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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (V)
I Blankaren bizi
kondairatik datorrena.
Monikako Konde Kabreratar Bernardok be gura eban beragaz ezkondu
zedin, ta I Blanka indarrez arrapatu
gurean ibili zan.
1.411ko Loraillaren illean Kabreratar
Bernardo bere matxintasunezko alegiñagaitik epaitu ebenean, erregeen
aolkularitzazko erakundeak I Blanka
erregiñagaitik esan eban, erregiñak
Siziliako eztabaidagitik bere Nafarroako senideai sekula ez eutsela eskatu laguntzarik, auek Siziliako arazoakaz ez ebelako euki ezer ikusirik.

1.412an Bagillaren 28an Aragoiko errege Antekerako I Fernandok,
XIIIn Aita Santu Beneditoren laguntzagaz eta Kaspen egin ziran antolabideakaz, beraganatu eban Siziliako
erregetza.

Eta 1.412ko Azaroaren 21ean Siziliako gortekoak koroatu eben Aragoiko I Fernando Siziliako errege lez.
1.413an Uztaillako illean I Blankaren aizta Juana, Foix Konderriaren
jabe eta Nafar erriñuaren ondorengo
zarrena seme/alaba barik il zanean,
guztiz aldatu ziran I Blankaren bizi
ekintzak, bere aita IIIn Karlosek, bere
ondora joateko eskatu eutsonean.
1.415eko Jorraillan I Blankak, ia 13
urte ordezko lanetan ibilita urten
eban Siziliatik, Nafarroaren gorte-

koak aukeratu ebazan, Pierres de Peraltatar Mosen eta Asiaintar Juanen laguntzagaz.

1.416an Urrillaren 28an Nafarroako errege IIIn Karlosek Oliten, bere alabaren eskaerari baimena emonda gero, Nafarroaren erregetzazko ondorengo lez izendatuta, ziñez itz emon
bear izan eutson I Blankak.
Eta 1.419ko Azaroaren 5ean Nafartar gortekoak, Aragoiko
erregearen seme Peñafieleko Duke, Mayorgako Konde, Larako jaun eta geroago errege izango zan IIn Juanegaz atondu
eben I Blankaren ezkontza, Nafarroako erregetzaren alde euki
bear ebezan jabetasunezko baldintzarekin.
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1.419an Abenduaren 5ean Oliten, ordezkotza bidez ezkondu
ziran.
Eta 1.420an Bagillaren 18an Iruñako Ama Zuriaren Eleiz
Nagusian ezkondu ziran eurak, I Blankak 35 urte zituela(1) eta
IIn Juanek 22 urtegaz (1.397an Bagillaren 29an Kanoko Medinan jaioa).

Euki zituzen seme/alabak, oneixek
ziran:
1.421-1.461eko urte bitartea bizi zan IVn Karlos, Bianako
Lenengo printzea, Borgoñako Dukea ta IIIn Feliperen loba
Kleberis´tar Ines´ekin ezkonduta egon zana.
1.423-1.425eko urte bitartean bizi zan Juana.

1.424-1.464ko urte bitartean bizi zan Blanka, eta Gaztela
Leongo errege izan zan IVn Enrrikegaz ezkonduta egon zana.
1.425-1.479ko urte bitartean bizi zan Leonor, Nafarroako
erregetzan ondorengoa zana eta Foix´eko IVn Gaston, Foixeko Konde ta Bearn´eko Kondearen ordezkoa izan zanarekin
ezkonduta egon zana.

Edestiaren aria ostera artuta.
1.421eko Loraillaren 29an I Blanka ta IIn Juan Peñafielen
egon zirala, jaio jakien lenengo seme Karlos, eta 1.419ko ur(1) Baleiteke, 38 euki ebazan urteak eukitea 35 baiño.
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tean ezarri ziran baldintzakaz, bera
izendatu eben Nafarroaren erregetzazko ondorengoa, ama, I Blanka ilten zanean.

