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IIIn Karlos “Biotz 
Andikoa”
Nafarroaren Ebreuxeko leiñua-
ren IIn Karlos “Txarra” eta Baloi-
seko Juana aita/ama bidez jaio zan 
Frantziko Mantesen Joliko errian 
IIIn Karlos au 1.361eko Uztaillaren 
22an.
1.375ean, Gaztelako errege IIn En-
rrikeren alabagaz, Trastamarako 
Leonorrekin ezkondu zanean, ba-
keztu ebazan Gaztela ta Nafarrota-
rren artean egon ziran eztabaidak, 
gero I Juan eta IIIn Enrikerekin 
iraun ebenak.

IIIn Karlosek, 
Trastamaratar 
Leonorren ezkontza 
bidetik, seme/alaba 
oneik euki ebazan:
Juana Foixeko konde-andrea, Foixe-
ko IIIn Juan kondeagaz ezkonduta, 
eta 1.383/1.413 urte bitartean bizi 
zana. 
Nafarroako I Blanka, Nafarroako erre-
getzan bere aita IIIn Karlosen on-
dorengoa izango zana eta 1.385ean 
Iruñan jaio eta 1.441ean Jorraillaren 
3an Santa Maria de Niebasen il zana.
Maria, 1.388ko urtean jaio ta 
1.425ean il. 

Margarita, 1.390ko urtean jaio ta 1.403an il. 
Beatriz, Martxeko konde-andrea, IIn Jaime Martxeko kon-
deagaz ezkondu zanetik, eta 1.392 jaio ta 1.415ko urtean il 
zana. 
Isabel Armañakeko konde-andrea, Armañakeko kondea IVn 
Juanegaz ezkondu zanetik.
Karlos, 1.397an Dagonillaren 31n Iruñan jaioa, 1.398ko ur-
tean Nafarroako erregearen ondorengo izendatu ebena, eta 
1.402an Dagonilaren 12an Lizarran il zana.
Luis, 1.401ean Oliten jaioa eta 1.402an Urrillaren 14an il 
zana.

Kristobal Kolon, Nafarroako 
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (IV)



Gizartea 15

tzeko ibili zala jakin eban Frantziko 
Vn Karlosek, eta Gaztelako IIn Enri-
keri esanda, onek Nafarroa erasotze-
ko agindu eban, IIn Karloseri beartuz 
Brioneseko ongundea siñatu egian.
1.380ko urtean Frantziko Vn Karlos 
il zanean, VIn Karlosek askatu eban 
Nafarroako IIIn Karlos.
Oraiñarte be bai, baiña emendik au-
rrera, Nafartarren gortekoak geiago 
begituten eben Frantziko gortera 
Gaztelatarren gortera baiño, Fran-
tziko gortea jakituriz eta artu/emo-
neko arremanetan garbiagoak izan 
zirelako, Aragoiko gortekoaren an-
tzera.
Eta Nafarroako IIIn Karlos erregeak 
emendik aurrera, sendotu ta bizkortu 
ebazan Nafar izakizunezko almenak, 
bakean, eder/lanetan eta jaurkintza-
ri, aurrerakuntza aundiak emonda.
Aurrerakuntza onegaz, Gaztela, Ara-
goi, Frantzia eta Ingalaterrakin ba-
keztu ebazan arremanak, eta neurri 

