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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (V)
Aragoiko jaurkintza.
1.454ko urtean IIn Juanen anaia
Aragoiko Vn Alfonso, Italia ta
Siziliaren egoaldetik jaurkitzen
egoala bere erreiñua, IIn Juan
izendatu eban Aragoi ta Kataluñako ordezkotzat(1).

1.455eko urtean IIn Blanka bere
neba IVn Karlosekin batera, bere
aita IIn Juaneri, Nafar erregetzan
eurak euki ebazan errege/erregiñ
izateko eskubideak eskatu eutsoezan, eta onek, ondorebage biak itzi
ta irugarren alaba Leonor 30 urte
ebazala ondorengo lez izendatuta, Nafarrotarren arteko anai-guda
biztu eban.
1.458an Uztaillaren 15ean Aragoiko Vn Alfonso erregea ondorengo barik il da, IIn Juaneri egoki
jakon Aragoitarren erregetzazko
aulkia.

Eta 1.458an Uztaillaren 25ean IIn
Juanek, naita batera Kataluñako
jaurkintza bere seme IVn Karloseri emon bear, bere seme Fernando(2) Montblankeko Duke ta Ribagorzako Konde izendatu eban
Balagerreko Uriaren jauntzagaz
batera.
1.460an IVn Karlos atxilotu eben
bere aita IIn Juanen aginduz, eta

Kataluñan IIn Juanen aurka egon ziran erakundeak,
La-Biga, errien andiki, zaldunak eta eleizako abade ta
agintari batzuk matxinatuta, anai arteko guda antzeko
bat asi eben.
1.460ko urtean Katalan gorteak Leridako Urian batzartuta, aske itzi egiela bere seme IVn Karlos eskatu eutsoen
IIn Juaneri.
Eta 1.461ean Katalanek IIn Juaneri, Penedeseko Billafrankaren ongunea onartzen beartu eban, berari debekatuta Kataluñan sartzea bertoko agintarien baimenik

(1) Ordezko = lugarteniente. (2) Gero IIn Fernando katolikua izango zana.
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bage, Kataluñako jaurkintza IVn Karlosen ardurapean
itxita, naita lan ori Kataluñaren Orokorrezko edo Generalitateko arduradunak egin, IIn Juan IVn Karlosen aita,
beti ibili zalako beren atzetik atxilotu naian.
1.461eko urte berean IIn Juanek, gogogabeko aldarrikapen bat egin eban, IVn Karlosen erregetzazko eskubidearen jabetasunak onartuta.

Eta 1.461eko Iraillaren 23an il zan IVn Karlos, Enrikeztar Juana IIn Juanen emazteak pozoituta.
IVn Karlos il ostean Katalanak, aurrera eroan eben IIn
Juaneri Kataluñan sartzen ez iztea, bertoko arduradunaren baimenik gabe.

1.462ko Otsaillan baiña, IIn Juanek Penedeseko Billafrankaren ituneri jaramon egin barik Kataluñan sartuta,
katalanen anai arteko guda asi eben, remensako payes nekazaritzaren iraultzagaz bateratu zana.
Kataluñako matxintasunaren aurka IIn Juanek lortu ebana, Aragoi, Balentzia ta Siziliaren zintzotasuna zan.

Katalanek baiña, IIn Juan errege lez ez ebelako ontzat artzen, erbesteratutako bat izango zan lez euki eben.

Kataluñako Jeneralitatearen gudalozteak Pallarestar Rojerren aginduz, Enrikeztar Juana eta bere seme Fernando
Jeronan egon ziran gazteluan, inguratuta euki ebazan lau
(1) Urre-gorrizko otxin edo dolba = doblones de oro.
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illabetetan, arik eta IIn Juan frantzezaren laguntzarekin askatu arte.

