
1.4.BORBOIEN DINASTIA ANTZIN ERREGIMENEAN                             
 

1.BORBOIEN DINASTIAREN EZARRERA 
 

Borboien dinastia XVIII.mendearen hasieran ezarri zen Espainian.Azken Austriarra (Carlos II), 

ondorengorik  gabe  hil  zen  eta  Gaztela  eta  Aragoiko  koroak  Felipe  d´Anjou  Borboiari  utzi  zizkion. 

Austriako dinastiak koroa berari zegokiola argudiatu zuen eta Felipe V.ari gerra deklaratu zion.Horrela 

hasi zen 1701 eta 1714 urte bitartean iraun zuen gerra, ondorengotza gerra. Izaera bikotzeko gerra izan 

zen, zibila eta nazioartekoa. Gaztela eta Aragoiko koroen auzia,Europa mailako potentzia nagusienen 

arteko gerra bihurtu zen. 

- Zibila:   - Felipe d `Anjouren alde (Felipe V ere deitua),Gaztelak eta Nafarroak egin zuten. 
 

- Carlos Artxidukearen alde (Austriarren familiakoa): Aragoiko koroak egin zuen (Aragoi- 

Katalunia, Valentziak eta Balearrak).Frantziako Borboiek jada,politika zentralista sutsuari 

ekina zioten eta Aragoi foruak galtzearen beldur zen.Horregatik nagusiki egin zuen 

Austriarren alde. 

- Nazioartekoa:   - Felipe V.aren alde Frantziak egin zuen (Borboien dinastiak,alegia). 
 

- Carlos Artxidukearen alde,Austriako Inperioak, Britainia Handia eta Holandak 

egin zuten. Azken bi hauek Austriarekin batu ziren Frantziaren hedapena eta 

indarra handitu ez zedin. Hiruren artean Aliantza Handia eratu zuten. 

Hasiera  batean  Britainia  Handiak  Austriarren  alde  egin bazuen  ere,Carlos  Artxidukea  Austriako 
 

enperadore izendatzean,Aliantza Handitik atera eta bi bandoen arteko bitartekari bihurtu zen.Gerra 

Borboien garaitu zuten eta 1713 eta 1714.urteetan,bake itunak sinatu ziren:Utrecht eta Rastadt. Itun 

hauek Felipe V.a Borboiaren monarkiari legitimitatea eman zioten.Hala ere,Britainia Handiaren presioaren 

ondorioz,debekatuta gelditu zen Frantzia eta Espainiako koroen batzea. 
 
 

Gerra bukatu ondoren (1714an) Felipe V.ak planta berriko 

dekretuak  agindu zituen.Hauen  ondorioz,Aragoiko koroak bere 

foruak eta erakunde guztiak galdu zituen.Alegia,Aragoi, Katalunia, 

Valentzia eta Balearrak,Gaztelaren legislaziopean gelditu ziren 

guztiz.Nafarroak eta Baskongandetako probintziek 

ordea,mantendu egin zituzten (gerran Borboien alde egin 

izanagatik).Planta berriko dekretuak Borboien zentralismo 

politikoaren lehendabiziko urratsa izan ziren. 

He juzgado conveniente... abolir y 

derogar enteramente, como desde 

luego doy por abolidos y derogados, 

todos los referidos fueros, 

privilegios, práctica y costumbre 

hasta aquí observadas en los 

referidos reinos de Aragón y 

Valencia; 

Planta Berriko Dekretua 
 

 
2. BORBOIEN ILDO POLITIKOA:ABSOLUTISMOA ETA DESPOTISMO ILUSTRATUA 

 

Borboien dinastiaren helburu nagusienetako bat, monarkiaren boterearen indartzea izan zen. Alegia, 

erregeen botere absolutua bermatu nahi izan zuten.Honetarako,Frantziako ahaideen ildo politikak jarraitu 

zituzten (zentralismoa eta merkantilismoa,besteak beste). 



XVIII.mendea halaber,Ilustrazioaren garaia izan zen (Argien mendea). 

Ilustrazioa,Europan hedatu zen mugimendu kulturala izan zen.Tokian-toki ezberdina izan 

arren,funtsean ilustratu guztiek oinarri komunak zituzten. Denek,arrazoiaren eta ikerketa 

zientifikoaren dibulgazioa bultzatzen zuten eta herrialdeen  garapen  ekonomiko  nahiz  

kulturalarekin  arduratuak  zeuden.Erreforma  ekonomiko  eta sozialak bultzatzearen aldekoak 

ziren eta erregeei hauetan inplikatzeko eskatu zieten. 

Europako errege absolutu gehienek,ilustrazioaren zenbait ekarpenekin bat egin zuten.Errege 
asko 

 

ilustratuen kritiken eta presioen beldur zen eta honen aurrean,itsura moderno eta ilustratua hartu 

zuten. Modu honetan jaio zen despotismo ilustratuaren izenarekin ezagutzen den 

gobernatzeko modua. Funtsean honetan zetzan: erregeek itxuraz,ilustrazioaren 

mugimenduarekin bat egin zuten eta haien planteamendu erreformatzaile batzuk aplikatu 

zituzten.Baina haien benetako helburua ez zen gizarte eta sistemaren erreforma modernoa 

izan,haien botere absolutua mantendu eta indartzea baizik. Espainian Carlos III.a 

kontsideratzen da despota ilustratu nagusiena. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ Borboien  dinastiak  kolpe  gogorra  jaso  zuen  Frantziako  Iraultzaz  

geroztik.Frantzian  Errepublika aldarrikatu  zen  eta  Espainiak  Napoleonen  inbasioa  pairatu  

zuen  (Independentzia  gerrari  hasiera emanez). Napoleonen inbasioarekin,Espainiako 

erregeak kanporatuak izan ziren eta Jose I. Bonaparte (Napoleonen  anaia)  errege  berria  

bihurtu  zen.  Berarekin  ezagutuko  du  Espainiak  lehenengo  aldiz 

Erregimen Liberala  


