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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (VIII)
Nafartarren Bianako
Printzea IVn
Karlos´etik datorrena.
Eta 1.457an Bagillaren 26an Napoleseko errege Vn Alfonso, IVn Karlosen osaba ta IIn Juanen anaiak,
IVn Karlos aldarrikatu eban Aragoi,
Balenzia, Mallorka, Zerdeña, Sizilia
eta Kataluñako printzerriaren errege
lez, bere aita IIn Juanen ostean, Napoleseko erregetza IIn Juanen seme
Fernando Kalabriako Dukearentzat
itxita.

1.458ko Bagillaren 27an il zan Vn
Alfonso Aragoiko erregea, eta bere
aita IIn Juan Aragoiko errege koroatu
ebenean, onek IVn Karloseri Napoles
eta Siziliako koroak emon eutsozan,
IV Karlosen bake aldiak amaituta.
IVn Karlosek, bere osaba ilda, Napolesetik Siziliara aldatu zan, eta egon
zan urte oso baten bitartean, Portugaleko erregeak bere arreba Katalina
eskaiñi eutson IIn Juaneri bere seme
IVn Karlosekin ezkontzeko, ez zana
aurrera joan.
1.458an Uztaillaren 15ean IVn Karlosen aita IIn Juanek, Aragoiko erregetza artu eban bere agintaritzan.

1.459an 38 urte euki zituzela eta bere
aitagaz adizkidetu ondoren, ostera
(1) Ugazarreba = hermanastra.

etorten da Nafarroara, eta Beaumont´tar Juanen bidez alkarrizketak asten dira IVn Karlos, Gaztelako IVn Enrrike erregearen 9 urteko ugazarrebagaz(1) ezkontzeko, gero I Isabel katolikua izango zanarekin.

Denbora onetan ia batera, Portugaleko erregeak, IIn Juaneri
eskeiñi eutson bere arreba Katalina, IVn Karlosegaz ezkondu
egien.
1.459ko Uztaillaren 23an IVn Karlosen gogoan, bere aitak
emendik aurrera seme bat lez ondo artuko ebala, Siziliatik urten da, Kataluñaren Salouko itsas-portuan lurreratu zan.
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zedin, eta denbora baten barru, IVn
Karlos jakin ondoren Mallorkako
agintariak bere ardurak bete zituzela,
eskutitz au idazten dautse: “Agradecemos mucho lo que fecho haveys en
recomendaciòn de MARGARITA, la
verdad de la cosa mostrara lo que haveys sentido de ella ser prenyada”.
1.459an Azaroaren 22an IVn Karlos
bere 38 urtegaz Santueriko gazteluan
atxilotuta egon zala, bere aita IIn juaneri eskutitz bat bitartez parkamena
eskatu eutson, aitak emon eutsona.
Eta 1.460an Epaillaren 20an IVn
Karlos bere aita IIn Juanegaz, Bartzelonan aurkeztu zan.

1.460an Epaillaren 28an Baldonzellako lekaidetxean, Bartzelonako
aolkulari nagusien gandik onartuta,
Epaillaren 31n Bartzelonan agintari
lez sartu zan.
IVn Karlos Loraillan alkartu zan
bere aita ta amaordeagaz Igualadan,
eta ostera aurkeztu eutson bere aitari Gaztelako Isabelegaz ezkondu gure
ebala.

IVn Karlos bere aita IIn Juanegaz euren politikako gauzatan
alkar egonda, Karlosek aitari eskatu eutson, Gaztelako 9 urte
zituzen Isabelegaz ezkontzeko euki eban egitarau edo montioa aurrera eroan egiela.
1.459an Dagonillaren 28an IVn Karlos itsasora urtenda Mallorkara joan zan, Palmako Eleiz Nagusiaren ondoan egon zan
Almudaina errege jauregian, erritarren poz eta su-gurpill pesta-bidez kokatuta, gero baiña aitak, Felanitx´eko aitz gaiñean
eginda dagoan SANTUERI eta San Salbador Santutegiaren
urbil dagon gazteluan atxilotuta lez euki eban.
IVn Karlosek, emen euki ebezan Margalidagaz bere laztakerizko artu emonak.
1.459an Urrillaren 28n eguna baiño ariñago, IVn Karlosek
oartu zan Margalinda aurdun geratu zala, eta Mallorkako jaurlariari idatzi utson eskutitz bat gertakizun orreikaz arduratu

1.460ko Bagillan, IVn Karlos eta
Margalindaren seme Kolontar Kristobal semea jaio zan.

