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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (IX)
IIn Blanka Nafarroako
Erregiña.
1.424an Bagillaren 9an Oliten jaio
zan Trastamara eta Ebreux´tar IIn
Blanka.

Nafarroako erregiñaren I Blanka
eta bere senar Aragoiko IIn Juan,
orduan Peñafieleko Dukea zanaren
ezkontzako bigarren alaba izan zan
IIn Blanka, eta irugarrena I Blanka
amak euki zituzen lau seme/alabetatik.

IIn Blanka erregiñaren
bizi kondaira laburra.
1.436ko Azaroaren 22an Majanoko
onguneagaz 6 urteko guda amaituta, Toledon sinatu eben bakea Gaztela ta Nafarroako erregeak.

12 urte ebazan Nafarroako IIn
Blankak orduan, eta Gaztelan gero
IVn Enrike izango zanarekin gurasoakaz elkar adituta euren seme/
alaba oneik ezkontzeko, Nafar
erregeak gudan galdu zituzen gaztelu ta uriak berrezkuratu ebazan.
1.440an Iraillaren 16an Nafarroako
erregiña I Blankak, bere alaba IIn
Blankari 15 urte zituzela lagundu
eutson Balladolizera, Gaztelako

IVn Enrikerekin ezkondu zedin, eta 1.441eko Epaillaren
31n ezkondu ziran.
1.441ean Jorraillaren 1ean, IIn Blanka bere alaba ezkondutako urrengo egunean il zan I Blanka Nafarroako erregiña, IIn Juan bere gizona Gaztelako lurraldetatik euki
ebazan eztabaidak bakezten egoala.

1.453an Loraillaren 2an, Nafarroan IVn Karlos eta bere
aita IIn Juanen artean anai arteko guda sortzen zan bitartean, IIn Blankak ezkontza barragarri bat eroan eban
Gaztelako IVn Enrrikegaz, onen esanetan: kaltegarrizko
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go seme-alaba nagusien izatasunetik
iraun egien beti lez.

1.462ko urtean IIn Blanka bakarrik eta bere aitaren naikerizko
aginduan Oliten atxilotuta egoala,
IIn Juanek Frantziko XIn Luisekin
Aguraiñen batzartuta egon zirala,
alkargo bat egin eben, IIn Blanka
38 urte eukezala, Frantziko XIn
Luis´en 16 urteko Karlos seme txikerra Berri´ko Dukea izan zanagaz
ezkondu edin, eta IIn Blankak ezetza emon eban lez, bere aita asarre,
alaba txikerra Leonor eta Foixeko
IVn Gazton bere suiñen agindupeko Monkadako dorrean atxilotzea
erabagitzen dau.
1.462an Jorraillaren 12an IIn Juanek Oliten, bere alaba Leonor eta
bere senar Gastonekin sinatu eban
alkargoan, Leonor itzi eban bere
ondorengo lez.

eragipenagaitik (1) edo itzalkeriaren indarragaitik, bien
artean ez zala egon arremezko artu-emonik, berak bere
emazteagaz barrendu-ezin(2) ebalako. Egia baiña, bere antxu(3) edo algabetasunagaitik izan zan(4) antza.

1.455eko urtean IIn Blanka bere neba IVn Karlosekin batera, euren aita IIn Juaneri, Nafar erregetzan euki ebazan
errege/erregiñ izateko eskubideak eskatu eutsoezan, eta
onek, ondorebage biak itxita, irugarren alaba 30 urteko
Leonorren eskuetan itxi eban ondorego ori. Ekintza onegaz, Nafarroako beste anai-guda barri bat sortuta.

1.461ean Iraillaren 23an IVn Karlosek il orduko, beren azken
naiak idatzi ebazan bere aizta nagusiena orduan IIn Blanka
zanaren alde, 1.439an Otsaillaren 17an bere ama I Blankak
idatzi eban baldintza bardiñekaz, Nafar erregetza ondoren-

Eta orretarako IIn Blanka benetako erregiñaren eskubideen gaiñetik
egin bear ziran lez gauza orreik,
bereala asi ziran azpikeriz bere ilketa antolatzen, IIn Juanek bere
suin Gaston eta alaba Leonorren
zainpean ostera atxilotu egien
aginduta.

1.462an Jorrailla´ren 23an IIn Juanek aginduta, Mosen Pierres Peraltakoak IIn Blanka mendi ostera atzilotuta eroan ebenean eta
Orreagako lekaretxean egon ziranean, Blankak, idatzitako aldarrikapen bat egin eban: “Beren Nafar
erregetzaren eskubideak ezereztu
naian bere aizta Leonor eta Fernando bere ugaz-nebaren mesede,
bere borondatearen aurka eroaten
ebala eroaten eben lekura”.
“Eta olan izan ez balitz, arduradunak baliobage itzi dagiezala beren

(1) Kaltegarrizko eragipenagaitik = influencias malignas. (2)Itzalkeriaren indarragaitik = por la fuerza de la mala influencia. (3) Antxu
= esteril, agenesiko. (4) algabetasun edo ezintasuna = impotencia, falto de potencia.
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salaketa orreik, olango zeozer egiterakoan, bere borondatea, Gaztelako errege IVn Enrike bere lenengo senarra zanaren zainpean iztea
zalako euki ebazan eskubideak”.
1.462an Jorraillaren 30ean IIn Blankak Saint-Jean-Pied-de Port´en idatzi eban azkenai ori, len bere senarra
izan zan Gaztelako IVn Enrikeren
alde.

