
 

1.2.PENINTSULAKO BILAKAERA POLITIKO-KULTURALA ERDI AROAN 
 

1.2.1. BISIGODOEN GARAIA (507-711)   
 

K.o V.mendean Erromatar Inperioa krisian sartu zen arrazoi ezberdinak direla medio: ekonomikoak (Inperio 

handia sostengatzeko arazoak), sozialak (herri algarak), militarrak (ejertzitoaren ezinegonak eta matxinadak), 

erlijiosoak (erlijio politeista ofiziala zalantzan jarri zuen erlijioaren agerpena,kristautasuna),etab. Arazo  hauei  

guztiei  herri  germaniarren  (barbaroen) inbasioak  gehitu behar dizkiegu:godoak,sueboak,alanoak… Herri 

hauek Erromatar Inperioan barna hedatzen hasi ziren eta nor bere monarkia propioa garatzen joan zen. 

Bisigodoa Iberiar Penintsulan ezarri zen herria dugu.Hauek 507.urtean zeharkatu zituzten Pirinioak eta 

Penintsulan,haien monarkia eta erresuma eratu zuten (hiriburua Toledon zuena). 

Hasieran kosta egin zitzaien Penintsula osoa kontrolpean izatea baina azkenean lurralde gehienak 

politikoki batzea lortu zuten. Penintsulari batasun politiko,erlijioso eta juridikoa eman zioten: 

- Batasun politikoa: lurralde guztiak militarki konkistatzearekin batera bermatu zuten. Hasieran kosta  

egin  zitzaien,izan ere,Sueboekin iparraldean  eta  Bizantziarrekin hegoaldean  borrokatu behar izan 

zuten. 

- Batasun juridikoa: Penintsula osoan  legislazio bera  ezarri  zuten,fuero juzgo  deritzona (kode 

erromatar eta germaniarrean oinarriturikoa). 

- Batasun erlijiosoa: Kristautasuna izendatu zuten erresumaren erlijio ofizial bakarra (Erromako 
 

Elizaren menpeko erlijioa). 
 

Bisigodoen erresuma dena dela ahula izan zen,besteak beste, elite politikoaren artean zeuden 

desadostasunak zirela  eta.Salbuespen bakar batzuekin,errege titulua  ez  zen  oinordekotzan jasotzen,hau 

izanik,gerra zibil eta tirabira gehienen eragile. Ezegonkortasun honetaz baliatuta sartu 

ziren musulmanak Penintsulan 711.urtean. 

1.2.2. AL ANDALUS: PENINTSULAKO GARAI MUSULMANA   
 

Musulmanak: erlijio musulmana Mahomarekin jaio zen Arabian VII.mendearen hasieran. 

Mahomaren garaietatik,musulmanek konkistak egiteari ekin zioten.Denbora gutxian,Afrikako iparralde 

osoa  eta  Ekialde  Hurbileko  zenbait  toki  kontrolpean  izan  zituzten,Inperio  zabal  bat  eratuz.Haien 

helburua Europara talka egitea izan zen eta amets honi jarraikiz,Iberiar Penintsula bereganatu zuten. 

Ezin izan zuten ordea Pirinioen muga zeharkatu. 

Iberiar Penintsulan 711tik 1492ra kultura musulmanaren presentzia garrantzi handikoa izan zen. 

Mendeetan   zehar,kristauak  eta   musulmanak  elkarbizitzen  aritu   ziren.Hasieran  musulmanek  ia 

Penintsula osoa kontrolatu zuten.XI.mendetik aurrera ordea,birkonkistak indarra hartzearekin batera, 

musulmanen eremua txikituz joan zen,Granadara mugatua gelditu arte. 

 

1. PENINTSULAREN KONKISTA ETA BILAKAERA  POLITIKOA 
 

Musulmanak 711n sartu ziren lehenengoz Penintsulan.Bisigodoak gerran zeuden, oinordekotzaren 

inguruko eztabaidak zirela eta.Bandoetako batek,Marokon zeuden musulmanei laguntza eskatu zien eta 

hauek onartu egin zuten (Penintsularen gaineko kontrola egiteko tentatuak zeudela). Bisigodoen 
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erresumaren ahulezia eta ezegonkortasun politikoa ikusita, 714an berriz ere sartu ziren,oraingoan, 

konkista egiteko helburuarekin. Oso denbora gutxian,Penintsula ia osoaren gaineko kontrola egitea lortu 

zuten,salbuespen bakar batzuekin: 

- Asturias: Pelaiok erresistentzia antolatu zuen,bertan,Asturiaseko erresuma kristaua sortuz. 
 

