sortzea erabaki zuten. Dinamika horrek beste elkarte baten
sorrerarekin ukan zuen izaera juridikoa.

Asko dira Euskal Echearen sortzaileek hartu zuten bidea azaltzeko eman izan
diren interpretazioak (edo, hobeki esanda, iritziak). Identitatearen nozioa izan da
horietako bat eta oso iradokitzailea gainera, izan ere, Euskal Echea izan zen herrial-
deko eskualde historiko guztietako euskaldunak elkartzen zituen diasporako lehen
instituzio eusko-argentinarra, Frantzia eta Espainiaren arteko mugak agindutako
banaketa gaindituz. Sorrerako dokumentu eta iragarkitako diskurtsoetan, hein bate-
an, aldarri panvasquista antzeman zitekeen. Dokumentu horietan euskaldunen fun-
tsezko batasuna abizenik gabeko (hots, bertako kide anitzen jatorri espainiar, fran-
tziar edo, are, amerikarrak kutsatu gabea) identitatearekin lotzen zen. Zertzelada
horiek ezin dira oharkabean geratu, izan ere, Euskal Echearen sustatzaileentzat,
elkartearen sorrera, zigor baten modura, euskal kolektiboa kaltetzen zuen barne-
banaketa gainditzeko urrats erraldoia zen. Eta, berez, halaxe izan zen, izan ere,
Argentinaren kasuan, euskal koloniaren identitatezko batasunerako prozesuaren
mugarritzat azaltzen zen. Prozesu hori Amerikako herrialde ezberdinetan ikusi
dugu, aurrez edo ondotik, euskal immigranteen kolektibo guztien baitan.

Hala ere, bada Euskal Echea euskal immigranteek Argentinan eraikitako bil-
badura instituzionalaren baitan identifikatu eta ezaugarritzen duen beste alderdi
bat, historiografiak horrenbesteko arretaz aintzatetsi ez badu ere: arestian aipatu-
tako izaera elitista. Euskal kolektiboetako tokiko sektoreek sortutako (lehenago
edo beranduago) euskal zentroen ezaugarri orokorren aurka, Euskal Echea ez
dator bat soziabilitatea oinarri duen elkarte-ereduarekin. Azken hori ez zen berta-
ko kideentzat lagunekin elkartzeko topagunea, edo pilotan edo musean aritzeko
gunea, edo euskal kanta eta dantzak praktikatzeko, edo aberriko egunkari eta
aldizkariak irakurtzekoa, ezta euskal gustura egindako jaki eta edariak dastatze-
koa ere (zentro sendoenetako batzuetan, lehenago edo beranduago gozo-denda
ere zabaldu zen). Horri dagokionez, Euskal Echea ez da euskal zentro bat, ezta
entitate mutualista ere (hori da asoziazionismo etnikoaren beste eredu nabarme-
na, euskaldunen kasuan ez bada gehiegi hedatu ere). Euskal Echea ongintzako
kluba zen eta euskaldunez osatutako talde txiki batek mantentzen zuen diruzko
ekarpenen bidez; haatik, bertako erabilera kolektibo osoaren eskura zegoen (edo
babes-etxeen kasuan, ekonomikoki arazo gehien zituztenen eskura).

Jon Ander Ramos Martínez / Marcelino Irianni Zalakain
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XIX. mendearen azken hamarkadan ukaezina zen elite etniko eusko-argenti-
nar bat zegoela. Alderdi horretatik so, Euskal Echearen sorrera, azken batean,
euskal immigrante talde baten agerikotasun eta ahalmena nahiz Argentinako
gizartearen aurrean zentroak islatzen zuen elitea nabarmentzeko beste modu bat
baino ez zen.

Elite horren eraketari behar jatorri ezberdinen heterogeneotasuna ikus daiteke,
ez soilik geografikoa, baizik eta euskaldunek esparru ezberdinetan Argentinako
nazioan zuten presentziari zegokiona batez ere. Oinarrizko lehen bereizketa batek
elite inportatu eta elite autoktono izenda ditzakegunak banatzen ditu. Lehenengoen
artean, emigratu aurretik, nolabait, jatorrizko gizarte horretan ezagun edo ospetsu
ziren pertsonak barneratu beharko lirateke (edo, hala badagokio, bere ezaugarri
pertsonalak zirela medio Euskal Herrian elite kategoriari zegozkion ezaugarriren
bat zutenak). Ziurrenera, Amerikara emigratzen zuten edo beren agintariek bidalita
joaten ziren apaiz eta lekaideak ziren adibide argiena. Pertsona horiek misiolari
joaten ziren edo, bestela, kleroa oso urria zen herrialdeetan Eliza katolikoaren egi-
turak ezartzeko xedez. Egiaz, horietako gutxik jaso zuten emigratu zuten adiskide-
ei arreta espirituala eskaintzeko agindua. Dena den, behin Argentinara helduta,
askotxo izan ziren euskal kolektiboarekin harremanak finkatu eta, itxuraz modu
naturalean, halako gailentasun bat eskuratu zutenak, emigrante askoren jatorrizko
herrian elizjendea aski aintzatesten baitzen. Horrenbestez, ez da harritzekoa Euskal
Echeak entitateko ohorezko lehen presidentea izendatzean, enpresari edo kapitalis-
ta bat hautatu beharrean, Aita Francisco Laphitz aukeratu izana, Montevideo eta
Buenos Aireseko euskal kolektiboan aski ezaguna. Haren arbasoari esker, unearen
arabera, bi kolektibo horien kapilau eta alma mater gisa jardun zuen, bereziki aso-
ziazionismo eusko-argentinarra sortu aurretiko edo sorrerako urteetan. Modu bere-
an, arbaso naturalaren ideia horretan barneratzen ziren lanbide liberal eta ikasketa
unibertsalak izan zituztenak, esate baterako, Toribio Ayerza mediku gipuzkoarra
edo, arestian aipaturiko Juan Sebastian Jaca edo Jose Maria Lasarte, Laurak Bat
zentroko lehen presidente nazionalista.

Horiekin batera, bazegoen beste talde handi bat, dirutzaren zoriona lortzen
zuten kideen mugimendu bertikala ahalbidetzen zuen ingurune sozial batean
(halakoxea zen Argentina) aberastasun ekonomikoa lortu eta self-made man
amets amerikarra egia bihurtzea lortu zuten pertsonez osatutakoa, nahiz eta per-
tsona horiek Euskal Herriko gizartean ez ziren eliteen kategorian barneratzen.
Martin Errecaborde edo Victor Mendizabal bera ziren, modu horretan, elite bera-
ren beste alde hori.

HITZAURREA
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Elite eusko-argentinarrik bazegoen, ondorioztapen logikoa zera da, atzean
elite hori sostengatzen zuen kolektibo eusko-argentinar bat zegoela. Kolektiboak
hiru elementuren bidez nabarmentzen zuen Argentinan zuen presentzia, hau da,
instituzioen, eliteen eta eragin itzeleko jardueren bidez. Horri dagoeneko jakine-
koak diren estereotipoak erantsi behar zaizkio (horiek sortu baitziren lehenengo),
aldi berean, kolektiboa bera osatzeko lehen harria finkatu zutenak: identitate
espainiar edo frantziarrarekin (kasu bakoitzaren arabera) alderatuz berezitua,
ezberdina eta bestelakoa den identitate-nozio bat. Kolektibo eusko-argentinarra-
ren sorrera prozesu bat izan zen, non euskal identitatea ulertzeko modu jakin bat
eta identitate horren, eta, horrenbestez, talde eusko-argentinarraren mugen ingu-
ruko formulazio zehatz batzuk gailendu ziren. Eliteek egiteko berezia izan zuten
prozesu horretan, izan ere, elementu kultural jakin batzuk aldarrikatu eta goratze-
ko diskurtsoak eratzeko ardura zuten, euskaldunak definitzea eta gertuko beste
talde batzuekiko mugak zehaztea zutenak xede. Identitate berezi horren sorreran,
alde batetik, erlijioa eta hizkuntza eta, beste alde batetik, Argentinan euskal tal-
deen inguruan sortutako topiko positiboak (lanerako grina, burugogorkeria gau-
zak erdiesteko bide gisa ulertua, euskaldunaren hitzak ematen zuen konfiantza)
nahasten ziren. Horri, azken karlistadan foru autonomia galdu izanaren eragin
politikoa (era argiagoan eusko-espainiarren kasuan) gaineratu behar zitzaion.

Errecaborde, Mendizabal eta Argentinan lekutu ziren euskaldun guztien ekin-
tza nagusia heziketa arloko ekimena izan zen. Modu horretan, Euskal Echeak bi
alderdi zituen, praktikoa eta identitatearekin loturikoa. Bertako eskolak bi alder-
diko hezkuntza ematen zuen: ikasleen artean euskal identitatearen jarraipena
defendatzen zuena alde batetik, baina, aldi berean, euskaldunen arbasoak Argen-
tinako gizartean hobeto egokitzea ahalbidetuko zuena, beste alde batetik.
1904an, Buenos Airesen, emakumeen ikastetxeak ateak ireki zituen. Horretara-
ko, Angeluko Mariaren Zerbitzarien kongregazioko lekaimeak ekarri ziren. Den-
bora gutxira, gizonen ikastetxea abiatu zen, Buenos Aireseko probintzian kokatu-
tako Llavallol herrian, hiriburutik berrogei kilometro ingurura. Nafarroako pro-
bintziako aita kaputxinoek hartu zuten azken horren zuzendaritza.

Hastapen horretan, aita kaputxinoek ezarritako irakaskuntza-curriculumak
aparteko arreta eskatzen du, izan ere, ikastetxearen sustatzaileek zituzten desira
eta itxaropen guztiak zehazten ziren bertan. Lehenik eta behin, uko egiten
zitzaion Argentinako irakaskuntzaren sistema ofizialari. Haren ordez ikasketa-
plan espezifiko bat antolatu zen, bertako ikasleen “euskal izaerarekin” lotura
gehiago zukeena. Horrekin batera, bi ikasgai mota lantzen ziren. Alde batetik,

Jon Ander Ramos Martínez / Marcelino Irianni Zalakain

-16-



euskaldunon ondare kulturala aipatzen zutenak: euskal hizkuntza, Euskal Herri-
ko historia, euskal probintzien geografia eta folklorea, jakina, erlijioa ahantzi
gabe. Bestetik, euskaldunek Argentinan lan arloan zuten orain eta gerora egoki-
tuko ziren ikasgai praktikoak. Horrela, bi alternatiba zeuden: alde batetik, neka-
zaritza eta abeltzaintzako ikasketak (hain zuzen, hori izan zen ikastetxea hiri-ere-
mutik at kokatzearen arrazoietako bat, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak
egiteko lurrekin) eta, beste alde batetik, merkataritza-ikasketak. Laburbilduz,
euskaldunek lan arloan bi esparru zituzten: estantziak eta dendak.

Curriculum-sistema horrek askorik iraun ez bazuen ere (haren ordez Argenti-
nako batxilergo homologatua finkatu zen), emandako heziketan euskal kutsua
mantentzeko ahalegina egin zen beti. Esate baterako, urte askoan mantendu ziren
euskal hizkuntza, historia eta geografiako ikasgaiak. Bertako ikasle aurreratue-
nek, gainera, urtero sariak eta ad hoc ohorezko aipamenak jasotzen zituzten eki-
taldi publikoetan, ikastetxearen albumean geratuz. Denboraren poderioz, ele-
mentu utilitarista gailendu zen. Errealitate berria zegoen, euskal emigratuen
arbaso ziren belaunaldi berriena. Horien asmoa ez zen urruneko aberri batera
itzultzea, baizik eta beren sorterri izan zen aberrian, dagoeneko erabat txertaturik
zeudelarik, zituzten ahalmenak erabat garatzea.

Oscar Alvarez Gila / Euskal Herriko Unibertsitatea

HITZAURREA
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1. Atala

Buenos Aires, XIX. mendearen amaiera





1.

SARRERA MODURA

Historialaria ez da esku artean duen lanaz jabetzen, ikerketatik eratortzen den
dokumentu andanan murgiltzen den arte. Antzeko zerbait gertatzen da Argentina-
ra jo zuen euskal migrazioaren prozesu ezberdinak aztertzerakoan. Ikerketarekin
hastean, ordura arte egindako ikerketak behatzea lagungarri da Argentinan eus-
kaldun fenomenoak izan zuen dimentsio erreala ezagutzeko.

Penintsulako eta Rio de la Platako artxiboak gainbegiratzean, berehala gerora
zailtasunak emango zizkigun errealitate dokumental eta historiografiko batekin
egin genuen topo: XIX. mendearen amaiera eta XX. mendearen hastapenera arte
euskaldunak espainiar eta frantziar modura agertzen dira1. 

Orokorrean immigrazioari buruz eta, zehazki, euskaldunei buruz dauden testu
nagusiak aztertzean, aurrerago sakonago adieraziko den moduan, arrazoi ezber-
dinak direla medio, euskaldunek oso gutxi aztertu den taldea osatzen dutela gera-
tzen da agerian. Arrazoietako bat arestian aipatutako problematika da, hots, beste
nazionalitate batzuen gerizpean ezkutatzen direla dokumentuetan. Aurrekoarekin
lotuta, bada kontuan hartzeko beste arrazoi, hau da, immigrazioa aztertu duten
ikerlari gehienek duela hamarkada eta erdira arte talde nazionalak hartu dituztela
aztergai eta ez eskualdeko taldeak. Ordutik komuna italiar espezifikoei buruzko
ikerketak hedatu egin dira eta gauza bera gertatu da galiziar, kataluniar, asturiar
edota nafarrei buruzko ikerketekin. Horrekin lotuta, ez da ahantzi behar, euskal-
dunek ez zutela Rio de la Platako lurretan talde isolatu gisa jokatu; aitzitik, insti-
tuzio espainiar eta frantziarrekin loturak mantendu zituzten, bai soziabilitate
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arloan eta baita banku-instituzioetan edota mutua-instituzioetan. 1870. urtetik
aurrera Buenos Airesen eta askoz geroago (neurri handi batean, 1940. urtean
erbesteratu ugari iritsi ostean) lurraldearen hedadura osoan, kolektiboaren zati
handi batek bere estatus pribatua berreskuratu zuen. Aurrerago ikusiko dugunez,
datu historiografiko urri horietatik (Eusko Jaurlaritzak azken hogei urteetan dias-
pora sendotzeko lanak areagotua), askok ez du dokumentazioaren azterketa sako-
na egiteko kalitate akademikorik. Aitzitik, 1980. urtetik aurrera idatzi batzuk sen-
dotu eta berreskuratu egin ziren. Hori da La Baskonia izenekoaren kasua. Bertan,
alderdi ekonomiko, sozial eta politikoan nabarmen aurrera egin zuten lekukotzak
aintzat hartzeaz gain, bolada erromantiko batek bultzatuta, euskaldun ohoraga-
rriaren estereotipo bat definitu zen, esne-saltzailea2, arras burugogorra eta hitz
gutxikoa. Bertute horiek ezbaian jarri gabe, baina euskaldun immigranteen
monopoliotzat har ezin daitezkeela ziur egonik, immigrante kantabriarraren
eredu jakin bat sendotu zen, errealitate diakronikotik aldentzea dakarrena modu
ukaezinean. Idatzi horietako gehienak kolektibo horietako kideen eskutik eta
euskal etxeetatik sortu ziren eta, hain zuzen, horrexegatik subjektiboak dira. Gai-
nera, publiko endogamikoa dute xede, kutsu akademikoari muzin eginez. Idatzi
horien xedea arbasoen azterketa egitea zen.

1.1.- Gure ikerketaren ideia gidariak
Lan honen helburuetako bat (ez bakarra) XIX. mendearen erdialdetik eman den

euskal migrazioa modu sintetikoan berreskuratzea ahalbidetuko diguten dokumen-
tuak bilatu eta aztertzea da, modu horretan, Victor Mendizabalek migratzeko era-
bakia hartzen duen garaia ulertzeko. Gaiari buruzko historiografiak ikuspegi bat
ematen digu, gero gure ezagutza teoriko eta faktikoa atzeragoko testuekin aldera-
tzeko. Nagusiki euskaldunen integrazioa eta soziabilitatea Amerikan, eta bertako
instituzioak eta euskal identitatea izango ditugu aztergai, testuinguru horretan
kokatu behar baitira pertsona nabarmen zenbait, Mendizabal bera esaterako.

Ezinezkoa da dokumentazio jakin bat aztertzea, aldez aurretik bilaketari hori
murriztu eta doitzeko lagungarri izango den gutxieneko marko teoriko bat ukan
gabe. Gainera, marko teoriko hori lagungarri dateke berreskuratu nahi den den-
bora-tartea zedarritzeko. Marko teorikoak, esate baterako, segidan ematen den
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migrazioari dagokiona edo soziabilitate-espazioena, gure helburua zehazteko
arras baliagarriak badira ere, ezinbestekoa da bilaketaren aurretik zenbait ideia
zehaztu eta aztertzea, hain zuzen, bilaketa hori doitzeko edo, hala badagokio,
baztertzeko elementuak emango dizkigutenak. Proiektuaren tituluan itsasargia3

aipatzea da ideia horietako bat; ez bakarra ordea.

Victor Mendizabal gipuzkoarra zen jaiotzez, espainiarra pasaporteari so eta,
horrenbestez, europarra jatorriz. Berak, ordea, euskalduntzat zuen bere burua.
Euskal Herria orbain berde ñimiñoa zen eta da lurbira-globoan, egiazko tamaina
bereizia ere ez duena; migrazio klasikoaren garaian (1840-1880) are txikiagoa
izango zen, izan ere, eskualde hartako sentitzen zen jendea bi estatu nazionaletan
barneratzen zen. Hori hemeretzigarren mendean eta XX. mendearen hastapenean
Panpako lurraldean txertatutako euskal soziabilitate-espazio asko eta askotan
ikus daiteke, eta dokumentazioak ere ez du kontrakorik esaten. Hala, jatorrizko
zazpi probintzia (kolektiboentzako hain erreal eta, aldi berean, hain irudimenez-
koak) euskaldunetako txoko guztietatik iritsitako immigrantez bete ziren espazio
horietako kolektiboak, zeinak identitate arras ezberdina zuen inguruko biztanlee-
narekin alderatuta. Euskal Echean (Victor Mendizabalen irudia goratzeko funtse-
ko plataforma) euskaldunek osatzen zuten taldea arras heterogeneoa zen, Panpa-
ko gainerako lurretan bezalaxe.

Euskaldunak Euskal Herrira lotu ziren, bere lurrera, Penintsula Iberikoan ia iku-
sezina den lur horretara, Kantauri itsasoak bustia, Pirinioen mendebaldeko muturra-
rekin besarkatua eta Ebroraino iristen den lautadari batua. Funtsezko ezberdintasu-
nekin baina oinarrizko antzekotasunekin, menditarrak eta itsastarrak bereizi egin
ziren izaeran eta gauza bera gertatu zen landatar eta hiritarren artean ere; gero, orain-
dik bizirik dagoen joera batean, bizkaitarrek barre egiten zieten gipuzkoarrei eta
gauza bera egiten zuten baztandarrek mendiaz bestalde geratutako “fantziarrekin”.
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3 Ekaitzaren erdian agertzen den itsasargiaren irudia Bjerg autoreak (1992: 229-246) –eta ziurre-
nik beste autore batzuek ere bai) ere erabili zuen, Tandil hirian (Argentina) zegoen kolektibota-
sun daniarra ikertzen ari zela eta, zehazki, Juan Fugl lider etnikoaren adibidea berreskuratzeko,
izan ere, lidergo hori lidergo ia sozial batera eraman zuen Argentinako Panpa hezeko hiri berri
bateko biztanle gisa abiatu zituen ekimenen ondorioz. Edozein modutan, irudi hori bikain egoki-
tzen da Victor Mendizabalen nortasunarekin, izan ere, ekaitzaren erdian diren itsasontziak gida-
tzeko itsasargia izan zen. Ekaitza ekumenikoa, bere ustez industria-iraultzak eta urbanizazioak
ekarritako ondorioek eragindakoa. Buenos Aires hiri bornatuan ere nabaritu zen ekaitza XX.
mendearen hastapenean migrazio-oldeak eta lanen behin-behinekotasunak (beste arrazoi
batzuen artean, bortizkeria politikoa tarteko) kolektibo euskaldunak sakabanatzen zituelarik,
horietako zenbait eskean aritu beste irtenbiderik gabe geratuz.



Victor Mendizabal euskalduna zen eta hala jokatzen zuen; bera hartu zuen
Rio de la Platako espazioa bere aberkide andanaren etorrerarekin “eraikitako”
lurra zen. Buenos Aires ez zen arribatzeko portua edo bere lurrera itzultzen zenak
ikusten zuen azken lekua; gune horretan agerrarazi zituzten nazionalitate eta
erregionalismo ezberdinek beren lorpen handienak. Panpan zehar sakabanaturiko
dirutza ez den alderagarria euskaldun batek portutik gertu instalatutako industria-
establezimendu batekin, bereziki jabeak Espainia, Frantzia edo, beranduago,
Euskal Herriarekin lotutako mutua- edo finantza-instituzioetan parte hartzen
bazuen. Ukaezina zen jatorri euskalduna zuen medikuak, idazleak edo, besterik
gabe, esku-pilotan trebea zen euskaldunak gehiengoaren aitorpena izango zuela;
aitzitik, dirutza zenbatezinen jabe ziren immigranteek ez zuten halako aitorpenik
(norberaren tokiko esparrutik at), Buenos Airesi zegozkion jardueretan parte har-
tzen ez bazuten, horixe zen Pedro Luro edo Pereyra Iraolaren kasua. Halaber,
egia da Jose Rufo de Uriarteren luma, XX. mendearen bigarren hamarkadatik
aurrera, Buenos Aireseko hiriburuaren mugak zeharkatu zituela arrakastatsu
bezain anonimo ziren bere aberkideen bizitzak biltzeko, aberriaren mendeurrena-
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ren atarian. XX. mendearen hastapenean, birritan, haren argitaletxetik hainbat
ordezkari abiatu ziren Panpa barneko herri eta hiri nagusiak bisitatzera. Helburua
aurrera egin zuten euskaldunen adibideak batzea zen, beren baitarako (kolektibo
gisa) nahiz kanpora begira ahalegina ez zela antzua izan erakusteko. Dokumen-
tuetan Frantziako eta Espainiako ahaideengatik bereizten ziren bitartean, euskal-
dunek beren harrera herrialdeari hainbat lorpen pertsonal itzuli nahi zizkioten,
zalantzarik gabe Argentina abiaraztea eta herrialdea mundu-ekonomian barnera-
tzea ahalbidetu zutenak.

Horrek zera pentsatzera garamatza, herrialdeko hiriburua begiratzean etxe
bateko tximinia begitandu zitekeela. 1840. urtean, lehen euskaldun saldoak iritsi
zirenetik, izerdi askoren truk eraikitako zutabe eta hormetan zetzan teilatua eta
tximinia mantentzen zuena, euskaldunen betiereko sua ez itzaltzea ahalbidetzen
zuena, keak Buenos Aireseko lainoak ukitzeraino.

Modu berean, Victor Mendizabali egindako jarraipenak antzinako estiloz bez-
titutako biografia emango liguke, baldin eta ez balira zenbait gertaera eman: ego-
kitu zitzaizkion egoerak, Rio de la Platako euskaldunen integrazioarekin lotutako
gorabeherak edota haren aurrekariek erreputazioa lortzeko egindako ahalegin
izugarri eta naturala (hain zuzen, ahalegin horri zor zaio Euskal Echearen erai-
kuntza itzela) . Hori dela eta, lan honetan ezinbestekoa da Panpako euskaldunen
prozesu eta joera sozioekonomiko nagusiak sintetikoki berreraikitzeko ahalegin
bat egitea. Ondoren, soziabilitateari helduko gatzaizkio eta Aitorren ondorengo-
ek politikan izan zuten partaidetzari gainbegiratua emango diogu, izan ere, urru-
neko lurretan gau eta egun lan eginez bizitzearekin ez zuten nahikoa: horrez gain,
beren azturak eta muga-herriak nahiz instituzioak administratzeko moduak doi-
tzen saiatu ziren.

Zientzialarien interesak egoeraren arabera aldatu egin zirenez (gainera, doku-
mentazioaren presentziak edo presentziarik ezak baldintzatu egiten zituen interes
horiek), Victor Mendizabalen bizitza eta obra ulertzeko berreskuratu nahi dugun
tarte hori ez zen zuzenean jorratu, duela bi hamarkada arte. 70eko hamarkadako
historiak kutsu sozialagoa zuen eta, bertan, jarduera politikoak edo immigranteek
politikan izan zuten balizko partaidetzari buruzko eztabaidak gehigarri modura
ageri ziren. Hamarkada bat geroago, hainbat egilek, Samuel Bailyk kasu, elkarri
laguntza ematen zieten gizarteetan erreparatu zuten eta, ondoren, zuzentarauei
eta sozietate-masei buruzko liburuak gorde zituzten instituzio etnikoetan4. Une
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horretatik aurrera, hainbat gertaera eman ziren, liderren, haien interes nahiz moti-
bazioen eta horrek guztiorrek komunitatean izan zitzakeen ondorioen inguruko
eztabaida sutsuak eragin zituztenak. Aurrerago ikusiko dugunez, ikerketa hone-
tan marko teoriko eta eztabaida horien inguruko gogoeta berregin dugu, Victor
Mendizabal kokatze aldera. Egiaz, zientzia bigunetan gertatzen den moduan,
Historiaren arloan esaterako, lehen begi kolpean lege orokor dirudiena, birrindu
egiten da teoriarekin bat ez datozen kasuen agerpenarekin. Alejandro Fernandez
eta Fernando Devotok duela bi hamarkada aipatu zutenez, nolabaiteko aurrera-
pen materiala erdietsi zuten immigrante batzuek berengan aberkideek zuten kon-
fiantza “baliatu” eta haiengana jotzen zuten mesede eske; modu horretan, tokiko
klase agintariari aurre egin eta presioa sartzeko plataforma politikoa eratuz, izan
ere, tokiko agintariek ez zuten begi onez ikusten atzerritarrei espazio politikoa
eta estatusa lagatzea5. Adierazpen gogorra, gogorrik egon bada, beti halakorik
frogatu ezin izan bada ere. Dena den, deigarria da instituzio etnikoetako lider
ugari, bankuetako zuzendaritzetan edo esparru politikoan ere agertzen zirela,
bereziki bigarren belaunaldian. Hala ere, Euskal Echearen kasua adierazgarria
da. Bertan entzute handiko pertsonak agertzen dira, esaterako, Jaca, Mendizabal
edo Luro. Baina ez zuten aipatu berri dugun “estrategiaren” beharrik izan politi-
ka-esparruan gora egin edo sozialki egoera pribilegiatuak erdiesteko (dagoeneko
halako egoeran ziren). Aitzitik, beren aberastasunaren zati handi bat obra izuga-
rri batean xahutu zuten, Llavalloleko Babes-etxe eta Ikastetxean, alegia. Zein
motibazio zuten orduan? Ikerketan, agian bestelako gai batzuetara desbideratuko
gara, lortu zuten ugaritasunaren zati bat beren komunitateei edo harrera-herrial-
deari itzultzeko beharrarekin zerikusia dutenak; eta zergatik ez, haiek lortutako
aurrerapenen eta XIX. mendea amaituta (abagune handien mendea) iristen ziren
euskaldunek lortzen zituzten aurrerapen gero eta txikiagoen arteko jauzia gaindi-
tzeko asmoa egon zitekeen.

Gune berri horretan immigranteek politikan parte hartzen zuten ala ez zehazte-
ko eztabaidak ere ez ziren leunak izan. Lehen ideia, oso sinplea, zera zen, ekono-
mikoki aurrera egiteko ahaleginean murgilduko zirela buru-belarri eta espazio
berriarekiko konpromisorik gabe; horrenbestez, ez zuten parte hartuko politikan.
Tokiko legeak jokoz kanpo uzten zituen eta egoera horrek hipotesia sendotzen
zuen. Haatik, 1980. urtearen aurretiko ikuspegi sinplista horietan hainbat arazo
zeuden. Bat aipatzearren, iritziak oso orokorrak zirela eta begirada sinkroniko zela
esan daiteke. Panpak eremu zabala hartzen zuen eta Buenos Aires hiri hartzailea
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oso eremu ezberdina zen besteekin alderatuta. Ez dira gauza bera Rosario moduko
hiri handi bat edo mugan garatzen zen gizarte berria, eta euskaldunak azken horre-
tara zuzentzen ziren 1840. urtean lehen aldiz iritsi zirenetik. Hiriburuan ahalegin
nekeza zen eta immigranteak ezin zuen bere rola askatu denbora luzean. Barneal-
deko gizartean, aldiz, ejertzitoaren errekrutatzeak etengabeak ziren eta, ondorioz,
gizarte desorekatuak ziren demografikoki, hala, atzerritar zenbait berehala murgil-
du ziren politikaren uretan eta, are, 1860az geroztik udal-korporazioetan parte har
zezaketen legez.

Baziren problematika politikoarekin zerikusia zuten bi gai garrantzitsu, gizarte
hartzaileen ezaugarriekin (partaidetza hori, neurri batean, begi onez ikusten zuten)
lotzen zirenak; hizkuntza, eta, zergatik ez, immigranteek ekar zezaketen aberasta-
sun kulturala. Gauza jakina da identitatearen ikuspegitik ahul samarra zen nazio
batean eta eratze bidean zen Estatu batean kreolearen agerpenak Estatu hori kon-
tserbatzaile eta murriztailea (hiri handienetan) izatea eraman zuela,; liberala izan
arren, latitude eta sinesmen ezberdinak zituzten immigranteak hartzeari zegokio-
nez. Herrialde berria zen eta mugak irekitzeko premia zuen, kapitala eta eskulana
sar zitezen. Horrela, iragazkirik gabe, herrialdearen ereduaren kontrakoak ziren
ideiak barneratu ziren, batez ere, anarkista eta komunistak, Europako herrialdeen
tradizio indartsua zutenak. Horregatik, aztergai dugun denbora-tartea hartzen duten
ikerketa guztietan ezinbestekoa da denboraren faktorea aintzat hartzea; atzerritar
horiek ez ziren iritsi 1890. urtera arte eta etorrerak errepresiozko erreakzioak sortu
zituen eta baita lege-esparru berriak ere, esaterako 1902ko Egoitza Legea, zeinaren
arabera, agintariek eskumena zuten immigranteek jatorrizko herrialdeetara itzula-
razteko. Victor Mendizabalen garaian soldatak jaitsi egin ziren eta herrialdeko hiri-
buruan biztanleria modu neurrigabean hazi zen. Egoera horretan grebak eta indar-
keria etorri ziren, nazio aberats bateko lehen miseria zantzuak azaleratuz. Euskal
Echea, neurri batean, egoera horretan sortu zen, abiada bizian aldatzen ari zen
Argentinan beren lekua aurkitzen ez zuten euskaldunak miseria eta indarkeria
horretatik apartatzeko xedez.

Historialariok noizbait galdera hau luzatu diogu gure buruari, Zer-nolako ondo-
rioak izango zituen atzerritarren partaidetza ukan zezakeen politika batek? Ondorio
pertsonalak ikusita (kasu bakoitza bakarra eta ezin konparatuzkoa bada ere), kide-
go-komunitatean edo -kolektiboan horrek izan zezakeen ondorioa zein zen jakitea
besterik ez da geratzen. Hastapen ideiari lotzen bagatzaizkio, instituzio etnikoak
babes kultural gisa funtzionatzen zuten. Hala, identitatea denbora luzeagoan man-
tentzea ahalbidetzen zuten, gutxienez bi belaunalditan. Nolabait ikur etniko horiek
aberkide guztiak bateratu eta elkartuta izatea eragingo zutela uste genuen. Ondotik,
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hori daniarren eta irlandarren6 kasuekin frogatuta, ikusi genuen euskaldunek etni-
koak izateaz gain, gizarteari irekitako guneak zituztela, esate baterako hotelak.
Inork ez zuen ukatu establezimendu horien izaera euskalduna, baina iragazgaizta-
suneko eragina izan arren, itxuraz, integrazioa eta asimilazioa bizkortu baino ez
ziren egin. Kontua zera da, gure ustez, immigrantea immigrante zela une jakin
batzuetan (gero eta gutxiago), baina, aldi berean, estatuko ikastetxe bateko ikaslea
zela (daniar eta irandarrak izan ezik, eta, beranduago -gutxi batzuentzat-, Euskal
Echeko euskaldun ikasleak izan ezik), edo beste nazionalitate batzuetako jendeare-
kin (asko natiboak) lan egiten zuen behargina. Horrez guztiaz gain, emakumeek
erreka ertza beste nazionalitate batzuetako emakumeekin eta auzokoekin parteka-
tzen zuten arropa garbitzeko. Agian, leku hori zatekeen oparoena identitate irmoak
baretzeari zegokionez. Italiako edo Espainiako komentu txikiak7, aitzitik, egiazko
ghetto ziren. Dena den, halako kasuak ezohikoak ziren eta gure eztabaidan ez dute
ekarpen handirik egiten.

Azkenik, pentsatu dugu ez zegoela lider bilakatzeko formula jakinik, baina bai
kategoria hori erdietsi ahal izateko oinarrizko osagaiak; hori guztiori kontuan hartu
gabe bazirela lidergo hori hartu ez zuten lider karismatikoak, komunitatearekiko
konpromiso andana zutenak, beste bertute batzuen artean, jokabide eredugarria,
ikuspegi zabalagoa edota eskuzabaltasun paregabea izatearren. Hala eta guztiz ere,
Grezia zaharrean asanbladara joan eta eztabaidatzeko bezala, pentsatu behar da
lider izango denak denbora jakin bat izan behar duela bere kezka pertsonaletatik
haratagokoak diren gaiei heltzeko, eta denbora hori, antzina bezala, kaudimen eko-
nomiko batetik edo, are, une horietan besterendu egin daitekeen komertzio bat iza-
tetik etorri ohi da.
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7 Buenos Aireseko portu eremutik zabaltzen den 1870 urteko sukar horiaren ondorioz, hiriaren
hegoaldean bizi ziren aberatsak hiriaren iparraldera joan ziren bizitzera. Orduan eraiki zituzten
beste arkitektura molde bateko luxuzko etxeak, planta altukoak, aireztatuak, eta etxea bizilagu-
narenarengandik banatzen zuten lorategien bitartez. Hegoaldeko etxeek gela asko zituzten eta
oso ondo aireztatu gabekoak ziren, galeriek lotzen zituzten gelak eta bizpahiru patio zeuden tar-
tean. Italiarrek erosi zituzten hegoaldeko etxe hauek oso prezio onean. Han, gela bakoitza nor-
malean kide anitz zituen familia bati alokatzen zioten, edo zenbait gizoni, eta bainugela edo
harraska gutxi batzuk banatu behar izaten zituzten komentu txikiko bizilagun guztien artean,
batzuetan 60 pertsona baino gehiagok. Askotan, arazoaren ondorioz espazioaren inguruko ezta-
baidak sortzen ziren, gaixotasunak sortzen ziren eta heriotzak ere izaten ziren garbitasunik gabe-
ko espazioagatik. Hirira etorkin gehiago etortzen ziren neurrian, arduradunak gelaren salneurria
aldatzen zuen, eta horrek liskarrak sortzen zituen eta indarkeria areagotzen zen.  



Halaber, alfabetatze jakin bat beharrezkoa da lidergo hori erdiesteko, izan ere,
askok dokumentazioa irakurri eta sinatu behar zuten alfabetatu gabeko aberkide-
en izenean; ikuspegi zabalago bat izateko, ez zen beharrezkoa profesional izatea,
baina bai iturri ezberdinetatik iritsitako informazioa gorde eta asimilatzeko kezka
eta gaitasuna izatea. Osagai horiek, nortasun irekia izatearekin batera, ezinbeste-
koak ziren Jaca, Fugl, Santamarina edota Mendizabal moduko pertsonak “sortze-
ko”. Argi dago eskuzabaltasuna eta nortasun irekia izatea ezinbestekoak zirela
eta, horrez gain, komunitatearen gainean ikuspegi orokor eta etorkizunera begi-
rakoa izan behar zen. Horrela, apurka gora egin zitekeen, komunitateko itsasargi
bilakatzeko. Itsasargiak premiak eraginda eraikitzen dira; itsasoan erreferentzia
bat behar denean itsasontziak portu egokira arriba daitezen, orduan itsasargiak
agertzen dira. Buenos Aires, 1890-1910 bitartean ozeano nahasia zen sozialki,
etengabe migratzaileak hartzen zituena. Ontzi batzuk aingura bota eta han gera-
tzen ziren baina beste batzuek barneko lurretara jotzen zuten; tokiko ekaitzak eta
biztanleriaren hazkunde ezohikoak eraginda eremu hura ez zegoen prest mugi-
mendu errepikaezin baterako. Egoera horretan, arriskutsua zen eguneroko nabi-
gazioa. Mendizabal izan zen garai haietako euskal kolektiboak behar zituen itsa-
sargietako bat.
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2.- 

EUSKALDUNEN EMIGRAZIOA
ARGENTINARA. GAIAREN EGOERA

Mendian zuhaitza ikusi ahal izateko, lehenik eta behin sasiak kendu behar
dira, ezinezkoa den arren aztergai dugun multzoa osatzen duen errealitate geo-
metrikoa topatzea. Zuhaitzen xerka gabiltza eta mendian badira zuhaitzak, baina
baita onddoak, pinudiak, zuhaixkak, lore txikiak eta baita arantzadun landareak
ere. Emigratu zuten euskaldunak, tartean Victor Mendizabal, badira berreskura-
tuta nahi ditugun aleak eta basoa tokiko espezie guztien gunea bada (arribatu ez
zirenak, penintsulakoak, frantziarrak eta Europa osokoak barne), eztabaida hone-
tatik at geratuko diren zenbait elementu apartatu beharko ditugu, sega eskuan
hartuta. Hori da historialariaren eginkizun nagusietako bat eta horretarako meto-
dologia eta esparru teoriko egokiak izango ditugu. Horrez gain, historiografia
baliatuko dugu hemen interesatzen zaigunari buruzko balizko beste planteamen-
du eta interpretazio zenbait doitu edo ezbaian jartzeko.