Eta Esparzatar Maria Migelegaz, ezkontzaren kanpoko sa-
siseme/alaba auek onek ebazan:
Nafarroako Juana, 1.396an Ortiz de Zuñigatar Iñigoren le-
nengo ezkontza bidetik Sada ta Eslabako andrea zana, eta 
1.424an Beaumont´tar Luisegaz bigarrenez ezkonduta Le-
ringo konde-andrea izan zana.
Lanzelot, 1.386an jaio ta 1.420an Urtarrillaren 8an il zana 
eta 1.408-1.420ko urte bitartean jabetasun barik egon zala-
ko, Iruñako apezpikutegian gotzaiñaren ordezkoa izan zana.
Godofredo, Korteseko Kondea eta Arellanoko Teresagaz ez-
konduta egon zana.
Leonell, 1.441eko urtearen ostetik il zana.
Eta Maria, lekaimea izan zana.
1.378ko urtean bere aitaren aginduz, IIIn Karlos, Frantziko 
Vn Karlosegana joan zan ordari/gizon(1) baten buru zanagaz 
itzegiten.
Vn Karlosek ez eban ontzat artu IIIn Karlosek bere aitaren 
aginduz eroaten eban mezua eta atxilotuaz gaiñ, bere aita IIn 
Karlosek Frantziko lurraldean euki ebazan jabetasunak ken-
du eutsezan Txarburgokoarenak izan ezik, auek ondo babes-
tuta euki ebazalako.
Vn Karlosek, IIIn Karlos zipertu edo oñazkatutako galdeke-
tara bialdu ebanean(2), IIn Karlos Logroñoko Uria beregana-

(1) Ordaritza = embajador, Ordari/gizon taldea = conjunto de personas que comprenden una embajada. (2) Zipertu edo oñazkatu = tor-
tura. Oñazkatutako Galdeketa = interrogatorio, bajo tormento.
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orreitan euren arteko lankidetasuna 
be bai, erregeen arteko ezkontzari ta 
Abiñon´eko Aita Santuari lagunduta.
1.380an Uztaillaren 1ean amaitu 
ebazan Iruñako Eleiz Nagusiaren 
konponketak, eta Tafalla ta Oliteko 
errege jauregiak be eraiki ebazan.
1.387an Urtarrillaren 1ean, bere aita 
IIn Karlos il zanean igon eban Na-
fartarren erregetzazko aulkira, eta 
Ebreauxeko konde ta Nemourseko 
dukea izendatu eben.
1.388an Gaztelako errege ta Bizkai-
ko Jauna zana I Juanek, bere seme 
Gaztelako errege izango zan IIIn 
Enrrike, Lankasterreko Katalinagaz 
ezkontzeko ibili zanean, Asturiaseko 
Printzerria sortu eban, eta eurok izan 
ziran lenengo Asturiaseko printzeak 
edo errege-erregiñ gai, Gaztelako 
erregetza ondore lez jaurkitzeko.
1.402an Aragoiko erregetzagaz ba-
keak lortzeko, bere alaba Blanka 
Siziliako IIna eta Aragoiko errege 