1.462an Jorraillaren 30ean IIn
Juan bere aita asarre, alaba txikerra
ta IIn Blankaren aizta zana Leonor
eta onen senar Foixeko IVn Gastonen gazteluan Monkadako dorrean
atxilotzea erabagitzen dau.

Dana dala, Leonor jaio zanean, aitaren tresna biurtu zan beste seme/
alaba IVn Karlos eta IIn Blakaren
aurka egiteko.
Eta 1.464ko Abenduaren 2an il zan
IIn Blanka bere aizta Leonorrek
pozoituta Frantziaren Orthez´eko
urian Monkadako dorrean IIn Juanen aginduz.

Leskarreko Eleiz Nagusian obiratu
eben.
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Foix´eko I Leonor Nafarroako Erregiña.
1.425eko Dagonillaren 22an Nafarroako IIIn Karlos erregearen Juana, alaba nagusiena il zan, eta Iraillako 8an IIIn
Karlos bera.

Gertakizun oneik I Blanka kokatzen eben ondorengo lez,
eta Nafarroako erregiña koroatu eben, bere senar Aragoiko IIn Juan, ezkon-lagun lez errege koroatuta.
1.426an Otsaillaren 2an Oliten jaio zan Ebreaux eta Trastamaratar Leonor, Nafarroako I Blanka eta Aragoiko IIn
Juanek euki zituzen lau seme/alabetatik, alaba txikerrena
izan zana.

Eta bere anditasunezko izenaren artean, 1.426-1.479 urte
bitartean Nafarroa ta Aragoiko errege/erregiñaren alaba,
1.462/1.472 urte bitartean ezkontza bidez Foix´eko Kondea, 1.462/1.479 urte bitartean Jaurlari lez, eta Nafarroako erregiña lez 1.479ko Urtarrillaren 28tik Otsaillaren
12rarte.
Leonor, bere aita Aragoi ta Nafarroako IIn Juanen alaba
kuttuna izan zan, IIn Juanek bere maltzurrekeriak beste
seme /alabaren aurka eroateko, panpiña bat lez ibili ebalako.

1.427an Dagonillaren 9an lortu eben IIn Juanek, Leonor Nafarroako errege/erregiñaren zerrendan, IVn Karlos
Bianako Printzea eta IIn Blanka neba/arrebaren ostetik
ezartzea.

1.434ko urtean I Blanka eta IIn Juanek, Foixeko IVn
Gazton Kondearekin itzarmendu ziran euren alaba Leonor txikerrenagaz ezkondu zedin.

1.436an Uztaillaren 31an onetsi eben ostera I Blanka eta
IIn Juanek itun ori, Leonorrek Aragoi aldetik 50.000 florin ezkon-sari lez artuta, Miranda, Larraga eta Falzes´eko
Uriaren kontura.
1.442ko urtean, I Blanka ama il eta gero ezkondu ziran
eleizatik Leonor eta Bearn´eko IVn Gazton. Leonor bere
senarrakin ortik aurrera, Bearn´era bizitzen aldatuta.

1.455eko urtean IIn Juanek, bere seme IVn Karlos eta IIn
Blanka alabea Nafarroa eta Aragoiko erregetzari buruz,
ondorengogabetasunean itzi ebazanean, Leonor 30 urte
euki zituzela, bere aita IIn Juanen panpiña izatera aldatu
zan, onek bere beste seme alabaren aurka egiteko, itxura
orreitan ibili ebalako.
IIn Juanek, erregearen ondorengo lez, Leonor eta bere senar IVn Gazton izendatu ebazan.
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ebena.

Ekintza orren ostean Leonorrek, Nafarroako erregetzaren ordezkotza bere izenean lortu eban.

1.465eko urte onetan Leonorrek, gudako
eten bat siñatu eban beamontesarekin, eta
bere jauntzazko izenetan eroaten ebazan
izenburuak: Nafarroako erregetzaren ondorengo leen printzea, Aragoi eta Siziliako
erregearen alaba, Foix ta Bigorrako Kondesa, Bearneko Andrea, eta bere aita IIn Juan
Nafarroko erregearen, orokorrezko ordezkoa
izatea, izan zian.
Aita IIn Juan eta alaba Leonor biak lapurrak zirala ta, batak edo besteak aukerea bakarrik lortu bear Nafarroako
erregetzagaz geratzeko, eta 1.462ko Jorraillan Oliten Leonorrek ez ba eben
siñatu IIn Juan errege izateko ongundea, Leonor bera izango zan Nafarroako erregiña, eta ez ziran piztuko, Leonor beamontesarekaz lagun eta
IIn Juan agramontesarekin piztu ziran
borrokak Nafarroako erregetzagaitk.
Gauza oneik Nafartarren anai arteko borroka
gogorrak sortu ebezan, erreiñuko jaurkintza oso
latz biurtuta, eta eskerrak Martin eta Peraltako
Pierres agramontesei, auek izan ziralako Nafarroako jaurkintza zuzendu ebenak.