2.1.- Euskaldunak eta historiografia. Sintesi laburra
Euskaldunak, denbora askoan, Pirinioen bi mendi-mazelak batzen zituen eta

batzen dituen basoaren barruko masusta ale bat baino ez ziren. Han izan ziren
betidanik, nahiz eta hemeretzigarren mendeko eta hurrengo mendearen lehen
hamarkadetako idazle askok bitan banatutako nazio gisa aipatu, berezkotzat
dokumentatu zituzten bi Estatu handiren baitan gordea. Hori ez zen nolanahiko
apeta bat, eta Sabino de Arana agertu arte kontu politikoa ere ez, baizik eta histo-
rialariei xehetasunezko begirada bat izatea debekatzen zien korronte historiogra-
fiko baten ondorioa. Historia politikoa egiteko modu horretan Estatuen gertaera
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nabarmenak baino ez ziren azpimarratzen eta lider, jeneral eta borrokei baino ez
zitzaien erreparatzen. Gauzak horrela, nekeza zen euskaldunak topatzea, Gerni-
kako arbolaren gerizpean elkartzen ziren lider eta gizon handikiak ez baziren.
Euskaldunen ingurumarian zazpi probintzia tradizionalen batuketa utopikoa iru-
dikatzetik urrun, eremu euskaldunean ere askotariko iritziak zeuden. Espainia eta
Frantziako eskualdea ziren, eta azken horiek ilusio horretatik garaiz esnatu ziren
bitartean, iberikoen artean hausturak zeudela antzematen zen, agian tinko man-
tentzen zen sentimendu euskaldunaren eta independentziarako grinarik ez izate-
aren arteko nahasmenean murgildurik. Eskualde identitate argia zen, eta lider
batzuek hori baliatzen zuten haratago joateko, jende arruntarentzat ezinezkoa zen
ikuspegi politiko batekin zenbaitetan. 

Itzul gaitezen hastapenera. Euskaldunek zer pentsatzen zuten ez da horren
garrantzitsua (gauza jakina da ezinezkoa izan dela dena erregistraturik geratzea).
Egiaz garrantzitsua dena historialariek haien gainean zuten iritzia da, haiek izan-
go baitziren gertuko iragana berreskuratzeko idatzizko dokumentu urriak era
jakin batean erabiliko zituztenak. XX. mendearen erdialdera artea, Historia zaha-
rrak ez zuen zirrikiturik utzi beste edozein alternatiba aintzatesteko. Garai horre-
tatik aurrera, pixkanaka, ideia berriekin batera beste dokumentu batzuk azaldu
ziren, begirada anitzagoak, ez horren elitistak, ahalbidetuko zituztenak. Orduan
paisaia sozial zabalak begitantzen ziren, nahiz eta prozesuen dinamika norbana-
koaren kanpokoa izaten jarraitzen zuen, jendea kanporatu edo erakarri egiten
zuten gobernuen eskuetan. Jende hori, besteak beste, bidaia-agentzien bidez edo
haien pasatze-txartelean aplikatutako diru-laguntzen bidez mugitzen zen. Horre-
la input/ouput izendatu zena eman zen, hau da, migratzaileen abiatze eta ailega-
tzeak azaltzeko mekanismoak8. Historialarien arabera, norbanakoek artean ez
zuten abiatzeko erabakirik hartzen. Aitzitik, hobari (soldata hobeak, diru-lagun-
tzak) edo pizgarrien (industria-iraultzaren ondorioak, demografiaren hazkundea,
soldaduska saihestea edo, are hobea, amaiera iluneko gudak saihestea, karlistade-
na esaterako) zurrunbilo batean bizi ziren. Gaur egun, azalpen itxuraz sinplista
horiek (subjektu historikoen erabakia ukatzen jarraitzen zuen historia zaharraren
gehigarriak baino ez zirenak) baztertu egiten baditugu ere, zenbait elementuk
bizirik diraute oraindik. Industria-iraultzaren edo karlistaden ondorioek kanpora
jotzeko erabakia piztu zezaketen, baina baita geratzeko erabakia ere. Alde bate-
tik, baziren pasatze-txartela ordaintzeko dirua zutenak, galerak eragindako
herraz minduak, errepresaliak jasateko beldurra zutenak eta, are, beren lurrak
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guda gertatu zen eremuan izateagatik ondareetan kalte larriak izan zituztenak.
Beste alde batetik, ordea, joandakoek utzitako hutsunea baliatu zuten beren ego-
era hobetzeko, lurrak edo baserriak baitaratuz eta behargin faltak eragindako lan
premia eta soldata-igoerak probestuz. Industria-iraultzari dagokionez, lehenik eta
behin adierazi behar da ez dela azalpen egokia abiatze goiztiarrak azaltzeko, izan
ere, iraultzaren ondorioak 1860. urtea igarota iritsi ziren Pirinioen beste aldera.
Ondotik, aipatu behar da artisau batzuk herri handietan egiten zituzten salmentak
murriztu egin baziren ere, Euskal Herriaren barnean ez zela horrelakorik gertatu;
bestalde, hiri horietako artisau batzuk ziurtasunik gabeko etorkizuna begitantzen
zuten han baina, beren trebetasuna lagun, kapitalismoaren aurreko fasean zegoen
Amerikan diru asko irabaziko zutelako ustea zuten. Fase historiografiko horre-
tan, era berean, ez dira gutxietsi behar haien lanak utzitako zenbakiak. Etapa
koantitatiboa 70. eta 80. hamarkadetara iritsi bazen ere, 1960tik aurrera (lekuaren
arabera) historia ikusteko modu berriak garatu ziren. Gizarte arloa eta arlo eko-
nomikoa indarra hartzen hasi ziren, eta politika errealitate historikoaren beste
arlo bat gehiago izatera pasa zen. Horrekin batera, eta zenbaketa zahar eta berriei
esker, demografia aintzatesten hasi ziren, nagusiki immigrazioari buruzko lanak
lehenesten direlarik. Informazio-iturri berriak iritsi ziren (esate baterako, errol-
dak eta, beranduago, instituzioetako artxiboak, parrokietakoak, erregistro zibila,
mutualitate-laguntzarako elkarteak, bankuak, etab.), eta horiei esker, immigra-
zioari buruzko lanen zenbakiak azaleratu ahal izan ziren. Horrela, pentsaerari
buruzko lanak agertu ziren. Aldi berean, immigrazioaren fenomenoan irtete- eta
ailegatze-etapak bereizi ziren analitikoki (fenomenoak hobeto ulertze aldera).
Horrez gain, iritsitakoen artean gizarteratzea eta integrazioa neurtzen hasi ziren.
Rio de la Platako immigrazioa noiz iritsi zen neurtuko zela (etapa ezberdinetan
banatuz, goiztiarra eta berantiarra –edo masiboa-) esan bazen ere, iragarpenean
indar gehiago xahutu ziren azterketan baino. Hala, lan gehienak hiri handietan
burutu ziren eta 1880. urtetik aurrera. Iturrien eskuragarritasuna erabakigarria
izan zen aztertzeko hirien hautaketan. Ondoren, esparru teoriko eta eztabaida
samalda bat iritsi zen, Rio de la Platako immigrazioaren urrezko aroa zizelkatu
zuena. Arrazen gardentasuna vs aniztasun kulturala; migrazio-kateak; arrakasta
ala porrotak; identitate erregionalak; soziabilitate-espazioak; lidergo etnikoak,
etab. Begirada horiekin batera, xehetasunezko ikuspegi historikoak sortu ziren
berez. Ikuspegi horien xedea egunerokotasuna berregituratzea zen. Gainera,
ikuspegi horiei esker, erabakiak subjektuen eskuetan uzten ziren berriro eta
masetan baino erreparatzen ez zuen garai kuantitatiboko kopuruak elekatzen
zituzten diskurtsoak hautsi egiten ziren. Berriki, narrazioa, erabilerarik ez zuen
biografia eta, are, bizitzen inguruko istorioak agertokira atera dira berriro, agian
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eztabaidagai garrantzitsurik ez zegoelako, baina baita Berlingo murrua erori
ostean nabaritu zen eztabaida falta horren ondorioz, historialariek erreminta
zaharrak berreskuratu zituztelako artisautzara itzultzeko.

Edozein kasutan, euskaldun asko hemeretzigarren mendean eman zen migra-
zio-fenomeno batean murgildu ziren Espainia eta Frantziako nazionalitatez, sal-
buespenak salbuespen. Horien artean zegoen Victor Mendizabal. Argentina mun-
duko ekonomia kontzertuan txertatzeko fenomenoan haien parte hartzea garran-
tzitsua izan zen. Dena den, talde ugariagoak ere bazirenez, garrantzia hori ezku-
tuan geratu ere. Haatik, ikerlari euskaldun eta, orokorrean, amerikarrek ez diote
aparteko garrantzirik eman gai horri. Bestalde, ikerlari euskaldunek sakontasun
ezberdinez aztertu dituzte historiako etapa ezberdinak. Hurrengo orrialdeetan
ikusiko dugunez, migrazio-mugimenduak ez dira masiboki jorratu. Hala ere,
XIX. mendearen azken hamarkadetan zenbait garaikide jadanik ohartzen ziren
Amerika jomuga zuen euskaldun migrazioa hartzen ari zen garrantziaz. 1882an
gai horretan aitzindaritzat jo dezakegun obra agertu zen, Jose Cola y Goiti9 gas-
teiztarrarena, hain zuzen. Lan horren xedea, ordea, ez zen gaiari buruzko ezagu-
tza areagotzea. Aitzitik, helburua askoz ere enpirikoagoa zen: egunero hara
jotzen zuten ehunka gazteengan, etengabeko joana geldiarazteko eragin psikolo-
giko bat sorraraztea. Bere argudio nagusiak, gerora autore askok baliatu zutena10,
Euskal Herrian nahiz Nafarroan emigrazio arloko agenteek hedatu zuten espeku-
lazioarekin zuen lotura. Beranduxeago, Pierre Lhandek11 fenomenoaren lehen
datu estatistikoak plazaratu zituen. Mende honetako lehen urteetan Iparraldetik
XIX. mendean zehar Mundu Berri baterantz jo zuten euskaldunen kopuru izuga-
rria azaleratu zuen. Lhandek datu horietako asko Louis Etcheverry12 zuberotarra-
ren eskutik jaso zituen. Azken hori 1832-1891 bitartean Behe Pirinioetan gertatu-
tako emigrazioari buruzko liburuxka interesgarri baten egilea zen. Liburuxka
horretan, Etcheverryk ondorioztatzen zuenez, hirurogei urte horietan soilik,
100.000 baino gehiago izan ziren lurralde hartatik emigratu zutenak.

Ondoren, gaiari buruzko datu historiografikorik gabeko garai bat heldu zen,
1980. hamarkadako erdialdera arte gehiegi aldatu ez zena. Penintsula ukitzen zuen
Euskal Herriko lurren kasuan, arrazoiak, hein batean, mundu akademikoz aparteko
elementuekin du zerikusia. Esperatzekoa zen moduan, duela hogeita bost urte arte,
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aro frankista amaitu arte, ikerlariaren lana eta emaitzak ez ziren lortu zitezkeenak
izan. Baina une horretatik aurrera, arlo akademiko eta historiografikoan euskaldu-
nen historia berreskuratzeko premia hautematen da, batez ere, alde batera utzitako
XIX. eta XX: mendeen gainean. Aipagarria da, garai horretako lehen lanetako
batean, hau da, Oñatiko Artxibategiko Notario Protokoloak aintzat hartuz Maria
Pilar Pildain Salazarrek13 burututako lanean, 2.500 emigrante inguru jasotzen dire-
la, gehienak gipuzkoarrak. Halaber, Notario Protokoloak baliatuz (emigrazioaren
fenomenoa aztertzeko iturri aberats eta originalena bilakatzen dena), 1980ko
hamarkada hastean, Carlos Idoate Ezquietak14 emigrazio-mugimenduak Baztaneko
lurralde berezian (Nafarroa iparraldean) izan zuen eraginari buruzko xehetasunez-
ko azterketa bat burutu zuen. Bi lanek badute nolabaiteko lotura. Aurkezteko
modua, dokumentuen inbentario gisa, elementu bateratzailea bada ere, Pildain
Salazarren lanean deskribapen hutsetik haratago joan eta apur bat gehiago sakon-
tzeko asmoa antzematen da. Hala ere, zalantzarik gabe, bi lanak aurrerapausotzat
hartu behar dira euskal emigrazioaren gaiari buruz ekarpen gehiago egin ahal izate-
ko ezinbestez berreskuratzeko dokumentaziorekin lotuta. Garrantzitsua da uneoro
gogoan izatea jomugako lekuetara iristen ziren euskaldunak Espainiar eta Frantziar
gisa finkatzen zirela; ikuspegi horretatik, bi lan horiek nolabaiteko segurua dira,
etorkizunean Amerikara jo zuen euskal immigrazioari buruz egiten diren lanak
kontrolatzeko.

Apur bat beranduago, Arrieta Rodriguez15, hemeretzigarren mendean emigratu
zuten arabarrak aztertzeaz arduratu da; gure ustez, Amerika eta Euskaldunak Pro-
gramaren (Programa América y Los vascos) emaitza interesgarrienetako bat. Oro-
bat, garai berean eta, Euskal Herriari buruzko kontuak sakontasun gehiagoz azter-
tuz, Azcona Pastor, Garcia Albi eta Muru Rondaren lanak agertu ziren16. Bestalde,
azken urteetan badugu Alvarez Gilaren argitalpen interesgarririk ere. Lan horietan
euskal emigrazioa gai oso anitzekin lotzen da, esate baterako, erlijioarekin, identi-
tatearekin edo, are, iturrien problematika berreskuratzearekin ere17. Informazioa
areagotuz eta gainerako ikerlariek ahantzitako elementuak emanez, Fernandez de
Pinedok18, era berean, migrazio-prozesuaren beste alderdi batzuk berreraiki ditu.
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Aipatu behar da orain artean adierazitako lanak19 nolabait hirurogeita hama-
rreko hamarkadaren lehen erdian20, besteak beste, Euskal Herriko Artxibategiak
sistematizatzeko ahalegina egin zenean, pixkanaka azaleratuz joan ziren ikuspe-
gi berrietan oinarritzen zirela, nahiz eta artean emigrazioa ez izan ikergai nagu-
sia. Ekoizpena biderkatu egin zen eta azken hamarkadan ikuspegi berriak isla-
tzen zituzten artikuluz hornitutako aldizkariak agertu ziren, esate baterako, Bil-
duma, Sancho el Sabio eta Historia Contemporánea. Nafarroan, Príncipe de
Viana izenekoaren argitalpenetan gaiaren nahiz ikerketa-metodoaren aldetik
aldaketa antzeman zen. Hala, nabarmentzekoak dira xehetasunezko ikerketarako
joera, alderdi sozioekonomikoekiko kezka handiagoa eta, ikuspegi antropologi-
koago bati esker, datuen gainean subjektu historikoaren erreskatea.

Historiografiari dagokionez ere, badira Amerikara joandako euskaldunei
buruzko lanak. Dena den, zoritxarrez, gehienak esperientzia kolonialak dira21 eta
ez dute baliorik gure ikerketarako. Orobat, bada hemeretzigarren mendeko itsa-
soz bestaldeko emigrazioari buruzko argitalpenik ere. Dena den, oso urriak dira
eta, hain zuzen, horrexegatik zinez ezinbestekoak22. Salbuespenak salbuespen23,
aipatu lan gehienetan emigranteak masiboki behatzen dira (eskualdeen arteko
ezberdintasunetan arreta gehiegirik jarri gabe) eta immigrante bakoitzaren eraba-
ki indibidualerako tarterik ia utzi gabe. Lan horietan bidaia-agenteei edo Ameri-
kako gobernuei emandako paperak sekulako garrantzia hartzen du.
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19 Aipu interesgarri bat ikusteko Arrieta Rodriguez (1992), 33. orrialdea eta hurrengoak.
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Fernandez Alabadalejoren (1975) lanak. Ezin aipatu gabe utzi aro berri horretako aitzindarien
artean Douglass eta Bilbaoren (1986) lana, gaiaren ikerlari guztiontzako erreferente klasiko
bilakatuko zena.

21 Esate baterako, Ronald Escobedo Mansilla, Ana de Zaballa Beascoechea eta Oscar Alvarez
Gilak (Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua) egindako bilduma ezberdinen
edizioaz ari gara, 1996. urtean argitaratu zirenak. Emigrazioari eta Amerikan euskaldunek erai-
kitako gizarte-sareei buruzko liburukia salbuetsita, gainerakoek XVI-XVIII bitarteko mendee-
tan erreparatzen dute.

22 Virto Ibañezen (1991) lanak eta, era berean, Vazquez de Prada eta Amores Carredanok (1991)
egindako lanak nahiz Perez de San Romanenak (1989) aurrez, Pildain Salazar (1984), Fernan-
dez de Pinedo (1988 eta 1993), Azcona Pastor (1991) eta Azcona Pastor, Garcia Albi eta Muru
Rondarekin (1992) aipatutako ahalegin aitzindaria frogatzen dute.

23 Fernandez de Pinedo (1988-1993); Virto Ibañez (1991); Alvarez Gila (1993); Cava, Contreras
eta Perez (1992).



Euskal zonalde kontinentalean ekoizpena ez da horren ugaria; normala den
moduan, lan gehienak Frantziari buruzko azterketa handien baitan gordetzen
dira24. Hala ere, badira euskal emigrazioari buruzko autore garaikideek egindako
balio askoko lanak. Autore horien artean Paul Barrere (1842), Michel (1857) eta
Louis Etcheverry (1903) aipatu behar dira. Organismo ezberdinetako funtziona-
rioak ziren, emigrazioaren fenomenoarekin kezkatuta zeudenak eta, horrenbes-
tez, egoerari buruzko txostenak helarazten zitzaizkien. Hala, kritika egin zuten
eta, emigrazioa, garai ezberdinetan eta arrazoi edo kausen baitan banatzeko
aukera plazaratu zuten, egokiro. Ikusiko dugunez, txosten horietan iturrietan beti
agertzen ez diren fenomenoaren alderdiak aipatzen dira, esate baterako, familiar
izendatuak edo ekonomia eta tokiko gizartearen esparru ezberdinetan alderdi
horrek utzitako ondorioak. Lan horiek iturri arras aberatsak dira, bai mentalitate-
arekin lotutako alderdiak berreraikitzeko eta baita aipatu eragin familiar horrek
gainerako herritarrengan utzitako ondorioak zehazteko ere; soldatei buruzko
datuak eta bizitzaren kostuari dagozkionak ondoriozta daiteke, eta emigratuen
kopuruaren inguruko kalkuluak egin daitezke. Horiei mende amaierako behatzai-
leen ikuspuntua gaineratu behar zaie, besteak beste, Pierre Lhande (1910), H.
Lorin (1903) eta Pierre Barberen25 (1886) behatzaileena. Beste ekarpen batzue-
kin, esate baterako, Douglass eta Bilbaok egindako lan klasikotik hartutakoekin,
osatzen da Pirinioen bi aldeetara lekutzen zen gizarte hura berreskuratzeko gure
ahalegina. Rio de la Platan euskaldunek izandako esperientziak berreskuratzeko
zenbait lanetan abiapuntutik bertatik egiten zaie jarraipena immigranteei, izan
ere, 80/90 hamarkadaz geroztik haiek ekarritako ezagutza kulturala funtsezkoa
da finkapen berrian izan zituzten jarrera eta portaera jakin batzuk ulertzeko.26

Argentinan, arestian aipatu bezala, ekoizpen historiografian, 1880. urtea igaro
ostean iritsitako taldeei buruzko lanak dira nagusi. Lan horietan hiri-eremuetako
gizarteratze-integratze esperientziak berreskuratzeko xedea duten lanak nabar-
mentzen dira eta, orokorki, italiar eta espainiarrak aztergai dituztenak. Gure
kasuan hori garrantzitsua da, izan ere, zenbaitetan (garaiz iritsitako gutxienen tal-
dea eta barnealdeko lurretara jotzen duena) aitzindari lanak egingo ditugula esa-
nahi du. Euskaldunei gagozkiola, Argentinan ezinbestekoa da lanketa bi multzo
handitan banatzea. Alde batetik, euskaldunak aztergai hartzen dituzten eta histo-
riografiari dagokionez hutsalak direnak (nolabaiteko oinarri metodologikoa
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duten ikerketez ari gara). Nora Siegrist de Gentile eta Villar y Caviglia27 dira aipa-
tutakoaren bi salbuespen. Siegrist de Gentilek 1855. urteko Buenos Aireseko
Lehen Udal Erroldako Zentsu Zedula baliatuz Espainiako euskaldunei buruz egin-
dako ikerketan ekarpen handia egin zuen. Aurrerapauso handia da euskaldunek
Argentinan gizarteratu eta integratzeko izan zituzten esperientziak berreskuratzeari
dagokionez. Garai goiztiar batean, hots, 1855ean Espainiako taldearen barnean
zegoen euskaldun portzentajea ezagutzeaz gain (%16,85), taldearen osaerari
buruzko datuak eta okupazioarekin eta finkapenarekin lotutako hastapeneko zen-
bait joera ezagutu ditzakegu.

Obra orokor gisa, nahiz eta Hego Amerikara joandako euskaldunei buruzko atal
txiki bat baino ez duen barneratzen, arestian aipatutako eskuliburu klasikoa aipa
dezakegu, hau da, Douglass eta Bilbao egileena28 Argentinari buruzko orrialdeak
laburrak badira ere, kontuan hartzekoa da gizarteratze eta integratzeko esperientziei
buruz interpretazioan eman den aurrerapena. Autoreek behin eta berriz azpimarra-
tzen dute espainiar eta euskaldun kolonien etorrerak (Mundu Berrira) duten garran-
tzia hemeretzigarren mendeko immigrazioari buruzko hainbat alderdi ulertzeko.
Hori da, agian, gure ikerketari so, ekarpen garrantzitsuenetako bat. Lerroalde batzuk
atzera aipatzen genituen bi multzo horietako bigarrengoan euskaldunak zeharka
(beste talde batzuen artean eta portaera eredugarri bat aipatu edo alderaketa egiteko)
aipatzen dituzten lanak barneratzen dira. Zeberio eta Alvarez29 autoreek XX. men-
dearen hastapenean Buenos Aireseko hegoaldean kokatutako europar nekazariei
buruz egindako lanean euskaldunen portzentaje adierazgarriak ageri dira, bereziki,
Tres Arroyos hiriaren azterketan. Lan horri esker, mendearen hastapeneko immigra-
zioari eta lurraren lanketari buruzko ezagutza areagotu egin da hainbat alderditan.
Adibide batera, zalantzan jartzen du ikuspegi klasikoa, zeinaren arabera joan den
mendea amaitu ahala lurra lantzeko aukerak murritzagoak ziren. Horrez gain, alo-
kairuen ezegonkortasunari buruzko zalantzak azaleratzen ditu. 1880-90 hamarkaden
aurretiko egoera berezia zalantzan jartzeke, lan horretan agerian geratzen da mende-
aren amaieran eta hurrengo mendeko lehen hamarkadetan, artean, immigrante asko
jabedun bilakatu ahal izan zirela (horien artean euskaldun asko).
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esate baterako, migrazio-katearen, endogamiaren eta aipagai diren fenomenoekin lotutako beste
batzuen inguruan.

29 Zeberio eta Alvarez (1991: 57-86).



Hernan Oteroren lanetan ere30 euskaldunen portzentaje adierazgarriak aipa-
tzen dira. Horien artean aipatu behar da 1850-1914 bitartean Tandilen kokatutako
frantziar familiak berregituratzetik abiatuz endogamiaren ikuspegi kritikoa bar-
neratzen duena, baina, batez ere, Tandilen lekututako frantziar immigrazioari
buruzko ikerketa. Abizenen metodoa aplikatuz ebaluatu ostean, euskaldunak
laginaren %54,3 osatzen dute. Bestalde, eskualde-jatorri zehatzaren arabera, por-
tzentaje hori %72,6koa da. Oteroren ikerketa kuantitatiboki paregabea izateaz
gain (gainera azalpen ugari barneratzen ditu), irizpide metodologiko eta teoriko-
ei so ere ekarpen handikoa da, izan ere, ezbaian jartzen ditu prozedura tradizio-
nalak, gizarteratze-esperientziari buruz ondorio eztabaidagarriak uzten zituzte-
nak. Bestalde, Carina Frid de Silbersteinek ere31, euskaldunek baliatutako sareak
hartzen ditu adibide modura, Rosarion eta Santa Fe probintziaren hegoaldera
Espainiako eskualdeetako taldeetan garatutako espezializazio profesionala azter-
tzean (1890-1930).

Bigarren multzoko lan horietan azpimultzo bat egin daiteke, espainiarren por-
taerari buruzko azterketa orokorrean euskaldunak barneratzen dituztenak. Nor-
berto Marquiegui32 ikerlariaren kasua da horren erakusle, Lujaneko Espainiako
immigrazioa aztertzean, 1880-1920. Gauza bera esan daiteke Jose Moyak33 egin-
dako lanen inguruan, Buenos Aireseko immigrazio espainiarra aztertzeko itu-
rriak behatzen dituelarik edo XIX. mendean eta XX. mendearen hastapenean
Argentinan Espainiako immigranteekiko zegoen jarrera aztertzean; interesgarria
eta polemiko da, izan ere, eliteko tokikoen lur-jabeengandik euskaldunekiko
“tratu ezberdin bat” egon zela aipatzen du, gainerako espainiarrekin edo beste
eskualde-talde edo nazio batzuekin alderatuta. Berriki Moyak, Buenos Aireseko
immigrazio espainiarrari buruzko lan handiago bat agertu da, 1850-1930 epeal-
dia hartzen duena. Lan hori34 euskaldunen aparteko alderaketa erakusten duten
lanen froga argi bat da. Liliana Da Orden35 ikerlariak ere euskaldunen esperien-
tziak barneratu zituen 1897-1930 epealdian Mar del Platako festa herrikoiak eta
agintaritza etniko jakin baten finkapena aztertzen dituelarik. Halaber, okupazio-
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mugikortasunari eta hiri-hedapenari buruzko lanean ere euskaldunak aitzakotzat
hartu zituen: Mar del Platako espainiarren kasua aztertzean, epealdi bera hartzen
duena. Lan horiekin batera, badira orokorki espainiar immigranteek (horien arte-
an euskaldunak izanik) Argentinako lurretan izandako esperientziak jasotzen ez
dituzten beste zenbait ere. Horiek penintsulatik egindako bidaia dute aztergai,
abiatze hori, hain zuzen. Nicolas Sanchez Albornozen36 bilduma klasikoan era-
kutsi nahi dugunaren zenbait adibide jasotzen dira. Cesar Yañez Gallardok
(1989)37, Argentina jomuga-herrialde gisa hartuz egiten duen lanean 1860-1930
bitarteko espainiar immigrazioa behatzerakoan, logikoa den moduan, aintzako-
tzat hartzen ditu euskaldunak, eta baita Blanca Sanchez Alonsok ere.

Sekzio hau amaitu aurretik derrigorrez aipatu behar dugu Eusko Jaurlaritzak
Urazandi Bildumaren (Colección Urazandi) edizioarekin egindako lan eskerga.
Lan hori 2003ko uztailean argitaratu zen eta 15 liburuki zituen. Egun bilduma are-
agotu egin da eta dagoeneko 25 liburukik osatzen dute38. Bilduma horretan, kalita-
te eta zorroztasun ezberdinez, herrialde jakin batzuetarako euskaldunen migrazio-
esperientziak jasotzen dira eta baita entzute handiko instituzio euskaldunak ere.
Ekarpen itzela da euskal diaspora ezagutzeko, izan ere, orrialde asko pertsona hel-
duen kontakizunekin osatzen dira. Gainera, egoera oso txarrean dauden dokumen-
tuak baliatzen dira, desagertzeko zorian daudenak. Eusko Jaurlaritzak datu horiek
digitalizatzeko lanari ekin dio. Zeregin hori funtsezkoa da dokumentu horiek eta
beste zenbait betiko gordeta izate aldera. Berriki, Marcelino Irianni39 eta Hernan
Oterok40 penintsulako euskaldunek eta iparraldeko euskaldunek Rio de la Plata
inguruan izandako esperientziak laburbiltzen dituzten obra bana burutu dute.

Sintesi historiografiko labur horrek oso gutxi ikertutako eskualdeko talde etni-
ko baten aurrean gaudelako ohartarazpena egiten digu historialarioi. Gainera, aka-
demikoki kalitate ezberdineko lanak kontsultatzeke daudela erakusten du. Ez dago
errepikatu beharrik euskaldunei buruz taxututako testu asko kolektibo horretako
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39 Irianni Zalakain (2010).
40 Otero (2012).



pertsonek egindakoak direla (euskal etxeetan) eta, horrenbestez, lan arras subjekti-
boak dira. Herri gutxik izan dute (eta gaia jorratu duten ikerlariek hala sufritu dute)
euskaldunek izan duten sona eta estereotipoa, irmoa, moldatzen zaila, dagoeneko
sendotuta dagoen eta aldaketarik onartzen ez duen buztina bailitzan, nahiz eta iker-
keta berriek baduten aldaketa horren premia. Euskaldunen abiatze garaiko eta Rio
de la Platan izandako esperientziari buruzko historiografia-aipu txiki eta osatugabe
horrekin ideiez, dokumentuz, kontzeptuz eta migrazio-fenomenoa behatzeko alter-
natiba ezberdinez beteriko karpeta bat jarri dugu mahai gainean, helburu bakar
batekin: aztergai dugun epealdi luzea ulertzea beste gai baten modura, ia ez bai-
tzaio aitorpenik onartzen, baso barrenean ezkutuan geratu baitzen. Victor Mendiza-
bal eta bestelako lider etniko batzuk aro historiografiko ezberdinetan egon baziren
ere, zenbaitetan migratzaile soil gisa, gizartean txertatuz eta integratuz edo itzuliz,
zenbakien ikuspegi lauso batean galdurik. Beste zenbaitetan elite politiko edo agin-
taritzako eliteekin lotuta ere ageri dira, baina begirada instituzional eta egiturazko
baten miran, eta ez betaurreko nominal eta antropologiko baten ikusmiran.
1990eko hamarkada iritsi bitartean zuhaitza ez zen ikusi ahal baso horretan. Horre-
kin batera, agertu ziren xehetasunezko azterketa, talde edo subjektu historiko
nabarmenei41 egindako jarraipena, biografia soziala, eguneroko bizimodua42 eta
Berlineko murrua erori ostean gure baitan agertu ziren bestelako saiakera metodo-
logikoak. Horri guztiorri esker, datuen nahaspila antolatu ahal izan dugu, bilatzen
genuen espeziea aurkitzeko. Ez da kasualitatea izango, apika, Mendizabal abizena-
ren esanahia, hots, mendi zabala.

2.2.- Argentinara joandako euskaldunak ikertzeko iturriak. Metodoak
eta helburuak

Euskaldunak Argentinan modu sakabanatuan finkatu zen talde nazional gisa
agertzen dira; hala, ez ziren soilik Rio de la Platako itsasertzean zehar barreiatu,
izan ere, beste probintzia batzuetara ere iritsi ziren, kopuru murritzagoan bazen
ere; han erabiltzeko dokumentazioa anitza da, baina sekula ez ugaria. 1840/80
epealdiari dagozkion prozesuak nagusiki Zentsu Zedulei, Bueno Aireseko Udal
Erroldari (1855) eta Lehen Errolda Nazionalari (1869) esker berreskuratu ahal
izan dira. Dena den, informazio hori beste iturri batzuekin osatu eta erkatu da
kuantitatiboki nahiz kualitatiboki, esate baterako, Estatistika Erregistroekin,
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41 Irianni Zalakain (1996: 85-110).
42 Ikuspegi horien gaineko adibideak ikusteko, kontsultatu Irianni Zalakain (2002: 191-207; 2009:
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zonaldeko Ezkontza Erregistroekin, Udal lurren entregei buruzko Liburuarekin,
Katastroko dokumentazioarekin, Merkatarien Erregistroekin, Parrokietako Erre-
gistroekin edota Ondorengotzei buruzko dokumentazioekin. Zentsu Zedulei
buruzko lana halako ikerketetarako ezinbestekoa bada ere, arazo eta eragozpenak
ez dira falta. Atzerritarren jatorrizko probintziari buruzko datuen gabezia eta
“inprobisatutako” zentsu-egileen aldetiko komatxoen gehiegizko erabilpena dira,
apika agerikoenak. Haatik, lanbide, jabedun, adreilu-egile, merkatari edota langi-
leei buruzko aipamenetan agertzen den anbiguotasuna ere nahasgarria da. Horre-
la, egindako lana berreskuratzeko lana zailtzeaz gain, merkataritza-jabedun edo
langile kategoria zehaztea ere nekeza suertatzen da. Peoi edo jornalariaren kate-
goriak ere nahasi samarrak dira eta, gainera, horiekin batera beste hainbat datu
agertzen dira, esaterako, landa- edo hiri-kuartela; era berean, abeltzain edo adrei-
lu-egile baten ondoan agertzen dira, zenbaitetan zuzenketa gisa agertzen direla-
rik. Horrez gain, familia bateko zein besteko kideen arteko muga zehatzak edo
banaketak falta dira; etxe bakoitzaren galdeketan hurrenkera sistematiko baten
gabezia hautematen da; familia-atomizazioa ere ikusten da, izan ere, etxebizitze-
tako nahiz lanlekuetako erroldetan sartzen dira.

Zentsu Zedulen koadernotxo bakoitzaren hastapenean oharrak eta erroldatze-
ko modua adierazten dira. Horiei erreparatuz, datu horiekin lotutako zenbait
joera eta ezaugarri uler daitezke.

“El empadronador lo primero que hará al llegar a una casa, después de hacerse cono-
cer, es leer al dueño, jefe o principal, el artículo que sigue de la organización del Censo:
Art. 45: Los particulares son también responsables por los hechos que oculten o falseen,
y podrán ser acusados de sus faltas por los empadronadores se sección u otros particu-
lares, ante la autoridad judicial o policial más inmediata; sufriendo la pena de multa no
menor de dos pesos, ni mayor de veinte pesos fuertes; o en su defecto arresto entre quin-
ce y noventa días, a más de publicarse sus nombres, falta y pena”43

Pentsatu behar da erroldatutako pertsona gehienak kanpotik edo beste probin-
tzia batetik etorritakoak zirela, askotan agiririk gabeak eta galdetegian erabiltzen
zen hizkuntza ulertzeko zailtasunak zituztenak. Horrek azaltzen du, neurri bate-
an, zergatik aurkitzen den lanik gabeko horren jende gutxi, alfertzat edo, besterik
gabe, susmagarritzat hartzearen beldurragatik ziurrenera. Aurrerago, seigarrengo
adierazian, erroldaren arduradunak pertsona bakoitzari galdeketa egin beharko
dio hauei buruz:
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“su profesión, oficio, etc..., y pondrá cuál sea la de cada individuo; y si este tiene dos,
pondrá la más importante o la que ejerce preferentemente”44

Horrek badu bere arrazoia, beste iturri batzuetan (esaterako, biografietan) lan-
den jabe ziren merkatariak, nekazaritza-ekoizpen baten jabe ziren hotelariak
edota tamberoak45 ziren nekazariak agertzen zirela, alegia. Hori oso garrantzitsua
baita euskaldunen integrazio ekonomikoa aztertzerakoan. Hala eta guztiz ere,
Zentsu Zedulek badituzte beste abantaila batzuk eta immigranteen mundua
(dagoeneko ez isolatuta, baizik eta testuinguru sozioekonomiko zabalago baten
barnean) berreskuratzeko iturri nagusienetakoa dira oraindik.

Hori dela eta, 1880/1920 epealdiari dagokionez ere, Bigarren Errolda Nazio-
nalean (1895) barneratzen den informazioa funtsezkoa da. Lehen Errolda Nazio-
nalarekin lortutako aurrerapenei esker, kasu indibidualen jarraipena egiteko
aukera dago; gainera, besteak beste, taldeek duten lan-joera, finkapena eta bizite-
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gia edota taldearen ezaugarriak ere azter daitezke. Epealdi horri dagozkion itu-
rriak askoz ere gehiago eta aberatsagoak dira. Udal-dokumentazioa (katastrokoa,
udal-aktak, komertzioa); elkarrizketak (nagusiki ondorengoei eginak); egunka-
riak; argazkiak eta merkataritza-liburuak; horri guztiorri esker, protagonisten
eszenarioa berreraiki dezakegu.

Lanaren bilaketan izan zezaketen zortea alde batera utzita, immigranteek une-
ren batean itzultzea edo leku berean behin betikoz integratzea erabaki beharko
zuten. Sarritan, naturalki hartzen zen erabaki hori. Gai polemikoa da eta, zalan-
tzarik gabe, zeresan asko dago oraindik. Lehen begi kolpean, badirudi euskaldu-
nak endogamia irlandarretik urrun kokatzen direla. Espainia eta Frantziako espe-
rientzietatik gertuago lekutzen dira. Uste dugu talde horren gizarteratzea ez zela
oso traumatiko izan eta asimilazio azkar baterantz jo zutela, komunitateko per-
tsona nabarmen batzuk bateratzeko saiakuntzak egin bazituzten ere. Hala ere,
gainerako herritarrengandik bereizten zituzten ikur eta azturak mantendu zituz-
ten; elementu horiek, asimilazioan kalterik eragin gabe, lagungarri ziren kolekti-
botasun irudi jakin bat eratzeko, bai euskaldunentzat eurentzat baina, batez ere,
gizartearentzat orokorrean46. 

Esperientzia horiek berreraikitzeko asko dira eskuragarri dauden informazio-
iturriak eta, hein handi batean, gizarteratzea berreraikitzeko erabili ditugun berak
dira. Zentsu Zedulekin batera, Parrokietako Erregistroak, Testamentuak, udal-
aktak edota egunkariak ageri dira. Euskaldunen kasuan datuen erkaketa egiteko
datu horiek sistematikoki antolatzeko lanketa bereziki konplexua da, izan ere,
jakina denez, talde hori Espainia eta Frantziako nazionalitateen baitan agertzen
da finkaturik. Horrek gehiago zailtzen du integrazioaren azterketa txertatzearena
baino, izan ere, “beste” migrazio-talde batzuenak ziren, baina epealdiaren zati
handi batean berezkotzat zituzten Instituzioetan parte hartzen zuen kolektibo bat
berreraikitzeko ahalegina egin behar dugu; eta, aldi berean, gizarteak eta, euskal-
dunek eurek, kolektibo hori nola ikusten zuten ebazten saiatu behar gara.

