
1659ko uztailaren 3a

Borboiko Luis II.a, Condé printzea,
Pirinioetako Bake-Ituna lehenbailehen
ixteko oztopo nagusi izango da. Gai
honen inguruan 1659ko uztailaren 3an
gutun adierazgarria idatziko dio Lenet-i,
Itunaren negoziazioetan bere interesen
alde egingo duten gizonen arteko honi.
Gutun honetan Luis XIV.a Chantillyn
bizitzeko irrikitan dagoela gezurra dela
dio. Printzearen ustez, erregeak jabetza
hori eskuratzearekin  printzeaz
mendekatzea besterik ez du bilatzen.
Horixe da traizioagatik erbesteratua izan
zen printzeak madame de Châtillon, bere

lagun eta bizilagunaren bidez, ekainaren 27an jasotako zurrumurruetariko bati
emandako erantzuna. Luis XIV.ak ez dio espainiar eremura ihes egin izana
barkatzen eta mendeku gisa, bake itunarekin edo gabe, printzeak hain maitea
duen jauregiaz jabetuko da.
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1659ko uztailaren 9a

Mazarino kardinala Bidasoako mugara ofizialki

iritsi izanaren lehen aztarnak tokiko

nobleziarekin zerikusia duten agirietan azaltzen

dira. Gramont mariskalak, esaterako, gortesau

zaharra zenak,  lehen ministroagan eragin nahi

izango du honek Condé printzearen alde egin dezan eta berarekin eskuzabala izan

dadin. Kardinalaren erantzuna, bai kasu honetan eta baita beste bitartekoen kasuetan

ere, guztiz zorrotza izango da. Printzea On Luis de Harorekin egingo den negoziaziotik

kanpo geratuko da. Mazarinoren aburuz,  ekainaren 4an On Antonio de Pimentelekin

Parisen sinatutako akordioa bete beharra zegoen, Borboiko Luis II.ari mesede egingo

zion edozein egoera baztertuz.

α α α



1659ko uztailaren 20a

Hilaren 19an, bazkalondoan, On Antonio de Pimentel

Baionatik Donibane Lohizunera doa lotara, uztailaren

20an kardinala lapurtar hirira etortzekoa dela On

Luisi jakinaraztera.

Hala eta guztiz ere, hilaren 19tik 20ra bitarteko

gauan, kardinalaren belauna hezueriak jota,  bidaia

atzeratu egingo da. Pimentelek zaindari bat bidaliko

du Donostiara, lehen hartu-eman ofizialei ekin

aurretik, kardinala sendatzeko On Luisi egun bat

gehiago eskatuz. Kardinalak, bere aldetik,

negoziazioetan bere eskuineko eskua den Lyonneko markesa bidaliko du, hartara bere

gaisoaldiak iraun bitartean, Konferentzian jorratuko diren gaiak prestatzen joan

daitezen. Mazarinok, hezueriak jota egon arren, negoziazioetan Condé printzearen

beste ordezkarietariko bat den Caillet-i harrera egingo dio. Bien arteko elkarrizketaren

edukia ez da jakitera ematen, baina kardinalaren lagun-taldean sortutako

zurrumurruaren arabera, Condé edozein akordiorekin bat etorriko da eta bai On Luisek

eta bai Felipe IV.ak ere ez diote oztoporik jarriko baldintza zorrotzen pean sinaturiko

bakeari. Kardinalaren zaintzako mosketariak Baionara hilaren 20an iritsiko dira goizez.
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1659ko uztailaren 24a.

Mazarino kardinala

ofizialki Baionan

sartzen da. Zenbait

erregistroren arabera,

Gramontarren

Bidacheko gaztelutik joan da bertara –non printze moduan harrera egin zaion–

uztailaren 22an. Baionan sekulako ongietorria egiten zaio, toga gorriz jantziriko

magistratuekin, jendearen txalo jotzearekin eta artilleria salba bidez, bera pasa orduko

hiru deskarga eginez. Kardinala hezueriaz sendatzen den bitartean, bera eta Cailleten

artean, Condéren idazkari dena,  beste bilera bat antolatzen da Baionan. Printzeak

Pirinioetako Itunetik ez duela ezer espero behar errepikatzen du berriz ere lehen

frantziar ministroak bilera honetan, eta ekainaren 4an Parisen sinatutako akordioak

ezartzen dituen baldintzak onartu behar dituela.