1.462an Jorraillaren 12an Oliten IIn Juanek,
Leonor bere alaba eta bere suin IVn Gazton
kondeagaz, alkarpide bat egin eben, eta bertan siñatu, zelan IIn Juan Nafarroako errege lez
onartuta, berak bere aldetik onartzen ebala bere
alaba Leonor, Nafarroako erregetzaren ondorengo lez.

Ongune onek eskatzen ebena: 1.461eko Iraillaren 23an IVn Karlos Bianako Printzea bere
ugazama Juanak pozoituta il ebenetik, Leonorren aizta IIn Blanka ikusmenetik kentzea,
eta lazter antolatuko eben onen pozoitasuna,
Berarn´en Foix konderriko gazteluaren Monkada dorrean 1.464ko Abenduaren 2an egin

1.467ko urtean Leonor bere beaumot´tar
kondestablearen alegiñ bidez, geldiune
bat egin eban IIn Juanen agramontesekin.

1.468ko urtean IIn Juanek, Leonorren lenengo
aolkulari eta Iruñako gotzaiña Txabarritar Nikolas il eban, gero Leonor bera, beren erregetzaren orokorrezko ordezkotzatik kenduta eta
ardura ori Leonorren seme Gaztonen eskuetan
itzi ondoren, eztabaida orren nasketak azken
muturraren mugaraiño elduko ziran.

1.471n IIn Juanek ostera itzuli bear eutsoezan
Leonorreri bere ordezko ardurak betirako, naita,
IIn Juanek Leonorreri ipini eutsozan Aragoiko
eskubideetatik alde egiteko baldintzak, balio
aundirik euki ez, borrokarren gogortasunak txikiagotzeko.
1.472an Uztaillaren 10ean il zan Leonorren senarra Foixeko Gazton Kondea, Bearneko gudalozteakaz bere emazteari laguntzen joan zanean.
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Nafartarrentzat aldikada oso txarra izan zan egoera au, Frantzia,
Aragoi eta Gaztelatarrak itxaroten egon ziralako, euren musturrak
Nafartar erreiñuan sartzeko.
1.472an Dagonillaren 2an saldukeri ta judaskeriak geiegian egon
ziran lez, beaumontes kondestable Trebiñoko Laratar Manrike
kondea, Gipuzkoako oñazekoakaz alkartu ondoren, Nafarroaren mugetako, Lekunberri, Leiza
ta Gorritiko gazteluak ezereztu
ebazan.

Eta Leonor eskubideko erregiña
eta Nafar erreiñu osoaren ordezkotzako jaurkintzaren aginduan
egoala, Leringo Kondeak, agiri gogor bat atara eban, San Juanen lekaidetxeko jauna eta Luxako Juan
beaumontarrak, eriotzera eta ondasunaren baiturara zigortzen ebanak, ortik aurrera eta azkenerarte
beaumont´tarrak Fernando katolikuaren aldera aldatuta.

Ariñautik be, Nafarroako erregeak
askatasunezkoak izan ba ziran be,
saman beaumont´tarren lepokoa
eroaten eben, Fernando katolikuak ondo baiño obeto erabilten
ebana.
Nafarroako erregeak beste aldetik,
Frantzian laterritasunezko jabetasunak euki ebazalako, Frantziako
erregearen agindutara egon bear
ziran. Eta geiago, oneik etenbako auzian ibilten ziranean Foixeko
leiñuaren ondorengotasunagaitik.

Nafarroako erregetza orregaitik,
Frantzia, Gaztela ta Aragoien arteko oreka larrian bizi izan bear izan
eben beti, nafar erregetzaren eriotzea, oreka orreik apurtzen ziranean sortuta. Eta Fernando katolikua, Aita Santu IIIn Pio, IIn Julio,
Xn Leon, VIn Adriano, eta VIIn
Klemente maltzurkerizko gauza

orreitan paregabeko maisuak izan ziran lez, 1.512an sortu
zan, danak ariñautik jakin ebena sortuko zala.

1.479an Urtarrillaren 19an il zan IIn Juan 82 urte beteteko euki zituzela.
Eta 1.479an Urtarrillaren 28an Leonor erregiña lez izendatuta, Tudelan egoala Otsaillaren 12an il zan, 15 egun
erregiña lez bakarrik bete ondoren.

Eta ilteko egon zala, bere neba IVn Karlosek euki ebazan
eskubide guztiak eskatu ebazan bere semearentzat, bere
ama I Blankak agindu eban lez.
Atutxa´tar Paul

Zornotza´n 2.015´eko urtean Epailla´ren 17´an