Jaiotzatik lau illabetera, Olmedoko
Urian bateatu eben IVn Karlos, bere
besoetako-aitak edo aitabitxiak, Gaztelako errege IIn Juan aita ta Luna´tar Albaro Gaztelako Kondestablea.

1.422ko urtean I Blankaren aita Nafarroako errege IIIn Karlosek deituta,
irurak joan ziran Nafarroako errege
Tafalla ta Oliteko errege jauregietan
bizitzera.
1.423an Urtarrillaren 20an Tudelan
izenpetu zan agiriagaitik, IIIn Karlos
Nafarroako erregeak, Bianako Printzerria sortu eban, bere billoba Karlos
izanda erakunde orren leen printze
edo ondorengoa.

Eta urte onetan jaio zan bigarren alaba Juana.
1.424ko Bagillaren 9an, Blanka irugarren alaba jaio jakien.
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1.425ean Otsaillaren 2an Leonor jaio
jakien.
1.425ean Dagonillaren 22an il jakien
Juana alaba nagusiena.

Eta 1.425ean Iraillaren 8an, I Blankaren aita Nafarroako errege IIIn
Karlos Biotz Onekua ilda ostean, I
Blanka geratu zan Nafarroako erregiña lez.
1.425eko Azaroaren 29an geratu zan
izendatuta IIn Juan, Ribagorza ta Balentziako Konde lez.

I Blankaren bizitza
Nafarroako erregiña lez.
I Blankaren bigarren senarra Aragoiko IIn Juan onek, bera baiño 1012(1) urte gazteago izanez gain, izakera gogorrekua izan zan, ta Aragoi
ta Gaztelako lurraldetan euki zituzen
jabetasun aundien norkeriagaz, Gaztelako lurraldeetan sarritan euki ebazan borrokazko esku sartzeak.
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1.425ean Iraillaren 8an il zan Nafarroako errege IIIn Karlos
“Biotz-Andikua” eta bertan geratu zan izendatuta I Blanka
Nafarroako erregiña lez.
1.427an Dagonillaren 9an Nafarroako gorteak barriztu eben
ziñezpena IVn Karlosen alde ondorengo errege lez.

1.428/1.429ko urte artean IIn Juanek bere guda indar alegiñakin, eta Aragoiko mugaren lurralde batzuk galduta gero, gaztelarrek andik bota eben orduan, deitu eutson I Blankak Nafarroako errege lez koroatzea atzeratzen euki ebalako, eta alan
urbildu zan bere ondora.
1.429an Lorailaren 15ean lau urte beranduago erregetzara
igon ebanetik koroatu ebezan Iruñako Eleiz Nagusian Nafarroako I Blanka ta Aragoiko IIn Juan. IIn Juan erregiñaren
ezkon-lagun lez.
1.439an Otsaillaren 17an I Blanka Nafarroako erregiñak il
orduko bere borondatezko azkenai idatzi eban agirian, bere
seme IVn Karloseri eskatzen eutson: ez egiala erregetzazko
ardurarik artu, bere aita IIn Juanek esan arte, eta I Blanka ama
il zanean, aitaren ordezko agintaritza artuko eban.

1.441ean Jorraillaren 1ean il zan I Blanka Nafarroako erregiña, bere alaba IIn Blanka Gaztelako IVn enrrikegaz Epaillaren 31n ezkonduta urrengo egunean, ta Nafartar gortekoak
Jorraillaren 3an Segobian Niebako errian, Erregearen Santa
Maria Eleizan illobiratu eben.

Bere arri-illobia gaur, beren lekutik kenduta Kukullaren San
Millaneko gela illun baten baztertuta dago, beste Napar errege
askoren antzean.

Aragoiko errege IIn Juan
“Guzurti-Aundia”ren bizi kondaira.
Antekerako I Fernando eta Gaztelako Urrakatar Leonorren
semea izan zan.