izango zan I Martin gaztea “Gizabideko” deritxonagaz ez-
kondu eban, eta elkarrizketa bardin antzeko baten ibili zan 
Ingeles eta Frantzikoarekin.
1.404ko urtean IIIn Karlosek, Pariseko alkargoaren bitartez 
eta Txanpaña ta Brieko jabetasunak frantzezari itxi ondoren, 
Frantziko VIn Karlosegaz garbitu ta argitu ebazan Frantzi-
ko lurraldeetan euki ebazan Ebreauxeko Nafar jabetasunak, 
bere nafartar adizkideak Frantziko gortearen leku garran-
tzienetarako izendatzea lortuta.
1.409ko urtean Bartzelonan il zan Nafarroako I Blankaren 
senarra, “Gizabideko” deritxon Siziliako IIna eta 1.396ko ur-
tean izendatu eben Aragoiko I Martin erregea.
1.412ko urtean Granadako moruen erregetza menperatzeko 
alegiñetan be ibili zan Gaztelatarrei laguntzen, eta aukera 
orretan Antekerako Fernando Gaztelako errege/semearen 
semeakaz ezkondu ebazan Isabel eta Maria bere alabak.
1.413ko urtean IIIn Karlos onen zeregiñ onenetan, Goiene-
ko Auzitegia sortzea izan zan.
1.415eko urtean IIIn Karlosek, bere alaba Blanka Aragoiko 
I Martinen alarguna, norekin ezkonduko arazoan aurkeztu 
zan.
Eta Foix etxekoak, euren alaba Juana il zanen alarguna IIIn 
Juan aurkeztuta, Aragoiko I Fernandok bere bigarren seme 
Aragoiko IIn Juan izango zana aurkeztu eutsoen, eta Blanka 
baiño 12 urte gazteagoa izan arren, IIIn Karlosek, len Foi-
xekoakaz sortu zana Nafartarren erregetza Frantziko errege-
tzagaitik iruntsita geratzeko arrizkuan ostera sortu ez egian, 
bigarren aukera artu eban ontzat, eta Aragoiko IIn Juanegaz 
ezkontzeko geratu ziran.
Eta ezkontza au aurrera eroateko, 1.419an Azaroaren 6an 
Oliten, eta 1.420ko Otsaillaren 18an Guadalajarako egiune-
tan aukeratu ziran baldintzak, oneixek izan ziran: 
a) Nemurseko dukadoa artu ondoren, Nafarroako erregetza, 
I Blankarentzat eta beren ondorengoarentzat izatea.
b) Nafarroako erregetzan iñungo lurralderik ezin zala zatitu, 
eta erbesteko erregetza baten menpe geratu.
d) Nafarroaren jaurkintzazko gortearen ardurazko lan to-
kiak, Nafartarrentzat bakarrik izan zitezela. 
IIIn Karlosek neurri orreikaz, naita Nafarroako erregetza 
Trastamarako etxeagaz ezkondu arren, bere erregetzazko 
eskubidearen izatasuna ondo lotuta gura eban, Nafartarren 
erreiñua baldintza sendoakaz, askatasun guztiegaz irautea 
gure ebalako.
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I Blankaren bizi kondaira.
1.401eko urtean il zan Siziliako erreiñuaren jabe 
izan zan Maria, Aragoiko erregearen seme I Mar-
tin gazteagaz ezkonduta egon zana, au Siziliako 
erreiñuagaz jabe geratuta, naita Siziliako jabeduna 
bere lenengo emaztea izan arren.
1.402ko Urtarrillaren 21ean Nafarroako IIIn Kar-
losek, Aragoiko erregetzagaz bakeak lortu gurean, 
bere alaba I Blanka, Siziliako IIna eta Aragoiko 
errege izango zan I Martin “Gizabidekoa” deri-
txon seme gazteagaz ezkontzea erabagi eban.
1.402ko Loraillaren 21ean Kataniako Urian or-
dezko legean ezkondu ebazan, Nafarroako Bake-
danotar Diego ta Mosentar Lionel, I Blankaren 
ordezkariak zirala.
1.402ko Azaroaren 9an Bernardo de Kabrerak bi-
deratzen eban itsasontzi baten joaten da I Blanka 
Siziliako Ugartera.
1.402an Abenduko 26an ezkondu ebazan Migel 
Mari lekaideak, Nafarroako I Blanka ta Aragoiko 
I Martin gaztea.
I Blanka, Sizilian egon zan bitartean, ez eban 
artu arrera edo jardunbide onik, eta bere aita IIIn 
Karlosek berari emoten eutsoen arrera orregaitik 
atsekaberatuz, serbitzariai leporatu eutsen, Blan-
kak ezkontzatik illabete gitxi barru euki eben ume
-galtzea, eta baita Siziliako gortekoai salatu, bere 
alaba Blankari ezkontzaren ordezko sariak ez eu-
tsozala emoten.
1.404an Uztaillaren 17an emon eutsozan ezkon-
tzako sari orreik, Paterno, Mineo, Lentini, Fran-
kabilla eta Bizzini´ko erriaren jabetasunagaz.
1.404ko Urrillaren 22an “Vicaria” edo erregetza-
ren ordezkoa izendatzen dabe I Blanka, bere sena-
rraren alde egite edo ta urruntzerakoan.
1.405ean I Martin Aragoira joaten da aldi bate-
rako eta I Blanka berak jaurkitu eban Sizilia bere 
aolkularitzazko ordezkariaren laguntzagaz.
Eta 1.405ean Dagonillako illean I Martin itzuli 
zanean amaitu ziran I Blankaren errege ordez-
koak.
1.406an Abenduaren 17an euki eben euren lenen-
go semea, Martiñen izena ipini eutsoenai Aragoi-