1.460ko Abenduaren 2an IIn Juan,
bere seme IVn Karlosegaz Leridan
egon ondoren, oartu zanean zelako garrantzi aundiak eukiko ebezan
I Isabel IVn Karlosekin ezkontzeko gora beran Beaumont´tar Juanek
Gaztelako IVn Enrrikegaz euki zituzen alkarrizketak, IIn Juanek I Isabel, bere 7 urteko Fernando semeagaz
ezkondu gura ebalako, eroaldi gogor
bat emon baeutsen lez, bere seme IVn
Karloseri atxilotzeko agindua emonda, lenengo Lerida, Aitona, Fraga,
Zaragoza eta askenez Mirabent ta
Morellako espetxetatik ibilita, txorakeri onen ondore, Kataluña ta Nafa-
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rroako erritar guztiek IVn Karlosen
alde matxinatu ziran.

ge lez baztertuta, Rosellon ta Zerdeña, diruagaitik baituta
itxi etutsozelako Frantziko errege XIn Luiseri.

IIn Juanek ez eban askatu gura, IVn
Karlosek ez ba ebezan Aragoi ta Nafar erregezko izen-buruak ukatzen.

Eta 1.461eko Otsaillaren 8an Kataluña osoa matxinatuta, eta matxinatuak IIn Juan ta bere emazte Juanaren atzetik ibilita, larri aldendu ziran
oneik, euren eskuetan jauzi ez egiteko.
1.461ean Otsaillaren 25ean IIn Juan
bildurrez, IVn Karlos aske itzi eban
erritarren poz aundiagaz.

Beaumont´tar oneik IIn Juan erregetzaren aurka matxinatuta, eta IIn
Juanek Frantziko XIn Luiseri beti
lez laguntza eskatzen eutselako, IIn
Juanen zorrak 200.000 urre-gorrizko otxin edo dolbaraiño igon eben,
eta Frantziko XIn Luisek Rosellon ta
Zerdeñagaz geratu zan zorraren baitura lez.
1.461ean Epaillaren 12an IVn Karlos Bartzelonara eldu zanean, erritarrak goratzarrezko ongi etorri andi
bategaz artu eben, eta ikur bat lez
geratu zan katalan ta baita beaumontar Naparrentzat, IIn Juan erre-

1.461eko Bagillaren 21ean IVn Karlos, Penedeseko Billafrankan egin zan elkargoagaz, eta IIn Juanen seme nagusia izanda,
Aragoi ta Kataluñan matxinatutako erritarrengandik ondorengo errege lez artu eban, eta Kataluñaren betiko ordezko lez
sinatu eban.
I Isabelekin ezkontzeko alegiñean IVn Karlosek, Gaztelako
errege IVn Enrrike Isabelen neba-orde edo ugaznebagaz asi
ebazan alkarrizketak ostera, baiña IIn Juan bitartean sartuta,
ezereztu ebazan ongune orreik.

Eta emen oartxo bat lez esan bear dot.
Katalanak, IIn Juanen seme IVn Karloseri egindako goratzarrezko ongi etorri oneik bere baimenik gabe, IIn Juan asarratu
ebala ezin besterarte eta IVn Karlos bere aita ta amaordeari belauniko eta lotsatasunezko izaera aundienean parkamena eskatuta, baita danok pozik eta batera Bartzelonara joan,
bertan egon ziranean, IIn Juanek, IVn Karlos bere lagun eta
berritzaille ona zanakin batera atxilotu ebezala.

