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José Ángel lema Pueyo
Euskal Herriko Unibertsitatea

Donostian jaio zen 1960ean. Deustuko Unibertsitatean egin zuen dokto-
rego tesia Historian (1994) eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko Letren 
Fakultatean irakasle titularra da, Gasteizko kanpusean. Erdi Aroko Historia, Pa-
leografia eta Diplomatika ikasgaiak irakasten ditu. Bere ikerketa lerroek bi ar-
datz dituzte: XII. mendeko Nafarroako eta Aragoiko instituzioak eta monarkia, 
eta Erdi Aro bukaerako euskal gizartea. Hainbat ikerketa eta iturri editatu ditu. 
Fakultate horretako Erdi Aroko Historian, Historia Modernoan eta Ameriketako 
Historian katedradun José Ramón Díaz de Duranak zuzentzen duen Gizartea, 
boterea eta kultura ikerketa taldeko kide da. 

Javier ilundain Chamarro
Errioxako Nazioarteko Unibertsitatea

Nafarroako Unibertsitatean nazioarteko doktorego tesia egin zuen (2014), 
ikerketa horrengatik sari berezia jaso zuelarik. Errioxako Nazioarteko Unibertsi-
tatean irakasle doktore laguntzailea da 2014tik, eta beste hainbat zentrotan aritu 
da ikerlari gisa: Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenean (CSIC), Nafarroako 
Unibertsitatean eta Leicester Unibertsitatean, tartean. Los buenos hombres de 
Olite (siglos XII y XIV). Sociedad, poder y élites urbanas (Nafarroako Gober-
nua, 2017) lanaren egilea da. 

iosu etxezarraga Ortuondo
Ikerlari independentea

Iosu Etxezarraga Ortuondo (Donostia, 1981) Deustuko Unibertsitateko 
lizentziadun da Historia/Ondare Kulturalean (2003). Euskal Herriko Uniber-
tsitatean eta Valladolideko Unibertsitatean egin zuen doktorego tesia (2017). 
Tokiko lurraldeko antolaketan, nahiz gizartean eta politikan gertatzen diren al-
daketak ikertzeko, elizak iturri gisa erabiltzen ditu, eta Erdi Aroko Gipuzkoako 
eliza antolaketa ere ikerketa lerro nagusi gisa dauka. Hala ere, beste ikerketa 
lerro batzuk ere landu ditu, batez ere mendietako baliabideen ustiaketari lotu-
takoak (burdinaren paleosiderurgia eta abere nahiz basoetako ezarpenak). Ia 
20 urteetako eskarmentua dauka Arkeologian eta zientzia hori bere ikerketetan 
erabiltzen du. 
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ana Mª Barrero García
Ikerlari zientifikoa

Ana Maria Barrerok ibilbide luzea du ikerkuntzan. Erdi Aroko Zuzen-
bidearen Historian eta foruen inguruan lan zabalak egin ditu bere ibilbide aka-
demikoan. Jakako foruari buruz egin dituen ikerketa berritzaileez gainera (lan 
honetan biltzen da horien zati bat), tokiko foruak eta foruen familiak izan ditu 
ikerketa lerro nagusi gisa. Hala, Logroñoko, Enkarterriko eta Cuencako foruak 
ikertu ditu, besteak beste. Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenean (CSIC) eta 
Madrilgo Unibertsitate Autonomoan (UAM) aritu da ikerlari lanetan. 

roldán Jimeno aranguren
Nafarroako Unibertsitate Publikoa UPNA/NUP

Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle titularra da Zuzenbidearen 
Historian. Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalean (UNED) Zuzen-
bidea ikasi zuen eta Nafarroako Unibertsitatean, aldiz, Historia (graduko sari be-
rezia jaso zuen eta Estatu mailako hirugarren saria ere bai). Historian doktore da 
Nafarroako Unibertsitatean; Filosofian eta Hezkuntza Zientzietan doktore Eus-
kal Herriko Uniebrtsitatean eta Zuzenbidean doktore Deustuko Unibertsitatean. 
Hainbat egonaldi egin ditu Irlandan, Italian, Estatu Batuetan, Venezuelan eta 
Frantzian. 20 libururen egilea da eta ehun bat artikulu eta kolaborazio akademi-
ko argitaratu ditu. Tokiko foruen esparruan, honako liburua idatzi du: Los Fue-
ros de Navarra (Madril: Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia, 2016). 