- Kataluniako Iparraldea:berehala Karlomagnoren inperio frankoaren kontrolpean gelditu zena.Gune 

hauetan berehala sortuko dira konderri independenteak (Kataluniakoak,Sobrarbe,Ribagorza,Aragoi) 

- Nafarroako iparraldea:hasieran musulmanen kontrolpean egon arren,pentsatzen da berehala jaio 

zela Iruñeko erresuma kristaua. 

Musulmanek Al-Andalus izendatu zuten Penintsula eta hiriburua, 
 

Cordoban ezarri zuten.Hasieran batean,(711-756) Al Andalus 

musulmanen kalifaren menpean egon zen guztiz. Kalifa,agintari 

gorena zen,buruzagi politiko eta erlijiosoa.Lehendabiziko kalifak 

Damascon bizi ziren eta Omeiatar familiakoak ziren.Ondoren,Abbasiek 

hartu zuten kalifatoa eta haien sedea, Bagdad-en ezarri zuten.Garai 

honetan (756-929) Al Andalusek autonomia politiko handia eskuratu 

zuen,emirato (probintzia) independentea bihurtuz.Hau da,politikoki 

independentea baina maila erlijiosoan,Bagdadeko kalifaren 

menpekoa.929an,Al Andaluseko emirrak,Abderraman III.ak,bere burua 

kalifa izendatu zuen,horrela Bagdadeko kalifarengandik guztiz 

independentea bihurtuz. Kordobako Kalifatoa   (929-1031) Al- 

Andaluseko urrezko garaia kontsideratzen da. 
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XI.mendeaz geroztik ordea,musulmanen indarra txikituz joan zen.Haien arteko gerra zibilak zirela 

eta,Kordobako Kalifatoa deseginda gelditu zen.Abderraman III.aren heriotzaz geroztik,boterea 

Almanzorrek bereganatu zuen eta diktadura militarra ezarri zuen (benetako kalifaren gainetik aginduz). 

Terrorearen politika aplikatu zuen eta gizartearen ezinegona nagusitu zen.Almanzorren semeek aitaren 

diktadurarekin jarraitu nahi izan zuten,baina haien kontrako gerrak lehertu ziren (1007-1031). 

Gerra luzeen ondorioz,Kalifatoa desegin eta 
 

erresuma musulman independenteak eratu 

ziren,taifa izenekoak.Hauek,politikoki eta militarki 

entitate ahulak izan ziren.Testuinguru honetan, 

iparraldeko erresuma kristauek abiarazitako 

errekonkistak izugarrizko indarra hartu zuen. 

XIII.menderako kristauek jada, ia Penintsula osoa 

kontrolpean zuten.Soilik taifa erresuma batek 

biziraun zuen:Granadako Nazari erresumak.Hau 

Errege Katolikoek konkistatuko dute 

1492an,musulmanen garaiari amaiera emanez. 
 

3. GIZARTE ETA KULTURA MUSULMANA 
 

Musulmanek Penintsulako biztanleengan izandako eragina oso gai eztabaidatua izan da historian 

zehar.Eztabaidak  eztabaida  egun  argi  dago,kultura  eta  erlijio  musulmana  errotu  egin  zirela  eta 

belaunaldi askoren buruan,Penintsula musulmana izan zela.Jatorri hispano-bisigodoko populazioaren 

gehiengoa,konbertitu egin zen,elitea barne.Azken hauek ziur aski,tokian-tokiko botere politikoa 

mantentzearen trukean besarkatu zuten kultura eta erlijio berria (Nafarroako Banu Qasiak esaterako). 

Musulman bihurtzeak gainera,zergak ordaindu behar ez izateak zekarren. 

Konkista (gune gehienetan behientzat),ez zen indarkeriaz egin,paktuen bidez baizik.Musulmanek 

gainera,ez zuten konbertsioa derrigortu eta kristauak onartu zituzten (tolerantzia erlijiosoa egon zen 

beraz).Kristauek,zergak ordaintzearen trukean,haien erlijioa,ohiturak,kultura,bizimodua,antolaketa… 

mantentzeko eskubidea izan zuten.Hala ere,musulmanekin eta haien kulturarekin elkarbizitzen ziren eta 

horregatik,zibilizazioa arabiarraren hainbat aspektu bereganatu zituzten.Honengatik,Iparraldeko 

erresumetako kristauek,mozarabe izendatu zituzten (kristauak erlijioz baina kulturalki, arabizatuak). 