1.397ko Bagillaren 29an, Gaztelako Medina del Kanpon jaio
zan, eta bere bizitzan artu ebazan andiki izenak: 1.425-1.479
urte bitartean Ribagorzako Kondea, Peñafieleko Duke ta Nafarroako errege, eta 1.458-1.479ko urte bitartean, Aragoi,
Zerdeña ta Siziliako errege.

1.427ko dagonillaren 9an IIn Juanek, bere begiko alaba izan
zan Leonor izendatu eban ondorengo Iruñako gorteetan, bere
beste seme IVn Karlos eta alaba IIn Blankarekin orren ostean,
maltzur eta guzurraren azpikerizko jokuetan asita.
1.429ko udan, IIn Juan “Guzurti Andi” onek, antza, Nafarroako jaurkintzan ez ebalako euki zeregiñik, bere Aragoiko anaiaren diru ta ondasunezko irabazkiari laguntzearren,
(1) I Blankaren adiñetan, azkeneko ikerketeta bidez, zalantza orreik agertzen
diralako.
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IIn Juan bera izan zan bere 82 urtekin XIV-XVeko gizaldi bitartean, geiago bizi edo ta zarrenetariko erregea izango zana, 1.479an Urtarrillaren 20an
Bartzelonan il zan arte.

1.441eko Jorraillaren 1ean, I Blanka il zanetik
eta berak azkenai lez bere seme IVn Karloseri
borondatez idatzita agindu eutsonagaz, IIn Juanek naspilduta euki eban bere seme IVn Karlos Nafarroaren erregetzazko zeregiñetan, IVn
Karlos bere semea ezkerronekoa eta esanekoa
izanez gain zordun be agertzen zalako, agindu
orreik I Blanka amaren esanetan eroan ebazan,
arik eta IIn Juan aitak ostera ezkontzen zala
esan arte.
1.442ko urtean eta I Blanka ama il zan ostetik IIn
Juanek, Leonor bere alaba txikerra eta Foixeko
Gaston Kondea ezkondu ebazan, berau bere senarragaz Bearn´era bizitzen joanda.

Enareseko ibarretatik sartu zan Gaztelako lurraldeetara, eta Jadrakeko inguruan borroka antolatzen egoala, bere arreba Maria, Gaztelako IIn
Juanegaz ezkonduta egon zana sartu zan lez bitartean, or amaitu ziran Gaztelako lurraldeetatik
Aragoiko IIn Juanek egingo zituzen txangoak, eta
urrengo urterako Gaztelako IIn Juanen aurka antolatuta euki eban guda.
1.435eko urtean laguntza bardiñean ibili zan bere
anai Aragoiko Vn Alfonso erregeak Napoleseko
erreiñuaren jabetasuna lortu egian, baiña utsegite
andi baten amaitu zan.

1.436an Uztaillaren 30ean IIn Juanek, Leonor
bere begikotasunezko alaba ariñautik Foixeko IVn
Gaston Kondeagaz egin eban ezkontzeko alkargoa
baieztatuten dau, berentzat ezkon-sari lez Miranda,
Larraga eta Falzeseko urien kontuan 50.000 florin
emonda.
Eta guri geien arduratu egiten gaituelako, bere bizi
kondaira, bere emazte I Blanka 1.441eko urtean il
zanetik artuko dogu.

1.444ko Jorraillan ezkondu zan Nafarroako IIn
Juan, Gaztelako amiral Enrrikez´tar Fradike, ta
Fernandez de Kordoba ta Ayalatar Marianaren alaba, Enrrikez eta Fernandez de Kordoba ta Ayalatar
Juanagaz 19 urte euki ebazala, bere aundizale, ospezale ta dana gura ebenagaz.