Xabier irujo
Nevadako Unibertsitatea (Reno, Amerikako Estatu Batuak)

Nevadako Unibertsitateko Center for Basque Studies ikerketa zentroko 
zuzendaria da. Unibertsitate horretan ere, Genozidio ikasketen atalean irakaslea 
da. Boiseko Estatu Unibertsitatean, Liverpooleko unibertsitatean eta California-
ko Unibertsitatean ere eskolak ematen ditu. Filologian, Historian eta Filosofian 
egin ditu ikasketak eta bi doktorego tesi ditu. Hainbat unibertsitatetako eta argi-
talpen kontseilu akademikotako kide da. Hamar liburu idatzi ditu eta aldizkari 
akademikoetan lan ugari kaleratu ditu. Nazioarteko hainbat sari ere jaso ditu. 

amaia Álvarez Berastegi

Nafarroako Unibertsitate Publikoa UPNA/NUP

Ulsterreko Unibertsitatean egin zuen doktorego tesia (Irlandako Iparral-
dea, 2016). Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaile eta irakaslea da. Au-
rretik, Ulsterreko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean ikerlari 
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gisa aritu da. Bogotako Rosario Unibertsitatean egonaldia egin zuen, Jurispru-
dentzia Fakultatean. Nazioarteko hainbat argitalpen ditu eta hogei kongresu bai-
no gehiagotan hartu du parte.

Nere Jone intxaustegi Jauregi 

Deustuko Unibertsitatea

Nere Jone Intxaustegi Jauregi Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Pu-
blikoko Departamentuko irakaslea da. Zuzenbidearen Historia eta Zientzia Po-
litikoa: Estatuaren Teoria eta Konstituzio Erregimena ikasgaiak irakasten ditu. 
Euskal Herriko Unibertsitatean egin zuen doktorego tesia (2017) eta Zuzenbi-
dean lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean (2013). Bere ikerketa lerroek 
Bizkaiko Aro Modernoko historiarekin, gizartearekin eta instituzioekin harre-
mana daukate. 

Mª rosa ayerbe iribar
Euskal Herriko Unibertsitatea

Mª Rosa Ayerbe Iribarrek (Hernani, 1954) Gipuzkoako Goi Mailako Ikaske-
ta Teknikoen Filosofia eta Letren Fakultatean egin zituen ikasketak, eta Deustuko 
Unibertsitatean ere Historia espezialitatea ikasi zuen. Bartzelonako Unibertsitate 
Zentralean egin zuen doktorego tesia (1982). Gaur egun Euskal Herriko Uniber-
tsitateko irakaslea da Zuzenbidearen eta Instituzioen Historia atalean, Donostiako 
Zuzenbide Fakultatean. Bere ikerketa lerroek historia-juridikoa landu dute eta ba-
tez ere Gipuzkoako eta Euskal Herriko historiari buruzko lanak kaleratu ditu. Do-
kumentazioaren alorrari dagokionez, hainbat bilduma garrantzitsu argitaratu ditu.

 
Margarita Serna Vallejo
Kantabriako Unibertsitatea

Kantabriako Unibertsitatean doktore da (1995) eta gaur egun unibertsi-
tate horretako Zuzenbide Pribatuko Departamentuan Zuzenbidearen Historiako 
katedraduna da. Bere ikerketa lanak batez ere zuzenbide pribatuaren historiaren 
alorrean murgildu dira eta bereziki jabegoaren historiaren eta Erdi Aroko eta Aro 
Modernoko iturri eta itsasoko instituzioen ingurukoak izan dira. Hala ere, zuzen-
bide publikoko ikerketak ere egin ditu, batez ere Kantabria historikoaren lurralde 
eta tokiko antolaketari buruzkoak. Hainbat aldizkari historiko-juridikotako erre-
dakzio kontseiluetako kide izan da. Iura Vasconiae aldizkariko idazkari izan da 
eta Historia et Ius aldizkari italiarreko «Orri espainarretako» arduradun izan da. 