On Luis de Haro Hondarribian da eta Lyonnek Hendaian hartzen du ostatu.
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1659ko uztailaren 27a

Mazarino kardinalak Lyonneko markesa mugaz

bestaldera bidaltzen du, Baionan hilaren 26an  bere

partetik Pimentelek bidalitako konplimenduak On Luisi

itzultzeko. On Luisek kardinalaren mandatariari harrrera

beroa egingo dio. Hondarribiko pertsona garrantzitsuek

hirigunetik bi legoako ostatu hartzeetan bisita egiten

diote. On Luisek berak lausengatu egiten du, eta bere

bila joaten zaio zaingelaren erdiraino. Jan-mahaian lekurik garrantzitsuena gordetzen

zaio, beste zenbait ohorerekin batera, esaterako, Gorentasun tratuarena.
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1659ko uztailaren 28a

Kardinalak Baionan jarraitzen du, hezueriak jota. Oinazea

dela eta, oihu egiten du eta

maiz kexatzen da. Dena den, Donibane Lohizunera joateari

ez dio ukorik egingo, bertan Lyonnekin egoteko asmoa baitu,

Donostiara egindako bidaiatik itzulita. Egun horretarako bi enbaxadak  Bidasoa

ibaiaren erdiko irla batean biltzeaz hitz egiten  da, neutrala den lur-eremutzat jotzen

dutenez gero. Hala ere, gai honen inguruan liskarrak sortzen dira. 1510eko ituna

aipatzen da, irlak eta ibai honetan nasak edukitzeko eskubidea frantsesei dagokiela

zehazten duena. Gauzak horrela, hauen ikuspuntutik irla ezin har zitekeen guztiz

neutraltzat. Bestalde, frantsesek 1510eko erabaki arbitrala sekula ez dutela onartu

diote, izan ere, erabaki honek Donibane Lohizune eta Ziburukoak behartu egiten zituen

ibaia azpialde laua zuten ontziez zeharkatzera, Hondarribiko udalerriak horren

inguruan eskatzen zituen jabetza eskubideen mesedetan. Une horretan, ibaiaren

gainean egitura bat eraikitzeaz pentsatzen hasten dira, sinbolikoki, behintzat, neutrala

zen lur-eremu haren inguruko negoziazioan ahalik eta inpresio handiena sortzeko.

Bilerak inguruko abadia batean egiteko aukera ere kontuan hartzen da, izan ere,

Elizaren eremu izanik, ez da inoren jabetzakoa.
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1659ko uztailaren 31a.

Kardinalaren lagun-taldea Donibane

Lohizunen da dagoeneko. Pimentel

eta Lyonneko markesaren arteko

zenbait elkarrizketaren ondoren,

konferentzia garaiko agiri frantsesetan

Donibane Lohizunetik bi legoara gutxi gorabehera deskribatzen den  irla batean egitea

erabakitzen da, bi Koroak banatzen dituen ibaiaren erdian. On Luisek, negoziazioek

iraun bitartean, irla bi erregeen lur-eremua delako aitorpena egingo du.

Une horretatik aurrera, bi zubiz hornitutako egitura egiteko asmoa hartzen dute,

bakoitza dagokion erregearen lur-eremuan egonik. Garai honetan bi enbaxaden arteko

bisita trukeaz ere hizketan hasten dira. On Luisen lagun-taldeak kardinala ikustera

Urtubiako gaztelura joan beharko luke; XV. mende bukaeran  Gaztelako Enrike IV.a

erregea eta Frantziako Luis XI.aren arteko elkarrizketa izan zen lekura. Mazarinok,

bere aldetik, bisita itzuliko lioke Irunen. Kardinalaren hezueriak, ordea, asmook bertan

behera utziko ditu.
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1659ko abuztuaren 4a.