Hain zuzen, aztergai dugun hego-ekialdeko zerrendan euskaldunen ezauga-
rriak doitzeko irizpideei dagokionez, bizitza materialean eta portaera nahiz iku-
rretan eragina duten Ozeano Atlantikoaz haraindiko transferentzia kulturalerako
mekanismoak arreta handiz aztertuko ditugu. Argudioetan indar handia izango
dute herri horren tradizio produktibo, sozial eta kulturalarekin jarraitu ala hautsi
izanak izan dezakeen garrantziarekin lotutako alderdiek. Ildo horretatik, kultura
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arloan jarraipenak zilegiago dirudi ekonomia edo ekoizpen arloan baino. 1900.
urte inguruan Rio de la Platan zegoen errealitatea ezagutzeko, ezinbestekoa da
euskaldunek Hego Amerikako lurretan zituzten lan-joerak barneratzen dituen
errepaso bat egitea. Bazen barnealdera joan eta bertan landa-bizimoduan murgil-
tzeko joera bat eta ez da kasualitatea garai hartan joera horrek muga bat izatea.
Gainera, herrialdearen hiriburua ezohiko hazkundea ari zen bizitzen eta horrek
abagune anitz ematen zituen. Egoera horretan, hiriburuaren ingurumarian gero
eta handiagoa zen euskal komunitatea ari zen egonkortzen. Gauza bera gertatzen
zen nazionalitate handiagoekin, esate baterako, espainiar eta italiarrekin. Euskal-
dunek abeltzain profila eraiki zuten ardura handiz eta, aldeko egoera lagun, gure
egunetara iritsi zen profil hori. Hala ere, profilak nolabaiteko atzerapena jasan
zuen eta iristen ziren euskaldun berriak lan aniztasun nahaspilatsu batean murgil-
tzen ziren. Modu horretan, itxura batean, 1840an hasitako joera hura indarra gal-
tzen ari zen. Hiria ez zegoen horrenbeste immigrante hartzeko prest, ez zegoen
horiek lekutzeko adina ostatu. Denbora askoan igarobide gisa funtzionatu zuen
hiriak eta, horrez gain, 1880. urtean Estatua herrialdea gobernatzen hasi zen.
Horren ondorioz, komentu txiki asko eta egoera deserosoak sorrarazten zituzten
ostatu-mota batzuk hedatu ziren. Egoera horretan, ordura arte lan arloan nahiz
sozialki beste nazionalitate batzuen aurrean euskaldunak lehenetsiz, natiboek eta
agintariek ahalbidetutako euskaldunaren estereotipoa lausotzen ari zen. Euskal
Echea hortxe sortu zen, ekaitzaren erdian, zeina ez zen berehalakoan itzali eta
Rio de la Plataraino ere iritsi zen. Ezinbestekoa zen itsasargi pare bat berehala
altxatzea, noraezean zebiltzan itsasontziak portu egokira bideratzeko. Mendiza-
balek, beste ameslari batzuekin batera, bere errutina eta kezka pertsonalak alde
batera uztea lortu zituen, arribatze-guneetan iparra galduta zebiltzan euskaldu-
nentzat polo zentripetu baten funtzioa izango lukeen instituzio bat eraikitzea derri-
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gorrezkoa zela asmatzeko. Horri esker, besteak beste, familiarik gabe edo ekono-
mia aldetik urritasunean ziren aitonei babesa eman ahal izango zitzaien eta iritsi
berriei eta leku berrian jaiotako euskaldun seme-alabei abeltzainaren lanbidea
eman ahal izango zitzaien Llavalloleko ikastegien bidez. Kaputxinoek eta karitate-
damek, defentsa zibileko sorosle edo kide egiazkoak bailiran, lan arloan zorionik
izan ez zuten aberkideen gaitzak sendatzen saiatuko ziren eskean hasi ez zitezen.

2.3.- Bitxikeriak euskaldun immigranteen ikerketan
Beste behin migrazio-fenomeno euskalduna berreskuratzeko erabilgarri den

dokumentazioa aipatuko dugu. Dena den, gure ikergaia eta fenomenoaren barne-
ko problematika espezifiko bat (lidergoa, instituzionaltasun etnikoa eta identitate
baten eraketa) garatzea ahalbidetuko digun hartan jarriko dugu arreta. Ez dugu
ahantziko euskal migrazio-fluxuaren gainean begirada zabalago bat izateak,
talde-joera batzuk aintzat hartzea bezalaxe, liderrak kolektibotasun jakin bateko
“itsasargi” bilakatzeko garatu behar dituen estrategiak ulertzeko lana nabarmen
erraztuko digula.

Aipatu dugun moduan, euskaldunen ikerketari dagokionez iturriak ez dira
eskuzabalak, aitzitik, nekez erakusten dira euskaldunak zuzenean. Euskaldunei
buruzko edozein fenomeno historiko berregituratzea lan nekeza da eta hutsegite-
rako tarte ukaezina utzi behar duena. Espainia edo Frantziako47 nazionalitateen
baitan finkatu zirenez, ezinbestekoa da abizenen araberako hautaketa; hala ere,
amaiera kopuru mugatua ezaugarria duen euskal abizenaren berezitasunak lan
hori errazten du nolabait. Are gehiago, Zentsu Zedulen edo parrokietako erregis-
troen kasuan, Espainiako edo Frantziako nazionalitateen baitakotzat hartzeko
datuetan ikus daitekeen ziurtasun-portzentajea aintzat hartuz.48

Zenbait salbuespen badiren arren, esaterako, 1855eko Bueno Aireseko Udal
Errolda, orokorrean zoritxarrez ez dugu immigranteak jatorriz zein probintzia
edo eskualdekoak ziren azaltzen duten daturik. Zentsuaren arduradunek natiboei
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47 Euskaldunek nazionalitate horien gainean egindako balizko deklarazioari, gaiari buruz zentsu-
egile eta langileei emandako jarraibide espezifikoak gaineratu behar zaizkie. Adibide gisa,
Bidaiaren Sarrera eta Irteerako Paper-sortan aurkitutako aipua ekarriko dugu hona, 1841-1860
(AGN): “Que se tenga cuidado, cuando se presenten Bascos, el ver los que son Bascos Españo-
les ó Bascos Franceses, para anotar los españoles como españoles y los franceses como france-
ses“. Amerikako euskaldunen ikerketak baitaratzen dituen aukera eta zailtasunen inguruko ikus-
mira bat izateko ikus Douglass eta Bilbao (1986).

48 Lopez Mendizabal (1943); Uriarte (1917).



eskatu behar zieten datu hori. Edozein modutan, datu nominalak jatorrizko
eskualdeari dagozkion datuekin erka zitezkeenean, Oterok49 arestian aipatu beza-
la, abizenen zutabearen gaineko ebaluazioari arreta gutxitzen zitzaion. Horrek
zera ondorioztatzen du, gure ikerketa euskaldunei buruzko egiazko unibertsotik
urrun garatuko dela. Sekula ez zaie gehiegizko balioa emango.

Ikergai diren norbanakoen probintzia-erreferentzia bezala, euskaldun gaia
lantzen dugun ikerlariok badakigu, zenbaitetan, abizena izan arren nazionalitate-
aren kolaborazio baliozkorik ez dugula izango. Hori, gehienbat, egunkarietan,
bidaia-oroitzapenetan edo oroitzapen garaikideetan, Kontabilitate-liburuetan eta
ekoizle- edo merkatari-gidetan gertatzen da; kasu horietan 1895. urtera arteko
zentsu-erreferentziak ditugu eskuragarri, zuzentzaile interesgarri bezain urri
modura.50 Testuingurua izan ohi da urreratzeko beste mekanismo bat. Orobat,
kasu zehatz batzuetan, pertsonaren izenetako bat faktore erabakigarri bilaka dai-
teke. Milaka kasu aztertu ostean, esperientzia lagun, badakigu zalantzazko
kasuak agertzen direnean, arreta berezia eskaini behar zaiela, besteak beste, Fer-
min, Micaela, Bautista eta Anita izena duten pertsonei. Bada euskaldunen bila-
ketan (ur sakonetan ibiltzera ohituak gara immigrante hauen bilaketan) murgildu
garenontzako lasaigarria den zerbait. Zenbakiak emateko joeragatik Buenos
Aireseko probintzian hautematen dugun euskaldun kopurua egiazko kopurutik
beherakoa da, izan ere, ezarritako arauarekin bat datozen nazionalitate eta abize-
na duen euskalduna nekez pasatuko zaigu oharkabean, baina ezinezkoa da beste
jatorri bateko ezaugarriak dituen abizena duen euskalduna hautematea.51
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49 Erabiltzen den laginean, euskaldunak hautemateko abizenen metodoari jarraituz eskuratzen
duen portzentajea %54,3koa da eta jatorrizko eskualde zehatza ebaluatuz portzentaje hori
%72,6koa da. Otero (1992: 79-106).

50 Zenbait kasutan, esate baterako, Tandil hirian, elkarrizketatu edo ondorengoen oroipena balia
dezakegu, zalantzak argitzeko lagungarri direnak. Formalki soilik hamabi pertsona inguru elka-
rrizketatu badira ere, ikerketa garatu den bitartean informalki kontsultatutako pertsona kopurua,
nagusiki Tandileko Euskal Zentroarekin lotura zutenak, askoz ere handiagoa da. Immigrante
haien ondorengoei garai eta lanbide ezberdinen inguruko kontsulta etengabea egiteaz gain,
dokumentazioan agertzen diren zalantzazko familia-jatorri eta abizenei buruzko kontsulta (adi-
bidez, Ramirez edota Lopez de Armentia, zeintzuk gaztelaniaz ematen diren Nafarroa eta Ara-
bako familien kasuan) ere burutu da.

51 Esate baterako, Martinez, Lopez, Garcia eta beste hainbat ez dira euskalduntzat jo gure ikerke-
tan, nahiz eta litekeena den euskal jatorria izatea (Espainian zeharreko migrazioen ondorioz),
kasu batzuetan Barracaseko Zentsu Zeduletan ikusi ahal izan dugunez (1855eko udal-erroldari
dagozkionak), izan ere, ezohikoa den arren, jatorrizko nazionalitate eta probintzia agertzen da
bertan.



Hori dela eta, ezinbestekoa da hastapenetik gure aztergaiaren identitatea argi-
tzea. Beste gauza batzuen artean, azterketak iraungo duen denboran zehar alda-
ketak izango direlako horri dagokionez. Euskalduna da berreskuratu nahi dugun
subjektu historikoa eta legearen ikuspuntutik (nahiz eta kolektiboaren barnean
identitate hori beste bat izan daitekeen) euskaldunak espainiar eta frantziarren
artean banatzen dira. Hori horrela da argi eta garbi, izan ere, aztertzen den epeal-
di osoan zehar euskaldunen lurraldea Estatu Nazional baten zein bestearen baita-
ko Probintzia edo Departamendutan banatzen da. Gainera, 1885/90 arte euskal-
dunek ez zuten aipatu estatuez aparteko kidetasun nazional sentimendu argirik.
Hori argiago geratzen da eskualde kontinentalean hainbat arrazoi zirela medio,
esate baterako, kokapen geografikoarengatik, Foruen aferagatik edota aipatu
Estatuek agindutako politika bereizgarriengatik. Aztergai dugun epealdian,
Espainian, Espainiako Estatuaren baitako lau probintzietan banatzen da euskal-
dunek okupatutako lurraldea, hots, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa (zen-
baitetan baskongadoak izendatzen badira ere); Frantzian, berriz, euskaldunek
okupatutako hiru probintziak (Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoa) Behe Piri-
nioen Departamenduan barneratu ziren Biarnorekin batera. Horrek azaltzen du,
behin Argentinako lurretara iritsita eta, nagusiki, Buenos Aireseko probintzian,
zergatik parte hartzen zuten euskaldunek espainiar edo frantziarrekin batera ins-
tituzio edo ekitaldi jakin batzuetan.

Baina hasieran aipatu bezala, euskaldunen “sasi-identitate” hori ageriagoa da
XIX. mendea igarotzen den heinean. Euskaldunak estaturik gabeko herri edo
nazio baten adibide nahasgarri dira. Hain zuzen, lurralde-kidetasuna eta kideta-
sun instituzional autonomoa nahikoa berriak badira ere, Espainiaz “aparteko”
(eta neurri txikiagoan Frantziaz aparteko) talde bateko kidetasun sentimendua,
migrazio-fenomenoa garatzearekin batera indartu zen. Nolabait esan daiteke eus-
kal immigranteak funtsezko zutabe eta aurrekari izan zirela XIX. mendearen
azken hamarkadetan Sabino de Aranaren ideia nazionalistak sor zitezen. Biga-
rren karlistadaren porrotaren ostean (gainera foruak galduta eta derrigorrezko
soldaduska ezarrita, eta Arana azaltzen delarik) aberritik urrun ernamuindu ziren
zenbait prozesu elkartu egin ziren euskal identitatea sendotzeko.

XIX. mendearen azken laurdenetik hasita eta, era ageriagoan hurrengo men-
dearen lehen hamarkadetan, instituzio espainiar eta frantziar eta, beranduago,
euskaldunen eskutik tipulari geruzak kentzen has gintezke, ahalik eta azkenean
hezur-haragizko norbanakoen aurrean geratu arte, protagonisten aurrean geratu
arte, jendetzatik nabarmentzen diren pertsonen aurrean. Euskal instituzio, mutua-
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litate, banku, klub eta zentroetako liburuak kolektiboen sakonera iristea ahalbi-
detzen diguten pasabidea dira.

1870eko hamarkadaz geroztik lehen euskal zentroak sortu ziren Buenos Aires
eta Montevideon. Fenomeno hori hiri handietan soilik gertatu zen mende horre-
tan. Argentinako barnealdeko lurretan euskaldunen kolektiboa ez zegoen horren
politizatua eta azkarrago integratu zen. Dena den, elkarturik mantendu ziren eus-
kaldunak bitartekari lanak egingo zituen instituziorik gabe, nahiz eta, ziurrenera,
XX. mendearen lehen hamarkadetaraino frantziar eta espainiarrengandik gertua-
go ibili, zehazki esatera, 1940eko hamarkadan erbesteratuak iritsi ziren arte. Eus-
kal Echea babes-etxe eta ikastetxea izan zen munduaren erraietatik azaleratzen
ari ziren arazoak arintzeko sortutako instituzioetako bat. Han agertu zen, sendo,
Victor Mendizabal, zurrunbiloaren nahasmenean baina kolektiboa tontorretik
behatzen duen enborraren pare.
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3.

MILAKA ABIATZE, EHUNKA ARRAZOI

Orain arte immigrazioaren fenomenoa pieza bat bailitzan ikusi dugu. Era
berean, garai bakoitzean ikerlariek egindako urreratze ahaleginak eta esperien-
tzia horiek berreskuratzeko eskuragarri zeuden iturriak ikusi ditugu. Pieza hori
analitikoki atomizatzeko unea da, nahiz eta momentuz ez dugun begirada
mikroskopikorik emango. Modu horretan, aro handi bakoitzean gertatutakoa
hobeto ulertu ahal izango dugu. Oraindik baliagarri zaigu Europa eta Amerika
banatzen dituen ikuskera geografiko klasikoa, nahiz eta badakigun Asiatik ere
migrazioak egon zirela eta baita beste hainbat lekutatik ere, esate baterako, Aus-
traliatik. Victor Mendizabal immigrante bat gehiago izan zen 60 milioi pertsonak
osatutako multzo heterogeneo baten barruan. Multzo horretan ia adin-tarte guz-
tietako gizon nahiz emakumeak barneratzen ziren. Hala, erlijio, lanbide, motiba-
zio eta itxaropen ezberdinak batzen ziren multzoan.

3.1.- Europa. Abiapuntua
Europa kontinente handia da, xehetasunez aztertzeko modukoa; are gehiago,

herrialde edo eskualde bakoitzaren barnean ere izan ziren aldeak migrazioari
dagokionez; hori gutxi ez eta, migrazio-fenomenoa erabat aldatu da irauten duen
ia 80 urte horietan: alde batetik, leku bakoitzeko baldintza sozial, ekonomiko,
politiko eta demografikoak aldatu egiten direlako eta, beste alde batetik, garraioa
hobetu eta pasatze-txartelen prezioak jaitsi egiten direlako. Halaber, Amerikara
immigranteak iritsi ahala, motibazioak aldatu egiten dira. Kontua are gehiago
korapilatze aldera, esan dezagun azken 40 urtetan ehunka teoria luzatu direla
abiatze horien inguruan. Hori esanda, eskolaren amaieran ez dugu deus jakingo
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Amerikara joandako europarrei buruz edo, are okerrago, aurrez genituen oina-
rrizko ezagutzekin baino nahastuago egongo gara.

Lan aitzindari gehienetan irteera horien eragile gisa industria-iraultza aipa-
tzen zen, aurrez zegoen guztia eramango zuen haizea bailitzan, landa-eremuan
lan egiten zuen jendea hirietara kanporatuz, nahiz eta jomugan ez egon guztiak
hartzeko adina fabrika. Iraultza edo izurritea sortzeko moduko egoera sozialki
arintzeko xedez, gobernuek manipulatu egiten zuten herritargoa leku hutsetara
joan zitezen, adibidez, Amerikara. Partzialki okerra den ikuspuntu horretatik
abiatuz (aurrerago argituko duguna), demografiaren jaitsiera hori azaltzeko arra-
zoi eta motibazioak zerrendatzeko joera zegoen (orokortuz eta, gehienetan, den-
boraren faktorea aintzat hartu gabe).

Juan Oddoneren52 liburuan, sekulako adibidea ez bada ere, ezaugarri historio-
grafiko horietako zenbait jasotzen dira. Autoreak Europako egoera azaltzeko,
besteak beste, aldaketa teknologikoak, garraiobideen iraultza, industriaren gara-
pena, urbanizazio bizkorra, nekazaritza tradizionalaren krisia eta nekazaritza
komertzialaren agerpena nabarmentzen ditu bertan. Argi dago fenomeno eta pro-
zesu horiek eragin nabaria izan zutela emigrazioan. Dena den, xehetasun gehia-
goz (denboran eta espazioan) behatzen badugu, azalpenean hutsune handiak hau-
tematen dira.

Era berean, arras nabarmena izan zen hedapen demografikoa aipatzen du.
1815. urtean Europak 200 milioi biztanle zituen eta 1914. urtean 460 milioi. Nor
ez da ohartzen zenbaki horiek bazutela bere garrantzia prozesuaren azalpenean?
Bada, demografiari buruzko alderdien inguruan (eta beste alderdi batzuen ingu-
ruan) egun egiten diren azterketei erreparatzen diegunean, ikusiko dugu irteera
masiboen abiapuntu diren guneak ez datozela beti (zenbaitetan bai) bat biztanle-
riaren goi-borneekin, ezta arazo edo krisi ekonomikoekin, ezta erlijio-jazarpen
edo gatazka sozial nabarmenekin ere. Horrek argi erakusten du begirada makroa
(70. hamarkadara arte izan dena) oinarrizkoa izan arren ez dela nahikoa eta, aldi
berean, egungo begirada murriztuekin azalpenetan hutsune partzialak aurkitu
ahal direla, nahiz eta oraindik duela 50 urteko diskurtsoak baliozkoak izan zonal-
de batzuen kasuan. Oddonek berak, bere garaian aitzindari izanik, liburuan
ezberdintasunak egiten ditu ingeles, frantziar eta espainiarren artean eta, are,
baita iparraldeko eta hegoaldeko italiarren artean ere.
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3.2.- Euskal Herria
Bere etxea, Ordizia, Euskal Herria, Espainia, Europa. Zein zen Mendizabalek

atzean uzten zuenari buruz zuen espazio-ikuspegia? Familiek abiatzeko erabakia
guztion onurarako edo, agian, hedapenerako onuragarria zen mugimendutzat
hartzen zuten, norbanakoen aurretik eta duela gutxi arte Estatu Nazionalen irudi
menderatzaileen aurretik. Egia da immigrazioaren sukarra nolabait mendebalde-
ko Europan finkatu zela eta zenbaitek erabakiak ezegonkortasun-egoera batekin
zerikusirik ez zuten arrazoiak zirela medio hartzen zituztela, egoera hori urrun
begitantzen baitzuten. Haatik, egunero zer jana izan eta non lo egin falta ez arren,
familia horiek eta hartako kideek etorkizunera begira urrats pare bat emateko
asmoa zuten, xake-jokalari trebeen antzera, eta nagusiek utzitako baserri edo lan-
bide eta bezeroekin horrenbeste anaiek familia bana osatzeko adina ez zegoela
ikusiko zuten. Horrek azaltzen du eskualde batzuetan krisia amaituta ere jendea
kanpora atera izana eta Amerikako zonalde batzuetan jendea iritsi izana bertako
lan-merkatuak beteta egon eta soldatak beheratuta izan arren. Horregatik erabaki
dugu zuhaitzari eta basoari begiratzea; bi irudi horiek elkar elikatzen dute eta
denboraren faktoreak erabakiak moteldu edo bizkortu egiten ditu, kanporatze-
poloaren lurralde-kokapenaren arabera.

Edozein modutan, XIX. mendean euskaldunak Pirinioei iltzatuta ageri dira, bi
indar garrantzitsuren aurka borrokan ari diren gudariak bailiran: herri inbaditzai-
leak eta ideia berriak. Lehenengoei dagokienez, esperientzia handia zen, erroma-
tarren garairaino atzera eginez gero; bigarrena, ordea, ia gainditu ezinezko ara-
zoa zen euskaldun gehienentzat, batez ere, XVIII. mendean jazotako burgesen
iraultzen ondotik. Hala ere, XIX. mendearen bigarren erditik aurrera geratu ziren
foruak, jarduera komunalak, antzinako nekazaritza-teknikak eta artisauak kapita-
lismoaren zurrunbiloak harrapatuta. Zera asmatu behar da, arazoa ekoizteko
moduko berriek eragindakoa edo, aitzitik, Jordi Nadalek53 aipatu bezala, ernatze-
prozesu luze (espainiarra) baten ondorio ote zen, zeina berehala garatu zen arren,
hazteko lur gutxi izateagatik, oso emaitza eskasak izan zituen. Horrela, ingelesen
kasuan kapitalismoaren garaipenera bideratzen ziren aldaketa tekniko, ekonomi-
ko, ideologiko eta politikoak aldi berean eman zirela ikus daiteke. Espainiaren
kasuan, aitzitik, egoera anbiguoak ema ziren: ekonomoa tradizional eta moder-
noa aldi berean. Prozesu motela izan zen, hazkunde demografiko ahulak (neurri
batean gero eta ohikoagoa zen emigrazioaren erruz) eraginda berandu eman
zena. Horrenbestez, eskema tradizionalak ez zuen gainezka egiten.
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Gainera, gizarte eragileek ez zuten modu berean jokatzen egoera ekonomiko
eta sozial berriaren aurrean. 1840az geroztik, gutxi gorabehera, Europako landa-
eremu eta hirietan aldaketak hautematen ziren eguneroko paisaian; milaka per-
tsona nazio batetik bestera mugitzen ziren, gosetetik ihes egin edo ondasunak
hobetzeko asmoz. Euskaldunek ere fenomeno hori bizi izan zuten. Hala, batzuek
egoera berriari etekina ateratzen zioten bitartean beste batzuek egoera berriaren
kalteak jasaten zituzten. Sanchez Albornozen arabera, prozesu hori Atlantiko
osoan eman zen prozesu masibo bat izan zen eta, Espainian ez ezik, Europako
beste herrialde batzuetan ere eman zen. Hori ontzat ematen badugu, zera azpima-
rratu behar dugu, euskaldunak oso goiz54 irten zirela Pirinioen bi aldeetatik.
Zinez goiztiarra, izan ere, Frantziako euskaldunak hogeita hamarreko hamarka-
daren hastapenean hasi ziren abiatzen eta Espainiako euskaldunak hamarkada
horren amaieran. Horrenbestez, zalantzagarria dateke industria-iraultzaren ondo-
rioak lehen abiatze horien arrazoien artean ezartzea.

3.3.- Abiatzea. Arrazoiak eta motibazioak
“La decisión de abandonar el hogar originario e inaugurar una nueva vida en condi-
ciones de cultura distintas a las propias, se produce bajo la presión de circunstancias
graves que conmueven la existencia individual. En general, es la crisis económica la
causa determinante. Pero la pobreza no es causa suficiente del desarraigo, por cuan-
to hay formas de acomodación que se ejercitan regularmente. El desarraigo se produ-
ce cuando se adquiere conciencia de la pobreza, confrontando las condiciones de vida
dentro del propio ámbito cultural con las que parecen darse en otro, que, por esa
causa, adquiere prestigio y se torna término de comparación. Desde ese momento se
acentúa la oposición entre la realidad y la promesa, oscureciendo los tonos de la pri-
mera e iluminando los de la segunda. El prestigio de una realidad cultural ahora
conocida es, pues, el que despierta conciencia del menor valor de la propia realidad;
ese fenómeno colectivo de alucinación es el que crea el verdadero móvil de la aventu-
ra inmigratoria, hecho carne en un tipo psicológico de inadaptado.”55
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54 Espainia barnean goiz asturiar eta andaluziarrekin alderatuta, baina ez kanariar, katalan edo gali-
ziarrekin alderatuta. Alderaketa Europarekin egiten badugu, euskaldunek hegoaldeko italiarrek
baino askoz lehenago emigratu zutela ikus daiteke, baina ez iparraldekoek eta frantziar askok
baino lehenago, eta ezta irlandar eta daniarrek baino lehenago. Sakontzeko ikus Sanchez Albor-
noz (1988).

55 Romero (1988: 169).



Jadanik aipatu dugu oso zaila dela, ez bada ezinezkoa, 80 urteko epealdian
irtetea erabaki zuten milaka pertsonen (adin-tarte ezberdinekoak eta eskualde
ezberdinetatik abiatuak) motibazioa sintetizatzea. Balizko hainbat arrazoi56 izan
zirela pentsatu behar da. Hala ere, arrazoi horiek multzokatu egin daitezke, feno-
menoa hobeto ulertze aldera. Hainbat aldaera hartu behar dira kontuan, esate
baterako, nazioarteko egoera, lan-egoera eta baita emigrantearen motibazio per-
tsonalak ere. Hori dela eta, ziurrenik ez dira asko izango arrazoi isolatuen ondo-
rioz egindako bidaiak.

“Mirada a distancia, dice Nicolás Sánchez Albornoz, la migración transatlántica
involucra dos continentes enteros; desde más cerca, vincula áreas: Gran Bretaña o
Escandinavia con Norteamérica, España con Iberoamérica; a la corta, en realidad
conecta entre sí regiones: Canarias con Cuba o Galicia con Buenos Aires; a la lupa,
la migración enlaza comarcas, pueblos o incluso barrios.”57

MILAKA ABIATZE, EHUNKA ARRAZOI

-55-

56 Arrazoi horiek autore askok aztertu dituzte: Besteak beste, Douglass eta Bilbao (1986); Pilar
Salazar (1984: 8-19); Idoate Ezquieta (1989: 26-27); Fernandez de Pinedo (1988: 115-117);
Vazquez de Prada eta Amores Carredano (1991: 137-138).

57 Sanchez Albornoz (1988).

Atsedena
Amerikarako
bidaian zehar.



Ikuspegi horretatik, motibazioak egoera eta erabaki pertsonaletatik nahiz norbe-
raren bizitza garatzeko estrategietatik eratorritakoak izan ziren. Haatik, argi dago
inguruneak ere eragina izango zuela abiatze horretan. Emigrazioaren azterketa,
lehenik eta behin, maila nazionaletik hasita egin behar da. Azterketa hori baztertu
edo, zenbaitetan, urratu egin nahi bada ere, finean, hurrenkera hori urratzaileak
gainditu beharreko eragozpena da58. Hori horrela izanik, euskaldunen emigrazio-
fenomenoak berezko ezaugarriak dituen arren, bestelako mugimendu zabalago
batzuetan barneratzen da, esate baterako, mugimendu europarrean.

Pirinioen bi aldeetara migrazio-mugimendua (aurrerago aztertuko ditugun arra-
zoiak direla medio) goiztiarra izan zen arren eskualde horiek baitaratzen zituzten
herrialdeetan jazotakoekin alderatuta, egia da, era berean, XIX. mendearen zati
handi batean kapitalismoak pieza ezberdinak nazioarteko ordena berrira “egokitu”
nahi zituela eta, zenbaitetan, euskaldunek ere pairatu zituzten horren ondorioak.
Gutxi ziren arau berriekin etekina ateratzea aurreikusten zutenak; milaka izan
ziren, aldaketak gizartean izango zituen eraginak ikusita, atera zirenak modernis-
moaren ondorioetatik ihesi, eta bakarkako jokaldia egiten saiatu ziren beste lurral-
de batzuetara joz59. 

Euskaldun asko joan ziren Amerikara 1840-1880 bitartean; paradoxikoki eta
Barojak aipatzen duen korronte azkar eta labur horren erdian, Euskal Herriko zen-
bait zonalde langileak (euskaldunak nahiz espainiarrak) erakartzen ari ziren. Abia-
tzearen arrazoia norbanakoaren “garapena” baino ez bazen, Zergatik ez ziren haz-
teko aukera eta lana eskaintzen zituzten zonalde horietara jo? Williams Douglass
eta Jon Bilbaoren60 arabera, euskal lurraldearen idiosinkrasian bilatu behar dugu
erantzuna. Euskalduna hala nahi duelako izan da eta da nekazari. Hala zioen Pierre
Lhandek61 XX. mendearen hastapenean. Horrenbestez, euskalduna ez da hirian fin-
katzearen zale, nahiz eta ez hori izan Buenos Airesen ikusten den joera. Dena den,
XX. mendearen lehen hamarkadetan jarrera-aldaketa bat antzematen da62.
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58 Sanchez Albornoz (1988).
59 Moyaren arabera ere, hasiera batean, euskaldunen migrazio-fenomenoa Pirinioen inguruan hasi

zen, eta ondoren penintsularantz abiatu ziren. Moya (1998).
60 Douglass eta Bilbao (1986: 168-70).
61 Lhande (1910: 12).
62 Joan den mendeko amaiera aldera arte sentimendu arras ezberdina zegoen euskal nekazarien

artean. Etxekojaun izatea, ziurrenik, gizon batentzat eginkizun duinena zen. Aitzitik, hiriko biz-
tanleei kalekuak edo herrikuak esaten zitzaien, haiek gutxietsiz bezala, ez zirela leialak eta haien
bizimodua gupidatsua zela adieraziz. Nekazaritza-bizitza kantu herrikoi nahiz esaera zaharretan
goratzen zen, duintasuna eta independentzia pertsonala bermatzen zuen bizimodu gisa. Dou-
glass eta Bilbao (1986: 169).
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Hiriko bizimoduak, bestalde, beste batzuen kontrolpean lan egitea eskatzen
zuen; autonomia pertsonala galdu egiten zen industria-sistema zital horretan63.
Horri, lantzeko lur gutxi izateagatik landa-ekonomiak goia jo zuela gaineratzen
badiogu, zilegi dirudi, aurrera begira, abeltzaintza arloko merkatari edo jabedun
izatea erakarpen erabakigarritzat jotzea kontinente berrirako jauzia ematerakoan,
epe laburrean Amerikan nahiz Bizkaian aukerak aurreikusten ziren arren. Hori
guztiori ikusita, pentsa daiteke, orokorrean, euskaldunak Amerikan begitantzen
ziren iguripen hobeen xerka joan zirela hara, unean uneko zenbait jazoerak ere
bidaia egitera eraman bazituzten ere (karlistadak, uzta txarrak, filoxera). Horren-
bestez, erabakia hartzerakoan tokian edo eskualdean geratuta zituzten aurreikus-
penak eta Mundu Berrirako jarrita zituzten itxaropenen arteko balantze familia-
rrak agintzen zuen64. Jose Luis Romeroren hitzetan65, alderaketaren bidez txirota-

63 Douglass eta Bilbao (1986: 169).
64 Antzeko ondorioak atera zituen Jose Moya historialariak. Euskaldunak, gehienbat, asmo handia-

goen bila eta aurrera egiteko irrikaz mugitu ziren, txirotasunetik ihesi baino gehiago. Moya (1998).
65 Romero (1988: 169).



sunaz jabetu ziren. Argi dago emigrazioaren fenomenoa oso kontu konplexua
dela; horregatik sortzen dira historialarien artean muturreko bi iritzi; zenbaitzuen
arabera, Estatu Nazionalek bultzatuta joan ziren milaka nekazari eta langile itsa-
soz bestaldera. Beste iritzi berriago baten arabera (xehetasunezko ikuspegiarekin
bat datorrena), ordea, norbanako historikoek identitatea berreskuratu zuten eta,
ahal zela, beren bizitzen patua gidatuz abiatu ziren hara. Argi dago azalpen ego-
kiena bi muturren arteko lerro horretan dagoela.

Zein izan ote zen  Mendizabal eta bere anaiak ozeanoa zeharkatzera eraman
zituen arrazoia? Erraz erantzun daiteke anaia txikiak senideek deituta joan zirela,
nahiz eta inork ez duen jakingo abentura gosea edo hobetzeko nahia izango ote
zuten eta, are, inork ez daki muturreko txirotasunetik ihesi joan zirela erantzungo
ote zuten. On Victorren kasuan, agian abiatzeko hainbat arrazoi izango zituen
eta, era berean, lur berrietarako jauzia egiteko motibaziorik ere izango zuen
apika; badakigu iritsi zenean familiaren biltegi batean aritu zela lanean, horren-
bestez Amerikarako jauzia ez zen itsua izan bere kasuan; aitzitik bizirauteko
oinarrizko asegurua zuen han. Hala ere, bere bizitza, bere obra edota bere ame-
tsak gainbegiratu ostean bere kasua egoki kokatzeko hainbat datu falta zaizkigu-
la esan daiteke.

3.4.- Egungo azalpenak. Erantzun baino galdera gehiago
Kontuak kontu hirurogei milioi pertsona izan ziren Europa atzean utzi eta

mundu berrirako jauzia eman zutenak eta, dagoeneko, mende erdia baino gehia-
go igaro da historialariak arrazoiak topatzeko ahaleginean murgildu zirenetik,
horretarako hainbat dokumentu eta tresna teoriko berriak baliatuz. Arestian aipa-
tu eran, push / pull (kanporatze / erakarpen) ikuspegiei so, bi faktoreen arteko
elkarrekintzak ikus daitezke, kasu zehatzetan eta denbora-koadro bornedunetan.
Horrez gain, emigratzen zuten norbanakoen estrategi pertsonalaren kontuak ere
indarra hartu du, horietako bakoitzaren gobernuek ezarritako neurriak (legeak,
jazarpenak) eta baldintzak (bideak, portuak, lanpostua izatea ala ez) faktore era-
bakigarriak izan zitezkeen arren. Bada gure interpretazioetan aldatu den beste
elementu bat, hots, industria aurreko gizarteak egonkorrak izan zirela uste zen,
baina egun badakigu eskualdeen arteko migrazioak sarri ematen zirela. Europar
askok, tartean euskaldun askok, bazekiten zer zen hainbat hilabetez etxetik
kanpo egotea, artzain transhumanteek, arrantzaleek edota uztaz arduratzen zire-
nek, kasu. Mugimendu horien eta ozeanoa zeharkatzearen arteko alde bakarra
distantzia da.
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Arlo ekonomikoa izaten zen, zalantzarik gabe, eskualdeen arteko mugimendu
edo lekualdatzen horien inguruko interpretazio amaigabeen ondorioztapen nagu-
sia. Interpretazio horien arabera, mugimendu handiak eraldaketa ekonomikoa
(modernizazioa) ardatz zuten prozesuekin zuten zerikusia. Hala, iritzi horiei kasu
eginez, ordura arte berezko erabilerarako baliatzen ziren ekoizpen-eremuak mer-
katu zabalagoetan txertatu ziren eta berrikuntza teknologikoak hedatu egin ziren.
Horren ondorioz, jarduera tradizionalek (nekazaritza- eta artisautza-jarduerek)
porrot egingo zuten eta asko izango ziren miserian murgildu ostean Amerikarako
bidea hartu zutenak. Fernando Devotok66 dioen moduan, ordea, desoreka sozioe-
konomikoa eragin zuena kapitalismoaren gorakada baino gehiago modernizazio
horren eskasia eta partzialtasuna izan zen, izan ere, egoera horretan beste inora jo
ezin zuen jendea kanporatu egiten zen gune jakin batetik. Gaur egun kasu horri
buruzko ikerketak ugariak dira eta ezinezkoa da miseria eta emigrazioa orokor-
tzea. Gure aitona-amonek deskribatzen zuten immigrantea esku hutsik iristen
zen. Ikusitakoak ikusita, ordea, immigrante-eredu hori nahikoa bakana izango
zen, nahiz eta haien balizko txirotasuna ez zen erabat gezurrezkoa. Eskualdez
eskualde egindako ikerketei erreparatuta, krisi ekonomikorik gabeko lekutan
hainbat irteera izan zirela ikus daiteke, miseria oroitzapen lausoa baino ez den
beste leku batzuetan bezalaxe. Literaturak miseria eta immigrazioa uztartu bazi-
tuen ere, elkarketa hori ia eutsiezinezkoa dela esateko moduan gaude (unez
uneko kasu batzuk salbuetsita). Muturreko txirotasuna emigrazioa oztopatzen
zuen hesi bat zela uste dugu. Ez soilik pasatze-txartelaren prezioarengatik (izan
ere, txartela hori laga egin zitekeen edo diru-laguntzen bidez eskuratu), baizik eta
egoera horretan ia ezinezkoa zelako jomugarako bidaian oinarrizko premiak ase-
tzea eta ondoren lana bilatzen hastea. Badirudi, emigratzen zuen sektorea gabe-
zia gehien zutenen gainetik kokatutako gizarte-maila zela. Tarteko klase horreta-
koa izango zen Mendizabal sendia. Koherentea da pentsatzea partitzeko erabakia
gizarte-maila apalenera erori aurretik hartzen zela eta, ziurrenera, asko eta asko-
tan gertatuko zen hori. Aurreranzko ihesaren parekoa zen abiatze hori. Bidaiatzea
abentura hutsa zen, bertan geratzea ere bai. Ideia berritzaile eta zalantzagarri
horien erdian abiatzeko zuten guztia saltzen zuten familien kasuak zeuden, beren
senitartekoak konpromisoan jarriz pasatze-txartelak lagatzen zituzten pertsona
txiroen kasuak zeuden eta ezkutuko bidaiariak (polizoiak) ere baziren; baina argi
dago txirotasun / migrazio formulak hainbat hutsune uzten dituela azalpenean.
Argi dago 1870. urtean txirotasuna zer zen ulertu behar dugula eta, era berean,
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Amerikan aberastu edo hobetzeak zer esan nahi zuen ere ulertu behar dugu. His-
toria egiteko premisarik badago, egungo ideiak iraganera ez eramatea da.