1.423ko Urtarrillaren 20an IIIn Karlosek, I Juan 
Gaztelakoa Asturiasen egin eban antzera, Bianako 
printzerria sortu eban Nafar erregetzaren ondo-
rengotzat, eta beren billoba IVn Karlos izango zan 
lenengo errege-gaia, Bianako erakunde barri orrek 
izendatuko ebena.
1.425ean Iraillaren 8an Oliten il zan Nafarroako 
IIIn Karlos “Biotz Andiko” errege au, Nafarroako 
jaurkintzaren alde alegiñ-on aundiak egin da gero.

I Blanka, Nafarroako erregiña. 
Nafarroako “Biotz Andiko”  errege zan IIIn Kar-
los eta bere emazte Trastamarako Leonor, IIn En-
rrike Gaztelako erregearen arreba zanaren bidetik, 
Iruñan jaio zan Ebreuxeko leiñuko zana Nafarroa-
ko I Blanka au 1.385eko urtean.
Nire maisu eta lagun andia izan zan San Sebas-
tiantar Jose Marik (Latxaga) esaten eustan Nafa-
rroako I Blanka erregiñagaitik, bera izan zala an-
dra eder ta politena Nafarroa osoan.

(1) Zorizale = aventurero.
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erregearen ordezkotzan iraun egiala gura eben eta IIIn Fe-
deriko Siziliako errege izan zan ondorengo bategaz Peral-
tako Nikolasekin ezkondu gura eben.
Portugaleko I Juanek be, bere seme bategaz ezkondu gura 
eban, Siziliako ugartearen jabetza berak gura ebalako. 

Atutxa´tar Paul
Zornotzan 2.015eko urtean Epaillaren 17´an

ko aita ta aititeri euki eutsoen begi-
rune edo omenagaitik.
1.407ko Dagonillaren illean eta zor-
tzi illabete eukezala il jakien, Aragoi 
ta Siziliako ondorengoa izan bear 
zan Martin umea.
1.408an Dagonillaren 13an I Blan-
ka ostera izendatzen dabe errege-
tzaren ordezkoa, bere senar I Mar-
tin Zerdeñaren Ugarteko erreiñura 
joateko asmoa euki ebalako bere 
gudalozte indartzuakaz.
1.408an Urrillaren 3an urten eban 
Sizilatik I Martin Zerdeñako Ugar-
terantza.
Eta 1.409an Uztaillako 25ean il zan 
I Martin au, Kagliariko errian su-
kargaitzak artuta. 
1.409ko Dagonillaren 7an I Blan-
karen aitagiñerraba Aragoiko I Fer-
nandok “Arteza” edo “Antekerakoa” 
deritxon onek, on artu eban bere 
seme I Martin gazteak agindu ebana, 
eta I Blanka ostera “Vicaria” izenda-
tuta aurrera egin eban Siziliako erre-
getzaren ordezkotzagaz.
IIIn Karlosek, laster asi zan I Blanka 
ezkontzeko ardurakin eta 1.409ko 
urtea amaitzen egoala, Frantziko 
Isabelen nebeagaz, Babierako-In-
golstadt´tar Luisekin ezkontzeko 
asi ebazan atonketak. 1.410eko ur-
tearen asieran apurtu ziranak.
1.410eko urtean beste ezkontza bat be 
atondu eutsoen I Blankari, Bar´eko I 
Roberto Dukearen seme Eduardore-
kin, ezerezean geratu zana.
1.410ean Loraillaren 31n I Blan-
karen senarra izan zana eta “Biotz 
onekua” deritxonai I Martin Ara-
goiko errege izateko zana il zan, 
eta I Blanka Siziliako erregetzan 
bere zeregiñ onagaitik, Siziliatarrak 