Musulmanek arlo askotan,berritasun handiak ekarri zituzten Penintsulara.Erlijio berria ekartzeaz 

gainera,arte,kultura eta bizimodu berria ere ekarri zuten.Hiriak eraiki zituzten (haien mezkita,jauregi eta 

zokoekin).Ekonomia mailan ere,aurrerapen garrantzitsuak txertatu zituzten: ureztatze sistemak eta 

produktu berriak (zitrikoak,fruituak…) nekazaritzan;merkataritza sare trinkoak;banka sistema;aurrerapen 

zientifikoak (matematika,astronomia,medikuntzan…), etab. 
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1.2.3. ERRESUMA KRISTAUEN SORRERA ETA HEDAPENA:ERREKONKISTA 
 

1. ASTURIASEKO ERRESUMATIK GAZTELA- LEONGO ERRESUMARA 
 

Jada aipatu dugun legez,musulmanek Penintsula ia osoaren kontrola lortu zuten, Iparraldeko gune 

jakin batzuen salbuespenarekin.Asturiasen,noble kristauek erresistentzia antolatu eta Covadongako 

gudua irabazi ostean (722), Asturiaseko Erresuma Kristaua sortu zuten. Berehala,haien erregeek 

birkonkistari eman zioten hasieran.Haien helburua funtsean, Penintsulatik musulmanak kanporatzea 

zen,alegia,Penintsula berriz ere,kristauen menpe gera zedin.Filosofia honi jarraituz,hedapen politikari 

ekin zioten,Asturiaseko erresumaren mugak poliki-poliki zabalduz.Gune berriak konkistatu ahala 

erreinuak Leoneko Erresuma izendatu zen. 

Leoneko erregeak,mugak ongi kontrolatuak eta defendatuak izateko,kondeak izendatu zituen 

defentsa militarra antolatzeko.Horrela sortu ziren Gaztelako eta Portugaleko konderriak. Hauek 

denborarekin,Leonetik independizatu eta Erreinuak bihurtu ziren: Gaztelako eta Portugaleko erreinuak 

hain zuzen ere. Gaztela eta Leoneko erreinuak maiz ezkontzen bitartez batuak egon ziren.Behin-betiko 

batasuna XIII.mendean eman zen (Gaztela-Leoneko Erresuma). 

 
2. IRUÑEKO ERRESUMATIK NAFARROAKO ERRESUMARA 

 

Zaila da jakitea zehaztasunez zein den Iruñeko Erresumaren sorrera data.Argi dagoena da, 

Nafarroako hegoaldea musulmanen menpeko lurraldea izan zela eta Iparraldean, IX.mendean 

zehar,Iruñeko Erresuma kristaua fundatu zela. 

Dirudienez,Nafarroa orduko bi ejertzito handien ikusmiran egon zitekeen:iparraldetik Karlomangoren 

tropek mehatxatzen zuten eta hegoaldetik,musulmanenak.Testuinguru honetan, Iruñerriako nobleak 

militarki  antolatu  eta  Iruñeko  erresuma  sortu  zuten,ustezko  fundatzailea  Eneko   Haritza   izanik. 

Honetarako Tuterako musulman Banu Qasiarren laguntza eta onespena izan ohi zuen. Banu Qasiarrak 

Haritza familiaren ahaide musulmanak ziren. 
 

X.mendean,Ximenotar dinastiak hartu zuen koroa 

eta XI.mendean,Antso III.arekin,bizitu izan zuen 

Iruñeko Erresumak bere loraldia. Antso III.arekin 

ezagutu zuen erresumak bere hedapenik handiena. 

Izan ere bere kontrolpean izan zituen Euskal Herri 

osoa, Errioxa,Gaztelako konderria, Aragoiko 

konderria eta Sobrarbe zein Ribagorzako 

konderriak.Honez gain,kulturalki eta ekonomikoki 

garai oparoak izan ziren,Donejakue bidea 

desbideratzeak ekarri zituen onurengatik. 
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Antso III.aren heriotzarekin ordea,gainbeheran sartu zen.Izan ere,Antso IIIak erresuma bere lau 

semeen artean banatu zuen:bati Iruñeko Erresuma utzi zion eta beste hirurei,Gaztelako Erresuma, 

Aragoiko Erresuma eta Sobrabe-Ribagorzako konderriak. 
 

