
4 ESPAINIA AUSTRIEN GARAIAN (XVI-XVII. MENDEAK)

HEGEMONIA 
EUROPAN

(XVI. Mendea)

Carlos  I.aren  herentziak  Austrien  politika  baldintzatuko  du:  kanpo 
politikaren  nagusigoa,  hegemonia  mantentzeko  borrokak.    CARLOS 
I.aren LURRALDE OINORDEKOTZA
Carlos I.aren Hasierako zailtasunak:  Comunidades eta Germanías
Carlos I.aren eragin eremuak:  
• Frantziaren  kontrako  4  gerra:  hiru  arrazoi:  Italiaren  kontrola, 

setiatuaren  sentsazioa  eta  Borgoñaren  errebindikazioa.  Bicoca  eta 
Pavia.

• Turkoen kontrako gerra:  Mediterraneoan eta  Danubioko lautadetan 
turkoak gelditu.

• Alemaniako  printzeekin  gerrak:  lekuko  identitateak  inperioaren 
ideiaren  kontra,  luteranismoaren  zabalkundea.   Mühlberg  eta 
Augsburgo-ko bakeak.

Felipe II.aren inperio hispanikoa:
• Frantziarekin gerra:  San Quintin eta Cateau-Cambresis hauek XVIII. 

Mendea arte Espainiak Italian izango duen nagusigoaren adierazle.
• Dinastiaren eskubideak direla, Portugalen bereganatzea. 
• Flandesen  matxinada.  Arrazoiak:  nazio  sentimendua  eta 

calvinismoaren  zabalkundea.  Etengabeko  gerrak.  Hegoa (Arraseko 
batasuna)  fidela  mantentzen  den  neurrian,  Iparra  (Utrech-eko 
batasuna) independentzia eskuratuko du: Holanda. 

• Turkoen inperioa gelditu. Lepanto
• Ingalaterrarekin  gerra  itsasoaren  nagusigorako.  Korsuaren  gerra, 

Indien flotei erasoak, kontrabandoa. Garaiezineko armada. 
Amerikako inperioaren konkista eta zabalkundea. Encomiendak...

ESTATUAREN 
ANTOLAKETA

Errege Katolikoek sorturiko Estatuaren eredua finkatu eta hobetu:
Erreinuen federazioa: batasun dinastikoa eta autogobernua.
Gobernatzeko erakundeak:
• Aholkularitzarako  Kontseiluak  eta  Idazkariak:  polisinodial  egitura, 

Eskualdeko kontseiluak, gaikoak edo ministerioak.
• Erregeordeak, erreinuekiko harremana. Ad. Nafarroako Diputazioa
• Armada  iraunkorra,  XVI.  Mendeko  gerrarako  tresnarik  hoberena. 

Tertzioak, galerak eta galeoiak.                    
• Diplomazia, lau enbaxada iraunkorrekin.
• Ogasuna:  etengabeko  zailtasunak  kanpo  politika  dela  eta. 

Bankarrotak

XVII. Mendeko 
KRISIA

Ezinduak edo nahi ez duten monarkak, gobernuko auziak bertze batzuen 
esku utzi.                                                                                   BALIDOAK
Nagusigoaren galera eta atzerrian dekadentzia:
• Felipe III.arekin bake epea. Londoneko bakea, 12 urteko su etena.
• Felipe IV: 30 urteko gerra.  Westfalia eta Auñamendietako bakeak. 

Holandaren independentzia.
• Carlos  II:  Frantzia  hegemonikoaren  kontrako  lau  gerra.  Lurralde 

galerak: Artois, Flandes hegoaldeko hiriak, Franco Konderria.
Barne  arazoak:  Olivaresen  zentralismorako  proiektua  eta  1640.  urteko 
krisia. 
Kataluniako gerra eta Portugaleko independentzia.
Populazioaren hazkundearen geldialdia.
Erlijio auzian intolerantzia.                         MORISKOEN KANPORAKETA 

Ekoizpenerako sektoreak hondoratu:
• Prezioen iraultzaren ondorioz. Ordura arteko ezezaguna zen igoera.
• Gaztelak ogasunaren pisu gehiengoa beragan pairatu.
• Mentalitateen eragina:  gizartearen aristrokratizazioa,  odol  garbiketa 

eta lanaren mespretxu legala. Pikareska eta eskaleak.

Nafarroako eta Espainiako Hª

Mikel 