Atxilotasunezko bidetik, borroka sortu zan eta IIn Juan astiñaldi ederra artuta, Nafarroara joan zan, bere emazte Juana,
Kataluñako agintari lez itxita.
Juana izan zan, gero IVn Karlos atxilotuko ebena Mallorkako Felanix erritxoan, atz-gaiñean egindako Santueri
gazteluan, eta inguru areitan egon zan etxalde gorriko Kolontar Juanen sendia ezagutu ondoren, bertan Margalida
alabeagaz sortuko zirala Kolonen jaiotza erazi eben gertakizunak.

1.461eko Iraillaren 21ean, IVn Karlos eta beragaz euken barritzaille lagun aundia, biak larritasun aundiz gaisotu zirala
batera.

Eta 1.461ean Iraillaren 23an IVn Karlos, 40 urte, iru illabete eta 26 egun euki zituzela il zan, bere berritzaille lagun ona, urrengo egunean Bartzelonako errege jauregian
il da, IVn Karlosen ama-orde Enrrikeztar Juanak, biak
pozoituta.

IVn Karlos bere goi maillako jakintasunean, bost izkuntz,
musika edo ta eresi arloetan jakin sakonak, edestilari ta elerti-zalea zan, bai Aristotelesek idatzi ebazanak ekandu edo
etikazko arloan gazteleratu be, Nafarroako erregearen kondaira, Exzelsiseko San Migel lekairetxeko mirariaren kondairak, eta elerti arauzko idazki bat beste askoren artean,
euki zituzen.
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-Felipe, 1.456-1.488 urte
bitartean bizi zana, Beaufort´eko Konde ta Palermoko gongotzai edo artx-apezpikua izango zana, askeneko
lan au ez ebena beteko, Bere
osaba IIn Fernando katolikuak Montesako nausigo
edo zaldungo(1) ardurak bete
egiezan eskaiñi eutsolako, eta
Kordoba moruetatik berrezkuratzeko egonda, bertan il
zalako.
Beste seme bat be Nafarroan bertan:

IVn Karlosek euki zituzen
seme/alabak.
1.439ko Iraillaren 31n ezkondu zan Klebeseko
Inesekin, eta 1.448an il zan seme alabarik euki
bage.

Ez zan ezkondu geiago, naita Gaztelako IVn
Enrike erregearen In Isabel katolikua izango
zanaren arreba ordeagaz, montio edo asmo batzuk egin arren.

IIn Juan eta bere emazte Enrikeztar Juanak,
asarre aundiekaz ezereztu egiten ebena, Isabel neska ori euren Fernando semearentzat
gure ebalako, IVn Karlosentzat Portugaleko I
Eduardoren alaba Katalinagaz ezkontzeko alegiñetan ibilita.
IVn Karlos Bianako Printze onek, emakumezko maitale batzuk euki zituzen: 30 urtekin, Armendariz´tar Maria, bere arreba Leonorren neskamea zana, eta beragaz ezkonduko zala seme
bat emoten ba eutson, esaten eutsonai.
-Baiña neska bat euki eban: Nafarroa eta Aragoiko Ana, 1.451-1.477 urte bitartean bizi, eta
De la Bega ta De la Zerdatar Luis Medinazeliko Vn Konde eta I Dukeagaz ezkondu zana.
Napolesen egon zanean, Bega´ko Baka´tar
Brianda andre ederragaz, ta bere bizi guztian
Batzelonan il arte lagunduko eutsonakin maitemindu zan, beragaz seme bat eukinda:

Nafarroako Juan Alfonso,
San Juan de la Peñako lekaretxearen apaiz-buru
zana.

IVn Karlos ilteko larrian egon zanean eta De
la Bega´ko Briandarekin ezkontzeko, lagunak,
bere Felipe semea ondorengo lez izendatu egian
ibili ziran, baiña bere arreba IIn Blankari iztea
erabagi eban, ume ori ondorengotasun orregaz,
anai guda gorri baten erdian kokatzen ebalako.