Kardinalaren lagun-taldeak Donibane Lohizunen jarraitzen du.

Mazarinok lagun-taldeko bi kideri, Choupes eta Souvigny-ri, irlara

joateko agindua ematen die goizean, eta egiteko asmoa dagoen

eraikina bi ibaiertzetatik tarte proportzionalera egon dadin neurriak

hartzeko. Sir  William Lockhart de Lee-k –Oliver Cromwell zenak ezarritako

diktaduraren ministro ordezkariak; Ingalaterra, Galeseko herrialdea, Eskozia eta

Irlanda gobernatzen dituenak, eta garaiko dokumentazioan “Lokard” gisa ageri

denak–, Mazarinorekin hitz egiten du eta itunduko den bakean Ingalaterra kontuan

hartuta dagoen edo ez, batere ez zaiola  axola agertzen du. Potentzia honen eta

Frantziaren artean izenpetutako ituna martxoaren 22an iraungi zen, eta azkenetan

dagoen britainiar Coomonwealth delakoaren enbaxadoreak, hitz-erdika zera dio

Mazarinoren aurrean: espainiarrek, edozein kasutan, berak ordezkatzen duen

Ingalaterrarekin baldintza egokietan egon nahiko dutela.
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1659ko abuztuaren 7a.

Kardinalaren lagun-taldeak Donibane Lohizunen jarraitzen du, Faisaien

Uhartea Bidasoaren bi ertzekin lotuko duten lanak amaitzeko zain. Bai

Pimentelek, bai Lyonnek; bai Villeroy mariskalak eta baita Vateville

baroiak ere –Gipuzkoako Kapitain Jenerala denak–, lanak bi alderdien

gustura eta lehenbailehen amai zitezen kontrolatzen aritu dira. Alderdi bakoitzeko ehun

langile aritu dira lanean. Garai horretan kardinalaren osasun egoerak hobera egiten du.

Hilaren 5 eta 6an jendaurrean bazkaldu zuen eta hilaren 7ko arratsalde honetan

itsasertzetik barrena paseatzera ateratzen da.
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1659ko abuztuaren 16a.

Hainbat iturriren arabera, bi ibaiertzak irlarekin lotzen dituzten

lanek bukatuta egon beharko zuketen hilaren 15ean lehen

konferentzia ospatu ahal izateko. Dena den, Mazarinoren lagun-

taldeko kideek, negoziazioak egingo diren eraikinaren lanak

alderdi frantsesetik bakarrik amaitu direla jakinarazten dute egun

horretako goizean, eta alderdi espainiarretik  hilaren 16ko goizerako amaituko direla.

Kardinalaren lagun-taldeko partaide den eta nondik norako guztien berri zehatza duen

kide baten iritziz, espainiarrak  apropos  arituak ziren mantso lanean. Bestalde, guztira

lanean arituak ziren berrehun langileen artean, gai horretan adituak ziren oso peritu

gutxi zegoela ere aipatzen da, eta horri zor zitzaion  lanen atzerapena.

Era honetan, hilaren 16an konferentziak hasten dira, bertan bildutako jendea irrikitan

dagoela eta bi alderdien handitasun militarra erakusgarri dela. Ordu bata laurden

gutxiagotan On Luis eta Mazarino areto komunean  sartzen dira. Arratsaldeko bostak

arte ez dira bertatik aterako. Kardinalak italieraz hitz egingo du; On Luisek, berriz,

gaztelaniaz. Condé printzeari buruz dituzten ikuspuntuak bateraezinak dira. Hala eta

guztiz ere, lehen bilera honen ondoren gustura geratu dira biak. Afalostean, Lyonneko

markesa Irunera pasako da espainiar Estatuko idazkari den  Pedro Colomarekin bildu

eta elkarrizketekin jarraitzeko asmoz.
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1659ko abuztuaren 18a.