Alderdi demografikoa ere maiz aipatu da emigrazioari buruzko liburuetan.
Orokorrean, abiapuntu gisa, erregimen zaharraren ezaugarri demografikoak eta
XIX. mendearen osteko erregimenak dakartzan ezaugarriak erkatzen ziren.
Lehenengoan jaiotze-tasak eta hilkortasun-tasak oso ugariak ziren eta, bigarren-
goan, jaiotze-tasa gutxiago eta heriotza askoz gutxiago zenbatzen zen. Emaitza
agerikoa da: hazkunde demografikoa. Egoera hori ezin da Europa osorako oro-
kortu. Dena den, hori alde batera utzita, garrantzitsuena zera da, hazkunde demo-
grafiko horrek zein lekutan egiten zuen gainezka bertako lanerako aukerak,
baliabideak eta, are, herentzia-moduak aintzat hartuz (aurrera dezagun, leku
askotan seme zaharrenak oinordetzen zuela guztia).

Ezaugarri sozialen gainean (gehiegi landu ez diren arren) hainbat interpreta-
zio egin dira. Teoriari kasu eginez, gizarte-antolaketa handia zuten zonaldeetan
(sindikatu eta alderdi politikoak) emigrazio-tasak murritzak ziren. Partaidetza
politiko urria zuten zonaldetan, aldiz, emigrazioa ugaria zen. Hori ikusita, zera
ondoriozta daiteke, lehenengoa zonaldetan borroka sozialari esker abiatzea eki-
diten zuten hobekuntzak lortzen zirela, eta bigarren multzoko zonaldetan ez zela
aukerarik geratzen. Devotok ekuazio hori aldatu eta zera pentsarazten digu, abia-
tzeko aukera zailtasunez hautematen zuten inguruetan ez ote zen politikaren
bidea hartu eta partaidetza ugariagotzen; eta jabedun ertain eta txikiz betetako
zonaldetan, abiatzeko mekanismoak eskuragarri izanik, ez ote zen urria sindika-
tuen presentzia eta arrakasta. Diziplina sozial baten aurrean gaude eta pentsa-
mendua da gure zutabe sendoa. Zorionez, erantzun zaharren aurrean beti ditugu
galdera berriak. Zenbaitetan, gure garaian nagusitzen diren ideiek lausotu egiten
digute sinplea den hura, beti gure aurrean izan dugun hori. Beste batzuetan,
dokumentu jakin batzuk agertzen dira, alboratuta zeuden ezagutzak arrakalatzen
dituztenak, sekula gehiago gainbegiratuak ez izatera kondenatuta zeudenak, Ger-
maniren67 ideiak kasu. Azkenik, zenbaitetan gertatu ohi da ikergai den norbana-
kora urreratzeko modu berritzaileak mailegatzen ditugula edo gure ulermenetik
haratago zihoazen fenomenoak argitzen dituzten kontzeptuak agertzen direla,
antropologiarekin edo demografiarekin gertatu bezala.
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Agian erlijio eta politika arloan eman ziren intolerantzia eta jazarpenak dira
zalantza gutxien uzten dutenak, horien inguruko zenbait xehetasun ere eztabaida-
garriak izan diren arren. Jazarritako gutxiengoen inguruan gutxi dago esateke,
hots, sozialista eta komunisten, anarkisten, juduen edota karlista espainiarren
erbesteratzeaz ari naiz. Beste intolerantzia-mota batzuk ere askotan ikertzen
ziren, esate baterako, soldaduskari egindako ukoa. Hala ere, ezin da ukatu mundu
berrian arrakasta ekonomikoa erdiesten duen immigrante jazarria ere abiapuntu
erakargarri izan daitekeela, senitarteko eta lagunentzat. Kasu horretan eta haien
jatorrizko lekuetan intolerantzia horrek behera egin zuelako aukera aintzat har-
tuz, motibazioan ihesaren arrazoiak eta arlo ekonomikoak egiten dute bat. Azken
horren adibide da Juan Calvok bere anaia Matiasi 1833ko maiatzaren 8an igorri-
tako gutuna, nahiz eta ez dakigun zein izan zen hark XIX. mendearen hastapene-
an Kubara joateko izan zuen motibazioa:

“Mi querido hermano Matías. Ratificando mis anteriores que no dudo habrás recibi-
do, aprovechando ahora de la ocasión que se me presenta solo sirve esta para decirte
que he resuelto el que tu hijo y mi sobrino Manuel Aparicio se traslade aquí a la bre-
vedad posible y donde ya tengo una colocación para él, que si como espero es aplica-
do y buena conducta labrará en breve alguna fortuna, sirbiendoos después de mucho
alivio. No retardes en su embarque y avio que yo prometo sacarle un hombre lucido. Y
sin otra cosa con expresiones a la Maripepa dispon de tu hermano que te estima”68. 
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68 Nazioaren Artxibategi Historikoa, itsasoz haraindiko paper-sorta, 364, 46. zenbakia, Manuel
Aparicio Ventura Calvo dokumentua, 1883-07-03.





2. Atala

Buenos Aires, 1856





4.
EUSKALDUNAK RIO DE LA PLATAN. 

SINTESI LABURRA

1840-1920 bitartean 200.000 euskaldun inguru izan ziren Euskal Herria utzi
zutenak. Kopuru horren %50 edo, agian gutxiago, itzuli zen jatorrizko lurretara,
gainerako talde nazionalekin gertatutakoa kontuan izanik69. Kontuan hartzen
badugu euskaldun immigrante asko Buenos Aires eta Montevideora zuzendu
zirela (60 gutxi gorabehera), eta azken horretatik portzentaje adierazgarri batek
panpa hezera jotzen zuela, ondoriozta dezakegu, ikergai dugun epealdian zehar,
60.000 euskaldun baino gehiago finkatu zirela Argentinako lurretan.

Migrazio-talde gisa, euskaldunak ez zuen aparteko ezaugarririk multzo nazio-
nal gehienekin alderatuta. Gehienak gizonezko ezkongabeak ziren (nahiz eta asko-
txo izan elkarrekin bidaiatzen zuten edo jomuga berrian elkartzen ziren familiak),
hogei urte ingurukoak; XIX. mendean, nagusiki, landa-eremutik iritsitako jendea
zen. Dena den, mendearen amaieran eta hurrengo mendearen hastapenean joera
hori aldatu egin zen (arabarren eta Frantziako euskaldunen kasuak salbuetsita),
orduan herri eta hirietatik abiatzen baitziren gehienbat. Haien abiatze goiztiarra
(frantziar, irlandar eta daniar urriekin soilik bat datozenak) da, apika, hautematen
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69 Ikusi bezala, immigrazioa osotasunean hartuta edo euskaldunekin lotura gehien zuten bi talde
nazionalak aintzat hartuta (espainiarrak eta frantziarrak), itzuleren portzentaje orokorra %50ekoa
da gutxi gorabehera. Frantziarren artean (horietako asko euskaldunak ziren) 1870eko hamarka-
dan, 1890. urtea igaro eta hurrengo bost urtetan eta 1914. urtean eman ziren itzulera gehien; aitzi-
tik finkatzeari dagokionez, 1860, 1880 eta 1900eko hamarkadetan eman ziren portzentaje handie-
nak. Espainiarren artean ere antzeko joera hautematen da. Hala, muturreko egoeratan itzulera asko
eman ziren espainiarren artean, esate baterako, 1890eko krisiaren ondotik eta 1914ko gertaeren
ondotik. Dena den, ekoizpen jakin batzuetan, adibidez, artilearen ekoizpenean, ez zen krisiarekin
lotutako itzulera horren indartsurik nabaritu; frantziarren artean, ordea, asko nabaritu zen.



dugun lehen ezberdintasuna; ezaugarri hori erabakigarria izango zen Rio de la Pla-
tako itsasertzean txertatu eta integratzeko esperientzien garapen berezian.

Euskaldun asko izan ziren Montevideo edo Buenos Airesera jo zutenak. Ikergai
dugun epealdia (1840/1920) ezaugarri bereziz beteriko garaia da (batez ere, 1888.
urtera arte eta, neurri txikiagoan, 1895/1910 bitartean), Rio de la Platara iristen
ziren immigrante-taldeen txertatzerako. Buenos Aires lurralde zabala zen eta esku-
ratutako lurrak banatzen zituen Estatu baten baitan zegoen (lur-jabeek horietako
asko alboratu ostean). Horri esker, prezioa merke mantendu ahal zen eta, epe ertain
edo luzean, haietaz jabetzeko aukera zegoen. Muga mugikorra zen eta herri berriak
sortzen ziren ingurumarian. Horrek eraginda, ehunka jarduera ernatzen ziren. Abel-
tzaintzaren ekoizpena gero eta handiagoa zen eta, horrenbestez, lehen mailako
eginkizunetarako, produktuak merkaturatu nahiz garraiatzeko eta herrigunean
bigarren mailako jarduerak garatzeko eskulana behar zen. 1840tik aurrera, ekoiz-
penak dibertsifikatu egin ziren. Gainera, nazioartetik eskariak handiak ziren.
Horrela, ezinbestekoa zen ardi-ekoizpen berriaren gaineko ezagutza zuten pertso-
nen zerbitzu errentagarria. Euskaldun eta irlandarrek zuten esparru horretan
“monopolio intelektuala”. Horri kontratuen eta soldaten errentagarritasunean
garrantzitsua zen beste elementu bat gaineratu behar zitzaion: atzerritarrak errekru-
tatzetik salbuetsita zeudela.

Gizarte natiboa epealdiaren zati handi batean kontu politiko eta belikoen baitan
zegoen. Gainera, lege-esparrua onuragarria zen immigranteentzat eta artean aurrera-
penaren eroale gisa hautematen ziren. Horrenbestez, gizarteratze lasai baterako bal-
dintzak zeuden. Prozesu horietan sakonduz, euskaldun goiztiarrak hautematen dira
hainbat jarduera burutzen. Horietako asko herrialdearen historian erabakigarria zen
abeltzaintzaren ekoizpen-egitura osatu, barreiatu eta abiaraztearekin lotuta zeuden.
Euskaldun aitzindari haiek bide ezberdinak urratu zituzten (berez, okupazio-espazio
batetik besterako mugimendua da haien ezaugarrietako bat) eta, modu horretan,
bere ekarpena egiten zuten lan-merkatua sendotzeko prozesuan. Lan-merkatu
horren ondorioz, aldi berean, aukera “paregabeak” murriztu egiten ziren (1880tik
aurrera modu agerikoan). Horri esker, soldatapeko araubidea orokortu egin zen.

Buenos Aireseko auzoetan, “campaña”ko70 herri berrietan bezalaxe, euskaldun
asko ikusten ziren jarduera autonomo ugari burutzen (arotzak, merkatariak, okinak,
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70 Panpa eremu ireki eta berria zen, eta jendeztatu egin behar zen, biztanle gutxi batzuekin hasita.
Horregatik deitzen zaie “campaña”ko herri, panpa zabalaren erdiko biztanle eremu txikian iza-
ten zirelako orokorrean.



zapatariak), hastapenetik edo diru pixka bat aurreztu ostean; hala ere, soldata han-
diek eta prestakuntza ezak eraginda, horietako asko saltzaile edo jornalari bilaka-
tzen ziren. Lautadara jotzen zutenak artilearen ekoizpenean sartu eta denbora
gutxian dirua pilatu zezaketen (hala izan zen, bederen, 1870eko hamarkadako
lehen urteak iritsi artean). Mendeak aurrera egin ahala merkataritza (bestelako lan
batzuekin batera burutzen zutena, esate baterako, bilketarekin) zen askorentzat
ekonomikoki hazteko bidea. Itxura guztien arabera, Victor Mendizabal Buenos
Aireseko hiruan finkatu eta merkataritzarekin lotutako hiri-jardueretan sartzeko
erabaki hartu zuenetakoa izan zen.

Orobat, immigranteak etengabe iristen zirenez, bestelako aukera ugari zeuden,
horiek ere bikainak. Populazioa gainezka ari zen egiten (eta, ondorioz, biztanleria
ere bai). Egoera horretan, epe labur edo ertainean labezainak, igeltseroak, erremen-
tariak eta arotzak beharko ziren. Dena den, presazkoena zena zera zen, piezen azpi-
alokairua hedatzea eta gizonezko ezkongabe gero eta gehiagorentzat lotarako
gunea eta zer jana eskaintzen zuten ostatu inprobisatu eta xumeak irekitzea. Proze-
su horren baitan, era berean, elikagaien (chanchero, esne-saltzaile, gaztagile, quin-
tero eta okin euskaldun askok egoera baliatu zuten)71 eta eguneroko bizimodurako
funtsezkoak ziren bestelako elementu batzuen kontsumoa areagotu egin zen.

Kapital-ondasun handirik izan ez zuen euskaldun askok oso errentagarriak ziren
lanbideak izateko aukera izan zuten (ez ziren oso lan nabarmenak baina bai sakrifi-
zio handia eskatzen zutenak). Lanbide horiei esker, ziurrenera, bizimodu duin eta
independenteagoa izango zuten, beren jatorrizko herrixketan izan zezaketenarekin
alderatuta. Testu honen amaieran irakurleari garbi geratuko zaio Mendizabal beste
adibide bat izan zela, beren jatorrizko lurretan eta, garai horietan, ezinezkoa zate-
keen aurrerapen materiala lortu zuten euskaldunen artean. Euskaldun haiek, beste
talde etniko batzuek egin bezala, gazte izanik eta finkatu ziren arte familiaren alde-
tiko kargarik gabe, mugimendu geografikoaren eta lanaren aukera baliatu zuten,
agian gehiegi baliatu ere bai. Lanpostu errentagarriak eskaintzen ziren eta ekono-
mikoki mutur batetik besterako jauzia eman zuten, independentzia ekonomikoa
ahalbidetuko zien aurrezkiaren bila. Portuaren ingurumariak barraka eta gazite-
giz bete zituzten. Baina, txalupari eta orgari modura ere ibili ziren, barrualdetik
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71 Chanchero (laboraria) izaten zen lur-eremu ertaina lantzen zuen pertsona, normalean “chacra” dei-
tua, eta horrela bereizten zen laborariaz, lur-eremu handia lantzen zuenaz. Biek lantzen zituzten
laboreak. Quinteroak (Quinta bateko nekazariak)  normalean berdurak eta barazkiak ekoizten ditu
eremu txikietan, baita herrietako etxeko patioetan ere. Quintero baratzezainen sinonimo da. 



moilara eta moilatik barrualdera jendea garraiatzeko. Itzain edo “pastero”ek72

jartzen zuten garai hartan trakziorako funtsezkoa zen elementua. 1870. urtera
arte euskaldunak artzain eta putzuzain gisa aritu ziren. Ordutik aurrera alanbreak
jartzen aritzen ziren, natibo eta beste atzerritarrek egin nahi ez zuten lanbidean,
hain zuzen (irlandarren salbuespenarekin). Mozkina berehalakoan ekarri ez
arren, epe luzera errentagarriak ziren lanbideak ere egiten zituzten euskaldunek.
Hala, 1850/60 bitartetik aurrera esne-saltzailearena eta, hein txikiagoan, ostatu-
gilearena euskaldunekin lotzen ziren lanbideak zirela iradokitzen zen.

Euskaldunak espazioan zehar sakabanatu ziren eta “berehala” integratu ziren
bertako gizartean. Hori euskaldunen ezaugarritzat jotzen zen, batez ere, hasiera-
ko migrazioan. Gutxi izan ziren itzuli zirenak, izan ere, aukera batzuk oso erren-
tagarriak ziren. Gainera, epealdi osoan zehar euskaldunen migrazioa etengabea
izan zen. Hori horrela izanik, euskaldunen artean hobekuntza ekonomikoa kontu
orokorra zela pentsa daiteke. Batzuek epe laburrean erdiesten zuten hobekuntza;
beste zenbait, mendearen amaieran, landa-eremuan lur-jabeen artean eta klase
ertainean finkatu zirelarik edo hirietan merkataritza-etxe garrantzitsuak sortuz;
gehienek merkataritzan edo horren garrantzitsuak ez ziren lanbide batzuetan
autonomo gisa arituz ukan zuten arrakasta. Gehientsuenek, ziurrenera, Euskal
Herrian zuten egoera nabarmen hobetu zuten.
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72 “Pastero”ak Buenos Aireseko portu inguruko txakretan belarra moztu eta pilatzen zutenak ziren.
Barrualdeko zenbait puntutatik iristen ziren gurdiak idiek bultzatuta, eta zamarekin itzuli baino
lehen, toki horietan bazkatzen ematen zien idiei pasteroek prestatutako belarrarekin. 



5.

EUSKALDUNAK ETA INSTITUZIOAK

Honaino iritsita, integrazioan instituzio etnikoek (edo horien gabeziak) izan
zuten garrantzia aipatu behar dugu. Horratx itsasargitzat jotzen ditugun pertsonen
agerpenaren funtsezko arrazoietako bat. Arestian esan bezala, irudi horrekin lotzen
dugu Victor Mendizabal. Zenbait elementu aipatu baditugu ere, lehen begi kolpean
euskaldunak instituzioetan parte hartzearen zale ez zirela ikus daiteke. Horrek are-
agotu egiten du Mendizabal, Jaca edo Luro bezalako pertsonen handitasuna. Haa-
tik, instituzio formaletan ibiltzen ez baziren ere, soziabilitate-espazio informaletan
maiz ikus zitezkeen. Azken horiek beren jatorrizko eskualdean euskaldunen egune-
roko elkargune ziren guneen antzekoak ziren. Gai honetan tarteko ñabardura ugari
egin behar dira, ezkontzen gaian bezalaxe. Mutualitate-gizarte batek beren baitan
aberkide guztiak hartuko zituelako ideiaren (elkarren artean batuta eta integrazioa
oztopatuz) eta berezko instituziorik ez zuten immigranteen atomizazio sozialaren
artean, zalantzarik gabe, asko dago induskatzeko. Euskaldunen adibideak eta, hein
txikiagoan, irlandarrenak, hankaz gora bidali ditu uste horietako asko, izan ere,
kasu batzuetan ez zegoen berezko instituziorik eta beste zenbaitetan talde handia-
goekin batera parte hartzen zuten. Iturrien arabera, era berean, euskaldunek ez
zuten Buenos Aireseko Laurak Bat Euskal Zentroko edo bestelako instituzio
batzuetako kide izateko asmorik. Datu hori ere esanguratsua da inondik ere. Pentsa
daiteke immigrante batek eite etnikoa zuen mutualitate-instituzio batean edo
banku-instituzio batean parte hartzen zuelarik, haren eguneroko bizimoduaren
esparru bat baino ez zuela betetzen. Aberkideekin ezkontzean gertatzen zen
moduan, kidetasun horrek kolektiboaren irudia sendo zezakeen, baina nekez egin-
go zion aurre lan-mundutik, auzoko bizimodutik edota kafetegi nahiz kalean egu-
nero izaten zen elkarren arteko tratutik eratorritako asimilazio saihestezinari. Dena
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den, eman diezaiogun 1840/1920 epealdian Argentinan ziren euskal instituzioei
gainbegiratu laburra.

5.1.- Irurac-bat delakotik Zazpiak-bat delakora: euskal kolektiboaren
antolaketa korapilatsua atzerrian

Buenos Aireseko Laurak Bat (lau probintziak batuta) Euskal Zentroa 1877.
urtean sortu zuten hamahiru immigrante euskaldunek. Horiek, karlistadaren oste-
an Euskal Herriak bizi zuen egoera larriak eta foruen galerak kezkatuta, elkarte
bat sortu nahi zuten, penintsulako euskaldunekiko elkartasuna adierazteko bitar-
teko gisa. Aho batez erabaki zuten Laurak Bat Elkarte Euskaldun-Espainiarra
sortzea. Hiri berean eta, neurri handi batean, “euskaldun eta baskongadoen73”
arteko desadostasunen ondorioz, beste instituzio txikiago batzuk sortu ziren.
Kasu batzuetan asmo erregionalista argia ezkutatzen zuten instituzioak ziren eta
beste batzuetan ia lortu ezinezkoa zen euskaldun panazea sendotzeko asmoa
asma zitekeen. Euskal Zentro Frantziarra (1895) eta Zentro Nafarra (1895) dira,
apika, garrantzitsuenak. Hiri berean, 1907an, Euskal Echea Institutua (Instituto
Euskal Echea) sortu zen. Institutu horrek babes-etxea eta hezkuntza-etxea baita-
ratzen zituen eta bere ezaugarri nagusia, hasiera batean, euskaldun guztiak har-
tzea zen, eskualde aldetiko bereizketatik egin gabe. Handik oso urrun, giro arras
ezberdin batean, argitalpen euskaldun bateko kronista batek zera jasotzen zuen:

“ya por 1890, los residentes vascos de Bahía Blanca expresaban sus inquietudes de
agruparse en un centro para mantener latente el recuerdo de la Patria, cultivar sus
tradiciones y costumbres y ayudar al inmigrante vasco. Así, el 29 de Enero de 1899,
47 socios fundadores crean la Sociedad Laurak Bat de Socorros Mutuos”74 . 

Aztergai dugun epealdian Rosarion ere sortu zen instituzio bat. 1912an inau-
guratutako Zazpirak Bat (Zazpi probintziak batuta) Euskal Zentroaz ari gara.
Bahia Blancako kasua salbuetsita, hiri handitan sortutako instituzioak direla ikusi
dugu. Gainerako lurraldetan euskal zentro gehienak erregimen frankistako erbes-
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73 Alvarez Gilaren arabera, XX. mendeko lehen hamarkaden ondotik bi aldeak identifikatzen ziren
mintzaera horiekin. Autorearen arabera, euskaldunak abertzaleak ziren, zazpi lurralde tradizio-
nalak batzearen aldekoak, edo gutxienez penintsulako lau lurraldeak batzearen aldekoak. Bas-
kongado gutxiesgarria zen eta horrela izendatzen ziren XX. mendearen lehen hamarkaden ondo-
tik espainolistaren sinonimo gisa, aurrez ez. Alvarez Gila (1995: 299-332).

74 La Baskonia, Buenos Aires, (1899).



teratu politikoak iristean sortu ziren (nahiz eta aurrez ere euskaldunak egon),
hots, 1940ko hamarkadan zehar75. 

Lehen gogoeta baten ostean ondoriozta dezakegu hiru handitan herritarrek ez
zutela horrenbesteko protagonismo, barnealdeko herrietan gertatzen zenaren
aurka; paper horren gabeziak haiek ere herritar izaera hartzea ahalbidera zezake-
en eta berezko instituzioak eratzeko ekimenak abiarazi ahal izan ziren, izan ere,
politikan edo bizikidetasunean parte hartzeko aukerak urriak ziren, barnealdean
bezalaxe. Aitzitik, Graciano Ayzaguerrek, Arahabetik edo Altabegoityk nahiz
Fugl daniarrak ez zuten beren bizkarretan aberkide multzo bat izateko beharrik
izan Udal Korporazioko kargu batera iristeko, Tandil izeneko muga-herrian.
Litekeena da, ordea, Rosario edo Buenos Airesen, Alejandro Fernandez eta Fer-
nando Devotok adierazi bezala76, ekonomikoki aurrera egin arren elite natiboa
gizarte-esparru batetik presionatzeko ahalmenik ez zuten immigrante multzo
txiki zenbaitek instituzio etnikoak sortzeko egindako ahalegina arrakastatsua iza-
tea. Bahiako adibidea arretaz behatzen badugu, Buenos Aires edo Rosariorekin
alderatuta ezberdina dela ikus dezakegu. Han Euskal Zentroak sortu ziren bitar-
tean, Bahia Blanca izeneko hirian mutualitate-instituzio bat sortu zen. Gure
ustez, azken horren xedeak zerikusi gehiago zuen immigranteek zituzten gabe-
ziei irtenbidea ematearekin, identitate arazoak ebaztearekin baino.

Guri interesatzen zaigun epealdian instituzio ezberdinak ireki ziren, gizarte sek-
tore ezberdinetatik iristen ziren eskariei erantzuten saiatzen zirenak. Halaber, insti-
tuzio horiek hartzen zituen eremuaren arabera, haien eragina ere ezberdina izango
zela pentsa daiteke: hiri handia, herri txikia, etab. Oso gutxi izan ziren berezko ins-
tituzioak euskaldunen kasuan. Horri dagokionez herrialdearen hiriburua da sal-
buespena. Buenos Airesen ere euskaldunek instituzio espainiar, frantziar eta toki-
koetan parte hartzeko joera naturala zuten. Hori gainditu ezinezko eragozpena zen
euskalduna izango zen finantza-organismo bat eratzeko ahaleginean. Ideia hori
osatzeko zenbait euskaldun dirudunek La Baskonia aldizkarian (1899) egindako
gogoeta dugu eskuragarri. Ikus daitekeenez euskaldun horiek aurreztutako dirua
Banko Basko delakora bideratzeko aukerarik gabe geratu ziren:

“Por desagradable que sea el efecto que ha causado en la mayoría de los vasconga-
dos el fracaso de esta iniciativa, hay que confesar que es lógico que haya sucedido
así. Las fracciones vascongadas que se dedican al comercio y a las industrias urba-
nas, se confunden en española y francesa, y están identificadas con los establecimien-
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75 Bi salbuespen Arrecifeseko Euskal Zentroa (1921) eta Coronel Suarezekoa (1912) dira.
76 Fernandez (1987: 291-307); Devoto (1985: 141-164).



tos bancarios que llevan el nombre de su respectiva nacionalidad, en los que actúan
como socios, directores y clientes. Se agrega el hecho, por cierto honroso, de que el
vascongado es muy agradecido y muy constante con las instituciones de crédito que le
han ayudado a formarse ó bien a desenvolverse. Creemos que si el Banco Basko ha
fracasado es porque se ha iniciado en condiciones incompatibles con las necesidades
de la colectividad que veníamos a representar”77

Dena den, zergatik ez zuen euskal immigranteak berezko instituziorik izan eta
nahikoa izan zuen aberkideen hotel eta ostatuetara jotzearekin?78 Epealdiko eus-
kal instituzio urriak populazio-metaketa handiko gunetan sortu ziren, esate bate-
rako, Buenos Aires eta Rosarion. Zergatik gertatu zen horrela? Lehenik eta behin
aitortu behar dugu, XIX. mendean (gaur egun bezalaxe) ez zegoela instituzioeta-
ra jotzeko joera handirik. Egia da euskaldun gutxi batzuek parte hartu zutela ins-
tituzioetan; gertatzen dena zera da, instituzio horiek espainiar edo frantziarrak
zirela, izan ere, nazionalitate horietan historikoki naturalki eta berezkotzat hartu
izan da euskalduna. Bigarrenik, garai hartan zilegi ziren instituzio “etniko”
ezberdinak aztertu behar ditugu eta, are garrantzitsuago dena, zer eskaintzen
zuten ikusi behar dugu. Gure herrialdean finkatutako talde nazionalek sortutako
instituzio nabarmenenak Mutualitate-laguntzarako Elkarteak izan ziren; baita
Bankuak ere eta, azkenik ospitaleak ere bai. Ohikoa ez bazen ere, talde batzuek
(daniarrak eta, neurri batean, irlandarrak) hezkuntza-establezimenduak izan
zituzten eta beste batzuek kirol-instituzioak eratu zituzten. Arestian esan dugu-
nez, euskaldunek mutualitate espainiar eta frantziarretan parte hartu zuten (Bahia
Blancan izan ezik), elkartekide gisa zein zuzendaritzako partaide modura; banku-
instituzioei dagokienez, Banku espainiar zein nazionaletara jotzen zuten euskal-
dunek. Jatorriz euskaldunak ziren ehunka abeltzainek eta, bereziki, esne-saltzai-
leek egindako ekarpenak bideratze aldera euskal banku bat sortzeko ahalegin
bakarrak porrot egin zuen berehala; honatx arrazoiak: euskaldunek jadanik sus-
trai sakonak zituzten banku-instituzioetan sartzen zituzten aurrezkiak. Barneal-
dean euskaldunek beren aurrezkiak hotelari eta ostalarien eskuetan uzten zituzte-
la ikusi dugu. Beranduago, hurrengo mendean, nekazaritza-etxeetan uzten zituz-
ten. Bitartean aberkideei, natiboei edo beste immigrante batzuei kredituak eska-
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77 Juan Jaca, “El Banco Basko. Las causas de su fracaso”, La Baskonia (1899), 205. zenbakia, 300-
301. or.

78 Zoritxarrez, eskuragarri dauden iturriekin ezinezkoa da jakitea erregionalismoek ere ez ote zuten
eragin hotel eta ostatu horietara jotzea. Argi dagoena zera da, mende horretatik aurrera euskaldu-
nek baterako ala besterako egiten zuten hautua norberaren aukeren baitan zegoela, hau da, ahal
zutenek hotel eroso eta luxuzkoetara joko zuten eta, gainerakoek ostatu xumeetara joko zuten.



tzen zizkieten. Buenos Airesen, ordea, euskaldun askok, nolabait, instituzio
horietan parte hartu izana ulergarria da. Dagoeneko euskaldun batzuen partaide-
tza ikusi dugu. Eredu horrek ez du gehiengoa ordezkatzen baina baliagarria izan
da horrekin lotuta euskaldunaren jarrera nolakoa izan zen ulertzeko. Haatik,
askoz gehiago izan ziren; are, adibide zinez argiagoak ikus daitezke Buenos
Airesen. Martin Berraondo Irigoyen, gipuzkoarra, Ongintzako Espainiako Elkar-
tearen eta Ospitale Espainiarraren (Sociedad Española de Beneficencia y del
Hospital Español) sortzaileetako bat izan zen (1852). Halaber, urte berean sortu-
tako Klub Espainiarraren (Club Español) sorreran ere agertzen da eta bertako
presidente izan zen 1878., 1879. eta 1882. urteetan. Era berean, Rio de la Platako
Banku Espainiarraren (Banco Español del Río de la Plata) sorreran ere agertzen
da bere izena (1887). Bestalde, Toribio Ayerza gipuzkoarra 1840. urtean iritsi zen
Argentinara eta Buenos Aireseko Mutualitate-laguntzarako Espainiako Elkarteko
(Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires) presidente izan zen
1861-1869 bitartean. Lucas de Ayarragaray, gipuzkoarra, 1849. urtean iritsi zen
Argentinara eta merkatari gisa jardun zuen Paranan. Han 1859an, Mutualitate-
laguntzarako Espainiako Elkartearen lehen filiala sortu zuen79.

5.2.- Instituzio aringarriak
Ikusi dugunez, euskaldunek eta, ziurrenera beste talde etniko batzuek, institu-

zioekiko zuten loturarik eza eraman zuten Amerikara. Neurri handi batean analfa-
betoa zen landa-mundu batetik etorri izana izan daiteke horren azalpen bat, baina
ezaugarri horrek ez du migrazio-mugimendu osoa ordezkatzen; edozein modutan,
egia da zuzendaritza-batzordeak eta elkartekideen masa errepasatzen ditugunean,
gehienak hiri-sektoretatik, zerbitzu-lanetatik, lanbide jakin batzuetatik eta merkata-
ritzatik etorritako pertsonaz osatzen zirenaz ohartzen garela. XIX. mendean zehar
Europan (eta beste edozein lekutan) elkarteak lanbideen arabera osatzen ziren arte-
an eta gremio izendatzen ziren. Amerikan, ordea, lanbidearekin lotutako profil hori
alde batera utzi eta maila ekonomikoen arabera osatzen ziren elkarteak; maila
goren eta ertaineko sektoreetako zuzendariak agertzen dira, bereziki, merkataritza-
ri lotuak edo lur-jabeak zirenak. Zuzendari horien baitan elkartzen ziren maila apal
eta ertaineko klaseak, gizarte-mugikortasun handiko testuinguru batean (Kontinen-
te Zaharreko gizarteekin alderatuta, behinik behin). Mundu berria zen, arreta pre-
sazkoagoak ziren beste arazo batzuetan jartzen zuen Estatu baten gidaritzapean,
esate baterako, nazio heterogeneo bat garatzeko premian eta, era berean, sortze-
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prozesuan ziren beste nazionalitate batzuetako herrialdeekiko mugak sendotzeko
ahaleginean. Egoera horretan, berehala auzo bilakaturiko atzerritarrak oinarrizko
zerbitzuen gabezia hori nolabait ordezkatzeko premian ikusi ziren. Auto-eraikuntza
zen gainditu beharreko lehen arazoa; iritsi berritan immigranteek osasunaren eta
hezkuntzaren arazoarekin egiten zuten topo. Arestian aipatu dugunez, argi dago
Estatuak irtenbide eskasekin egin zuela aurrera, hasi Buenos Airesetik eta lurralde
guztian. Egonkortasuna lortu nahi bazen, lehenik eta behin barnealdeko talde eko-
nomikoen eskariak hartu behar ziren kontuan. Horri esker, bideragarritasunarekin
lotutako politikan eta trenbideetako politikan aurrera egin ahal izan zen. Azken
horri esker, bide batez, immigranteen egoera eta, orokorrean, herritarrena asko
hobetu zelarik. Hezkuntzak ez zuen osasunak beste arazo eman, izan ere, kolekti-
botasun batzuek gabezia hori konpontzeko eskola etnikoak ireki eta lautada zehar-
katzen zuten maisu partikularrak gaitu zituzten. Hiri handietan (Buenos Aires,
Rosario), izurrite batzuen ondorioz, Estatuak zuhurtziaz jokatu eta osasun-etxeak
eraiki zituen berehala. Barnealdean, ordea, atzerritarrek (eta herritarrek ere bai) bi
aukera baino ez zituzten: medikuen gabezia arintzeko elkartekide bihurtzea edo
faunaren sendabidezko propietateak ezagutzen zituzten tokiko bizilagunengana
jotzea. Atzerritarrentzat, gune handietatik zetozenentzat izan ezik (gutxiengoa),
petrikiloen sendatzeko modua kontu ezaguna zen eta eskualdera medikuak iritsi
ostean ere belarrak erabiltzen jarraitu zuten. Osasuna izan zen atzerritarrak Panpa
barnean ebazten saiatu ziren arazoetako bat; ez zen arazo bakarra, ordea. Iritsi zire-
la denbora jakin bat igarota (gizarte-sareek ere beren esperientziak bizkortzen
zituztela aintzat hartuz) immigranteek beren jatorrizko izaera alboratzen zuten.
Hala, beladar izatetik tximeleta izaterako jauzia ematen zuten, eta ez soilik esteti-
koki, hots, iritsi berriak ziren aberkideen gainetik egoteko beharrezko bitartekoak
lortzen zituzten. Instituzioak guztiontzat izan ziren beharrezko; zenbaiten kasuan
premiazko beharrizanak asetzeko eta beste zenbaiten kasuan helburu sozial handia-
goak lortzeko plataforma gisa.

Ikus dezagun labur-labur Rio de la Platako lurretan instituzio etniko horiek
eskaintzen zutena.

Espainiarren multzoan erreparatzen badugu, klub eta bankuak salbuetsita,
hiru izan ziren Amerikan garatu ziren instituzio nagusiak: Ongintzazko Elkarte-
ak, Mutualitate-laguntzarako Elkarteak eta Eskualde Zentroak. Llorden Miñam-
bresen80 arabera, lehenengoak egoera onenean ziren emigrazio-sektoreen eskutik
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sortu ziren migrazio-fenomenoak berak sortzen zituen desorekak ebazteko, izan
ere, ez zuten premiazkoenak ziren gizarte zerbitzuak jasotzeko inolako alternati-
ba publikorik. Baina ez zen horiek izan egoerari aurre egiteko sortu ziren baka-
rrak; egoera ahulenean zirenek, hots, immigrazioaren gehiengoak, ia aldi berean
beren elkarteak sortu zituzten, elkartasunean eta elkarrekiko arretan oinarritzen
zirenak: Mutualitate-laguntzarako Elkarteak. Autorearen arabera, Amerikara iri-
tsitako emigranteetatik gutxiengoa izan zen egoera ekonomiko sendoa lortu eta
aberastea erdietsi zuena. Aitzitik, lurraz bestaldera joandako gehienek emigrazio-
aren ondorioz sortutako desoreka handiak pairatu zituzten. Badakigu Amerika
jomuga zuen emigrazioari buruzko azken emaitzen gainean egin diren orokortze
guztiek (egoera ezberdinak lanbide espezifikoak edota espazio geografiko muga-
tuak aintzat hartu gabe) errakuntza ekarri dutela. Dena den, ez da hau gai horri
heltzeko leku aproposena.

Bestalde, emigrazioaren ondorioz egoera ahulenean geratzen ziren sektoreak
Argentinako Estatuak eskaintzen ez zituen bitartekoak lortzeko elkartu izana,
ikuspegi idilikoa da ia. Edozein delarik ere aztertzen den instituzioa, hartako
zuzendaritza-batzordean (eta talde etnikoan) beti aurkituko ditugu, agian egoera
oso erosoan ez, baina ahulenen sektoretik kanpokotzat jo daitekeen egoeran dau-
den pertsonak. Baina itzul gaitezen instituzio haiek zer eskaintzen zuten ikustera.
Llorden Miñambresen ustez, egoera kaskarrean zegoen gehiengo horrentzat, ezin
zen inondik ere nahikoa izan Ongintzazko Elkarteek eskaintzen zuten irtenbidea,
izan ere, erabat muturrekoa izateaz gain (egiazko txirotasunean zirenentzat),
laguntza nahiko eskasa zen, esate baterako, langabeziarako laguntza urriak, asis-
tentzia medikoa eta ospitaleratze ez luzeegiak; ia akabatuta zeudenak edo inork
ikusi nahi ez zituenak aberriratzea eta hildako aberkideen lurperatze edo hileten
antolaketa.81

Begira diezaiogun, une batez, mutualitate-elkarte horiek eskainitako lagun-
tzari. 1880/90 bitartean hiri handietan ongi funtzionatuko zuten ziurrenera, esate
baterako, Rosario edo Buenos Airesen82 . Mugaldeko herrietan eta herri berrietan,
ordea, nekez izango zuten funtzionamendu egokia, esate baterako, Tandil edo
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“immigrazioaren aro goiztiarrean euskaldunek Frantzia eta Espainiako elkarte nazionaletan bar-
neratzeko joera zuten. Elkarte ia guzti horien helburua praktikoa zen gehienbat (berme jakin
batzuk eskuratzea gaixotasun, ustekabeko edo txirotasunari aurre egiteko), identitate kultural
edo etnikoa mantentzeko balizko desiratik haratago”.



