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LEONGO ERRESUMA, 956. Ordoño
II.a erregea hil zen, eta haren anaia
eta aurkari politiko nagusiak, Antso
I.ak, eskuratu zuen tronua. Antso
Gartzes eta Toda Iruñeko errege-
erreginen biloba zen, Leongo Rami-
ro II.a eta Urraca Sanchez errege-
erreginen semea, eta Gizena ezizena
ez zioten alferrik ipini. Diotenez,
220 kilo inguru pisatzen zuen, egu-
nean zazpi otordu egiten omen
zituen, eta gutxienez hamazazpi pla-
ter bete janari irensten.

Muturreko loditasunak bere zere-
ginak betetzen uzten ez ziola argudia-
tuta, Leongo noble gehienek errege
gaztearen aurkako jarrera hartu zuten.
Gaztelako nobleziaren laguntzaz eta
Fernan Gonzalez kondea  buru zute-
la, armada indartsua bildu eta errege
gizena tronutik egotzi zuten, koroa
jantzi eta bi urtera. Haren ordez
Ordoño IV.a izendatu zuten.

Erbestealdi behartua hasi eta
berehala, errege gizenak amonaren-
gana jo zuen, Iruñeko Todarengana.
Orduan, amonak hitzarmena egin
zuen Abderraman III.a kalifarekin
–kalifa ere Todaren senitartekoa zen,
iloba, hain zuzen–; Antso Kordoba-
ra joango zen argaltzeko terapia egi-
tera, aginterako ezinbestekoa zuen
arintasuna lortzera, eta ordainetan,
kalifak Duero ibai aldeko hainbat
lurralde bereganatuko zituen. 

Hasday ibn Saprut izeneko Kor-
dobako gorteko mediku judutar
batek hartu zuen Antsoren dietaren
ardura, eta errutina gogor baina era-
ginkorra ezarri zion: 40 egunetan
infusioak besterik ez zuen dastatu
Antsok. Egunero, egunsentia baino
lehen, Kordobako mendilerroko
muino batera igo behar zuen oinu-
tsik, gailurraren inguruan hainbat
belar jaso eta, jauregira itzuli ondo-
ren, bildutako belarrak sabelalde
mardulean igurtzi behar zituen.

Ziurrenik, dokumentuetan jasota-
ko 40 eguneko dieta ez zen nahikoa
izango eta Leongo errege ohiak aha-
leginari jarraipena eman beharko
zion. Baina, kontuak kontu, Antso
I.a 90 kiloren bueltan zebilen Leon-
go erresumara itzultzea erabaki zue-
nean. 960. urtean, soldadu iruinda-
rrez eta musulmanez osatutako
ejertzitoa bildu eta  erraz berreskura-
tu zuen koroa. 

Musulmanekin hitzartutakoa bere-
hala ahaztu zuen erregeak, eta aliatu
ohiak Ordoño IV.aren alde arituko
ziren handik aurrera. Badirudi, ordea,
dietari leial eutsi ziola. Azkenik, sagar
bat jan ondoren hil zen 966an; Sampi-
roren Kronikaren arabera,
Gonzalo Sanchez konde
matxinoak sagar pozoi-
tua eman zion errege
argalduari. n

Tronua berreskuratzeko
dieta

Zergatik da
gorria
kardinalen
jantzia?
PAULO II.A AITA SANTUAK
(1414-1471) handik aurrera
kardinalak gorriz jantziko zire-
la erabaki zuen 1464an. Pietro
Barbo –hori zuen aitasantutza-
ra iritsi aurreko izena–, vene-
ziarra izanik, jaioterriko jaure-
gien hotsandira eta luxura
ohituta zegoen. Kardinalak
benetan Elizaren Printzeak
zirela erakutsi behar zutela
uste zuen, ekintzen nahiz jan-
tzien bidez. Paulo II.aren era-
bakia hurrengo urtean,
1465ean, jarri zen indarrean. 

1555ean Martzelo II.a Aita
Santuak fribolitatea kendu
nahi izan zion aurreko men-
dean Paulo II.ak hartutako era-
bakiari. Kardinalen janzkera ez
zuen aldatu, baina gorria auke-
ratu izanari azalpen koheren-
teago bat eman nahi izan zion,
moral kristautik hurbilagokoa.
Pontifizeak azaldu zuenez,
fedea babesteko beren odola
isurtzeko prest zeuden kardi-
nalak eta horregatik haien jan-
tziek odolaren kolorekoak izan
behar zuten. n

Arrastoak

Antso I.a Leongoa 
(c. 935-966), XII.
mendeko miniatura
baten arabera.
Marrazkia erregea hil
eta bi mende geroago
egina da. Beraz, egileak
ez zuen sekula Leongo
erregea ikusi. Haren
antza izatekotan, azken
urteetakoa izango du,
959 baino lehen Antsok
220 kilo inguruko pisua
baitzuen.