Sizilian, Kappa neskatxo xume bategaz be,
euki eban beste seme bat: Juan Alfonso, 1.4591.529ko urte bitartean bizi zana, eta San Juan
de la Peñako lekaretxearen apaiz-buru izanez
gain, Ueskako gotzaiña be izan zana.
Bere serbitsuan egon zan beste neska bategaz be
maite mindu zan Sayas´tar Giomar, beti urbil
euki ebena.

Baiña guri arduratu egiten dauskuna, IVn Karlos Mallorkan egon zanean, Felanitxeko errian
Anjoutar Renatoren serbitsura egon zan Kolon´tar Margalidarekin, 1.460ko Jorraillan euki
eben semea da, Verd ta Martorelltar Gabrielen
esanetatik, Amerikako lurralde zabalak azaldu edo argitan ipini ebazan Kolontar Kristobal
izan zalako.

Eta Kolontar Kristobal iziltasunezko ongunde
ori egon zalako, iñork ez ebalako aipatzen, beste edestilari batzuk: “IVn Karlos egi zalea izateagaitik, ez zala ostonduka ibilten zan gizona,
eta ori kontuan eukinda, aur-galdu edo ta jaio
barritan il zala ume ori esaten dabe, naita IVn
(1) Montesako nausigo edo zaldungo = maixugo edo ikasketarako
arduradun nagusia.
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Karlosek euki zituzen seme alaba
guztietatik, lau ontzat artu zituzenetik, jakinda Kolon´tar Kristobal
euren artean egon zala.

Baiña ez dabena esaten, Margalida
bera zelangoa zan gauza orreikaz,
eta nortasunaren arloan zelango
zentzunagaz bizi zan berak egiten
ebazanakaz, il edo ta bizi bazan
ume ori guk jakin daigun.
Edo ta Kolon, bere ama Margarita judu ondorengotzatik agertu ezkero, IVn Karlosen semea izanda,
iruditu geinkez orduko denboratan
sortuko ziran arazo gogor ta larriak, adibidez: Kolontar Kristobal,
Fernando katolikuaren ugazanaia
zala esaterakoan ?.
Pozoiak errez ibilten ebazan denbora aietan, eta laster konponduko
ebezan arazo orreik, alango izkutuzko itzarmen gogor bategaz ez
ba-ebezan isilduten.

1.461ean Iraillaren 23an Bartzelonako errege jauregian egon zala il
zan IVn Karlos 40 urte 3 illabete
eta 26 egun euki zituzela, eta bere
jaunezko izen artean: “Jaiotzatik,
Nafarroa ta Aragoiko errege semea
zan, 1.423an bere aitite IIIn Karlos
biotz onekua, Bianako printze lez
aurkeztu eutsen Nafarroako erritarrai, 1.439-1.461eko urte bitartean
Gandiako Dukea, 1.458-1.461eko
urte bitartean Biana ta Jeronako
Printzea eta Montblank´eko dukea
izan zan.
IVn Karlosen Il-otoizketak, Bartzelonako Eleiz-Nagusian ospatu
ziran, bere seme Nafarroako Felipe
buru zala, eta 15.000 giza-semeen
laguntzagaz.
Bere gorpua Eleiz-Nagusi orreitan
egon zan illobiratuta 1.472ko urterarte, gero Pobleteko lekaidetxera
eroanda.

1.515eko urtean ango eleiztarrak “sainduetsi” (1) gura eben,
azkenean baiña, ez zan aurrera eroan.
IVn Karlos, aitagaz euki ebazan eztaibadagaitik ezagutzen da geien, bere bizitzan olan sortu ziralako gauzak, eta
atzeratuagoak izan ziralako Gaztela ta Aragoiko gorteari
begitu barik, Frantziko gortera begituten eban, jakitunezko maillan gizon andia izanda, eta bai lan ederraren babesle aundi bat, bere aitagaz euki ebazan eztabaida gogor
orreik, jakitasunezko gauza oneik illundu arren.
Atutxa´tar Paul

Zornotza´n 2.015´eko urtean Epailla´ren 17´an
(1) Sainduetsi = santificar.