Egun honetan, iturri gehienen arabera, beste

konferentzia bat antolatzen da. Arratsaldeko

bostetan amaituko da eta hilaren 19 goizerako

beste bat adostuko da. Lyonneko markesa eta

Pedro Coloma idazkariaren arteko negoziazioek

gorabeherarik gabe aurrera jarraituagatik, kardinala eta On Luisen arteko elkarrizketen

tonua gero eta ozenagoa da.

Desadostasun hauen arrazoi nagusia –bi enbaxaden arteko elkarrizketen artean

ohikoa izango dena–, Condé printzea izango da, Felipe IV.ak Frantziako boterea berriz

ere printzearen eskuetan ikusi nahi izango duelarik. Mazarino kardinalak edozein

modutan eragotzi nahiko du frantziar koroarentzat  hain  arriskutsua den gai hau.

Elkarrizketa horretan zehazki On Luisi argi utziko dio Condéren itzulera onartuko duela

baldin eta Felipe IV.ak Portugalen independentzia onartzea adosten badu. Berak ongi

dakien eran, espainiar koroa ordaintzeko prest ez dagoen  prezioa da hori, eta horren

adibide da kardinalak Le Tellier-i abuztuaren 19an idatzitako gutuna, non honek

ziurtzat jotzen duen espainiarrek ez dutela orpoz orpo jarraituko egin zaien eskaintza.
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1659ko abuztuaren 21a.

On Luisek hirugarrengoz jartzen du mahai gainean Condé

printzearen gaia. Kardinalaren erantzuna berriz ere bera da:

printzeak ez du ezer ere espero behar, baldin eta  Felipe

IV.ak  lagapenik egiten ez badio Frantziari, Condé bezalako

traidore baten itzulerak herrialde honi sor diezaiokeen samina

nolabait berdinduz, eta kontuan hartuz Condéren askonahiak Luis XIV.a tronutik

kentzeko gerra zibila sortu zuela.

Desadostasunok eta hauek lehen frantziar ministroagan sortutako haserrea alde batera

utziz, bai Lyonneko markesak eta baita espainiar Estatuko idazkari den Pedro Colomak

ere, bake negoziazioen inguruko kontuak arduraz hartzen dituzte, Hendaia eta

Hondarribira aldizka joanez.
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1659ko abuztuaren 23a.

Hilaren 22ko konferentzian On Luisek behin eta berriz azpimarratzen

du Condéri, konferentzien ardatz bihurtu denari, garai batean Frantzian

zuen boterea itzuli behar zaiola. Mazarinoren aurrean hala eskatzen

du, horixe baita, bere aburuz, errege eta jauntzat duen Felipe IV.aren

ohorea  asetzeko era bakarra. Kardinalak, jakina denez, ezezko borobila ematen dio

berriz ere bere arerio politiko nagusi izan den horri abantaila txikiena emateari.
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1659ko abuztuaren 27a.

Abuztuaren 27an ospatutako konferentzian, ministro botereguztidunek, hau da, Luis de

Haro eta Mazarino kardinalak, Luis XIV.a eta Maria Teresa infantaren arteko ezkon-

kontratua osatzeko oinarriak landu dituzte. Bilera horretan On Luis ez da berriz ere

Condé printzearen alde egiten saiatu.

1659ko abuztuaren 28ko goizean, On Luis de Harok bilera bat adosten du Antonio de

Pimentel eta kardinalaren artean, William Lockhart de Lee-ri –Pariseko gortean

britainiar Commonwealth delakoaren enbaxadore ordezkari denari–, ze erantzun eman

behar zaion erabakitzeko, espainiar eta frantziar koroen arteko akordioak potentzia

horri zein modutan eragingo dion azaltzerako garaian.

Bai Donibane Lohizunen eta baita Hondarribian ere, ziurtzat jotzen da Gramont

mariskala aurki abiatuko dela Madrila Maria Teresa printzesaren ezkon eskaera

egitera. Hori da, behintzat, Mazarino kardinalak data horretan bere lagun-taldeari

dioena.
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