XIn Luisen Frantzez laguntzagaitik erabagi ziran ordaiñak,
200.000 urre-gorrizko otxin edo
dolbekoa(1) zan, IIn Juanek urte
baten barruan ordaindu bear ebana, eta ordainketa orren bitartean
Zerdeña ta Rosellon emon ebazalako baikuntzan, Frantzezaren jabetasunera aldatu ziran, 200.000
dolbeko dirutza ori IIn Juanek, sekula ez ebalako ordaindu.
Guda luze onetan Katalanak, Gaztelako IVn Enrikeri eskeiñi eutsoen Bartzelonako konderria, eta
izendatu be bai, baiña Frantzezak
bitartean sartuta IIn Juanek zor
eutsozan ordaiñak eskuratu gura
ebazalako, gaztelatarrak nai aleginduarren be, ez eben Bartzelonako konderri ori artu.
IIn Juanek denbora oneitan bere
maltzurtasunezko trikimaillu guz-
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tieagaz, Nafartar erreiñua bere bigarren ezkontzako seme Fernandoren eskuetan izteko ibili zan,
maltzurrezko joku orretan bere
alaba txikerra Leonorren alde ibili zalakoan, bere lenengo alaba IIn
Blanka erregetzatik zelan aldendu alegiñetan ibili zalako, baiña
denboraren igarotzeak erakutsiko
eban, ori be guzur utsa izan zala,
azken baten Leonorren aurka be
ibili zalako.
1.462an Jorraillaren 12an IIn Juanek Oliten, bere alaba Leonor eta
bere senar Gastonekin sinatu eban
alkargo bat, Leonor bere urrengoa
izendatuta bere zenarra be ondorengo lez artu ebana.

Eta orretarako II Blanka benetako
erregiñaren eskubideen gaiñetik
egin bear ziran lez gauza orreik,
bereala asi ziran azpikeriz beren
ilketa antolatzen.
1.462ko urtean IIn Blanka baka-
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rrik eta bere aitaren naikerizko aginduan Oliten atxilotuta egoala, IIn Juan Frantziko XIn Luisekin Aguraiñen
batzartuta egon zirala, alkargo bat egin eben, IIn Blanka
38 urte eukezala, Frantziko XIn Luisen 16 urteko seme
txikerra Berri´ko Dukea izan zanaren Karlosegaz ezkondu zedin, eta IIn Blankak ezetza emon eban lez, aita asarre, Foixeko IVn Gaston bere suiñen agindupeko Monkada dorrean atxilotzea erabagi eban.

1.462an Jorraillaren 23an eta IIn Juanek aginduta, Mosen Pierres Peraltakoak IIn Blanka, mendi ostera atxilotuta eroan eban, eta Orreagako lekaretxean egon ziranean, IIn Blankak: “bere Nafar erregetzaren eskubideak
ezereztu naian, atxilotuta eroaten ebala aldarrikaru eban,
bere ordez Leonor aizta txikerra eta Fernando ugaz-nebaren mesede”.

“Eta olan izan ez balitz, arduradunak baliobage itzi egiezala beren salaketa orreik, olango zeozer egiterakoan,
bere borondatea Gaztelako errege IVn Enrrike bere lenengo senarra zanaren, Armeñak Kondearen zainpean
iztea zalako euki ebazan eskubideak eta” 1.462ko Jorraillaren 30ean IIn Blankak egin ebana.
Dana dala, Leonor jaio zanean, aitaren tresna biurtu zan
beren seme/alaba IVn Karlos eta IIn Blakaren aurka egiteko.

Eta 1.464ko Abenduaren 2an il zan pozoituta IIn Blanka,
IIn Juan bere aitaren aginduz Frantziko Orthez errian.

Oarrezko labur baten bidez, emen ikusten
doguna.
IIn Juanek bere bigarren emazte Juana Enrikezegaz batera, IVn Karlos eta IIn Blanka euren erregetzazko eskubidetik aldentzeko, Nafarroako anai-guda eurok sortu
ebela ikusten dogu, eta trikimaillu guztiak ibilita be ezinean agertu ziranean, pozoitu ebezala biak, Nafar erregetza, euren azkeneko seme Aragoiko IIn Fernadoren
eskuetan izteko alegiñean.
1.463ko urtean eta Kataluñako borroka luze au aurrera joan zala, katalanak IVn Enrrikeri egin eutsoen Eskeintza bardiña egin eutsoen Portugaleko Pedro konde
ordeari, baiña au urte bi beranduago il zan lez Kalaf´eko
borrokan, gero Aragoiko errege izango zan IIn Fernando
katolikua 13 urte bakarrik euki ebazanaren aurka, or geratu zan aukera ori.
(1) I Blankaren adiñetan, azkeneko ikerketeta bidez, zalantza orreik agertzen
diralako.
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Eta 1.469an Urrillaren 19an Balladolizen Biberoko jauregian ezkondu ziran Gaztelako I
Isabel eta bere leen maillako lengusu Aragoiko
erregetzaren ondorengo, Siziliako errege ta Jeronako Printzea zan IIn Fernandogaz.
1.469an Abenduaren 16an Lorenako Dukea
il jakien katalanari, eta IIn Juanek Bartzelona
inguratu ondoren, bakezko ongune batera eldu
ziran alde biak.