Emendik aurrera ta I Blankaren azkenai bidez,
IIn Juanen jardunbidea bere seme IVn Karlosegaz gogortu egin zan ezin besterarte, bere emazte
Enrikeztar Juana Lizarrara bialduta, IVn Karlosen errege-ordezko zeregiñak nastu ta oztopatzeko alegiñean, Nafartar erritarren artean asarre aundiak sortu ebana, eta IVn Karlos bere aitaren aurka
asi zanean al eben gogortasunean, Nafartar erria
zati bitan banandu ebana, beamontarrak Karlosen
alde kokatuta, eta agramontarrak IIn Juanen alde,
1.451n anaien arteko gudara eroan ebazanak.
1.445eko urtea baiño ariñautik IIn Juanek, bere
Gaztelako errege IIn Juan koñatua ta onen gudal agintari nagusi Albaro de Lunagaz, betiko lurraldearen nagusitasunezko jabetasunetan ibilita,
Atienza ta Torrijako Uriak artu ebazan, baiña urte
onetan talde biak Olmedon aurrez aurre aurkeztu
ziranean, Nafarroako IIn Juanek naita Aragoitar
gudalozteekaz batera egon, astiñaldi gogorra artu
eban, eta borroka orregaz amaitu jakien aragoitarrai
gaztelaniako gauzatan euki ebezan indarrezko eragipen guztiak.
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Nafartarren anai-arteko
guda.
IVn Karlos Gaztelara joan zan, Asturiaseko Printzea ta Albaro de Luna
kondestablearen laguntza eskatzera,
oneik argi itxita, eurak ez zirala Nafarroagaitik borrokatzen, IIn Juanen
aurka baiño, eta gaiñera zirikatzen
dautsoe, aitak emoten eutson arrera
txar ta otzagaitik, obeto ibiliko zala
gaztelarrakin alkargotuta, bide batez
oartuazota, zelan bere ama ordea aurdun egonda, ekarriko eben ondorengotasunagaz.

Ondoren, Asturiaseko Printzeak Albaro de Luna Kondestableari itaun
au egin eutson: “Guk baiña, zer lortzen dogu Nafartarrai laguntzeagaz?”.
Kondestable jaunak erantzun da: “izten dautsagun 40 urteko anaiguda”.
1.451n Iraillaren 8an IVn Karlosek
euskaraz, alkartasunezko ituna sinatu
egiten dau, eta Asturiaseko printzea
ta Luna Kondestable oneik, inguratuta euki eben Buradoneko gaztelua
itzultzen dautsoe.

1.451ean Urrillaren 23an borrokatu
ziran talde biak Aibarreko zelaietan,
eta IVn Karlosek astiñaldi andia artuta, IIn Juanek atxilotu eban Beaumot´tar Luis Nafartar Kondestableagaz batera.
1.452ean Epaillaren 10ean Enrikeztar Juana IVn Karlosen ama ordea,
ariñeketan urten bear izan eben Lizarratik, bere semea Aragoiko legeak
agintzen eben eran, Aragoien jaio
zedin, eta or ibili zan larri, Nafarroaren mugako Sos erritxoan jaio zalako
egun orretan, gero Aragoiko IIn Fernando katolikoa izango zana.
Eta Juana Enrrikez onek, euken amurru aundiena erakutsiko eban emendik aurrera, bere seme/alaba ordearen aurka, Leonor txikerrenagaz izan

ezik, bere senar IIn Juaneri alegiñ orregaz bultzatuta, IVn
Karlos eta IIn Blanka bere seme/alaba oneik erregetzatik alboratu egiezen, eta 1.455eko urtean IIn Juanek Nafar-erregetzaren ondorengoak ez diran lez aldarrikatu ondoren, biak
pozoituta il ebazan.
Guda au ezan amaituko arik eta 1.512an IIn Fernando katolikua Iruña menperatuta, I Karlosek 1.522an Mayan, ta 1.523an
Ondarribin, Nafartar askatasunezko Ikurrak menperatu arte.

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