Denbora gutxian,Iruñeko Erresuma Gaztela eta 

Aragoiren artean banatua gelditu zen.Urte batzuen 

buruan,berriz ere Iruñeko Erresumak independentzia lortu 

zuen.Orduan,Antso Jakintsuak (1150ean), izen berria 

eman zion: Nafarroako Erresuma.Erresuma honek, itxiak 

izan zituen birkonkistaren ateak (Aragoi eta Gaztela- 

Leoneko erregeen akordioen ondorioz). Hau dela eta, 

hegoaldeko hedapen aukerarik ez zuen izan.Erlazio estua 

izan zuen ordea Frantziako dinastiekin.Nafarroako errege- 

erreginek,Frantziako  familiekin  ezkontzeko  ohitura  izan 

zuten.XIII.mendeaz geroztik,Nafarroan jatorri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nafarroako  mugak konkista bezperan 

 

frantseseko dinastiak egon ziren: Champagnakoa,Kapetoa,Evreuxtarra eta azkenik,Foixekoa. 

Nafarroako Erresuma ospe handikoa izan zen eta txikia izan arren,gune politiko egonkor eta aberatsa 

izan zen.XV.mendeaz geroztik ordea, Gaztela-Leon,Aragoi eta Frantziaren ikusmiran egon 

zen.Azkenik, Errege Katolikoen garaietan konkistatua izan zen (1512an). 

 

3. ARAGOI ETA KATALUNIAKO  ERRESUMA 
 

Penintsula musulmanen menpean zegoen bitartean,Pirinioetako lurrak erresuma Frankoaren 

menpeko lurraldeak ziren (Marca Hispanikoa zeritzona). Frankoek,haien erresuma defendatzeko eta 

musulmanen lurraldeak konkistatzeko helburuarekin, konderriak eratu zituzten Pirinioetan zehar: 

Urgelleko konderria, Seulekoa, Bartzelonakoa… Denborarekin konderri hauek gune kristau 

independenteak bihurtu ziren.Poliki-poliki entitate politiko bakarra bihurtu ziren,hots,Bartzelonako 

kondearen menpekoak. 

XII.mendean Aragoiko erregina Bartzelonako kondearekin ezkondu zen.Modu honetara, Aragoi eta 

Katalunia dinastikoki batuta gelditu ziren.Denbora gutxian mugak Valentziaraino zabaldu zituzten. 

Gauzak honela,Aragoi,Kataluniako eta Valentziako erreinua,Penintsulako erresumarik indartsuenetako 

bat bihurtu zen (Gaztela-Leonekoarekin batera).Hala ere,Aragoiko erregeen botereak,Gaztelakoena 

baino muga gehiago izan zituen.Izan ere,Erregeek hiru entitateen foruak errespetatu behar izan zituzten 

eta zenbait erabaki hartzeko,hiru guneetako gorteen onespenarekin kontatu behar izan zuten, (hots, 

Aragoi,Katalunia eta Valentziarekin). 
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4. BIRKONKISTA 
 

Birkonkista kristauek musulmanak Penintsulatik kanporatzeko abiarazi zuten prozesu historikoari 

deritzogu, IX.mendean hasi eta 1492.urtean bukatu zena. Poliki-poliki Iparraldeko Erresuma kristauek 

haien mugak zabaldu zituzten,Penintsula osoa beren menpean izan arte. 

Errekonkistaren protagonista nagusienak,Gaztela-Leoneko erresuma eta Katalunia-Aragoiko 

erresuma izan ziren.Lehenengoak batez ere,mendebaldeko lurraldeen errekonkista bultzatu zuen eta 

bigarrenak,Ebro harana eta Mediterraneoko gune musulmanenak. 

Birkonkistarekin errege kristauek helburu ezberdinak lortu nahi izan zituzten:batetik,historikoki 

bisigodoen lurraldeak zirenak berreskuratzea.Bestetik,nork bere erresuma aberastea eta mugak 

zabaltzea (erreinuak indartzeko helburuarekin).Eta azkenik, Penintsula osoa berriz ere kristau bihurtzea. 

Honetarako,konkistatutako gune berriak,iparraldeko kristauez birpopulatu zituzten. 