Loberia83 izenekoan. Azken horretan mediku bat edo bi egongo ziren herritar
guztientzat84. Tandilen kasua aipatzearren, esan dezagun barnealdeko herri txiki
horretan 1864. urtean finkatu zela eskualdeko lehen medikua, Fuschini doktorea,
hain zuzen. Berehala nabarmendu zen; alde batetik, bere jarduna petrikiloen gai-
netik garatu zelako eta, beste alde batetik, neurri higieniko eta sanitarioak hartu
zirelako. Horren adibide dira, 1868/69 bitartean sukar beltzaren izurritean Uda-
lak finkaturiko xedapenak. Ordutik aurrera, mediku gehiago iritsi ziren (Pere,
Lizarralde, Fidanza eta Cela). Handik gutxira, 1880an, San Juan Babes-etxea
sortu zen, tokiko masoien logia baten eskutik. Bertan gaixoen tratamendua doa-
koa zen. Establezimendu horretan ez zegoen eginbeharra betetzeko baliabide
egokirik, tokiko egunkariak etengabe errepikatzen zuenez85. Medikuntzari
gagozkiola, herri haietan natibo zein immigranteek inguruan ziren mediku urriak
zeuden lekuetara jotzen zutela uste dugu86, eta haien Mutualitate-laguntzarako
elkarteak izango zirela sortutako gastua ordainduko zutenak. Panteoien zerbi-
tzuari dagokionez, nahiko berandu hasi zela esan behar da; gogoan izan behar da
72ko hilketen ondoriok Tandil herriko hilerria lekuz aldatzeko erabakia hartu
zela. Dena den, euskaldunak, aukera gehiegi izan gabe, mediku baten kontsultara
joan ahal baziren; krediturik eza bizilagun, merkatari edo hotelari baten maile-
guarekin konpontzen bazen; eta hotel berean (aurrerago ikusiko dugunez) ostatu
hartuta atsedenean egon ahal baziren edo, are, senide bati ostatu eman ahal bazi-
tzaion zerbitzua ahal zenean ordainduz, orduan erraz ulertzen da zergatik azpi-
marratu zuten barnealdeko instituzioek gizarte zerbitzuetan, erromeriak kasu,
izandako arrakasta.
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83 Hori Buenos Airesetik nahikoa gertu dauden lekuetara ere heda daiteke, ziurrenera. “Floresen,
aitzitik, arreta hastapenetik dagoen kontu batean jartzen da, eta, bide batez, nabarmenagoa zena:
elkartekideentzat osasun-zerbitzuak gaitzea. Kontuak bazuen garrantzia hirian, izan ere, oso
urriak ziren eskaintza alternatiboak. Baina hainbat zentzutan ezegonkorra zen auzo batean are
gehiago. Lehenik eta behin, Floresen ez zegoen ospitalerik…”. Fernandez (1989: 631-632).

84 Tandili buruz gehiago sakontzeko ikus Alvarez eta Miguez (1983).
85 El Eco de Tandil (1888), irailaren 15eko eta 26ko aleak.
86 Floreseko mutualismo espainiarraren hastapen eta amaiera aztertuz, Alejandro Fernandezen

ustez “argi dago 1896-1900 inguruan Floresen zeuden espainiar gehienentzat Elkartea zela osa-
sun arloan irtenbide birtual bakarra. Hurrengo urteetan, ordea, urbanizazio-prozesuek aurrera
egin zuten eta, ondorioz, osasun gaitzagoak ziren zonaldeak saneatu egin ziren, ekipamendua
hobetu egin zen bai hirian eta baita norberaren etxebizitzan ere, eta, batez ere, ospitale publikoa
ireki zen. Baldintza horiek, neurri handi batean, bazkide egiteko interesa ahuldu egiten zuen”.
Fernandez (1989: 639).



Horrenbestez, aztergai dugun epealdian euskaldunek beren kolektiboarekiko
zuten kidetasun-sentimendua zer-nolakoa izan zen pentsatu eta argitu behar
dugu. Montevideo (1875) eta Buenos Aireseko (1877) euskal zentroen fundazio-
datari behatuz, arrazoi nagusia politikatik erator zitekeela ondoriozta daiteke
gehiegi pentsatu gabe, izan ere, orduantxe jazo baitzen bigarren karlistadaren
porrota. Haatik, neurri batean hori egia den arren, Alvarez Gilak ohartarazten
duenez, ikerketa handirik gabe errepikatu da, ia modu axiomatikoan, Sabino de
Aranak sortu eta antolatutako euskal mugimendu nazionalista Amerikako euskal
kolonietan finkatu zela lehendabizi, hau da, Arana Bizkaian lehen urratsak ema-
ten ari zen garaian edo, apur bat lehenago87. Amerikako euskaldunen artera
nazionalismoa ez zen 1903. urtea baino lehen iritsi. Ordutik aurrera nazionalis-
moaren presentzia erakusten duten zenbait elementu agertzen dira, esate batera-
ko, grafia-aldaketa adierazgarriak, La Vasconiaren ordez La Baskonia, argitalpen
jakin batzuk, Irrintzi kasu, eta talde nazionalisten etorrera. Jazoera horretatik
ondorioztatzen da, aurrez (eta, agian, askok gerora ere bai), euskaldunek Espai-
niako eta Frantziako instituzioetan parte hartu zutela. Hala eta guztiz ere, Rio de
la Platan euskal identitate kolektibo bat eraikitzeko saiakerak (Laurak Bat edo
Zazpirak Bat instituzioei ari gara) urriak izan baziren ere, Euskal Herrian lehen
mugimendu nazionalistak agertzearekin batera eman ziren eta, agian, aurrez.

Erratzeko beldurrik gabe esan dezakegu aztergai dugun epealdian oso gutxi
izan zirela Espainia edo Frantziako instituzioetan parte hartzeari utzi zioten eus-
kaldunak (hiriburuko gune batzuetan edo Rosarion metatutako zenbait taldek
gehienbat88 ). Are, Euskal Herriko beste eskualde batzuen baitakoak zirenetan ere
parte hartzeari utzi zioten. Lavallolen kokatutako Euskal Echea Babes-etxeko
lehen presidente izan zenak 1905ean (data berantiarra beraz) emandako diskur-
tsoa oso adierazgarria da euskal instituzioak Argentinako lurretan zuten banake-
tari dagokionez:

“Estos esfuerzos tenían como fin añadido, además, evitar la dispersión de la colecti-
vidad vasca en sociedades españolas, francesas o argentinas...”89
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87 Alvarez Gila (1995: 299-332).
88 1893an, Argentinan Espainiako enbaxadorea zenari igorritako gutun batean, Laurak Bat elkarteko

zuzendaritza-batzordeak adierazi zuen bazkideak euskaldun sentitzen zirela, baina beti Espainiako
nazioa osatzen zuten herrien arteko beste bat. La Baskonia (1893), 4. zenbakia, 29 or.

89 Lhande (1910: 165).



Euskaldunek instituzio horietan parte hartzen zuten Buenos Aireseko probin-
tziaren ia puntu guztietan. Adibide batera, Loberian Mutualitate-laguntzen Espai-
niako Elkartea 1894ko urtarrilaren 4an sortu zen; lehen batzordea, beste espai-
niar batzuekin batera, Fermin Elizatek (Presidentea), Juan Jaureguizarrek (diru-
zaina) eta Canuto Bilbaok (idazkaria) osatu zuten. Mutualitate-laguntzen Fran-
tziako Elkartea, aldiz, 1908ko uztailaren 14an sortu zen eta fundatzaileen artean
Juan Soharnet, Juan Uranga eta Bernardo Laborde aurki ditzakegu90. Mar del
Platan sortu zen azken hori, hots, Tandil herri txikiaren eta Buenos Aires nahiz
Rosario hiri handien artean zegoen hiri batean.

“la Sociedad Española de Socorros Mutuos se funda en 1883...; buena parte de los
cargos de la mutual estaba ocupada por directivos que habían llegado a Mar del
Plata quince o veinte años antes, casi todos provenientes del norte de España: nava-
rros, aragoneses, vascos, castellanos, gallegos o leoneses”91.

1870-1930 bitarteko garai instituzional etnikoa analitikoki banaka daiteke.
Hala, hasieran auto-laguntzarako eta presazko arazoak ebazteko gune ziren,
ondoren migrazio-fenomeno masiboa etorri zen eta, horren ondorioz, politika
finkatu zen barnetik (norgehiagokan zeuden erregionalismoak) zein kanpotik.
Horrez gain, eliteen eskuetan zeuden kargu politiko eta ekonomikoak lortzeko
presioa egiteko plataforma gisa baliatu ziren. Bigarren aro horrek Argentinaren
mendeurrenarekin eta hiriburuak jasotzen zuen emigrazio-mugimendu masibo
batekin egin zuen topo. Horrela, aro horretan jazoera interesgarri eta berritzaile-
ak eman ziren. Alde batetik, nazionalitate nabarmenak harrera-herrialdearekiko
esker ona erakusten ahalegindu ziren, obra eta monumentu adierazgarrien bidez.
Barnealdera jotzeko aukera mugagabeak ahuldu ahala lan-merkatua saturatu egin
zen. Egoera hori Buenos Airesen lehertu zen eta, modu horretan, Europako anar-
kistek lehen manifestazio politikoak egin zituzten. Fenomenoak, maila ezberdi-
netan, 1930. urtean migrazio-mugimendua ahultzen hasi zen arte iraun zuen
(horri Argentinan eman zen lehen Estatu Kolpea eta militarrek politikan izan
zuten esku-hartzea gaineratu behar zaio), horrela merkatuko kopuruak egonkor-
tzen hasi ziren. Mendearen hastapenetik 1929ko krisira bitarteko hogeita hamar
urte erabakigarriei erreparatzea ezinbestekoa da pertsona jakin batzuen ekimena
ulertzeko, esate baterako, Mendizabalena.
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6. 

EUSKAL ECHEA IKASTETXE ETA
BABES-ETXEA. UNE PAREGABEA

Euskal Echearen sorrera nazioarteko eta Rio de la Platako egoerak baldintza-
tu zuten fenomenoa izan zen. Ideologia liberal eta laikoak harrapatzen zuten guz-
tia inbaditzen zuten garaian euskaldunek proiektu pedagogiko sasi-etnikoa bul-
tzatu zuten, erlijio-zantzu argiak zituena. Victor Mendizabal, Errecaborde, Jaca
eta beste zenbait liderren asmoa talde gisa mantentzeko lagungarri izango zen
espazio bat eratzea zen, aldi berean, txertatze sozioekonomiko bideragarri bate-
rako bidea izango zena. Horrela, ehunka euskaldunek ekonomikoki aurrera egi-
tea eragin zuten landa-jardueren alde azaldu ziren. Hezkuntza arloko curriculum
horretan, bada, nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpenarekin lotutako gaiak bar-
neratu ziren. Dena den, Euskal Herriko historiak, euskarak, folkloreak, dantza
tradizionalek eta erlijio katolikoak leku berezia zuten curriculum horretan.
Horrela, badirudi, funtzio bikoitz horri so prestatu zela.
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Testuaren beste lerroalde batzuetan aipatu dugunez, ez dugu hemen ahantzi
behar egoera jakin batean hainbat aldaera eta prozesu barneratzen direla, puntu edo
une jakin batean elkartzen direnak. Haatik, indar-multzo bat ere barneratzen da,
puntu edo une horretan aska daitekeena indar hori eragiten duenaren baitan. Lante-
gi erraza da iraganeko egoerak egungo ikusmiratik zedarritzea, hamarkada edo
denbora-tarte jakin batzuen eta aurretiko edo ondorengo garaien arteko aldeak iku-
siz. Dena den, soilik ikuspegi zabala dutenak eta etorkizunera begira izan daitezke-
en ondorioak begitantzeko gai direnak lortzen dute egoera bereziak baliatzea
enpresa jakin batzuk sortzeko. Aztergai dugunari helduta, Mendizabalek ikuspegi
hori zuen hezkuntza eta etnizitatearen gainean. Gainera, Errecaborde, Jaca Otaño
eta Echaydek euskaldunek Rio de la Platan bizi zuten egoerari buruzko ikuspegi
zabala zuten. Horrela, ezohiko irtenbide bat begitandu zuten, hots, Buenos Aires
hiriaren kanpoaldean euskaldunentzat eta haien ondorengoentzat ikastetxe eta
babes-etxe bat sortzea. Ez zen lagun talde batek kafea hartzen zuen bitartean begi-
tandu zuen ekimena. Ez zen mozkin ekonomikoak edo etekin sozialak emango
zituen enpresa bat. Hastapen hartan Euskal Echeak elementu jakin batzuk baitara-
tzen zituen, gaur egun behatuta ere euskaldun haien ikusmira berezia nabarmen-
tzen dutenak. Horrela, haiek hala nahi gabe, lider bilakatu ziren, aberkideentzako
itsasargi bilakatu ziren, horretaz ohartu ez baziren ere.

Zalantzarik gabe, euskaldun “arrakastatsu” batzuek mendearen amaieran
Argentinan gauzatutako obra erabakigarria izan zen ekonomiaren ikuspuntutik.
Nekazaritza eta abeltzaintzan nahiz merkataritzan garrantzitsuak ziren pertsonak
elkartu ziren proiektu itzel hori gauzatu ahal izateko. Hala, proiektu horren baitan
azalpen eta iritzi ugari batzen dira. Argentinak ehun urte bete zituen hartan, egoera
berdingabea zen eta kolektibo askok halako ekintzak gauzatzeko tentazioa izan
zuten; euskaldunek ekarpen ugari egin zituzten, baina artean ez zuten aukerarik
izan berezko identitatea zuen kolektibo gisa azaltzeko, gehienbat beste identitate
orokor batzuetan (espainiar eta frantziar identitateen baitan bereziki) banatu eta
zatituta azaltzen zirelako. Buenos Aires erdian kokatutako Euskara plaza eta
Argentinan Banco Basko delakoa sortzeko ahalegin erratua izan ziren, Euskal
Echearekin batera horren adierazgarri sendoenak, hots, gero eta handiagoa zen
identitate kolektibo baterako begi bistako sare bat eraikitzeko saiakeraren adibide
sendoenak.

Talde horren ahaleginak barnealdean familia ospetsu ugariren sorrera ekarri
zuen. Hala, sakrifizio eta ukoz betetako lan eskerga eta nekaezinaren ondorioz
erdietsitako lorpenak azaleratzeko garaia dela ulertzen dugu. Babes-etxe eta ikaste-
txetarako pabilioiak eman ziren dohaintzan eta, aldi berean, italiar, espainiar eta
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Argentinan finkatutako beste zenbait kolektibok ehunka obra gauzatu zituzten
berrogeita hamar urte lehenago harrera egin zieten hirien omenez. Testuinguru
horretan, kolektiboaren barruan artean ahul iradokitzen zen baina XX. mendearen
lehen hamarkadan Rio de la Platako gizartean indar handiz ernatzen den gatazka
horretan, pertsona garrantzitsuak agertu ziren, esate baterako, Mendizabal bera,
Pirinioetatik Ozeanoz haraindi zeuden beren aberkide euskaldunen zurrumurru eta
ideiak jaso zituztenak.

Ez dugu ahantzi behar, testuinguru horretan, nazionalismoen goraldiek ere era-
gina izan zutela eta, apika, Euskal Echeak hasiera horretan izan zuen orientazio
etnikoan ere nabarituko zen eragin hori; alde batetik, Aranaren aldarrikapenak eta,
beste alde batetik, XIX. mendean zehar kolektibo eusko-argentinarraren osaeraren
baitan eman zen eboluzioaren ondorioz Euskal Zentroen barruan gertatutako gataz-
kak, zalantzarik gabe, elementu garrantzitsuak izan ziren euskaldunen helburuak
zehazteko garaian, beren jatorri espainiar edo frantziarra baztertuz. Mendizabalen
helburua, Euskal Echea osatu zuten gainerako liderrena bezalaxe, bake soziala
erdiestea zen, edozein zelarik ere horren ordaina, nahiz eta euskaldunen identitatea
aberriz kanpo arbasoen azturak eta, batez ere, hizkuntza mantentzen dituen erre-
gionalismo batera murriztu. Lider horiek heziketa orokorra hedatzen saiatu ziren,
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epe laburrera gatazkaz beteriko bide baterantz zihoan mundu baten irtenbidea zela-
koan. Horrela, gatazkak ekiditen saiatzen ziren, adostutako konponbideen xerka.
Ez da kasualitatea Euskal Echearen ideia horretatik Laurak Bat elkartea eratu eta
eratorri izana, non soilik penintsulako euskaldunak elkartzen ziren. Deigarri bezain
interesgarria da eginahalak kutsu apolitiko nabarmena zuela, agian Pirinioetatik
etorritako ale guztiak elkartzearren, edozein izanik ere baserriaren kokapen geo-
grafikoa edo jatorrizko herria. Hasiera batean, jarrera apolitiko horrek ez politiza-
tzeko asmoa ezkutatzen zuen. Horrek, agerian uzten du bazela asmo politiko jakin
bat, arrakasta horretan erabakigarria izan zena. Zalantzarik gabe esan dezakegu
Errecaborde eta Jacak bazituztela loturak tokiko sektore politikoekin; horrek bal-
dintzatzen zuen bizi ziren eremuko egonkortasun sozial eta ekonomikoa. Halaber,
esan dugu munduko potentzien tratatu ekonomikoen eskutik iritsitako garapen
liberal bat ezagutu zutela, eremu berrietan katolikoen aurkakoa zena, Hegoameri-
kan kasu. Aurreikus zezaketen nazionalismoa, kolonien hazkunde azkarra eta,
nazionalismoa kritikatzen zuten mugimenduen sorrera azkarra. Era berean, indus-
tria-iraultza leherrarazi zuten indarrak eta langileen lehen antolakuntzak hor zeu-
den. Horrek guztiorrek nahasketa indartsua osatzen zuen Euskal Echearen ekimena
abiarazi zutenen artean eta, horrek gutxik irudika zezaketen emaitza eman zuen
gizartean. Erabakiak hartu behar ziren eta, hori gutxi balitz, interes partikularren
gainetik behatu behar zen; sakabanatzen ari zen euskal artaldeari so hartu behar
ziren erabakiak. Mendeurrena iristean erabakiak hartu ziren.

Euskal Echearen sorrera aurreikus zitekeen une batean iritsi zen, Argentinara
independentzia bete eta mende erdia igarota joandako immigrante-kolektibo ia guz-
tiek bizi izan zuten txertatze-integratze prozesu baten barruan. Berez, kolektibo
bakoitzaren barruan, portzentaje handi batek prozesu bikoitza bizi izan zuen XIX.
mendearen amaieran, nahiz eta berez, prozesu horiek prozedura bakarraren zati
izan. Sektore dirudunak sozioekonomikoki gainerakoengandik urrundu ziren. Hori
esparru ezberdinetan nabaritu zen (hotel, kafetegi edo klub ez horren xumeak), izan
ere, horietara aipatu sektoretako pertsonak joaten ziren gehienbat. Gainera, dirudun
horiek manifestazio masiboetara joateari utzi zioten, esate baterako, erromerietara.
Horrekin batera (edo hori orekatuz), ordea, egoera ahulenean zeuden sektoreen alde
ongintzazko ekintza indartsuak azaleratu ziren, nagusiki immigrante dirudunen
emazteen eskutik. Edozein kasutan, faktore horiek denak XIX. mendearen amaiera
aldera gertatu ziren, ia aldi berean. Orduan, Buenos Airesen finkatutako zenbait eus-
kaldunek gerora Euskal Echea izango zena eraikitzeko lehen urratsak eman zituz-
ten. Modu horretan, ziurrenik euskal kolektiboak Argentinan garatutako asmo han-
dieneko instituzioa zabalik zegoen beren aberkide ziren immigranteentzat.
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Espazio sozial, politiko eta ekonomiko horretan sektore zabal baten indar espi-
rituala, immigrante gutxi batzuen premia materialak eta euskaldunez osatutako
multzo baten aukera materialak batuko zituen “obra itzel” bat gauzatzeko aukera
ernatu zen. Hala, euskaldunek aukera material horiek baliatuko zituzten beren
sinesmenak eta apeta espiritualak bideratzeko eta, ziurrenera, XX. mendean eman
zen masibotasun etniko anitzaren erdian kolektiboak galdu zuen gizartearen aitor-
pena berreskuratzeko (edo sendotzeko). Horri beste bi osagai gaineratu behar zaiz-
kio, uste duguna baino eragin handiagoa izan zutenak. Lehenik eta behin, XIX.
mendearen azken herenean euskaldunak beren “senide nagusiengandik” (espainia-
rrak eta frantziarrak) bereizi ziren, ordura arte haien espazio eta instituzioetan
nahasi baitziren; horrek ez zuen aldeen arteko harreman ona (Amerikan egiazkoa
eta ohikoa) etetea ekarri eta, are, ordutik aurrera euskaldun batek baino gehiagok bi
espazioetan parte hartu zuen aldi berean. Gertaeretan bereizketa egiazkoa izan zen,
ordea (euskal zentroak ugaritu egin ziren, euskaldunen erromeriak eta bestelako
jaialdiak agertu ziren, esate baterako, San Ignazio festa orokortu egin zen), eta,
ondorioz, euskal kolektiboak “hutsune instituzionala” (laguntza eta ongintzari
zegokienez) pairatu zuen. Horrez gain, aberriaren mendeurrena urreratzen ari zen
eta euskaldunek osatzen zuten halako harrera bikain batengatik eskerrik eman ez
zuen talde “arrakastatsu” bakanetakoa. Gorabehera horiek ikusita berezko egunka-
ri bat argitaratzeko aukera sortu zen, hots, “La Vasconia” (gerora “La Baskonia”).
Era berean, Jose R. de Uriartek euskaldunek Argentinan izandako ekimenari buruz-
ko liburuak editatu zituen, Plaza Euskara izeneko proiektu etniko eta kirol arlokoa
garatu zen eta, azkenik, Euskal Echea eraikitzeko lehen urratsak eman ziren.

Dena den, arestian aipatu moduan, hanka-sartzea egingo genuke Buenos Aire-
seko giroari erreparatuko ez bagenio. Han, Argentinako hiriburuan (eta, apika,
Rosarion ere bai, herrialdeko bigarren hiri nagusian, baina ez Panpa barnealdean),
gizartearen atsekabeak sorrarazitako magma lehertzear zegoen. Hiri-espazio horre-
tan bizikidetasunarekin lotutako arazoak ugaritu egin ziren eta zaildu laguntzarako
familiarteko sareen ehundura (distantziak eraginda); orobat, han indar handiagoz
azaleratu zen Estatu liberala, masen ordenamenduan aurrera eginez eta kutsu etni-
ko berriak goratu egin zen, argi eta garbi, defentsa zantzuak zituen identitate bat
eraikitzeko asmoan. Eskalan murriztutako agertoki horretan immigranteak iritsi
ahala lana ere jadanik ez zen soberako kontua. Egoera horretan, premia berezikoa
zen dirudunen eskuetan izango zen instituzio etniko bat eratzea, egoera ahulenean
ziren aberkideei laguntzeko.

6.1.- Euskal Echea. Jazoerak
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Aurretiaz bazen Argentinan lekututako elkarte eusko-espainiar bat, Laurak Bat
izenekoa. Elkarte horrek, hartzen zuen ekintza-eremua estuegia zela iritzita,
1899an ongintza, instrukzio eta propagandarako talde bat antolatzea erabaki zuen,
bertan bizi ziren euskaldun guztiak eta eusko-argentinarrak batuko zituena. Ondo-
rioz, hartako kideen artetik, proiektuaren oinarriak aztertu eta lanak hasiko zituen
Batzorde bat izendatu zen. Hala ere, Laurak Bat elkarteko Zuzendaritza-batzordea-
ren eta aipatu Batzordearen artean desadostasunak sortu ziren ezarri beharreko iriz-
pideen gainean. Horren ondorioz, aurkeztutako planoak gauzatzeko ardura Batzor-
dearen baitan geratu zen osorik. Hala, batzorde hori autonomo deklaratu zen eta
Euskal Echea izena hartu zuen beste elkarte baten abiapuntua izan zen.

“Ante la política de puertas abiertas a toda emigración digna y conveniente, según el
conocido lema: ”gobernar es poblar”, que han seguido los gobiernos que se han suce-
dido desde la Independencia, para el progreso y riqueza de la Nación, y que, natural-
mente, atraía a emigrantes de todo el mundo, los socios fundadores de Euskal Echea
sintieron la necesidad de la unión de todos los vascos para conservar su idiosincrasia,
su carácter, sus tradiciones, sus puras y santas costumbres, su honradez acrisolada que
de tanto prestigio les había rodeado desde los tiempos de la Colonia. Temían que los
vascos, diseminados y mezclados en este crisol de razas, como se ha llamado, con justa
razón, a la Argentina, se diluyeran como la sal en el agua.... Para que esta unión de
todos los vascos de la Argentina ofreciera todas las garantías de solidez y constancia,
los fundadores de Euskal Echea, con muy buen acuerdo al invitarlos a esta colaboración
común, no usaron la acostumbrada denominación de vasco españoles y vascofranceses,
sino la de vascos del norte de los Pirineos y vascos del sur de los Pirineos. Mirando el
asunto con penetrante visión psicológica, les parecía que el nombre de vasco españoles
o vascofranceses se prestaba más a herir susceptibilidades y a sembrar divisiones. Esta
amplitud de miras y sincero anhelo de confraternidad vasca, estimularon la colabora-
ción de las tres instituciones vascas entonces existentes: La sociedad Vasco-Española
del Laurak Bat, el Centro Vasco Francés y el Centro Navarro” 

Rvdo. Padre Jacinto de Azpeitia con motivo del cincuentenario de Euskal Echea

Egiaz, hau irakur daiteke Estatutuen lehen artikuluan:

“Queda establecida con domicilio en Buenos Aires, una institución vasca, con el nom-
bre de Euskal Echea, que la componen los naturales de las provincias de Nabarra, Viz-
caya, Alava, Guipúzcoa, Lapurdi, Suberoa y Benabarre, es decir, todos los vascos del
sur y del norte de los Pirineos” 

Artaldea batzeko ahalegin horrekin batera, euskaldunek antzinatik ezaugarri
goren batzuk zituztela uste zuten, testuinguru berrian galdu egin zitezkeenak.
Leialtasuna, ohorezko hitza eta erlijio-sinesmen berezia, horratx bertute goren
horietako zenbait. Aipatu bertuteak bizpahiru baserriz zipriztinduriko haran estue-
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tan erraz manten zitezkeen, baina munduko toki ezberdinetatik beren ideia, sines-
men eta aztura ezberdinekin iristen ziren milaka atzerritarrez beteriko giro batean
oso nekeza zen horiek mantentzea. Gainera, testuinguru zabal horretan lana lortze-
ko lehiak indibidualtasunerako jarrera zekarren, berandu baino lehen Euskal
Herrian berezkoa zen auzolana desagerraraziko zuena. Hori horrela izanik, zaila da
ulertzen zuzendaritza hark bere herriko ohitura zaharrak mantentzeko erakutsi zuen
irrika, beren familietatik urrun. Mendizabal eta bere kideek oso ongi zekiten
Argentinako idazle eta gobernariek behin eta berriz goratu zituztela euskaldunen
bertuteak. Horrenbestez, Euskal Echea euskaldunak Argentina kosmopolitaren bai-
tan ez erortzeko ahalegina izan zen; kolektiboa desagertuta, era berean, bere burua
Rio de la Platan ondoen ikusita zegoen kolektibo etnikoaren interprete gisa aurkez-
ten zuen elitearen profila ere ahuldu eta desagertu egingo zelako ustetan.

Euskal Echearen fundazio-proiektua anaitasun baskongado modura berresten
duen lehen dokumentu publikoa 1900eko apirilekoa da. Hauek dira sinatzaileak:
Francisco Laphitz, ohorezko presidente modura; Martin Errecaborde, presidente
modura; Juan Pio Echevarria, lehen presidenteorde modura; Juan Onagoity, biga-
rren presidenteorde modura; Antonio Irazu, diruzain modura, Victor Mendizabal
fundatzaile modura, Juan S. Jaca, idazkari modura eta Esteban Curuchet fundatzai-
le modura. Hauek ziren batzarkideak: Aita Juan Magendie, Ciriaco Morea, Jose
Elordi, Severino Lalanne, Eustaquio Izaguirre kalonjea, Salvador Curuchet dokto-
rea, Francisco Ayerza doktorea, Juan Dartayet doktorea, Anselmo Ochoa de Retana
doktorea, Jose de Apellaniz doktorea, Francisco Pradere, J. Pedro Passicot, Jacobo
Sardoy, Jose Aldazabal, Esteban Belsunce, Domingo Maillot, Jose Antonio Iriarte,
Beltran Domecq, Esteban Jauregui, Casiano Renteria, Benito Noel, Pedro Appha-
tie, Crisanto Ayanz, Juan B. Goñi, Luis Labadens, Pedro Uhalde, Nicomedes M.
Landaburu, Domingo Larre, Antonio Larrumbe, Pedro Albaitero. “La Baskonia”
ordezkatuz Jose R. Uriarte, “Haitza” ordezkatuz Juan Sescesse eta “Euskal Erria”
ordezkatuz L. H. Londaitz.

Aurkezpen ofizial horren inguruan Zuzendaritza-batzordeak egindako kroni-
ka batean Euskal Echearen xede eta helburu nagusiak laburbiltzen dira:

“esta Institución sea la expresión gráfica de las modalidades que caracterizan a nues-
tro pueblo, y pueda, en consecuencia, cobijar a toda la familia baskongada que así
ayuda con el óbolo de la caridad en sus tribulaciones al hermano necesitado, le reco-
ge y le cuida en su invalidez, y cría y educa sus huérfanos, como estimula y difunde las
creencias, los hábitos y las costumbres que constituyen su existencia social y forman
de reflejo las peculiaridades que le disciernen la honrosa aureola de su prestigio”  

Testu horren arabera, elkartasunezko ongintzaren eskakizun horiei erantzute-
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ko IKASTETXE BABES-ETXEAK eraiki behar dira gurasoen heriotzagatik edo
ezintasunagatik babesik gabe geratzen diren baskongadoen seme-alabak hartu
eta hezteko. MISERIKORDIA ETXEA zahartasunagatik edo ezintasunagatik
eskean aritzera behartuak daudenei harrera egin eta zaintzeko. KAPERA EDO
TENPLUA barruti horietako erlijio-zerbitzuak emateko eta, era berean, kolekti-
boarengan bizitza goxatzen duten eta herrien existentzia sozialaren oinarri mora-
la berresten duten sentimendu urrikalkorrak pizteko.

Xede horiek ekintza orokorrera eramanez, zera gaineratzen da:

“La Euskal Echea (proyectada) viene a ser un trasunto del hogar eúskaro en esta tie-
rra, en la que tantos baskongados cooperamos a su población y desenvolvimiento pro-
gresivo, y en la que tantos de los nuestros han marcado su paso, dejando la imperece-
dera memoria de sus iniciativas, laboriosidad y virtudes. Esta Euskal Echea que por
su conjunto debe ser el centro de las afinidades eúskaras, la que a la vez de darle la
cohesión de la unidad representativa consagre en este nuevo mundo la solidaridad de
la raza y familia baskongada, para reflejar en el seno de sus hijos y descendientes la
influencia vivificadora de sus genéricas virtualidades, nace con la natural confianza
del apoyo de la comunidad euskera…”

Eraikitzekoa zen barrutiko xede eta helburu horien bidez euskal komunitatea-
ren atxikimendua lortu zen. Proiektuak egiazko bideragarritasuna izan zezan
beharrezkoak ziren atxikimenduak lortu ostean, 1901eko ekainean batzorde bete-
arazle bat osatu zen (nahiz eta behin-behinekoa izan). Aipatu batzordearen egite-
koa Estatutuak eta Araudiak finkatu eta zehapena kudeatzea zen. Hauek ziren
batzordeko kideak:

Presidentea: Martin Errecaborde
Presidenteordea: Antonio Irazu
Diruzaina: Juan S. Jaca
Batzarkideak: J. Pedro Passicot, Anselmo O. de Retana, Pedro Albaitero,
Juan Oxoby, Victor Mendizabal, Juan Uhalde, J. Antonio Iriarte, Luis Laba-
dens eta Antonio Larrumbe.

Batzorde horrek bere egitekoa 1904ko apirilera arte amaitu ezin izan bazuen
ere, haren baitan sortu asmo zuten elkartean erabakigarriak ziren eginbeharrak
beteko zituzten pertsonak zeuden. Hori da Errecaborde eta Jacaren egiteko
garrantzitsuak alde batera utzita, besteak beste, Albaitero eta Mendizabal batzar-
kideen kasua. Horiek zerikusi handia izan zuten Nafarroa eta Kantabriako Aita
Kaputxinoen kontratazioan, bai gutunen bidez eta baita Lekaroza zuzendariekin
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elkarrizketak izateko egindako bidaien bidez. Araudia osatzeko lehen zirriborro-
etan argi geratzen da proiektuak zuen kutsu euskalduna; adibide batera, testu-zati
honetan:

“… se intenta redimir de la indigencia a los ancianos y valetudinarios de origen
basko.... educar a los jóvenes huérfanos... y hacer de ellos ciudadanos laboriosos, de
honradez acrisolada y cultores fieles de las cualidades morales de sus antepasados...
y que propende (La Sociedad) a que se difunda el carácter representativo de la raza en
todo lo que concierne a la vida progresiva de la colectividad. Contando para esta
vasta empresa con el espíritu de solidaridad que aúna a la raza baskongada, y con el
ambiente generoso del país en que vive, que no puede serle más propicio. En definiti-
va, que en la Euskal Echea caben todos los vascos, cualquiera que sea su nacionali-
dad, posición social y lugar donde estuvieren ubicados.”...

Halako ekimen handi baten hastapenean erabakiak hartu behar ziren eta garran-
tzitsua zen proiektuan ezarritakoa betetzeko urrats sendoak ematea. Ez zen aski
batzordeak eratu eta estatutu eta araudiak idaztearekin; artaldea sakabanatzen ari
zen eta mendeurrena oso bizkor ari zen urreratzen. 1904-1905 bitartean hainbat
saiakera egin ziren Angeluko Mariaren Zerbitzarien Ahizpen zerbitzuak kontrata-
tzeko, neskatoentzako ikastetxe bat irekitze aldera. Pedro Albaitero eta Victor
Mendizabal jaunak murgildu ziren eginkizun horretan. Humberto lehena neskato-
entzako eskola ireki zen azkenik, Aita Laphitz kapilau zela. Akordio horiek 1907.
urtearen amaiera aldera eta hurrengo urtearen hastapenean gauzatu ziren. Halaber,
Llavalloleko eraikina finkatzeko lurrak eskuratu eta Romulo Ayerza ingienariari
eskatu zitzaion eraikuntza egiteko planoak eratzea; milioi bat adreilu enkargatu eta
instituzioen garapenerako lehen harria kokatu zen. Feliciana Zabala de Guraya
andrea eta Errepublikako Presidente Manuel Quintana doktorea ekitaldiko buru
izan ziren. Ekimen oso garrantzitsua izan zen eta gonbidatuak ere horrelakoak,
esate baterako, Errepublikako Presidente ohia, Carlos Pellegrini eta Uruguayko
Errepublikako ministroa, Daniel Muños jauna; gainera, Lucas Ayarragaray, Fr.
Enrique Sisson eta Godofredo Daireaux idazleak ere bertaratu ziren.

Obra aurrera zihoala eta gizartean aldeko iritzia zabaldu zela ikusita, askok,
irrikaz beteta, lan eskerga egin zuten lanak lehenbailehen amaitzeko. Zuzendari-
tza-batzordeko kide batek eraiki ziren lehen pabilioiak dohaintzan eman zituen,
bata Aita Francisco Laphitzen oroimenez eta bestea Martin Alzagaren oroime-
nez. Urte berean, Maria J. de Pradere eta Juana de Leguina andreek pabilioi bana
eman zuten dohaintzan beren senarren oroimenez (Francisco Pradere jauna eta
Ezequiel Leguina jauna, hurrenez hurren).
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Buruzagiek ez zuten ezer utzi patuaren eskuetan; Mendizabal Europako
komentu eta ikastetxeetan zehar zebilen Euskal Echerako irakasle talde eta talde
etiko onena batu nahian. Bitartean, Buenos Airesen asmoa garatzen ari zen, aha-
lik eta esparru gehienetan aurrerapenak eginez. Urte hartan, era berean, emaku-
meen batzordearen eskutik joskintza-lantegia sortu zen (instituzioko kideentzat
eta premia zuten komunitateko kideentzat). Dohaintza gehiago eman ziren, kasu
horretan beste hiru pabilioi izan ziren emandakoak.

1906-1907 bitartean, Pedro M. Albaitero eta Victor Mendizabal bitartekari
zirela, Nafarroa eta Kantabriako Aita Kaputxino Agurgarrien kontratazioan
aurrera pausuak eman ziren gizonezkoen ikastetxeari so; azkenik, 1908ko mar-
txoan ireki zen gizonezkoen ikastetxea. 1907. urtearen erdialdera babes-etxeak
gaitu ziren eta Llavalloleko institutu horretan neskatoentzako eskola ireki zen.
Angeluko Mariaren Zerbitzarien maistrak izango ziren heziketaz arduratuko
zirenak. Urte hartan hogeita hamar umezurtz eta hamabi adineko pertsona hartu
ziren adopzioan.

Kontratua Elizondon sinatu zen 1908ko otsailaren 1ean. Bertan, Pedro Albai-
tero eta Victor Mendizabalek, beste hainbat gauzen artean, Llavalloleko ikaste-
txeaz oinarrizko baldintza jakin batzuetan kaputxinoak arduratuko zirela jakina-
razi zioten Euskal Echeko presidente Martin Errecaborde jaunari.