1.472an Abenduaren 22an, IIn Juan bere zitalkerizko irurogeita-amabost urte euki zituzenean ta ia itsu egon arren, bere seme Fernandoren laguntzakin, Bartzelonan sartzea lortu
eban, eta egin eben ongune bitartez, danari
parkamena emonda, Kataluñaren Foru ta askatasunari ziñez itz emon ondoren, Kataluñako
anai guda luze ori, Predralbeseko elkargo orregaz amaitu zan.

IIn Juanek bere askenengo borrokakaz, Rosellon ta Zerdeña be berrezkuratu gura ebazan,
baiña XIn Luisek ez eutson ezer emon, diru askoren zorrak euki ebazalako beragaz.

1.466ko urtean Katalanak Anjou´ko Renato´ri
be egin eutsoen eskeintza bardiña, baiña orrek
be ez eban aurrerakuntzarik euki.
1.468an Otsaillaren 13an bulerreko min-biziagaz il jakon Enriketar Juana emaztea IIn Juaneri.

1.468ko urtean IIn Juanek, Iruñako gotzaiña
Txabarri´tar Nikolas bere alaba Leonorren aolkulari zana il eban.

1.469an Epaillaren 5ean Aragoi ta Nafarroako
IIn Juan erregeak, bere seme Fernando Gaztelako I Isabelegaz ezkontzeko alegiñetan ibili
zala, ariñautik il zan IIn Pio Aita Santuen bulda bat eskarniatu eban, I Isabel eta Fernandok
euki eben leen maillako lengusutasuna ezereztuteko, eta an egon ziranak jakin arren gertaera ori, Leridako lurraldearen Zerberako Urian
siñatu eban ezkontzaren alkargo orren agiria.

Nafarroako I Blanka eta IIn Juanek
lenengo ezkontza bidez euki zituen
seme/alabak, oneik izan ziran:
1.421-1.461eko urte bitartea bizi zan IVn Karlos, Jerona ta Bianako Lenengo printzea, Borgoña, Gandia eta Montblankeko 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 IIn
Blanka, eta Gaztela Leongo errege izan zan
IVn Enrrikegaz ezkonduta egon zana.

1.425-1.479ko urte bitartean bizi zan I Leonor, Nafarroako erregetzan ondorengo ta gero
erregiña zana, eta IVn Gaston, Foixeko Konde
ta Bearn´eko Kondearen ordezkoa izan zanakin ezkonduta egon zana.
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IIn Juanek Gaztelako
Enrikeztar Juanagaz
bigarren ezkontza bidez
euki zituen seme/alabak,
oneik izan ziran:
1.448ko urtean, Aragoiko Leonor.
1.452ko urtean bere ondorengo
izango zan Siziliako errege, Aragoiko izenean IIn Fernando, eta
Gaztelako erregegiñaren bizi-lagun lez Vn Fernandoren izenagaz
ezagutuko zana.
Eta 1.454ko urtean Aragoiko Juana, Napoleseko errege I Fernandogaz ezkondu zana.

Eta IIn Juanek legezko
ezkontzatik kanpo euki
zituzen seme/alabak,
oneik izan ziran:
1.439/40ko urtean Juan, Zaragozako gongotzain edo artx-apezpikua izango zana.
1.417ko urtean Alfonso, Kalatrabako maillan nagusia izango zanaren alaba Eskobartar Leonorregaz
euki ebana.

Nafartar Leriñeko II Konde Beaumont´tar Luisen andreagaz euki
eban Aragoiko Leonor.
Eta 1.455ko urtean, Maria.

1.479ko Urtarrillaren 20an 83
urte eukezala Il zan IIn Juan “Andia” esaten eutsoena baiño, andinai, lapur, guzurti, ta maltzur aundi bat izan zana, Nafartar euskal
errigizarte ta erregetzari ainbat
kalte egin ondoren, eta bere seme
IIn Fernandori errege-bizi ekintzarako erakutsi eutsozan maltzur
ta amarrukerizko guzurrak beren
aolku ta ikaspide zikiñakin, bizitz

onetan andikerizko ergelkerietan ibili zedin eta baita
aaztu barik, Nafar erregetzagaz geratu zedin.

Balls´tar Karrerak esaten dau, Argaiz´tar Gregorio´ren
“La perla de Cataluña” liburu-an, 104ko orrialdean:
“Manuscrito he leido en lo que confesó la reina al tiempo de morir el rey D. Juan su marido que avia dado veneno al principe D. Carlos”. (Carrera Valls, Cataluña,
Descobridora d´América, pag, 159).
Atutxa´tar Paul
Zornotzan 2.015eko urtean Epaillaren 17´an