Hasiera batean,Kordobako Kalifatoaren garaietan prozesua xumea izan zen eta mugak soilik, Duero 

haraneraino zabaldu ziren (hauek despopulaturiko lurrak izanik).Taifa erresumen garaietan ordea, 

birkonkistak indarra hartu zuen (militarki kristauak nagusiagoak zirelarik).Taifak gainera,eraso bikoitza 

jaso zuten garai honetan:kristauenak iparraldetik eta almohabide eta almohadeenak hegoaldetik 

(Afrikako erresuma musulmanak). XI.mendean zehar,kristauek Ebro harana eta Tajo haranak kontrolatu 

zituzten,mugak Zaragoza eta Toledoraino zabalduz. 

1212an emandako Navas de Tolosako  gudua  erabakigarria izan zen (egungo Despeñaperrosen, 

Jaenen,emandako gudua). Guda honetan Penintsulako orduko bost erresuma kristauak batu egin ziren 

Almohadeen kontra egiteko.Alegia,Leon,Gaztela,Aragoi-Katalunia, Portugal eta Iruñeko erresumetako 

tropak (Iruñeko errege Antso Azkarra izanik). Gudua kristauek irabazi zuten.Garaipenaz geroztik, 

Guadalkivir haran osoa erraz konkistatu zuten (Cordoba,Sevilla…). Musulmanak Granadako Nazari 

Erresumara mugatuak gelditu ziren. 
 

Legendaren arabera,egungo Nafarroako armarriak Navas de 

Tolosako guduan du jatorri.Izan ere, Antso Azkarra Iruñeko orduko 

erregeak,oroigarri gisa guda honetatik ekarri ohi zituen katea eta 

esmeralda berdea. 
 
 

Birkonkista  aurrera  eramateko  tokian  tokiko  erregeek,noble  eta  monje  gerlarien  laguntzarekin 

kontatu zuten.Izan ere,XV.mendera arte,ez dira ejertzito nazionalak existituko.Gerra egiten lagundu 

izanagatik,noble eta monjeek lur loteak eta pribilegioak jaso zituzten:noble tituluak eskuratzea (duke, 

markes,konde…tituluak),zergak ez ordaintzea (jasotzea baizik),gorteetan aritzeko eskubidea,lurraldeak 

gobernatzeko eskubideak, etab. 
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BIRKONKISTAREN BILAKAERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ERRESUMA KRISTAUEN ANTOLAKETA POLITIKOA: GORTEAK ETA FORUAK 
 

XIII.mendeaz geroztik erregeek haien erresumetan agintzeko gorteak  eratu zituzten. 

Hauek batzar politikoak ziren,erregeei aholkuak emateko funtzioa zutenak. Ez zuten 

ahalmen legegilerik (legeak egitea soilik erregeari baitzegokion). Hala ere,aholkuak 

eman,iritziak plazaratu eta kexak aurkez zezaketen.Erdi Aroan erregean presionatzeko 

erakunde bihurtu ziren.Hauetan gizartearen hiru estamentu edo taldeak ordezkatuak 

zeuden:noblezia, eliza eta herria (burgesiaren ordezkariak). Antolaketa korporatiboa 

zen,hots,botoa ez zen indibiduala,kolektiboa baizik. Estamentu bakoitzak boto bana zuen 

(pribilegiatuek beti –Eliza eta nobleziak- abantailak izanik). Errege Katolikoez 

geroztik,(erregeen boterea handitzeaz geroztik),gorteek indarra galdu zuten. Gorteak soilik 

erregeak deitzen zituenean biltzen ziren,(XV.mendeaz geroztik,oso gutxitan beraz). Aro 

Modernoan,Erdi Aroan gorteek izandako funtzioa gehienetan,Errege Kontseiluak hartu zuen 

(erregeak zuzenean izendatutako ordezkari laguntzaileen batzordeak). 

 

Foruak tokian tokiko legedi multzoa ziren.Erresuma bakoitzak bereak propioak zituen. Aragoiko 

erregeek esaterako, Aragoi,Katalunia eta Valentziako foruak errespetatu behar izan 

zituzten.Gaztela- Leonen ordea,foru bakarra ezarri zen erresuma guztiarentzako,bertako 

erregeen agintea indartu zuena. Nafarroa konkistatu zutenean dena dela,Nafarroako foruak eta 

gorteak errespetatu behar izan zituzten,1841.urtera arte mantendu zirenak. 