1º - El Superior de los Religiosos que residan en Euskal Echea será también Director
del Colegio que estará a cargo de los mismos y su nombramiento dependerá exclusi-
vamente del P. Provincial al igual que el de los demás Superiores de todos los conven-
tos, el cual será delegar esta facultad a su Representante el Superior de las Misiones
de Chile y Argentina.

2º - Si algún religioso súbdito, Padre o Hermano lego no llenase las condiciones nece-
sarias para el desempeño de su cargo, la Junta podrá exponer al Director las razones
y motivos en que se apoya para creerlo insuficiente o
para pedirle su relevo…

Hezkuntza ziurtaturik, dohaintzak ugaritu
egin ziren eta eraikuntza aurrera zihoan
etengabe eta atzerapenik gabe. Egoera
horretan, ikasle eta aitona gehiagoren
eskariak iritsi ziren. Proiektua abian zen
eta sendotu egin zen; horri esker, dohaintza
gehiagorako bidea zabalik geratu zen. Horie-
tako bat zen Pedro Luroren seme-alaben esku-
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tik emandako gizonezkoen gidaritzarako etxea. Juana Estebarena de Praderek
bere senar Juan Antonio jaunaren oroimenez emandako pabilioiak eta Antonio
Larrumbek Graciana Barnetche emaztearen oroimenez ordaindu zuen pabilioiak
konplexua areagotu zuten.

Pabilioi isolatuen plana eraberritu egin zen eta paraleloan ziren bi pabilioi
bakoitzeko gorantz altxatzen ziren eraikuntzak eraiki ziren. Espazioa (beti muga-
tua) ongi baliatzen asmatu behar zen, baina gizarteak instituzioari so egindako
eskariei lehenbailehen erantzutea kontuan hartuz. Guztira berrogeita hamar beka-
dun (umezurtz eta aitona-amonak) adoptatu ziren. Laurak Bat elkarteak ere pabi-
lioi bat eman zuen dohaintzan, ekimenaren aldeko atxikimendua azalduz. Garai
berean, urteroko jaialdietan ohiko bilakatu zen jardun bat hasi ziren egiten, hau
da, Institutuen aldeko askaria Adroguen. Urte hartan hiriko ikastetxean 83 ema-
kumek eman zuten izena; Llavallolen kokatuta zegoen gizonezkoen ikastetxean
57 ikasle erregistratu ziren eta, neskatoen ikastetxean 43.
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Albaiterok Mendizabali
bidalitako gutuna,
1906ko uztailaren 31n,
Elizondotik / AFMG



1909an emakumeen Batzordeak Maria J. de Pradere izendatu zuen presidente.
Antonio Irazu jaunak kargu bera zuen, Pedro Passicot presidenteorde zela. Euskal
baserrien administrazioa matriarkala zen erabat eta, sistema horri jarraiki, emaku-
meen Batzordeari Llavallolen abiatutako eraikuntzak garatzea ahalbidetuko zuten
baliabideak erabakitzeko kontsulta egin ostean, ezohiko asanblada bat burutu zen
120.000 dolarreko hipoteka-jesapen bat onartzeko. Aipatu hipoteka Argentinako
Banco Basko izenekoan onartu eta garatu zen oso baldintza onetan. Ez zen kasua-
litatea kreditua Banku horrekin adostu izana eta emandako erraztasunak ere ez
ziren kasualitate izan, izan ere, hartako zuzendaritzako kide asko Euskal Echean
zeuden nahasita. Mendizabal, Errecaborde, Jaca, Albaitero eta beste zenbaitzuen
irrintzia Panpako txoko guztietara iritsi zen eta harantz jotzen zuten artzainek.

Mendizabalek Euskal Herritik arretaz jarraitzen zituen ekimenak. Bitartean,
1910ean, Martin Errecaborde Euskal Echeako presidente zen berriro, Antonio
Larrumbe lagun zuela. Dohaintzekin batera herrialdearen independentziaren men-
deurrena ospatzen zen. Dohaintza gehiago eman ziren pabilioi eta eraikinetara
bideratzeko, esate baterako, emakumeen ikastetxearen gidaritzarako etxea, pilota-
kantxak, kantxei atxikitako etxe bat eta ura ateratzeko motorra eta ponpa gordetze-
ko etxola.

6.2.- Mendizabal eta beste euskaldun batzuek asmatutako itsasargiaren
inaugurazioa 

Begira diezaiogun itsasargiari kanpotik, hau da, har dezagun haren beharra duten
itsasontzien edo begirada hondartzan jarri eta talka egiten duten arrantzaleen ikus-
mira. Protagonisten memoria eta diskurtsoak alde batera utzi eta Euskal Echearen
inaugurazioa hizpide izan zuten egunkari nagusien orrialdeetan errepara dezagun:
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Interior de las aulas de
Euskal Echea
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La Gaceta de Buenos Aires, 1912ko azaroak 11
Una fiesta altamente simpática realizóse ayer en Llavallol bajo los auspicios de un
día espléndido, pródigo en rayos de sol..... parecía haberse conjurado para hacer
más amable la permanencia en las posesiones de la Euskal Echea, que ostentaba
sus más preciosos atavíos como un presente de la raza fuerte y vigorosa al espíritu
nacional de cultura y beneficencia. Los trenes que partieron de Constitución des-
pués de mediodía llevaron en sus coches una concurrencia inusitada que hacía pre-
ver desde la capital el éxito que alcanzaría la fiesta. Una simple ojeada de los con-
voyes que condujeron a quienes debían prestigiar con su presencia el acto inaugu-
ral de los asilos de la Euskal Echea, permitió al repórter apreciar que la belleza, la
fortuna y el altruismo se habían asociado en feliz conjuro para ofrecer a la nación
entera un bello espectáculo de lo que significa la colectividad baskongada como
colaboradora en las obras piadosas que dan timbre de superioridad en perfiles de
noble filantropía a todos los que viven, trabajan y se enriquecen en la República
Argentina.
Momentos más tarde los jubilosos viajeros que durante el trayecto manifestaban su
placer ante la obra realizada, evidenciando la satisfacción del íntimo deber cumpli-
do en esa franca y espontánea exterioridad propia de la raza vasca, se congregaban
en uno de los jardines del local inaugurado para testificar la ceremonia...
Hubieron, luego de los discursos...varios números de cantos y bailes baskongados
que regocijaron a la concurrencia, hasta que ya caída la tarde fue preciso volver...

La Nación, 1912ko azaroak 11
Varias veces anunciada, obstinadamente malograda por el tiempo, se celebró ayer,
por fin, la fiesta con que obsequiaba la sociedad Euskal Echea a sus socios y ami-
gos, en el pintoresco paraje de Llavallol. Iban a inaugurarse, de una manera oficial
y solemne, los pabellones, escuelas y asilo que dicha humanitaria institución ha
sabido levantar, con una constancia insuperable, digna del nombre que a los baskos
atribuye la universal opinión.  A la amable invitación de la comisión directiva res-
pondió toda la colectividad vascongada. Más de cuatro mil personas acudieron
ayer a Llavallol, convirtiendo aquel sitio en una lucida reunión social, en que las
mujeres, numerosísimas, pusieron su nota de elegancia y de belleza.
El día, un poco caluroso tal vez, prestó a la fiesta su brillantez primaveral. Llega-
ban los trenes henchidos de gente, y ésta se desparramaba por entre los sembrados
y arboledas de la finca. A media tarde, la posesión de Euskal Echea ofrecía un cua-
dro animado, brillantísimo. Cuanto de más expectable y representativo cuenta la
agrupación vascongada, estaba allí congregada. 
Todos coincidían en el mismo sentimiento de admiración. En los pocos años que
lleva de vida, la sociedad Euskal Echea ha conseguido organizar un núcleo de
reparticiones benéficas y docentes que deben ofrecerse, sin ninguna vacilación,
como modelo. Posee el Instituto un regular predio de excelentes tierras, cultivado
por el sistema más moderno. Los asilos y pabellones, convenientemente aislados,
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forman un pueblo, que se destaca alegre sobre la verdura del lugar. Y dentro de estos
pabellones nada se ha escatimado, para hacer fácil y útil la vida de los ancianos asi-
lados, así como la educación de los muchachos pensionistas. Es inmejorable el siste-
ma de cloacas, baños, dormitorios, salas de estudio, canchas de pelota y de football.
Con los últimos reflejos del día fueron retirándose los invitados, llevándose una
impresión duradera de fiesta tan hermosa como trascendente. Los baskos que habían
presenciado la ceremonia de inauguración sabían ya que su colectividad tiene nuevos
motivos para enorgullecerse. Sabían también, que los desvalidos hallarían siempre
un refugio amoroso, y que los niños, vástagos de una raza tan activa y emprendedora,
tenían un colegio moderno en donde serán preparados para las luchas del trabajo,
por sistemas educacionales escogidos entre los mejores.

La Prensa, 1912ko azaroak 11
La colectividad vascuence de esta capital y de los alrededores, tuvo ayer en los veci-
nos campos de Llavallol, un día de franco regocijo, de alegría común y de entusiasmo
por los constantes progresos que alcanza en la República Argentina.
No hay para que negar, que mucha fue la propaganda hecha, a fin de que la fiesta de
Llavallol resultara digna de su objeto, pero tampoco hemos de hacer crónica, sin
antes dejar constancia de que la lucidez del acto de ayer, resultó muy superior a los
cálculos más optimistas. Después de mediodía, la estación Constitución se hallaba
materialmente llena de familias, las cuales esperaban la salida de los trenes que habí-
an de conducirlas hasta Llavallol. Cuatro convoyes con numerosos vagones, partie-
ron uno detrás de otro, casi seguidos, hasta las 2 de la tarde. Una hora después, los
jardines y amplios pabellones de la Euskal Echea, presentaban un aspecto imponen-
te, por la concurrencia numerosa que los ocupaba.
El himno vasco y las danzas y aires vascos, desempeñados al aire libre por niños de
la Euskal Echea, con trajes regionales y acompañados de música, igualmente regio-
nal, constituyeron los últimos números del programa... Pero no por que terminara el
programa, había de concluir la fiesta. Aun los entusiasmos y los bríos no estaban
satisfechos, y en tal virtud, al caer la tarde, cuando los jardines se presentaban más
hermosos, por pedido de numerosas señoritas y caballeros, uno de las bandas milita-
res por un lado y un piano por otro, tocado por una de las damas de la concurrencia,
dejaron oír los acordes de valses, al son de los cuales no pocas parejas empezaron a
danzar, hasta que la proximidad de la partida de los últimos trenes, obligó a las fami-
lias a despedirse de aquella fiesta, que, a no dudar, dejará imborrables recuerdos en
la memoria de los que asistieron....
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La Razón, 1912ko azaroak 11
La legendaria perseverancia de los vascos ha vencido una vez más. El tiempo, que pare-
cía querer conspirar contra la obra de los hijos de la raza incontaminada y viril, cedió
ante la constante decisión de los euskaldunak. Se cansó el tiempo! Y la colectividad
vasca tiene en la República Argentina un nuevo exponente de su espíritu progresista, un
nuevo motivo de orgullo, y los desvalidos de su raza un asilo seguro donde refugiarse en
busca de amparo que allí se le brindará solícita y abnegadamente.
Una enorme muchedumbre, que oscilaba entre cuatro y cinco mil almas, se congregó en
Llavallol con el propósito de presenciar el acto. La alta temperatura reinante no fue
obstáculo para impedir la afluencia de espectadores. La colectividad vasca estaba dig-
namente representada, y las autoridades de la República y de la primera provincia
argentina, se asociaban a ella, que significa aquí, como en todas partes, labor, energía,
constancia, sacrificio, actividad tenaz y perseverante, independencia, progreso y honra-
dez de sentimientos y procederes.
...Inmediatamente (después de los actos presenciados) la enorme muchedumbre empezó
a desfilar, satisfecha de la simpática fiesta y llena de entusiasmo al ver establecida en
nuestro país, una nueva institución que significa ampara para el desvalido y educación
sana y moderna para los niños de la raza.

La Baskonia, Buenos Aires, 1912ko azaroak 10/20
!! Por fin!!! No se nos ocurrió otra exclamación al despertarnos el domingo pasado y
contemplar las galas de un magnífico día... La inauguración de la Euskal Echea, es
indudablemente uno de los actos más trascendentes que ha celebrado hasta el presente
nuestra colectividad.
A Salida de los trenes, momentos antes de la partida de los trenes, se veían en estación y
andenes de Constitución, multitud de personas conocidas de nuestra colectividad dando
a aquellos lugares una animación inusitada.
El regreso. Al declinar la tarde, y cuando el crepúsculo comenzó a lucir sus majestuosos
efectos, se inició la retirada. No decayó la animación en el regreso. Además de los tre-
nes especiales, los ordinarios se llenaban al instante, y centenares de personas hicieron
el viaje de pié en los pasillos y plataformas de los coches por falta de asiento...
Todos los concurrentes exteriorizaban la grata impresión que les causaran las diversas
dependencias de estos Institutos, cuyos iniciadores y organizadores, exentos de ambicio-
nes y personalismos, estimulados entre sí, han hecho una obra que pueden ostentar los
baskos como timbre de legítimo orgullo, pues, no conocemos colectividad alguna de las
muchas que pueblan este país, que haya ofrecido hasta el presente una obra de tal natu-
raleza. Sabemos que en otros países vecinos, existen entre nuestros paisanos, deseos de
fundar instituciones parecidas a la que hoy nos ocupa, tomándola por modelo, y que en
estos momentos es objeto de estudio. Este sería un medio grandioso de establecer la
anhelada confederación basko-americana, cuya noble aspiración no tardará en reali-
zarse.



XX. mendearen lehen hamarkadaren amaieran Victor Mendizabalek ordizia-
rrak liluratzen zituen bere begirada zabal bezain bortitzarekin. Horren bortitza,
ezen Errecaborde, Jaca eta Euskal Echeako beste kide batzuek Buenos Aireseko
portutik hurbil erakusten zuten dirdirarekin bat egiten baitzuen, Panpa osoa har-
tuz, hartako itsasertzetatik barrena Atlantikoko uretan disolbatu arte. Euskal
Echea ikastetxe eta babes-etxeari esker, aitzindariak eraikitako leku pribilegiatu-
ra itzuli ahal izan ziren euskaldunak, immigranteen artean gutxiengoa baziren
ere. Lider horietako batzuek kanpora begiratzeko unea iritsi zela ulertu zuten eta
harrera egin zien Nazioari opari itzela eskaintzeko garaia heldu zela. Alabaina,
portuaren ingurumarian iltzatuta geratzen hasi ziren aberkideak kezkaz behatzen
zituzten, izan ere, arbasoek Panpako lautadetara hasi zuten bidaia historikoarekin
jarraitu ezinik geratzen ari ziren. Langileen eskaera masiboak eraginda espazioa
gero eta gehiago ari zen estutzen eta lana ere jadanik ez zen ziurra. Egoera horre-
tan, eskaleak hedatzen hasi ziren kolektiboaren ertzetan. Euskaldun batzuk
zahartasunerako gutxieneko zerbitzurik izan gabe ari ziren zahartzen eta zerbitzu
horiek beren kontura betetzeko adina aurrezki ere ez zuten. Euskal Echea itsasar-
gi bilakatu zen egoera horretan zeuden pertsonak berriro bide egokian jarri eta,
heziketa eta ongintza aldarri hartuta, ahultzen ari zen euskaldunaren irudia
berreskuratzeko. Mendizabal Donostian zen Rio de la Platatik itzulita. Gustura
zegoen han egindako lanarekin eta bere jaioterrian halako zerbait ezartzeko
ideiaren bat zuen buruan.
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3. Atala

Victor Mendizabal, lehen ilaran, eskuinetik hasita hirugarrena, 
pertsona ospetsu batzuen aldamenean/ AFMG





Victor Mendizabalen bizitza eta obra ikertzen hasi bezain pronto emigrante
arrakastatsuaren irudia eraiki daiteke: indianoa. Hitz horrekin izendatzen da Ame-
rikan egindako egonaldian aberasten den emigrantea. Era berean, itsasoz haraindi
ondasun ekonomiko oparo batekin aurrera egitea lortu zuten emigranteak aipatze-
ko erabiltzen da, beren jatorrizko herrialdera itzuli zein ez. Horrenbestez, ondasuna
pilatzea da indianoaren ezaugarri behinena eta ez abiatze-herrialdera itzuli izana.
Modu horretan ezberdintzen da emigrante “arruntarekin”. Eta indianoa “filantro-
po” bihurtzen da Amerikan pilatutako dirutzaren zati bat komunitatean erabiltzeko
ondasun eta zerbitzuetan xahutzen duenean. Nuñez Seixasek Galiziako adibidera-
ko aipatzen duen moduan, tokian bertan ez zeuden emigranteek beren jatorrizko
herrialdearen alde egindako lana oso garrantzitsua izan zen, herrialde horiek
modernizatzeko lagungarri izan baitzen. Hala, aberastutako emigrante horiek, zen-
baitetan, beren diruaren zati bat komunitatean erabilera publikoa izango zuten
obretara bideratzen zuten. Kasu batzuetan, gainera, jatorrizko herrixkatik egindako
eskari bati erantzunez egiten ziren halako ekarpenak.92

Paliza Monduatek XIX. eta XX. mendeetan Euskal Herrian izandako indiano
horien mezenasgoa, horretan nahasitako pertsona eta leinuak eta artearekin zuten
lotura eta filantropia ikertu ditu. Kantauri isurialdeko beste leku batzuetan jazo-
takoarekin alderatuz ia ezberdintasunik ez dagoela aipatzen du. Hala, azpiegitu-
ra-obrak sustatzeko jatorrizko herrialdeen alde ekarpen handiak egiteko jarrera
nabarmentzen du, beren eskuzabaltasunarekin udaletxeetako funtsetan zegoen
hutsunea ordeztuz.93 Dohaintza horiek ikastetxeak eraiki eta mantentzera, erlijio-
obrak sustatzera (elizak, ermitak, kapilautzak, etab.) ospitaleak hedatzera eta era
guztietako azpiegiturak (errepideak, zubiak, moilak, ubideak, garbitokiak, itu-
rriak edo antzekoak) garatzera bideratzen ziren. Obra horiek, finean, aipatu emi-
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granteek aurrerapenaren alde egindako apustu egiazkoaren erakusle dira. Esku-
zabaltasun hori jaso zuten lekuek hainbat modutara erakutsi zuten esker ona,
esate baterako, oroipen-monumentuak eginez, emigrante horiek seme kuttun
izendatuz edo kale nahiz plazak haien izenekin jantziz. Hala ere, zenbaitetan
izendapen horiek ez datoz bat aipatu pertsonen garrantziarekin. Aztergai dugun
kasuan Victor Mendizabal indiano ordiziarra oharkabean igaro da Ordiziako
gizartearentzat. Horrela, bere izena herriko kale batekin soilik lotzen da 1960ko
hamarkadaren erdialdetik.

Gaur egun, ezer gutxi dakite herritarrek Men-
dizabalek egindako lanari buruz, nahiz eta
hark Argentinako lurretatik beti izan
zuen argi izaera euskalduna, gipuz-
koarra eta, jakina, ordiziarra. XX.
mendearen hastapenean Ongin-
tza Etxe berria (San Jose izena
hartu zuena) eraikitzeko obretan
ezinbestekoa izan zen, besteak
beste Argentinan bizi ziren ordi-
ziar emigranteen ekarpena. Horien
artean ziren, zalantzarik gabe, Men-
dizabal Gorostizu anaiak. Haatik, bere
obra garrantzitsuena XX. mendearen
erdialdera iritsi zen, izan ere, 1943. urtean bere
izena izango zuen ongintzazko fundazio baten sorrera sustatu zuen, Ordiziako
eskoletako ikasleek egindako ahalegin eta aztura onak saritzeko xedez. Obra
horrek oihartzun handia izan zuen XX. mendearen erdialdera Ordizian eta ingu-
ruko herrietan, hainbeste ezen Victor Mendizabal zendu ostean udaletxeak udale-
rriaren kale bati haren izena ematea erabaki baitzuen.

Horrenbestez, hirugarren atal honetan atzerrian, euskal komunitatearen
barruan, sortutako lider horiek izan zuten eragina aztertuko dugu. Horrela, harre-
ra-gizartean egiten zuten lana ikusiko dugu, baina, batez ere, jatorrizko komuni-
tatearekin zuten harremana aztertuko dugu, 1943an sortu zen Victor Mendizabal
Fundazioari arreta berezia eskainiz.
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Mendizabal kaleari dagokion plaka
/ argazkia MEI



7.

GOIERRITIK ARGENTINARA. 
ORDIZIATIK BUENOS AIRESERA

Nola bidaiatu zuen Amerikaraino Victor Mendizabalek? Abiatzea, bidaia eta
leku berrian finkatzeko aurrezkiak funtsezko kontuak ziren (patutik haratago)
txertatze-integrazio bereizgarria izateko. Immigranteak ikuspegi desberdinekin
iristen dira leku berrira. Horretan, badu zerikusia jatorrizko lekuak (baita herrial-
de berean ere), hots, ez da gauza bera landa-eremu batetik edo hiri-eremu batetik
iristea. Horrez gain, jatorrizko herrialde horretan bizi zuten egoerak eta leku
berriarekiko atxikimenduak zerikusi handia dute. Horrek guztiorrek, ezbairik
gabe, eragina izango zuen txertatze-integratze esperientzietan. Halaber, garran-
tzitsua izango zen agertoki berriak bizi zuen egoera ekonomikoa, eta orobat,
garrantzitsuak izango ziren, ziurrenera, harrera-herrialdearen hizkuntza, legedia
eta eskaera demografikoa nahiz lan-eskaera.
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Immigranteak 
Buenos Aireseko

portura iristen.



Espero zitekeen moduan, euskaldunen portaerak baditu antzekotasunak gai-
nerako immigrante-taldeekin; alabaina, haien ekarpen kultural eta sentimentale-
an, badira bereizgarri bihurtzen dituen ezaugarriak. Hemeretzigarren mendean
iristen ziren euskaldunak ez zebiltzan gosetetik eta miseritik ihesi (atzean paradi-
sua uzten ez zuten arren). Aitzitik, iguripen indibidual hertsiak zekartzaten,
herentzia-araubideak eta lur-eskasiak gogor baldintzatuta; horri galdutako bi
gerrateetatik ihes egiteko eta 1876. urtetik aurrera derrigorrezkoa zen soldadutza-
ri muzin egiteko nahia gaineratu behar zaio.

Victor Mendizabalek etxetik ikusten zuen paisaia nekazal girokoa zen. Ez zen
ohikoa izango (eta denbora luzean gainera) fabrika baten aurretik igarotzea, ez
bazen industria txikiren bat edo beste, esate baterako, irin-errotaren bat. 1900. urtea
hasi berritan eraikin handi eta teknikoagoak azaldu ziren, esate baterako, likore-
fabrikak edota eskoletarako arbelak nahiz altzariak egiteko fabrikak.94 Demogra-
fiak gora egin zuen eta gero eta logela gehiago eskatzen ziren, eta egoera horretan
sortu ziren halako enpresa ertainak. Dena den, populazioa areagotzearekin batera,
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Ordizia XX. mendearen lehen hamarkadetan / AFMG.
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zonaldeko herritar eta biztanleek egunero erabiltzeko oinarrizko produktu gehiago
kontsumitzen zituzten. Udalerria Gipuzkoan barneratzen zen; Goierri zen eskual-
dearen izena, non bertako biztanleak etxeko atarian bezala ibiltzen ziren, Oriako
ibarrean finkatuta. Ordutik aurrera udalerrian biztanleriak gora egin zuen eta
herriak gainezka egin zuen demografiari eta hirigintza-lanei zegokienez, ehun urte
inguruko murru eta atariak eraitsi zirelarik. Landa-eremuetako jendea bertara urre-
ratzen zen, nekazaritza arloan etenaldia izan zen garaietatik, eta lurrak ematen ez
zuen egonkortasuna bilatzen zuen. Horrela, Ordiziako biztanleriak gora egin zuen.

Biztanleriaren eboluzioa

Urtea Biztanleak

1802 ................................................................................................ 832

1857 ............................................................................................ 1.115

1877 ............................................................................................ 1.376

1900 ............................................................................................ 1.421

1910 ............................................................................................ 2.318

Biztanleria areagotzean herritarren arteko harremanak zaildu egin ziren eta
Udalak ere zailtasunak izan zituen biztanleria hori kontrolatzeko, izan ere, mugi-
mendu handiago batera egokitu behar izan zuen eta ahalegina bikoiztu behar izan
zuen herritarren ongizatea erdiesteko. Metaketarekin (Europako eremu horretan
laborantzarako lurrak bilatzeko xedez) gaixotasun iragankorrak iritsi ziren. Haatik,
izurritea zer suma zegoen, kontrol eta prebentzioari zegokienez prestaturik ez zeu-
den herriei ahalik eta kalte gehien egiteko zain. Hilerria eta karitate-ospitalea lekuz
aldatu ziren, herriaren kanpoaldera. Jazoera hori guztion onurarako izan arren, apur
bat urrunago joan behar zutenek protesta egin zuten. Gazte asko kanpora irten zire-
nez, lana eta eskulana orekatu egin ziren. Hala, ez ziren gutxi laguntza berezia
behar zutenak, bizitzaren bi muturretan. Orduan sortu zen San Jose izeneko Ongin-
tza Etxea, sektore dirudunen ekarpenari esker.

Victor Mendizabalek atzean utzi zituen artean fabrika gutxi zituen herria eta
hazten ari zen landa-eskualdea. Hori baitzen haurtzaroan aurrez aurre ikusten zuen
agertokia. Alabaina, ikusiko dugunez, haurtzaro horretan ez zuen denbora gehiegi-



rik izan jolas eta bihurrikerietarako. Victor Mendizabalek garaia baino lehenago
egin behar izan zuen jauzi helduarora, haurtzaroa profitatu gabe. Atzean utzi
zituen, bada, Oria ibaiaren bi aldeetara sakabanaturiko baserriak eta Argentinara
abiatu zen. Han aurkituko zuen ibaiak ez zuen antza handirik bere jatorrizko goie-
rrin luzatzen zirenekin. Gutxi gorabehera mila biztanle zituen herri batetik 180.000
biztanleko hiri batera egingo zuen jauzi. Erabakia ez zen erraza izango. Aro berri
baten hasiera zen eta, aldi berean, beste baten amaiera. Familiako buru izaki, Ame-
rikara jo zuen familiari etorkizun hobe bat eman asmoz.

Victor Mendizabal Argentinan bizi izan zen eta proiektu instituzional nahiz per-
tsonalak garatu zituen. Garai historiko horrek bat egin zuen Hegoamerikako
herrialdearentzat erabakigarria zen une batekin. Hazten ari zen herrialdea nerabe-
zaroan zen. Hedadura handiko lurraldea bateratzeko saiakerak egiten ziren eta
munduko ekonomian txertatzeko gogoa zegoen. Horiek dira, apika, aro horren
ezaugarri funtsezkoenak. Hala ere, immigrazioaren sarrera da Mendizabalen irudia
kokatzeko elementu nagusia. Immigrazio hori 1840. urtean hasi zen nabaritzen,
erritmo motelean, baina 1870. urtean oldarraldi indartsua izan zuen fenomenoak
eta herrialde berri batek aurreikus zitzakeen egitura guztiak gainditu zituen.

Immigranteak jasotzen zituen agertoki berri hori ez zegoen prestatuta denei
harrera egiteko eta muturreko ezberdintasunak erosotasunez kudeatzeko, ezta
segurtasunez ere; barne-gatazkak etengabeak izan ziren eta periferian ere izan ziren
gatazkak. Horren ondorioz, populazio natiboa murriztu egin zen eta immigrazioa
hura ordeztera zetorren, baina lan-merkatua ezegonkorra zen hastapeneko jardue-
ren eraginez. Dena den, errentagarria zen oso, eskulana urria baitzen. Hara iritsi
ziren, beste etnia batzuen artean, euskaldunak.
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Alabaina, espazio horretan muga politiko, kultural eta identitatezkoak nahasi
samarrak zirenez, immigrante-talde ezberdinek beren ohiturak naturaltasunez
mantendu zituzten eta masa aktiboan arras agerikoak ziren orban etnikoak osatu
zituzten. Argentinako Estatua iritsi berriak eta, batez ere, bere aberkideak aberri
handian txertatzen saiatu zen, batez ere, hezkuntza publikoaren eskutik. Testuin-
guru horretan nabarmendu ziren hainbat pertsona, esate baterako, Mendizabal
bera. Hein batean herrialde berriaren txertatzeari eusteko ahalegina zegoen eta,
hein batean euskalduntasunaren oinarri etnikoak eta planetako beste gune
batzuetatik iristen ziren kredo ezberdinen aurrean berezko erlijioa mantentzeko
borroka zegoen. 1900. urtean, Rio de la Platako portuaren ingurumarian immi-
grante ugari metatu ziren. Egoera horretan ezinbestekoa zen kolektibo ezberdi-
nen ideal eta nortasuna mantenduko zuten lider etnikoen agerpena. 1840tik
aurrera euskaldun irudi jakin bat sortu zen lan eta izerdi askoren ondotik. Irudi
hori erosotasunerako bermea bilakatu zen iritsi berri bakoitzarentzat. Mende
berriaren hastapenean, ordea, irudi hori pitzatuta ageri zen, beste arazo batzuen
artean, lana eta etxebizitzak falta zirelako eta populazioak gainezka egitearen
ondorioz, gizarteak osasuna kaltetzen zuelako. 

7.1.- Bere burua garatu zuen negozio-gizona
Victor Mendizabal Gorostizu 1860. urtean jaio zen, Ordizian. Juan Jose Men-

dizabal Garin zuen aita eta Francisca Antonia Gorostizu Esquisabel ama. Garai
horretan ez zegoen kontu errazik eta Mendizabal familiak ondo zekien nolako
ahaleginak egin behar ziren mahai gainean ogia jartzeko: Victorren aita hargina
zen XIX. mendearen erdialdeko hamarkada horietan, hala, Donostiako portuko
moilan dauden etxeen eraikuntzan parte hartu zuen. Mendizabal familiak, ia ziur-
tasun osoz, erraz gainditu zuen haurrak gizon bilakatu eta etxeko ekonomia
egonkortzeko garaia. Are gehiago, helduarora iritsitako haur horiek jaiotetxea
utzi eta berezko etxeko ateak irekitzea lortu zuten. Hala ere, zaharrenek erabaki
zuten familia osoaren geroa. 1871n, 11 urte baino ez zituela, Victorrek Amerika-
ra jo zuen, zehazki Argentinara; dirudienez, jadanik Amerikan finkatuta zegoen
osaba baten deiari men eginez. Victor zazpi neba-arreben artean hirugarrena zen.
Hala ere, berehala anaia zaharrena izango zen, izan ere, Pedro Jose eta Pantaleo-
na Vitoriana neba-arreba zaharrenak hil egin ziren. Modu horretan, Victor Men-
dizabal erreferente bilakatu zen gainerako neba-arrebentzat eta, itxura batean,
hark Amerikara urratutako bideari jarraitu zioten gerora. Galtzak ia zulatu gabe
eta puxtarrietara jolastuz belaunak urratu gabe, haurra gizon bilakatu zen, di-da
batean.
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Harrigarri deritzogu familiak Victor hautatu izana Amerikara joateko, guz-
tiontzat garapen ekonomikoa ekar zezan. Jaioterria garaia baino lehen uztea lan-
dare bat udazkena baino lehen erauzi eta aldatzearen parekoa da; irakinaldian den
izerdiaren erruz landarea arriskuan jartzen da, baldin eta sustrai sendoa ez badu
eta lorezainaren zainketan eraginkorra ez bada. Mendizabalek bigarren jauzi hori
emateko ahamena izan zuen, gehienbat berari zegozkion trebetasun eta kemenari
esker, inguruan ez baitzegoen hura zainduko zuen lorezainik.

Bizitza gogorra da, baina jakintsua eta, badirudi, zenbaitetan gizaki jakin
batzuk hautatzen dituela lantegi astunak egiteko, pertsona arrunt baten bizitza
gainditzen duen patu batera eramanez. Gizon nabarmena, haur zelarik ekin zion
egoera sozial hori lortzeko bideari. Liderra bezalaxe, itsasargia ere oinarritik
hasita eraiki behar da; oinarriaren baitan dago bere handitasuna. Bete beharreko
funtzioa egoki betetzeko, ordea, ezinbestekoa da argia erreferente segurua izatea
ekaitzak harrapatuta daudenentzat. Ez da beharrezkoa plataforma handia funtzio
hori betetzeko; kokapen egokia izatea eta behar den unean limurtzeko ahalmena
izatea garrantzitsuagoa da.

Bakarrik emigratu zuen, baina beranduago lau anaia joan zitzaizkion atzetik
(Eusebio, Antonio, Francisco eta Ramon). Mendizabalek hastapenetik erakutsi
zuen heziketarekiko interesa; eskolan denbora gutxi eman zuen eta Buenos Aire-
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sen, abentura biltegiko langile gisa hasi zuelarik, gaueko eskolara joatea erabaki
zuen. Berehala familiarekin gutun-trukean hasi zen. Bertan grafian aurrera egin
zuela ikus daiteke. Dena den, bere kontzeptuen ziurtasuna nabarmentzen da
gehien. Lider baten izaera zuen eta, berehala, nortasun hori erakutsi zuen helbu-
ru baten xerka langa guztiak gainditzeko irrikaz. Heziketa azken xedea zela uste
zuen eta horren alde borrokatu zuen kementsu. Liderrek, normalean horretaz
jabetu aurretik, gizartearekin zerikusi gehiago duten helburuen xerka abiatzen
dira, helburu pertsonalak alde batera utziz. Sekula ez zituen aberriarekin eta bere
jaiotetxearekin zituen loturak askatu, ezta anaietako batzuk Amerikara iritsi zire-
nean ere. Are gehiago, irudizko zubi baten amaiera bilakatu zen, Amerikarako
sarrera ahalbidetu zien portu, berak bidaia horretan bizi izan zuen esperientzia
arinduz. Horrek ere bere izaera eta ideia argiak erakusten ditu.

Egiazko liderrak, ordea, ezin du arlo batean hala jokatu eta beste arlo batean
lidergo hori ezkutuan gorde; halako kasu asko izaten dira, baina ekonomikoki eta
sozialki aurrera egiteko ahalmena ematen dien trebetasun berezi bat izan eta arra-
kasta ukan arren, nekez baitaratzen dituzte gizarte-arrazoimenerako trebetasu-
nak. Adorea funtsezko osagaia da ingurukoen konfiantza baitaratzeko, baina ez
da eskuzabaltasuna bezain garrantzitsua. Ibilbideari xumeki ekin ondotik, merka-
taritzarako zituen dohainei esker, hainbat enpresa sortu zituen. Nekez aurki dai-
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teke aldez aurretik helburu partiku-
larretan aurrera egitea lortu ez duen
lider etniko bat; esperientzia hori
laguntzarri izaten zen eta izaten da
pertsona jakin batzuek gizarte eki-
menetan kargu garrantzitsuak esku-
ra ditzaten.

Hala, berehala Ferretería del
Globo sortu zuen La Plata hirian.
Enpresak merkantzien handikazko
salmenta egiten zuen, landa inguru-
ko etxaldeak hornitzeko: tresnak,
materialak; Ondoren, Morea, Men-
dizábal y Cía enpresa sortu zuen
bere anaiekin eta beste bazkide euskaldun batzuekin. Biltegi handi horretan ere
askotariko tresneria saltzen zen. Mendizabalen lorpenen hedadura zenbateraino-
koa zen ikusteko, aipagarria da azken enpresa horrek sukurtsal-etxeak zituela
Buenos Aires, New York eta Parisen. Itsasargi etniko bilakatzeko bide horretan,
orobat, merezi du aipatzea Mendizabalek beste euskaldun batzuk deitu zituela
azken enpresa hori sortzeko. La Baskonia aldizkarian agertutako albiste baten
arabera, MOREA Ciriaco Moreatik datorkio. Emigrante nafarra zen Morea eta,
jakina, Victorrek Buenos Airesen egin zituen lehen negozioetan hura izan zuen
bazkideetako bat.

Enpresa ekimenez gain, 1880ko hamarkadaren erdialdera bere familia ere
osatu zuen. La Platako (Buenos Aires) hirian Catalina Coyos Hatchondorekin
ezkondu zen. Emaztea izango zena Ipar Euskal Herrikoa zen, Barkoxekoa. Dena
den, ziurrenera, Donostian95 ezagutuko zuten elkar, Mendizabalek egindako
bidaietako batean. Dirudienez, Catalinak neskame modura lan egiten zuen
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tu ahal izan zuen, baina baita Rio de la Platako hondartzetan ere.



GOIERRITIK ARGENTINARA. ORDIZIATIK BUENOS AIRESERA

-107-

Morea, Mendizábal y Cía
enpresako eraikin berrien

ikuspegia Buenos Airesen / AFMG

La Baskonia aldizkarian agertutako
Mendizábal y Cía enpresaren iragarkia.



Donostian. Horrek ere Mendizabalen nortasuna erakusten digu, izan ere, garai
hartako gizartean ez zegoen begi onez ikusita halako hauturik. Ekonomikoki
klase apalekoa zen aberkide batekin ezkondu zen. Aurrez aipatu dugu osaba
batek deitu zuela Mendizabal Buenos Airesen zuen biltegian aritzeko, beraz, osa-
baren sare eta eraginak baliatu zituela esan daiteke. Haatik, garai hartan ezkon-
tzak gizarte-maila gorenetara iristeko bide gisa edo jadanik eskuratu ziren lorpe-
nak sendotzeko adosten ziren, baina badakigu Mendizabalek ez zuela bide hori
hartu nahi izan eta, beraz, ez zien bere eraginei erreparatu ezkontzeko erabakia
hartu zuenean. Bost seme-alaba izan zituzten (Natalio, Claudia, Manuel, Simona
eta Virgilia). Lehen biak La Plata hirian jaio ziren eta gainerakoak itzuleran,
Ordizia edo Donostian. Familia Buenos Airesetik Bordelera bidaiatzen ari zela
jaio zen Manuel. Bidaia horren jomuga Euskal Herria zen eta bertan lau hilabete-
ko egonaldia egin zuten gehienez. Badirudi ordutik aurrera Mendizabal Hatchon-
do sendiak maizago bidaiatu zuela euskal lurretara eta, itxura batean, seme-ala-
ben jaiotzek bazuten zerikusirik bidaia horietan.

Hala ere, arestian aipatzen genuen landarearen lehen urratsak gorabehera-
tsuak izan ziren moduan, Mendizabalen bizitzan ere izan ziren jazoera bortitzak.
Bizitzaren gorabeherek Donostiara eraman zuten lehendabizi. Ondoren, ordea,
gerra zibilean Frantziara erbesteratu zen eta Angelun finkatu zen familiarekin.
Gatazkak arrastoa utzi zuen Mendizabalengan, izan ere, sentikortasunez bizi ohi
zituen jazoera ekumenikoak. Gatazka amaituta, Donostiara itzuli zen.
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Horrela, eta bizirauteko mugimendu estrategiko horiek alde batera utzita,
Mendizabal bere garaiko Herodoto baten pare agertzen zaigu; mundua ezagutu
nahi zuen, gune bakoitzean pilatutako esperientzia bere lurretan baliatzeko.
Argentinara maiz bidaiatzen zuen eta, horrez gain, Europa eta Espainia ere zehar-
katu zituen. Europan zehar egindako bidaiei (zehazki, Italia, Suitza eta Belgikan)
eta Frantzian egindako egonaldiari esker, ideiak batu zituen eta XIX. mendearen
amaieran zegoen problematikaren inguruko ikuspegi zabal bat baitaratu zuen.
Espainian Andaluzia, Aragoa eta Gaztelak erakartzen zuten; badakigu uda Errio-
xan ematen zuela, Viniegra de Abajon zehazki esatera. Dirudienez, herri hori
zinez atsegin zuen eta suhiarekin ekimen ekonomiko batzuk abiarazteko ahalegi-
na egin zuen bertan, baina gerra lehertu eta asmo guztiek porrot egin zuten. Dena
den, fundazio bat gauzatu zuen.

7.1.1.- Argentina eta Euskal Herriaren artean (1889-1904)
Ez dakigu zergatik itzuli zen azkenik Euskal Herrira, baina dakiguna da XX.

mendearen hastapenera arte ez zela itzulera hori gauzatu. Hala, 1889. urtetik
aurrera Euskal Herrira maiz bidaiatzen bazuen ere, hurrengo mendean finkatu
zen Donostian behin betikoz. Senideek oroitzen dutenez, gaixorik zegoen eta
bere sorterrian hiltzeko sinesmen eta premia sentitzen zuen. Baina ez zen halako-
rik, izan ere, itzuli ostean beste berrogeita hamar urtez bizi izan zen. Urtaroz
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kanpo eta oso gazte aldatutako landare hura bezalaxe, bere lurretara, bere eurita-
ra, bere klimara itzultzeak on egin zion nabarmen. Pirinioen eta Kantauri itsaso-
aren ertzetan bizi izan ez zituen urteak bizitzeko grina piztu zitzaion.

Ekintzaileak, ordea, ez du mugen barruan jokatzen, jende arruntak irudika
dezakeena baino urrunago doa bere begirada. Euskal Herrira itzuli zenean
Donostian zenbait enpesa abiarazteko ekimenean parte hartu zuen, zuzenean zein
zeharka: “Ordicia” izeneko arma-fabrika bat eta autoen fabrikaziorako beste
enpresa bat, bere semeak, Manuel Mendizabalek gobernatzen zuena.

Ekimen horiek argi erakusten dute Mendizabalek oso ongi ulertzen zuela ego-
kitu zitzaion garaia, bere laztura eta itxaropen guztiekin. Lana sortzea, era bere-
an, bere etxetik eta ekonomikoki egoera txarrean zen eskualdetik oso goiz alde
egiteko erabakia hartzera eraman zuen premia asetzea zen, ez zitzaion halakorik
gertatuko bere herriko beste haur bati.

Enpresari gisa egindako lanetik haratago, dokumentuetan, aldi berean, Men-
dizabal liberal eta errepublikanoa irakur dezakegu. Arlo ekonomikoak ez zion
eragozten begirada gizartean eta politikan jartzea; horrela, interes pertsonaletik
haraindikoak ziren arazoak ebazten saiatu zen eta 1912. urtearen bueltan zinego-
tzi izan zen Donostian. Emigrazioari buruzko historiografian agertzen diren per-
tsona nabarmen askok bezala, Mendizabalek, ziurrenera, bere ohituren eta ideia
berrien aurka borrokatu behar izan zuen bere baitan. Hemeretzigarren mendeko
gizon haien ustez mugarik gabeko aurrerabidea eta hezkuntza ziren herriaren
hazkunderako oinarria. Horrela, ikuspegi horrekin, nekez urrunduko ziren dok-
trina liberaletik. Alabaina, aurrez ikusi dugunez, Mendizabal maisua zen denbora
eta espazioetara egokitzen. Hala, bera katoliko ez praktikatzailea izanik, Buenos
Airesen aita kaputxinoen eskutik saiatu zen Llavalloleko Euskal Echearen ikas-
tetxean heziketa barneratzen.
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7.1.2.- Victor Mendizabal eta hezkuntza zabalago bat hedatzeko kezka
Sekula ez dugu neurtu ahal izango Victor Mendizabalek Euskal Echea ikaste-

txeko estatutu eta ikasketa-planak taxutzerakoan izan zuen partaidetza, nahiz eta
badakigun zerikusirik izan zuela hartako erabakietan. Kaputxinoen ordenak ikas-
tetxeko heziketaren ardura hartzeko interesa izan zezan egin zuen lan eskerga
ikusirik, pentsa dezakegu, Patricio Jacarekin bat etorriz, bere begirada alfabeta-
tze hutsetik haratagokoa zela. Euskal Echean ematen zen heziketa etnikoa bai,
baina integratzailea ere bazen. Ikasleen euskal identitatea sendotzeko asmoa bai,
baina, aldi berean, Argentinan errazago gizarteratzeko baliabideak eman nahi
ziren. Babes-etxeei zegokienez, immigrante arrakastatsuaren irudia ematearekin
batera, migrazioan halako zorionik izan ez zutenen errealitatea islatu nahi zen.

Heziketa izan zen Euskal Echean jorratu zen lehen esparrua, emakume zein
gizonei zuzendua. Jakina, XX. mendearen hastapenean horrek ez du esanahi gaur
ulertzen dugu aukera-berdintasuna ematen zenik eta heziketa ere ez zen integra-
tzailea gaur egungo ikuspegia hartzen badugu; dena den, instituzioak gai horre-
tan zituen ideien berri ematen du, neurri batean uneko ideia aurreratuenekin
uztartuak. Garai hartan espero zitekeenez, bazen halako nazionalismo kutsu bat
ere, sorterriko aberriarekiko maitasuna berreskuratu nahi zuena, Pirinio inguruko
herri hartako azturekin batera. Ikastetxea zinez aitzindaria izan zen nekazaritza
arloko institutuei so. Hala, nekazaritza eta abeltzaintzako programak Munduaren
aletegi zen Argentinan bikain txertatzen ziren. Hala ere, ikastetxearen helburue-
tan asmo handiagoak ere baziren: hau da, eusko-argentinarren belaunaldi berriak
Rio de la Platan euskaldunek ukan zuten irudi aparta eraiki zuten lanbideetara
itzul zitezela bilatzen zen.

Fundatzaileek bazekiten ongintza zela txirotasuna orekatzeko modu egokieta-
ko bat eta, horrela, asko izan ziren bat egin zuten emakume euskaldunak, oroko-
rrean immigranteen emazteak; baina bazen beste modu arrakastatsuago bat, hots,
eskean zebiltzan familietako haurrei lanbide bat irakastea; hala, establezimendu
bateko langile izan zitezkeen edo, eguneroko jakia lor zezaketen horien bidez.
Bestalde, Euskal Echean lan eginez kide zirenentzat zein ostatu hartuta zeude-
nentzat ezinbestekoak ziren baliabidetarako gastuak murriztu egiten ziren. Hala,
pertsona horiek ongintza sendotu zezaketen eta kolektiboan premia zuten beste
batzuk lagundu zitzaketen.
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7.1.3.- Zubiaren bi muturrak elkartuz. Argentina eta Euskal Herria
Llavalloleko Euskal Echearen fundazio-proiektua anaitasun baskongado modu-

ra berresten duen lehen dokumentu publikoa 1900eko apirilekoa da. Zuzendaritza-
batzordeak egindako aurkezpen ofizial horretan Euskal Echearen xedeak laburbil-
tzen dira, “premian dagoen anaiari laguntzea” izanik helburu nagusia. Horrenbes-
tez, elkartasunean oinarritutako ongintzari dagokionez, zera adierazten da:

“deben construirse asilos colegios para recoger y educar a los hijos de vascongados
que queden desamparados por el fallecimiento de sus padres ó invalidez de éstos.
Casa de misericordia para recoger y cuidar a los que por vejez ó invalidez estén redu-
cidos a la indigencia. Capilla o templo para á la vez de atender al servicio religioso
de estos establecimientos, estimular en la colectividad los piadosos sentimientos que
endulzan la vida y consagran el fundamento moral de la existencia social de los pue-
blos”

1901eko ekainean batzorde betearazle bat osatu zen (nahiz eta behin-behine-
koa izan). Aipatu batzordearen egitekoa Estatutuak eta Araudiak finkatu eta
zehapena kudeatzea zen. Batzorde horretan bederatzi batzarkide zeuden, horien
artean Victor Mendizabal jauna. Ikastetxea abiarazteko ardura zuten gizon horien
eginkizunen artean, Victor Mendizabal eta Pedro Albaitero neska-mutikoen
eskolarako irakasleak biltzeaz arduratu ziren. Atzerago ikusita bezala, Lekaroze-
ko kaputxinoak (Nafarroa) eta Angeluko Mariaren Zerbitzariak hautatu zituzten.
Ikastetxea 1907. urtean sortu zen. Bi urte lehenago, 1905ean Mendizabal Euskal
Herrian zen, itzuleran. Hala, bere irudia nazioartekoa zen, nahiz eta garai hartan
ez zen oso ohikoa nazioarteko irudi hori. Haatik, Argentinan enpresak zituen eta
senideak ere bai (anaiak). Horrenbestez, maiz bidaiatzen zuen hara eta bidaia
horietako batean batu zen Euskal Echea proiektura. Euskal Herrian bizi zenez,
gaia oso ongi ezagutzen zuen eta gizarte-sareak zituen. Hala, bera arduratu zen
Llavalloleko ikastetxerako hezitzaileak biltzeaz.

7.2.- Itzulera
Victor Mendizabal Euskal Herrira behin betikoz noiz itzuli zen zehaztea ez da

erraza. Hasieratik izan ditugu horren inguruko zalantzak. Ikerketa hasi genuene-
an, 1900. urtea hasi zenean Victor Buenos Airesen lekutzen genuen, izan ere,
Llavalloleko Euskal Echeko ikastetxea abiarazteko ahaleginean partaidetza akti-
boa izan zuen. Beranduago, dokumentazioan ikusten genuenez, Victor eta bere
emazte Catalina Euskal Herrian ziren 1889. urtearen lehen erdian. Gainera,
azken hiru seme-alaben jaiotza-agiriek ere Euskal Herria aipatzen zuten. Datu
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horiek eskuan izanik, jadanik behin betiko Euskal Herrian finkatuta zeudela pen-
tsatu genuen. Alabaina, gurasoekin izan zuen gutun-trukearen bidez, 1890eko
hamarkadan familia artean Buenos Airesen finkaturik zegoela ikusi ahal izan
dugu. Ordurako, Mendizabalen anaiek muturra sartua zuten zonaldeko enpresa-
elitearen barruan.

Badirudi, 1890eko hamarkadaren amaieran hasi zela Victor Mendizabal Eus-
kal Herrira behin betikoz itzultzea pentsatzen, agian bere sorterritik urrun egote-
az nekatuta, ia hiru hamarkada eman baitzituen Argentinan. Itzulera horretan
agian zerikusia izan zuen aitaren iritziak, izan ere, jadanik alargun zegoen eta
uko egiten zion seme-alabekin Argentinara joateari. Semeetan zaharrenak ez
zuen begi onez ikusi aitaren asmoa. Hala ikus daiteke ama hil ostean Victorrek
idatzitako hainbat gutunetan.

“… Gure besoak zabalik zeuden zu amorioz besarcatzeco, zuri guk danok egiten algi-
ñuzen gustoak egiteco, zuk merezidezun gizan, pensatua oso aizetan, !aita etortzen
danean olaco ta alaco egingo diau¡ eta beste milla gauza pasatuak dira gure buruan
beti zugan pensamentua ipiñirik, baña gure egiazco emozioa eta fiñtasun gustiak, iza-
ten al dan desengañorik aundiena eramandute, esango banuke bezela Jaungoicoak
aztu gaituela.
Jarri zaitez zu gure tokian pisca batean, eta egin itzazu gure pentsamentu batzuek, eta
zer esan zenake zuri egingo balizuteke zuk guri egiten diguzuna?…”96

Albaiterok Mendizabali igorritako gutun batean irakur daitekeenez, 1906an
Lekarozeko Kaputxinoak eta Angeluko Mariaren Zerbitzariak kontratatu zituen
Llavalloleko ikastetxean aritzeko. Gutun horretan Mendizabal jadanik Donostian
zegoela igar daiteke. Hala ere, 1904ko uztailaren 30ean La Baskonia aldizkari
argentinarrean argitaratutako ohar batean aurkituko dugu itzulerari (Euskal
Herrira) buruzko xehetasun gehiago.

“Días pasados embarcó acompañado de su familia el conocido comerciante de esta
plaza D. Víctor Mendizábal, que fijará su residencia en San Sebastián. Su anciano
padre que los acompaña, no ha podido olvidar, durante los tres años que ha permane-
cido aquí rodeado cariñosamente de sus hijos, los lugares en que vio la luz primera y
vuelve tan respetable echeko jaun como vino, a continuar su vida de basko en la para
él inolvidable Guipúzcoa”97
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Victor Mendizabal egilea zen; Goierrira itzuli zelarik, eskualdean beste fabri-
ka bat finkatu zela esan daiteke, ideien eta proiektuen fabrika bat, behin-behine-
koz bertan finkatzen zena; bizia eman zion (haurtzaroa lapurtu bazion ere) lur
horietan ahaleginak biderkatzeko. Ipurterrea izaki, Euskal Herrira itzuli izanak
ez du esanahi une horretatik aurrera geldi egon zenik. Aitzitik, bidaia ugari egin
zituen, hala Espainian zehar nola Europa eta Amerikara. Sarri bidaiatu zuen
Argentinara, izan ere, han bizi ziren artean bere anaia batzuk eta, gainera, enpre-
sa batzuetan akzioak zituen artean.

Arestian adierazi dugunez, Euskal Herrira itzuli zenean Mendizabalek Argen-
tinan hasitako enpresa-jarduerarekin jarraitu zuen. Ikusmira zabala zuen eta eza-
gutza asko metatu zuen iraganean. Horrela, Victor Mendizabal ez zen egonean
egotekoa. Dagoeneko aipatu dugu hainbat enpresa-ekimen abiarazi zituela, esate
baterako, arma-fabrika eta auto-fabrika. Horrez gain, nekazaritza-tresna ezberdi-
nen patenteak lortu zituen. Victorren ustez, tresna horiei esker nekazari euskaldu-
nen bizi-kalitatea hobetu egingo zen eta, era berean, nekazaritza-jardueretan ete-
kina handiagoa izango zen. Ziurrenera, produktu edo hobekuntza horiek Argenti-
nan egiaztatuko zituen aurrez.

“MEMORIA DESCRIPTIVA,
que se acompaña a la solicitud de una Patente de invención,

por una máquina para picar guadañas, y toda clase de herra-
mientas que exijan esta operación del picado.

INVENTOR
J. Victor Mendizabal

San Sebastian – Guipúzcoa

La máquina cuya descripción se hará luego constituye una invención propia y nueva,
una nueva creación, no conocida hasta el presente.
Viene a favorecer los intereses agricolas, que tanto equivale como decir que favorece-
rá intereses vitales de la Nación que deben ser objeto de todos los estudios y de todas
las prácticas, en nuestra Patria, en donde la riqueza se desarrollaría de un modo
potente,, si a las cuestiones agricolas se dedicarán voluntades e inteligencias, que,
desgraciadamente, se apartan de fuente de riqueza tan importante, como lo es el cul-
tivo de la tierra, generosa y pródiga siempre.
La invención del suscribiente, tiende a cooperar, en la medida de sus fuerzas, a fines
tan importantísimos, y el invento ha de constituir un beneficio grandísimo para los
agricultores.

Jon Ander Ramos Martínez / Marcelino Irianni Zalakain

-114-



Que el obrero agricola cuente con un aparato y una herramienta, que con brevedad y
con economía, hagan que su trabajo rinda el máximun posible de resultado práctico,
es innegablemente ventaja y utilidad notorias.
Para conseguir esto, en las operaciones de siega con la guadaña es de todo punto
necesario, que este instrumento agricola tenga un picado perfecto, no habiendo pen-
sado nadie desde que existen las guadañas en emplear otros medios para afilarlas que
los manuales auxiliándose de un yunque y de un martillo, rudimentarios elemen-
tos…”98

Llavalloleko Babes-etxe eta ikastetxea abiarazi zirenean argi geratu zen hez-
kuntza eta portaera onarekiko zuen kezka. Alabaina, horrek ez zuen Argentinan
soilik arduratu, izan ere, Euskal Herrira itzuli zenean, eta berrogeita hamar urte
baino gehiagoan, etengabeak izan ziren burutu zituen alderdi anitzeko ekimenak.
Horrela, XX. mendearen lehen hamarkadetan, uste dugunez gutxi gorabehera
1920. urtean, Laguntasuna abiarazi zuen, Amerikarako emigrazioa eta Espainia
eta Amerikako enpresa-harremanak errazte aldera. Horri esker, Amerikan enpre-
sak finkatzeko ekimena erraztu zuen. Hala jasotzen da garai hartako prentsan:
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Victor Mendizabal liderra izateaz gain, bizitza pertsona arruntek baino modu
zabalago eta sakonagoan ikusteko dohaina zuen. Hala, ez zuen ego eta berekoike-
riarik baitaratzen. Bere gaitasun eta ahalmen pertsonalak ezagutzen zituen, baina
besteen arazoak eta urritasuna modu ekidinezinean zaintzen zituen. Horrela, bere
alabekin batera, Donostiako ongintzazko eskola-kantinak (cantinas escolares
benéficas) kudeatu eta abiarazi zituen, premian zeuden haurrez arduratzeko xedez.
Senitartekoek emandako informazioari jarraiki, Claudia alaba izan zen sortzaileeta-
ko bat, beste ahizpa batzuk ere kolaboratu bazuten ere. 1908an ezagunak ziren
halako kantinak Iruña, Bilbo, Bartzelona, Madril eta penintsulako beste hiri batzue-
tan, eta baita Alemania eta Suitzan ere. Mendizabalek ez zuen denbora galtzen.
1909an Donostiako lehen kantinak sortu ziren, Amara eta Zabalgunekoa. Beran-
duago etorri ziren Viteri eta Antiguo eskoletakoak. Helburua hauxe zen: “haurrak
kaletik urrun mantentzea, eskean ibiltzearen ikuskizun tamalgarria ekidinez, esko-
lak jasotzen dituztela ere ziurtatuz”. Victorrek bikain ulertu zuen helburua.

Industria-iraultzaren ondorioz aldaketa sozial eta ekonomiko ugari izan ziren,
eta teknologian ere aldaketa iraultzaileak izan ziren. Baina, horiez gain, ekoizpen-
modu berriak beste hainbat aldaketa ezkutatzen zituen. Badirudi Mendizabal
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horren lekuko izan zela eta baita analista zorrotza ere. Egoera berri horretan hain-
bat familia eskola utzi eta eskean ibili beharrean izan ziren. Ez ziren horiek izan
familiek jasan zituzten ondorio bakarrak, baina bai zonaldean Mendizabalek arindu
zitzakeenak. Ongintzaren alde azaldu zen leku horietan guztietan, ondorio horiek
murrizteko ahaleginean. Beste muturrean, enpresetako jabeen interesa zegoen, sol-
data txikiak ordaintzekoa produktuak kostu oso murritzean lortu eta gero eta dar-
winistagoak ziren merkatuetan lehiatzeko. Mendizabalek Kixoteren antzera borro-
katu zuen fabrikaren ugaritasunak hasieran izango zituen ondorio saihestezinen
aurka; 1911n eskola-kantinaz arduratzen ziren emakumeak babesteko elkartea
sortu zen. Mendizabalen alabak bertan ikus ditzakegu, beren eginahala burutuz.
Modu altruistan lan egiten zuten, ziurrenik harpidetza eta partikularren ekarpenen
bidez. Mendizabalek proiektuak asmatu eta abiarazten zituen eta, aldi berean, gai-
nerako herritar eta lagunak kolaboratzera adoretzen zituen.

Modu horretan, irudikatu eta gauzatu zuen “Victor Mendizabal Fundazioa”
(1943). Proiektu horrek agerian uzten zuen bere nortasuna eta, era berean, ikasle
aurreratuenak saritu eta motibatzea zuen xede. Laguntasuna izenarekin Fundazio
horretatik eratorritako elkarte bat sortu zen, ikasleei emateko sari eta haborokinak
kudeatzeko asmoz. Gizon ameslaria zen eta, bere adimenari eta egindako bidaiei
esker, Goierriko mugak eta haratagoko mendiak zeharkatzen zituen ikuspegia bai-
taratu zuen, Pirinioetatik eta Ebrotik haratago joanez eta, gero ikusiko dugunez,
baita Atlantikoaz haraindi ere. Viniegra de Abajon (Errioxa) Nemesio Sangrador
suhiarekin (ustekabean zendua 1938. urtean) ongintzaren alde egiten jarraitu zuen;
halako jarrera duinari eusteko asmoz, fondoekin kolaboratzen zuen, zuhaitzak lan-
datu edota eraikinak hobetzeko xedez. Esan bezala, ipurterrea eta modernizazio-
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aren aldekoa zen. Hala, Errioxako herri horretan bi negozio sortzeko asmoa izan
zuen: zerratoki bat eta hiltegi-lehortegi bat, eskualdeko jendeari lana eskaini
nahirik. Proiektuak ez zuen aurrera egin, baina ziurrenik ez horretan indarrik jarri
ez zuelako, gerragatik baizik.

7.3.- Victor Mendizabal Fundazioa, bere obra gorena 
Orain arte esandako guztiaz gain, herriko gazteekin eta haiekiko erakutsi zuen

jarrera filantropikoa izan zen ordiziarra eskualdean ospetsu egin zuena. Horren
adibide da bere izena daraman Fundazioa sortu eta abiarazi izana. Eskola-garaian
portaera ona azaltzen zuten ikasle aurreratuenei saritzea zen fundazioaren xedea.
Hala, gazteak bultzatzea zuen azken helburu, ikasketekin jarrai zezaten. Adierazi
berri dugunaren adibide bat Isidoro Legaz Solak sinatutako ziurtagirian aurki
dezakegu. Legaz haurren eskolako maisu eta nagusi zen eta aipatu ziurtagirian
zera aipatzen zuen:

“… Francisco Maiza Urrestarazu, según los datos que obran en los registros de esta
Escuela, desde su ingreso a los 6 años de edad hasta esta su fecha de salida, ha obser-
vado buena conducta y aprovechado de su enseñanza cuanto sus facultades le han
consentido…”99

Testuan aipatzen den Franciscoren arreba den Belen Maiza Urrestarazuk adie-
razten duenez, egungo Ordiziako herritarrek ez bezala, berak txikitatik zuen Vic-
tor Mendizabalen eta hark sortutako fundazioaren berri, izan ere, bere anaia
Francisco izan baitzen Fundazioak saritutako ikasleetako bat. Belenen iritziz,
Victor Mendizabal Ordiziarentzat nahiz ordiziarrentzat mezenas itzela izateaz
gain, beti azaldu zuen gizon zailduaren irudia, garaiko aurrerapen guztiak balia-
tzen asmatu zuena, sorterrira itzulita aurrerapen horiek txertatzeko grina erakutsi
zuelarik.100

Hain zuzen, familia-artxibategian gordetzen diren dokumentuetako batean
Victor Mendizabal Galiziara egindako bidaia batean ezagututako eskola eta
eskola-ereduaz mintzo da. Han ohikoa zen arrakasta ukan zuten emigrante gali-
ziarrek dohaintza altruistak egitea eskola horiek eraiki eta abiarazteko. Dirudie-
nez, Galiziara egindako bidaiatik datorkio Victorri ikasteko ahalegina sarituko
zuen fundazioa sortzeko ideia.
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“… Mi preocupación de dejar un recuerdo a Villafranca a la que debo mi nacimiento,
tuvo su comienzo hace ya muchos años, precisamente con el proyecto no realizado de la
creación de una biblioteca, que al tiempo tuvo influencia en mí para llegar a la Funda-
ción de mi nombre, obedeciendo también a la costumbre bastante difundida entre los
indianos con vocación para la beneficencia que se puede apreciar en el LA OBRA DEL
INDIANO POR CASTRILLO, donde se registran casos de suma generosidad que mere-
cen mi profundo respeto y que en Betanzos tuve ocasión de admirar varias creaciones:
escolares, de beneficencia y de carácter monumental, propias de un Creso que no se
armonizaba con el patrimonio de los Hermanos García autores de las creaciones…”101

Hala, Ordiziako Udalak 1942ko abenduaren 22an egin zuen saio subsidiario-
an Victor Mendizabal Gorostizu jaunak aurkeztutako idatzia irakurri zen:

Víctor Mendizábal y Gorostizu, hijo amantísimo de esta Villa, me dirijo a su actual
representación municipal con el fin de concretar el pensamiento que en relación con
mi querido pueblo tengo expresado anteriormente a V.E. y del que V.E. se ha hecho
eco expresándome sentimientos que sinceramente agradezco.

Trato de crear una fundación, que deseo se denomine “Fundación Víctor Mendizá-
bal”, para premiar a los escolares de nuestro pueblo con carácter de perpetuidad y
quiero encomendar al Patronato de dicha Fundación al Ayuntamiento de Villafranca,
que no podrá delegar su cometido en otra entidad.

El Ayuntamiento admitirá a colaboración, para el ejercicio de ese patronato, en cali-
dad de asesor a uno de los premiados de dicha fundación. La designación de ese cola-
borador se llevará a efecto a los diez años de vida de la institución por los premiados
de esos años que cuenten por lo menos veinte de edad convocados al efecto por el Sr.
Alcalde. Constituidos en asamblea presidida por él mismo designarán de entre ellos al
que deba desempeñar el cargo solamente durante diez años sin derecho a ser reelegi-
do. Dicho premiado será sustituido por otro colega suyo en los casos de renuncia,
muerte, etc., mediante el procedimiento antes explicado.  De igual modo se designará
el sucesor al término de los diez años.

La actuación del designado para dicho cargo de asesor se limitará a mirar por el
buen funcionamiento de la fundación, llevando oportunamente al conocimiento del
Patronato las posibles inadvertencias en la marcha de la obra, puesto que para el
Ayuntamiento constituirá el ocuparse de ella un recargo de funciones sólo justificable
por el amor a la enseñanza y estímulo del ahorro en los jóvenes del pueblo que mere-
ce desde ahora un reconocimiento hacia dicha Corporación, siendo de suponer que el
celo de uno de los identificados con la obra por haberse beneficiado de ella, como lo
será el citado asesor, contribuya eficazmente a auxiliar al Ayuntamiento en la conser-
vación y progreso de los fines de la fundación.
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El patrimonio de la misma está constituido por sesenta y ocho acciones de la “Hidro-
eléctrica Ibérica”, de 500 Pts. nominales cada una que han costado noventa y nueve
mil seiscientas veintiséis pesetas y noventa céntimos en reciente compra en la Bolsa
de Bilbao por intermedio del Corredor de Comercio Don José Deudariorena, según
pólizas suscritas por éste de 28 de Octubre y 7 de Noviembre de este año. La numera-
ción de los títulos es la siguiente: 157.934/958 -191.334/358 – 234.502 a 234.504 –
271.854/856 – 323.287/290 y 323.509 a 323.514 – 336.635 a 336.636.

De dichas acciones haré donación pura, perfecta o irrevocable a ese Ayuntamiento
con destino a esta Fundación cuando se formalice ésta mediante documento público,
de modo que, desde el otorgamiento de éste, el Ayuntamiento se considerará ya dueño
de esos valores como patrono de la “Fundación Víctor Mendizábal” pero con una
limitación temporal: la de que dichos valores permanecerán en mi poder hasta que le
sean entregados de hecho al Ayuntamiento, que será a los diez años de elevado este
acto a escritura pública o cuando ocurra mi fallecimiento si es antes de dichos diez
años. Por consiguiente, esta donación se considerará realizada para todos los efectos
de constitución de capital de la fundación y para el pago del impuesto de derechos
reales correspondientes a la misma, que haré efectivo desde ahora, pero el Ayunta-
miento no poseerá de hecho las acciones hasta que se le entreguen ni podrá, por tanto,
cumplir respecto de ellas la obligación de conversión que le impone el artículo 8º del
Real Decreto de 14 de Marzo de 1.899. El pago del citado impuesto correspondiente a
esta operación correrá a mi cargo.

En tanto los valores estén de hecho en mi posesión yo haré entrega puntual a la Cor-
poración de las rentas que produzcan para que se les dé el destino en que la fundación
consiste, o bien constituiré esos valores en depósito en un Banco para que sean entre-
gados al Ayuntamiento a mi muerte o al término de los diez años antes aludido con
orden de que también sean entregados entretanto directamente por el mismo Ayunta-
miento los dividendos correspondientes a esos valores.

Cuando los valores sean entregados a la Corporación deseo que se depositen en la
Sucursal del Banco de España de San Sebastián a nombre del Ayuntamiento de Villa-
franca de Oria y podrán continuar en custodia de dicho Banco definitivamente, al
menos que andando el tiempo se presente una poderosa razón que aconseje cambiar
de Banco.

Es mi voluntad que esos valores no sean vendidos, ni ignorados,  ni cambiados por
otros salvo el caso de una enajenación forzosa de la Compañía que los ha emitido en
cuyo caso se deberá proceder a la compra de parecidos títulos de una empresa de
análogas características de valor intrínseco de sus bienes, como saltos de agua, redes
de conducción de energía, etc.

En el caso de que se produzca aumento de capital de la Compañía o fusión con otra,
se cuidará de obtener los beneficios correspondientes, procurando aumentar el capi-
tal a fin de aumentar también la cuantía de los premios para los cuales se instituye la
fundación.

Y, si se presentasen dificultades insalvables para comprar títulos de las característi-
cas indicadas se procederá a comprar una finca rústica a poder ser dentro de la pro-
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vincia de Guipúzcoa, sin caserío o que éste sea de proporciones reducidas, en razón a
que la tierra ofrece más garantías que las edificaciones que son menos estables.

Reitero que todo lo dicho sobre la forma en que debe estar constituido el capital de la
fundación se entiende supeditado al hecho de la entrega material del mismo al Ayun-
tamiento. Y quiero añadir que constituye deseo terminante mío que no se convierta el
capital de la fundación en láminas intransferibles de la Deuda Perpetua Interior al
4% como en el artº 8º del Real Decreto de 14 de Marzo de 1.899 se dispone, a no ser
que el Ayuntamiento sea ineludiblemente obligado a ello por las autoridades a pesar y
por encima de mi citada expresa voluntad, único caso en que deberá hacerlo.

Instituyo diez premios de doscientas pesetas que habrán de ser distribuidos a otros
tantos alumnos varones de las Escuelas Públicas Nacionales, provinciales o munici-
pales de Villafranca al término de cada curso escolar. La distribución se hará por sor-
teo riguroso entre los alumnos que en aquel curso hayan terminado su periodo esco-
lar completo con arreglo a las disposiciones vigentes excluyendo, por tanto, de la
misma a los que por unas u otras razones no lleguen a completar el periodo escolar
tal como las disposiciones legales lo establecen en cada época. Si existen algunos
alumnos de nacionalidad argentina que reúnan al final de algún curso la condición
referida se les adjudicará desde luego un premio sin que tenga que entrar en el sorteo,
siempre que no excedan de tres los alumnos de esa condición.

Se fija por ahora en doscientas pesetas la cuantía de cada premio pero dicha cuantía
podrá ser aumentada o disminuida según aumenten o disminuyan las rentas del capi-
tal patrimonial, bien entendido que debe respetarse el número de los diez premios
anuales. Los premios que cada año queden encobrados por cualquier motivo queda-
rán á beneficio de la fundación y su importe se destinará al aumento del capital patri-
monial.

Los mencionados premios se entregarán á los agraciados con los mismos en libretas
de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa con la condición de que dichos agra-
ciados no podrán disponer del importe de dichos  premios hasta su mayoría de edad ó
hasta su emancipación legal.

La disposición de entregar los premios en libretas de la Caja de Ahorros, y no en dine-
ro efectivo, obedecen al deseo de estimular el ahorro, pues, á base de dicho premio,
irá aumentando el capital de cada premiado con la acumulación de intereses, y con
otras imposiciones que puedan hacer aquellos, pudiendo llegar así los interesados á
la mayoría de edad ó á la emancipación con un capitalito adecuado para tomar acer-
tadas iniciativas en la variada forma de la vida de cada uno siendo de presumir que
siempre proporcionará alguna tranquilidad la posesión, así sea modesta, de dicho
patrimonio, á la vez que llevará al interesado la satisfacción de no constituir carga en
la familia. Estimo que la afición al ahorro resultará vital para la formación del carác-
ter de los jóvenes, inclinándoles a cumplir sus deberes en todos los sentidos, familiar,
social, etc. Con el complemento de que sean conscientes y probos ciudadanos. A tal fin
me permitiré hacer con destino á esos alumnos algunas recomendaciones en hojas ó
impresos independientes de este documento.

GOIERRITIK ARGENTINARA. ORDIZIATIK BUENOS AIRESERA

-121-



También se otorgará un premio de MIL PESETAS EN DINERO EFECTIVO cada diez
años á uno de los que en este período de tiempo haya sido premiado con algún premio
de doscientas pesetas. Este premio extraordinario se otorgará por primera vez el 27 de
Julio de 1.952. Elijo este día 27 de Julio por ser el segundo de las fiestas de Santa Ana
de nuestro querido pueblo. La asignación del premio correrá de los mismos premiados
en el citado interregno de los diez años los cuales serán convocados por el Sr. Alcalde á
reunión presidida por éste en la cual, en votación secreta, se designará el que haya de
ser premiado. quien procurará elegirse entre los que más méritos intelectuales y mora-
les ostenten y singularmente á quien se haya distinguido como buen hijo.

Dado el sentido de perpetuidad de la fundación y á fin de asegurar su buen funciona-
miento, llegado un momento de cambios en la enseñanza, es de esperar que los buenos
administradores de mi querido pueblo procurarán aplicar lo dispuesto en las líneas que
preceden en forma equivalente, inspirándose en la intención de estimular la enseñanza
popular así como el ahorro que en nuestros días parece ser la clave para conservar la
dignidad humana y las buenas costumbres.

Tal es mi voluntad que expongo á manera de carta fundacional de la “Fundación Víctor
Mendizábal” y sólo me resta rogar á esa Corporación que acuerde aceptar ó rechazar
mi ofrecimiento encargando, en el primer caso, al Sr. Alcalde para que concurra conmi-
go ante Notario para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública.

San Sebastián á quince de Diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.

J. Víctor Mendizábal102

Dokumentu hori izan zen itsasargiaren lehen harria, eta Llavalloleko Euskal
Echea proiektuaren antzera, erreferente izan nahi zuen, kasu honetan Ordiziako
gazteentzat. Victorren asmoa eginahala eta portaera ona saritzea zen, lehen
aurrezki batzuk ematea hortik aurrera beren bizitzetako bidea bakarka urratzeko.

Victor Mendizabal Fundazioa 1943. urtean fundatu zen formalki eta, gutxi
gorabehera, 20 urtez egon zen zabalik. Victor hil ostean, berak hala nahi izango
ez zukeen arren, ikasketen aldeko sari horiek desegin egin ziren apurka. Ana eta
Maite Victorren birbilobak dira eta, gogoan dute 1960ko hamarkadan, artean
haurrak zirela, Ordiziako gazte talde batzuk Donostiako estropada egunera joaten
zirela. Horrek erakusten du artean sariak banatzen zituela fundazioak.

Ordiziako Udal Artxibategian jasotako dokumentazioa oinarritzat hartuz, fun-
dazioak saritutako lehen 100 izenen zerrenda eskuratu genuen, 1943-1952 epeal-
diari zegozkionak; era berean, horietakoren batekin solasean aritzeko parada izan
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genuen. (1. eranskina).103 Egia esan guztiek malenkoniaz oroitzen dituzte sariak.
Gehienentzat dirua, 200 pezeta, aurrezki bat baino ez zen, 18 urte bete ostean
gozatu ahal izango zutena. Inork ez zuen ikasketekin jarraitu. Gehiengoa Bea-
saingo CAF enpresan sartu zen, trenerako osagaiak egiten zituen enpresan.
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103 2012ko urtarrilaren 18an egindako elkarrizketa.

Ezkerretik eskuinera:
Blas Arrieta, 
Bixente Zubizarreta,
Marino Txintxurreta,
Antxon Imaz, 
Diego Sanchez eta
Francisco Maiza;
Victor Mendizabal
Fundazioak emandako
sariaren irabazleak /
argazkia JARM

Victor Mendizabal Fundazioaren inaugurazio-ekitaldia, 1943. urtean.



Guztiek ongi oroitzen zuten sariak Donostiara egiteko txangoa barneratzen
zuela. Gipuzkoako hiriburura bidaia Kontxako estropada tradizionalen egunean.
Horrela zioen garaiko egunkari batek:

Behatu dugun dokumentaziotik Victor Mendizabalek bidaia horrekin lotutako
xehetasun guztiak zaintzen zituela ondoriozta dezakegu. Guztia kontrolpean izan
nahi zuen mutikoek egun ahaztezina izan zezaten, izan ere, gehienentzat herritik
irteten ziren lehen aldia zen. Argazkiak dira horren lekuko. Saridunak arropa
dotoreena jantzita bertaratzen ziren Victor Mendizabalen etxera. Txangoa Ordi-
ziatik abiatzen zen. Bertan Victor jaunaren konfiantzazko pertsona batekin
Donostiara zihoan trena hartzen zuten. Hiriburura iritsita Mendizabalek harrera
egin eta Donostiako jatetxe ezagunen batean hamaiketakoa egitera gonbidatzen
zituen. Estropadak Victorren etxeko balkoi-behatokitik ikusten zituzten. Arra-
tsaldea zonaldeko lekuren batera txangoa egiteko profitatzen zuten (Igeldo,
Pasaia, etab.). Txango hori amaituta Ordiziara itzultzen ziren.
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VILLAFRANCA DE ORIA

OTRO RASGO. – Merece ser difundido el
gesto del ilustre hijo de esta villa don Víctor
Mendizábal, de quien esta temporada ya
hemos hablado con motivo de su rasgo de
hacer donación de cien mil pesetas para la
Fundación Víctor Mendizábal; repito que
deben conocer todo su caballeroso gesto rea-
lizado de llevar a San Sebastián a los diez
premiados en el año 1943 por su Fundación,
a pasar el día a su cuenta en la capital gui-
puzcoana, enseñándoles la Diputación, Iguel-
do, el Acuarium, Pasajes, etc: les llevó a la
misa mayor de Santa María, les obsequió con
una almuerzo en un acreditado restaurante;
les invitó en su casa particular, etc. Estos
agraciados son: Pedro Balerdi Múgica,
Andrés Huguet Azcona, Eusebio Arruabarre-
na Imaz, Diego Sánchez Senosiain, José Cruz
Mendia Bastarrica, Agustín Barcina Sola,
Pedro Garmendia Insausti, Francisco Mugi-
ca Imaz, Fernando Alda Abaurre y Cecilio
Barcina Sola.



Victorrek egun horrekiko zuen arduraren adibidea 1949. urtean aurki dezake-
gu. Orduan gazteekin Ordiziatik Donostiara joaten zen kolaboratzailea, itxuraz,
gaixorik zegoen. Horrenbestez, Mendizabalek Gaztañaga lagunari eskatu zion
estropada egunez aurreikusitako bidaia irabazi zutenei hirira laguntzeko:
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Victor Mendizabal Fundazioaren saria jaso zuten gazteak 1951n, Victor Jaunaren etxeko
egongelan / AFMG.

Victor Mendizabalek
bere lagun Gaztañagari
eskuz idatzitako oharra /
AMO.



Esan bezala, Victorrek sari horiekin lotutako xehetasun guztiak zaintzen
zituen lehen urteetan. Behin, gainera, saridunen artean zozketa bat egin zen. Ira-
bazleak Madrilerako txangoa irabaziko zuen. Aipatu bidaia irabaztearen oroiga-
rriarekin batera, sari bakoitzean 500 pezeta barneratzen ziren, bidaiarekin eta
ostatuarekin lotutako gastuetarako.

Victor Mendizabali munduak Goierri ostu zion, artean haurra zela ostu ere.
Ondo zekien zenbateraino zen hori mingarri. Baina, era berean, bazekien bidaia
bakoitzean, labur edo luze, zenbat ikasten zen; izan ere, bidaia horietan beste
bizimodu batzuk, beste erritmo batzuk eta beste ohitura batzuk ikusi ahal ziren.
Donostia edo Madrilerako txangoak horretarako ere balio zuen, hau da, beste
ordiziar batzuk munduko hiritar izatera adoretzeko. Mendizabalek bere eskual-
deko haurrak munduko gaitzen sendagile izan zitezkeela uste zuen. Horretarako,
ordea, prestakuntza egokia eman behar zitzaien, ikastetxera joan behar zuten, ira-
kurri egin behar zuten eta gogamena zabalik mantendu behar zuten pertsona
arruntarentzat pentsaezinak diren erronkei aurre egiteko. Horrela, Laguntasuna
sortu zuen, aurrez sortutako fundaziotik eratorritako liburutegia. Modu horretan,
herriko gazte guztiek liburuak eskuragarri izango zituzten eta haiek atseginez ira-
kurtzeko gune bat. Ekialde zaharretik iritsitako esaldi jakintsu bezain zaharra
entzun izan balu bezala (“konpondu zure etxea eta mundua konponduko duzu”),
Mendizabal bere herritik eta bere eskualdetik hasi zen lanean. Beranduago Euro-
pa eta Amerikako hainbat eremutara eraman zituen bere ekimen eta ideiak.
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Fundazioak banatzen
zituen sarien irabazleak
Madrilerako txangoaren
zozketan / AMO.



7.4.- Argazkiak, koadroak, gutunak, altzariak,... Victor Mendizabalen
ondarea

Argentinako euskal kolektiboaren barruan izan zuen harrera sozialetik haratago,
Victor Mendizabal funtsezko ardatz bilakatu zen Mendizabal Gorostizu familiaren
migrazioan. Bere ondarea (gutunak, egunerokoak eta argazkiak) familiak Ordizian,
Argentinara bidean, hasitako migrazio-prozesuan bizitako gorabeheren lekuko da.

7.4.1.- Paper gaineko aztarnak
Azken urteetan ugaritu egin dira iturri pertsonalen azterketatik abiatzen diren

lanak, hots, gutun, memorandum edo argazkiak abiapuntu dituzten azterketak.
Material hori normaltasunez erabiltzen da, beste edozein iturri historikoren pare,
eskaintzen dituen aukerekin eta dituen mugekin. Bertako edukiari buruz barneko
zein kanpoko kritikan ohikoak diren iritziak ematen dira. Migrazioei buruzko
ikerketan ikusmira zabaldu egin da eta horren ondorio da aipatu materialaren
biderkatzea, izan ere, iturri horrek azterketarako beste ikuspegi bat eskaintzen
du. Mendizabalen arrastoa bi kontinentetan nabari da, distantzia luzea zeharka-
tzen zuten paleolitikoko biztanleen antzera. Horrenbestez, paper gainean bere
ideia eta obrari buruzko aztarnak geratu dira.

Familia bat, jomuga ugari, ehunka gutun
Lehen gutuna 1872ko otsailekoa da. Bertan Victor Mendizabalek lehen aldiz

orri bat idatzi zion familiari bere egoera osasuntsuaren berri emateko. Horrez
gain, osaba-izebek emandako tratu ona eta bere lan-eginkizunak aipatzen ditu.
Ohartzeke, Victor gazteak idatziz beteriko historia luze bati eman zion hasiera,
joan-etorriko gutunak ziren, Atlantikoko urak zeharkatzen zituztenak bi noranz-
koetan, uso mezulariak bailiran.
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Mendizabal Gorostizu familiaren gutun-trukea (1872-1957) AFMG.



Gaur egun, bere bi birbiloben (Ana eta Maite Robertson) ekimenari esker
familia-artxibategia gordetzen da. Bertan ehunka gutun, eguneroko eta argazki
gordetzen dira, eta baita familiak izandako migrazio-esperientziari buruzko oroi-
garri orotarikoak ere. Artxibo horretan familiako kide ugariren gutunak jasotzen
dira. Hasiera batean, guraso eta seme-alabek idazten zituzten gutun horiek eta
hainbat lekutatik bidaltzen ziren: gurasoek idatzitako gutun ia guztiak Villafran-
ca de Oriatik (egungo Ordizia) igortzen ziren; seme-alaben gutunak, ordea,
Argentinako leku ezberdinetatik (Buenos Aires, La Plata, Suipacha, Pergamino,
Junin, San Isidro) edo beste herrialde batzuetatik iristen ziren (esate baterako,
Montevideo, Rio de Janeiro, Alemania edo Paris), izan ere, lan kontuak zirela
medio leku horietara joan behar izaten zuten.

Hartzaileei zegokienez, aipatu behar da Victor bera zela gutun horien hartzai-
le nagusia. Hala, gurasoen naiz neba-arreben gutunak jasotzen zituen. Gurasoen
gutun gehienak, Juan Josek nahiz Franciscak sinatuta (zenbaitetan aparte idazten
baitzuten), seme nagusiari zuzenduak ziren, Victorri, alegia. Beste batzuetan,
badirudi, gutun “orokorragoak” zirela, seme-alaba guztientzat idatziak. Hala ere,
itxuraz, Victor zen hartzailea. Ondoren, hark albistea beste neba-arrebei jakina-
razten zielarik.

XIX. mendearen amaieran Eusebio eta Victorrek izan zuten gutun-trukea
nabarmentzen da. Eusebiok urte horietan idatzitako 72 gutunen %92 Victorren-
tzat ziren. Victorri gagozkiola, esangarri da ez direla gorde bere idatzi guztiak.
Bera zen familia-artxibategia kudeatzeaz arduratzen zena. Horrenbestez, argi
dago gordetzen diren mezu gehienak Ordiziara itzultzean berak berreskuratuta-
koak direla. Edozein modutan, Victor eta neba-arreben artean izandako gutun-
trukearen bolumena berreraikitzean, oso bestelako datuak eskuratzen genituen.
Eusebioren adibidea erreferentzia gisa erabiliz, Victorri igorritako 72 gutun
horietan ikusten denez, erantzun aurretik jasotako gutunak maiz aipatzen zituen,
zenbaitetan bi edo hiru gutun aipatuz. Datu horri jarraiki, Victorrek Eusebio
anaiari 100 gutun edo gehiago bidali zizkiola ondoriozta dezakegu. Antzeko zer-
bait gertatzen da gurasoei edo gainerako neba-arrebei igorritako gutunekin.
Horrek erakusten du Victor Mendizabalek interes berezia zuela hastapenetik itu-
rri pertsonal eta familiako orotarikoak gordetzeko, zeintzuei esker, denboraren
poderioz, familiaren gorabehera guztiak berreraiki ahal izan diren.
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7.4.2.- Altzaria
Bada familian neurtu ezinezko balioa

duen elementu ikonografiko bat, hain
zuzen, Victor Mendizabalen bustoa ora-
tzen zuen atondo bat. Familiak oraindik
mantentzen du altzari hori. Intxaurrondo-
aren egurrez egindako altzaria da, Victor
Mendizabal Gorostizu eta Catalina Coyos
Hatchondok urrezko ezteiak egin zituzte-
nean seme-alabek 1934. urtean egindako
oparia. Salomondar zutabeen formako
lau hanken gainean sostengatzen da.
Hanka horiek chambrana batekin elkar-
tzen dira eta haren gainetik abalaustrodun
zutabetxoak altxatzen dira, erdi puntuko
arkutxoz burutuak.

Erdiko gorputza landua da albokoekin
alderatuta eta tiradera txikiak sostenga-
tzeko zutabeak kokatzen dira bertan.
Tiradera txiki horiek behe-erliebedun
dekorazioa dute, antzeko eskemari jarrai-
ki: makurtutako larruzko armarri bat,
eskulekuaren hondo modura, eta izaki
hibrido eta fantastikoak bi aldetara sime-
trikoki paratuak, elkarren artean ezberdi-
nak, kutsu errenazentista argia dutenak.

Altzariaren alderdi garrantzitsuena
erdiko atea da, erdi puntuko arku peralta-
tu batekin dekoratua. Ateak Mendizabal
familia laudatzeko ikonografia-multzo
bat gordetzen du (familiaren jatorria eta
itsasoz haraindiko jardunak). Erregistro
ezberdinetan banatua dago. Erregistro
bakoitza friso batek bereizten du, non
ospatzen ziren bi datak zizelkatu ziren,
hau da, ezkontza-data (1884) eta urrezko
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Urrezko ezteiak ospatzeko seme-alabek
oparitutako altzaria



ezteien ospakizun-eguna (1934). Bi data horien erdian, metalezko tondo batean,
bi munduak elkartzen dituen itsasontziak ageri dira, ozeanoaren bi aldeetako pai-
saiaren gerizpean.

Zati zuzena Ordiziako jatorriaren irudiz apaindu zen, azpialdeko zerrendan
agertzen den herriko armarriak erakusten duen moduan. Hondo menditsuan eta
baserri baten soslaiarekin, nekazaritza-bizitzaren nekea adierazten da, aitzurrare-
kin lanean ari den nekazari baten eta laiarekin ari diren bikote baten irudia para-
tuta. Goialdeko zerrendan, berriz, dibertsioa islatzen da, idi-dema baten bidez,
hots, herri kiroletako modalitate nagusienetako baten bidez, non idien indarra eta
gizakiaren indarra batuta harria mugitzen den.

Arku peraltatuaren zerrenda zuzenean Victor Mendizabal enpresariak La
Plata hiriko Globo biltegian egindako lana kontatzen da, bertan agertzen den iru-
diak islatzen duenez. Aldamenetan, Hego Konoko elementu tipikoak. Ezkerrera,
mate belarrarentzako ontzia (edari nazionala), eta lokarria eta boleadorak. Eskui-
nera, gautxo bat eta Argentinako Errepublikako armarria.

Multzoaren buruan, Mendizabal familiako kideak, arku forman paratuta, aba-
niko irekia bailitzan. Victor eta Catalina ageri dira gorenean eta, aldamenetan,
seme-alabak. Claudia, Manuel, Francisca eta Virgilia. Finean, altzari itzela, eder-
ki eta finki zizelkatua, zorioneko gizon bat laudatzeko egina, jatorri apala izan
arren enpresari arrakastatsu bilakatu zena.104

7.4.3.- Argazkiak
Familiak ehunka argazki eta pintura (horietako zenbait liburu honetan ager-

tzen dira) gorde zituen. Argazki horietan bizitako esperientzia guztiak gordetze-
ko interesa erakutsi zuen Victor Mendizabalen nortasuna ikusten da. Azken urte-
etan historialari guztiek onartu dute irudiak dokumentu historiko garrantzitsua
direla. Hala, argazki edo irudiak iturri modura hartuta, hainbat eta hainbat iker-
keta egin dira.

Gehienetan pertsona ezberdinek egindako irudiak dira, testuinguru geografi-
ko eta sozial ezberdinetan eta, gainera, une historiko anitz islatzen dituztenak.
Hala eta guztiz ere, euskal migrazioaren garapen eta bilakaeran egindako argaz-
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atal honen garapenean eskainitako lankidetza ordainezina eskertu nahiko genuke. Ohar horiei
esker, zalantzarik gabe, testua landuagoa da.



kietan heterogeneotasuna nabarmena izan arren, irudi horiek bi multzo nagusitan
bana ditzakegu. Lehen multzoan migrazio-esperientzia bizi izan zuten protago-
nistek egindako irudiak barneratzen dira. Horrenbestez, normalean, familiaren
memoria jasotzen duten artxiboetan gordetzen dira. Bigarren multzoan, ordea,
beste inork atera edo agindutako irudiak sartzen dira, esate baterako: kazetari,
soziologo, instituzioetako ordezkari edota argazkilari profesionalek.105

Familia-artxibategietan gordetzen dira multzo horri dagozkion zenbait argaz-
ki eta, multzo horretakoak dira Mendizabal familiak gordetako irudiak. Orokor-
ki, familiak komunikatzeko baliatzen zituen mezuen osagarri ziren irudi horiek.
Egiaz lagungarri ziren oso gutun-truke horietan. Osagarri funtsekoa familiari
osasun onaren eta ongizatearen frogak helarazteko.

Planetako txokoren batean denbora baterako zeuden immigrante edo atzerri-
tarrek irudi bat behar zuten, pintura bat akaso, bidaiaren testigantza bat, lorpen
materiala erakutsiko zuena, sakrifizio askoren ondotik erdietsitako lorpen sozial
bat erakustekoa, festa batekoa, estatus baten testigantza baina baita ongizatearen
froga. Zenbaitetan pertsona talde batek edo mutualitate-instituzio batek familiari
igorritako argazkiak ziren, Amerikan zendutako kide bat erakusten zutenak. Ber-
tan hiletara joandako pertsona kopurua adierazten zen, Amerikara egindako
abentura alferrekoa ez zela izan adierazteko. Hala ere, zalantzarik gabe, gehien-
goak bizitza islatu nahi zuen eta ez heriotza, gertukoengandik eta sorterritik
urrun bizitako bizitza; bizitako etapa ezberdinak partekatzeko modua ziren eta
hain urrun zeuden senideengan bizitza hark, gazi edo gozo, utzitako aurpegia era-
kusteko parada. Laburbilduz, irudi eta argazki horiek bidaliz, neurri batean, fami-
lia-unitatearen batasun birtuala gauzatu nahi zen; bestalde, komunikazio ikono-
grafiko hori egokia zen migrazio-esperientziarekin lotutako mezu apologetikoak
sortzeko, non ia beti protagonistek erdietsitako lorpenak azpimarratzen ziren,
egindako hautuak ekarritako onura erakustea ezinbestekoa balitz bezala.

7.5.- Birraitona gogoan (Victor Mendizabal gogoan)
Zaila da ezagutu ez duzun inori buruz ezer idaztea. Jakin-mina pizten duten

koadro bat, zenbait argazki eta hainbat eta hainbat idatzi besterik ez dugu. Gaine-
ra, ez dago aski denbora horiek ikertzeko. Horrenbestez, dagoeneko urrunekoa
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den belaunaldi honi helarazi zaizkion pasarte eta kontakizunak aintzat hartzea
baino ez zaigu geratzen.

Hori dela eta, egin dezakegun deskribapena jazoera horietatik ateratako ondo-
rioetan oinarritzen da; izan ere, jazoera horiek artean bizirik diraute protagonis-
ten senide eta ezagunen artean, Atlantikoaren bi aldetara.

Victor bere alabek goratu egiten zuten, bilobek maitatu eta hura miresmenez
aipatzen zuten emakumeen senarrek adoratu.

Kontakizunak aintzat hartuz, begirune horren oinarria, alde batetik leialtasu-
na zen. Leialtasuna hizki larriz, ziurrenik amarengandik zetorkiona merkataritza
arloan. Dirudienez, amak semearen negozioa ezagutzeko Argentinara egindako
lehen bidaian ez zen hura agurtzera urreratu semeak biltegian erabiltzen zituen
balantzak zorrotz egiaztatu arte.

Lanerako prestutasuna eta puntualitatea izan ziren, itxura batean, bere
beste aldarriak. Nekaezina zen lanean eta puntuala izateko obsesioa zuen ia.
Hala, kontatzen dutenez, landan zuten finkara egindako bidaiak korrika amaitzen
zituzten aurreikusitakoaren aurretiko trena hartzeko, izan ere, geltokira hitzartu-
tako ordua baino lehen iristeko seta handia zen oso.

Autodidakta zen erabat eta denbora asko eman zuen irakurri eta idazten.
Bere liburutegian, besteak beste, ESPASA bilduma osoa, Summa Artis, entziklo-
pedia geografikoa, hidrologiari buruzko tratatuak edota frantsesez idatzitako
zientzia-liburuak aurki zitezkeen, guztiak aipu eta oharrez beteta ertzetan.

Unean-unean beharrezkoa zena ikasteko gai zen. Hala, Manuel semea Britai-
niako neskato batekin ezkondu behar zela eta, ingelesezko diskurtso bat prestatu
zuen ospakizunerako hari ongietorria emateko. Ikasteko grina hori seme-alabei
eta bere fundazioak ematen zituen beka jasotzeko eginahala egiten zuten Ordi-
ziako ikasleei ematen asmatu zuen.

Bazekien ezinbestekoa zela prestatzeko eta lana ongi burutzeko premia
hedatzea. Claudia alabak kontatzen zuenez, behinola joskintzako epaimahai
baterako deitu zuten. Erronka hori ere gainditu zuen, aurkezten ziren joskintza-
lanetako ifrentzua egiaztatuz, ongi josita zeuden balioesteko.

Garrantzia handia ematen zion laguntasunari eta, itxuraz, lagun asko zituen,
izan ere, familian pertsona askori buruz solasean ari zirela horrela esaten zuten
beti: “aitonaren laguna zen”…
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Aurrerakoia zen eta Donostiako Udaleko zinegotzi izan zen. Hala, bere urte-
betetzeetan txistularien udal-banda etxeraino urreratzen zitzaion.

Ekintzailea eta aurrerakoia izaki, bere lurretara itzuli zenean enpresa berriak
sortu zituen. Aurrez ukitu gabeko sektoreetako enpresak ziren eta makina
buruhauste izan zituen. Bere artxiboetan irakur dezakegunez, Iparramerikako
Colt etxeari salaketa jarri zion errebolber bat kopiatzea leporatuta.

Berritzailea zen, baina besteen ohiturak errespetatzen zituen. Hala, bera prak-
tikatzailea izan ez arren, objektu erlijiozkoak eskuratzen zituen praktikatzaileak
ziren senideentzat.

Bidaiari nekaezina izan zen eta egin zituen erosketa atzo gure egunetara iritsi
dira. 80 urte zituenean Amerikara itzuli nahi izan zuen, baina bere alabek ez zio-
ten utzi.

Eskuzabaltasuna. Hori litzateke bertute nabarmenena. Eskuzabala izan eta
hurkoari laguntza ematea, laguntza hori jasotzen duenak beheramendurik sentitu
gabe. Suhiaren herrian ematen zuen oporraldia (Viniegra de Abajo, Errioxa). Han
ere enpresak sortu nahi izan zituen lekukoei lana emateko. Aginduak uzten zituen
idatzita, premia gehien zuten familiei elikagai eta sendagaiak emateari buruzko-
ak. Herriaren sarreran zegoen iturri bateko urez betetako pegar txiki batekin
gosaldu nahi izaten zuela asmatu zuen: haurrak korrika abiatzen ziren iturrira eta
hark ordainetan ogerleko bat ematen zien, gurasoek egunean irabazten zutena
baino gehiago, haiek hiru pezeta irabazten baitzituzten. Modu horretan, familien
ekonomian bere ekarpena egiten zuen. Errepidearen bi aldeetan intxaurrondoak
landatzeko agindua eman zuen hiru kilometroko tartean. Modu horretan, neguan
herritarrek zer jana izango zuten.

Bitxikeria horiei esker ezagutu ez arren gertukotzat dugun pertsona kuttuna zer-
nolakoa zen irudika dezakegu ondorengook. Hala, hari buruz ari garela, oraindik
“Victor Aitona” esaten dugu. Litekeena da pertsona bikainak bizirik irautea ingu-
ruan ditugun horma, liburu eta ohituretan (jan osteko zurrutean ere bai).

Ana eta Maite, 2012ko uda
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4. Atala

Victor Mendizabalen brontzezko bustoa.





8.

ONDORIO MODURA

Victor Mendizabali buruz behatutako dokumentazioari esker (interesgarria
zen norbanako historiko baten bizitzari buruzko zertzelada txikiak), ordiziar
bikain horren garaiko testuingurua eta egoerak berreskuratu ahal izan ditugu,
hala Euskal Herrikoak nola Argentinako Panpakoak. Bere garaiko espazioa eta
denbora ezagutuz, are indar handiagoa hartzen du kolektibo euskaldunaren
barruan izan zuen dimentsioak eta, aldi berean, irakaskuntzarekin eta, orokorre-
an, kulturarekin lotutako jarduerak garatzeko zuen grina azaleratzen da. Doku-
mentu pertsonalak eta argazkiak aztertuz euskaldun horren berezitasunak ikus
daitezke. Hala Mendizabalen profila eta bere jarduna beha ditzakegu lerro zuzen
batean, immigrante arrunta zenetik lider sozial eta etniko izan zen arte luzatzen
den lerro zuzen batean. Arras interesgarria izan zen masatik etorri eta masa
horretan nabarmentzen den lider izatera iristeko igaro zen prozesua aztertzeko
lagungarri zaigun dokumentazioa eskuratzea. Historian asko dira lider etniko eta
sozialen inguruko adibideak; edo beti izaten da eskuragarri masa sozial jakin
batean erreferente bilakatzeko igaro zuten prozesua berreraikitzeko ezinbestekoa
da informazioa. Kasu honetan pertsona publiko baten aurrean gaude, izan ere,
alderdi ugaritan garatu zuen bere ekimena eta bi kontinente artean mugitu zen.
Hala, bere arrastoan informazio andana pilatzen da eta, horri esker, pertsona
arrunt baten bilakaera ikus dezakegu, lider ukaezin bezain anonimo bilakatzen
den arte. Mendizabalek bere ibilbidean zeharkatu zituen testuinguruetan errefe-
rente bilakatzeko funtsezko ezaugarriak zituen. Gizon apala, ameslaria, estrate-
ga, filantropoa, enpresaria, bakezalea eta sentibera. Horratx bi kontinenteetako
garaikideen artean eta euskaldunen historian erreferentzia izatera eraman zuten
(berak hala nahita ala ez) ezaugarri zenbait.
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Bitxia da dokumentazio horretan ikustea nola Euskal Herrira itzulita ere Vic-
tor Mendizabalek Rio de la Platako euskal kolektiboaren jardueretan parte har-
tzen jarraitu zuen. Atlantikoaren bi aldetara erakutsi zuen ekimenak bereizten du
Mendizabal gainerakoengandik, izan ere, asko aberrira indiano bihurtuta itzuli
arren, Amerikako gertakariez ahaztu egiten ziren. Kantauri itsasoan iltzatutako
itsasargia bailitzan, Rio de la Platari begira dago zeharka; adinean aurrera zihoa-
la, bere izena daraman fundazioa baliatuta, gazteak limurtzen saiatu zen, artzai-
nak Aralarko magaletan artaldea gidatzen duen moduan.

Orain argi ikusten dugu nola ernatu zen ezkurra, basoan nabarmendu zen
haritza bihurtzeraino. Mendizabalek haur zelarik bazekien bizitzak zer ekarriko
zion. Zubia ikusi zuen lehen urratsak eman zituenetik. Bere neba-arreben ardura
hartu zuen eta garaia baino lehen iritsi zen helduarora; berarekin eraman zituen
Amerikako abentura hartan. Lanbide xumetan hasi zuen abentura baina sekula ez
zuen iparrorratza galdu eta, azkenik, orrialde hauetan berreskuratu dugun irudia
osatu zuen. Bizitzarako ikasi eta prestatzen jarraitu zuen etengabe; ipurterre,
enpresa-munduan murgildu zen arrakastaz. Politikan parte hartzeko beta hartu
zuen. Denbora askoan kanpotik begiratu zuen politika, baina beti sentitu zuen
harekiko erakarpena. Lider sozial egiazkoa izan zen eta ezin izan zituen bere
indarrak etekin pertsonalen xerka xahutu; hezkuntza eta ongintzaren aldeko
apustu itsua egin zuen eta gero eta ordu gehiago hartzen zuten bere agendan.
Horren adibide da Llavalloleko Euskal Echea Ikastetxe eta Babes-etxearen sorre-
ran parte hartu izana, XX. mendearen hastapenean. Halaber, ongintza eta lagun-
tza xede zuten beste enpresa batzuetan parte hartu zuen, esate baterako, “Lagun-
tasuna” elkartean edo bere obra gorenean, “Victor Mendizabal Fundazioan”.

Baina Victor Mendizabalek bazuen beste bertute bat ere, hots, egoera berrie-
tara egokitzeko erraztasuna eta bere garaiko funtsezko gorabeheren inguruan ira-
kurketa argia egiten asmatzea. Ez zen dogmatikoa eta gune eta leku jakin batera-
ko funtsezkotzat jotzen zuena, beharbada, beste leku baterako ez zitzaion hala
iruditzen. Orobat, hastapenetik jakin zuen zenbaitetan indibidualki jokatzea ez
dela aski uneoro arduraz behatzen zituen arazo sozialak ebazteko. Lider sozialak
ez dio zertan utzi behar lider etniko izateari, baina ezinbestekoa du beste pertso-
na batzuk limurtzea bere bidean. Pirinioetan haritzetik erauzitako muskil ahula
Amerikako lurretan bizirauteko gai izateaz gain, berehala hazi zen eta bere ingu-
rumarian ahalik eta baso homogeneoena osatu zuen. Euskal Echea eta “Victor
Mendizabal Fundazioa” dira ekimen horiek arrakastatsu eta iraunkorrak izan
zitezen izaera indartsuko pertsonak elkartzeko gaitasuna izan zuela erakusten
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duten froga argigarriak. Mendizabalek mendi zabala esanahi du eta mendi zaba-
lean zuhaitz onenak urrunetik ikus daitezke, ez tamainagatik, baizik eta zuraren
kalitateagatik, korapilorik gabeak, ekinaren ekinaz iraunkorrak, eta iraunkorta-
sun horri esker hazi egin ziren erruz eta baso horietatik haratagoko ikusmira era-
kusten dute gainetik.

Bere bizitzaren amaieran soilik azter daitekeen liderraren estereotipoa da
Mendizabal, aipatu ditugun obra eta ekimenak batu ostean. Gainerakoan, Mendi-
zabal gizon arrunta zen eta xumeki egiten zuen aurrera egunez egun. Jasotako
informazioa eta argazkiak behatuz, ikusi dugu familia eta bere gauzak sekula ez
zituela alboratu; maite zituenen gorabeherak gertutik jarraitu nahi zituen eta baita
bizilagunenak ere. Hala, haurrak txangoan Kontxara eramanez edo baserrian
egurra mozten ikus zitekeen. Bere ideiak azken muturrera eraman zituen azken
hatsa hartu zuen arte; orrialde hauen amaieran, zalantzarik gabe esan dezakegu
gizon zoriontsua izan zela eta bizitzak gazte zela jarri zion eginkizuna bete zuela.
Orainalditik ikusita, lipar batean bere kezka eta lorpenak batuz, esan dezakegu
Victor Mendizabalen bizitza zabalagoa izan zela luzea baino.
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9.-  ERANSKINAK

1.Eranskina. Eskolatze-aldia amaitu ondoren Victor Mendizabal Fundazioa-
ren eskutik saria jaso zuten ikasleen zerrenda 1943 urtetik 1952 urtera biak
barne. 

Hurrenkera Izen-abizenak Eskolatze-aldia Helbidea
zbkia zueneko urtea

1 Pedro Balerdi Múgica 1943 Majori
2 Andrés Huguet Azcona 1943 Urdaneta, 34
3 Eusebio Arruabarrena Imaz 1943 Erausquin-enea
4 Diego Sánchez Senosiain 1943 Urdaneta, 20
5 José Cruz Mendia Baztarrica 1943 Argüeso, 17
6 Agustin Barcina Sol 1943 Urdaneta, 18
7 Pedro Garmendia Insausti 1943 Majori
8 Francisco Múgica Imaz 1943 Urdaneta, 14
9 Fernando Alda Abaurre 1943 Urdaneta, 42
10 Cecilio Barcina Sola 1943 Urdaneta, 18
11 Manuel Barandiaran Urretagoyena 1944 Urdaneta, 49
12 Alberto Saiz Valluerca 1944 Urdaneta, 44
13 Juan José Garmendia Insausti 1944 Majori
14 Pedro Goñi Ezpeleta 1944 Santa María, 9
15 Francisco Aguirre Arizmendi 1944 Altamira
16 Agustin García Peñalva 1944 Urdaneta, 43
17 José Ramón Beltrán de Guevara 1944 Urdaneta, 24
18 Ramón Barandiaran Tolosa 1944 Urdaneta, 44
19 Juan Mendia Baztarrica 1944 Argüeso, 17
20 Ignacio Múgica Berroeta 1944 Urdaneta, 61
21 Antonio Zubizarreta Irizar 1945 San Bartolome, 1
22 Jesús María Garijo Arluciaga 1945 Urdaneta, 34
23 Germán Telleria Garmendia 1945 Goen, 5
24 José Luis Lecuona Elustondo 1945 Argüeso, 30
25 Ramón Urretagoyena Murguiondo 1945 San Bartolome, 5
26 Juan María Lasa Garmendia 1945 Lizarazu enea
27 Remigio Manso Vitores 1945 Samperio, 5



Hurrenkera Izen-abizenak Eskolatze-aldia Helbidea
zbkia zueneko urtea

28 Martín Aguirre Zuloaga 1945 Usumbilla
29 José María Garmendia Inchausti 1945 Majori
30 Jesús Santos Sánchez González 1945 ausente
31 Juan José Unanue Jauregui 1946 Filipinas, 5
32 Jose María Zubeldia Dorronsoro 1946 Elcano, 7
33 Germán Beracoechea Hidalgo 1946 Echezarreta, 2
34 Jesús Catarain Caminaur 1946 Urdaneta, 8
35 Manuel Goiburu Beitia 1946 San Pedro, 1
36 Antonio Irastorza Alonso 1946 Lizarazu enea
37 Miguel José Múgica Garmendia 1946 Echezarreta, 2
38 Juan Bautista Arizmendi Garmendia 1946 Goen, 11
39 Blas Arrieta Arruabarrena 1946 Santa María, 22
40 Felipe Arizmendi Echeverría 1946 Sarasola enea
41 José Luis Cerdeira Rodríguez 1947 Urdaneta, 1
42 Antonio Echezarreta Santos 1947 Goen, 9
43 Jose Antonio Garijo Arluciaga 1947 Urdaneta, 34
44 José Garín Resusta 1947 Samperio, 5
45 Francisco Maiza Urrestarazu 1947 San Bartolome, 11
46 José Oyarbide Jauregui 1947 Arama
47 Julio Prieto Arbina 1947 Goen, 5
48 Francisco Simón Cuesta 1947 San Bartolome, 11
49 Manuel Tello Tolosa 1947 Nueva, 3
50 Vicente Zubizarreta Irizar 1947 San Bartolome, 1
51 José Luis Aguiriano Araco 1948 ausente
52 Jose Ramón Gaztañaga Arregui 1948 Sarasola enea
53 Luis Huici Torres 1948 Arteaga, 4
54 Eduardo Las Heras Carrión 1948 Santa María, 9
55 José Antonio Lecuona Irastorza 1948 Ordicia, 5
56 Ramón Lecuona Iturrioz 1948 Argüeso, 27
57 Joaquin Murua Ezcurdia 1948 Santa María, 12
58 Juan Saldaña Durá 1948 Arteaga, 4
59 Ignacio Martínez Arizmendi 1948 Urnieta, 61
60 José Ramón Eguilegor Olaizola 1948 Echezarreta, 2
61 Faustino Echevarrieta Aguirre 1949 Goitia, 3
62 Juan Cisneros Ormazábal 1949 Garages, 6
63 José Lecuona Iturrioz 1949 Elcano, 2
64 Fermin Galarreta Armendáriz 1949 Filipinas, 13
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Hurrenkera Izen-abizenak Eskolatze-aldia Helbidea
zbkia zueneko urtea

65 Juan Mª Armendáriz Pagadizábal 1949 San Bartolome, 1
66 Javier Garin Beracoechea 1949 Echezarreta, 2
67 Severiano Lombide Barrenechea 1949 Urdaneta, 36
68 Juan Ángel Mintegui Ayestarán 1949 Argüeso, 12
69 Pedro María Balerdi Azpiroz 1949 Aizpuru-echeverri
70 Juan Mª Aguirre Zuloaga 1949 Usumbilla
71 Jose María Unanue Insausti 1950 Filipinas, 5
72 Fernando Ezenarro Garciandia 1950 Urdaneta, 32
73 Ignacio Balluerca Jaúregui 1950 Urdaneta, 44
74 Felix Esquisabel Izaguirre 1950 Santa María, 7
75 Ramón De Pedro Carrasco 1950 Arteaga, 4
76 Juan Echezarreta Esquisabel 1950 San Bartolome, 9
77 Fernando Lecuona Elustondo 1950 Argüeso, 30
78 José Balerdi Múgica 1950 Majori
79 Francisco Gauna Echeverría 1950 Samperio
80 Román Fernández Pardo 1950 Urdaneta, 1
81 Juan Bautista Irastorza Mendizábal 1951 Santa María, 16
82 Francisco Galparsoro Barandiaran 1951 Santa María, 31
83 Jose Luis Gurruchaga Lombera 1951 Santa María, 39
84 Manuel Lizaso Irastorza 1951 Argüeso, 40
85 José Ignacio Garmendia Murua 1951 Echezarreta, 2
86 Manuel Irastorza Echeverria 1951 Arancegui
87 Mariano Chinchurreta Monzón 1951 Arteaga, 2
88 Miguel Albeniz Zudaire 1951 Santa María, 17
89 Juan Imaz Mendizábal 1951 Urdaneta, 51
90 Francisco Imaz Mendizabal 1951 Urdaneta, 51
91 Ignacio Zapirain Jaúregui 1952 Urdaneta, 20
92 Benito Razquin Olano 1952 Samperio, 3
93 Alfonso Carlos Martín 1952 Argüeso, 24
94 Victoriano Magdaleno Ibañez 1952 Casa Cuartel
95 Francisco Javier Achotegui Ansa 1952 Elcano, 1
96 Jose Antonio Riaño Alarcia 1952 Urdaneta, 18
97 Antonio Imaz Marquiarán 1952 Urdaneta, 20
98 Jose María Eceiza Lasa 1952 Elcano, 1
99 Victoriano Martínez Alda 1952 Urdaneta, 63
100 Domingo Rodríguez Illanes 1952 Mariberatza, 8
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2. Eranskina. Victor Mendizabal Fundazioak saritutakoen eskertza 
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Víctor Mendizabalen pintura, familiak gordea. 

Pintura de Víctor Mendizábal conservada por la familia.
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Victor Mendizabalen argazkia, Diego Sanchez Senosiainek
gordetakoa (1943 urtean saritutakoa).

Fotografía de Víctor Mendizábal conservada por Diego Sánchez
Senosiain (premiado en el año 1943).
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Muxika baserria, Beasaingo Astigarreta auzoan.
http://www.guregipuzkoa.net/photo/1085392

Caserío Muxika, en el barrio Astigarreta de Beasain.
http://www.guregipuzkoa.net/photo/1085392

Juan José Mendizábal. Francisca Antonia Gorostizu.
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“Morea, Mendizabal y Cia” biltegietako barrualdea.

Interior de los almacenes “Morea, Mendizábal y Cia.

“Morea, Mendizabal y Cia”.  

Exterior de los almacenes “Morea, Mendizábal y Cia”.
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“La Americana” burdindegia kanpotik. 

Exterior de la ferretería “La Americana”.

Víctor Mendizabal, eserita ezkerretik lehena, Argentinako hiriburuko
pertsona ospetsuen artean, XX. mendean.

Víctor Mendizábal, sentado el primero por la izquierda, en compañía de
destacadas personalidades de la capital argentina a comienzos del siglo XX.
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Victor Mendizabal familiako kide desberdinekin azaltzen da ondorengo argazkietan.
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Fotos en las que aparece Víctor Mendizábal junto a distintos mimebros de la famlia.
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1944

1945



VÍCTOR MENDIZABAL, ITSASARGIA

-163-

1951

1945



Jon Ander Ramos Martínez / Marcelino Irianni Zalakain

-164-

1950

1951
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