
 

 

1.3.ERREGE KATOLIKOAK ETA AUSTRIARREN GARAIA   
 

1.3.1. ERREGE-ERREGINA KATOLIKOAK   
 

 

Errege-erregina katolikoen ezkontzak monarkiaren garai berri bati zabaldu zizkion ateak.Errege Katolikoez 

geroztik,monarkia indartu egingo da eta estatu modernoa sortuko da. 

Isabel Gaztelako oinordekoa eta Fernando Aragoikoa,1469an ezkondu ziren. Nor bere erresumaren koroa 

hartzerakoan,Gaztela eta Aragoiko erresumen batasun  dinatikoa eman zen (1479an). Batasun honek ez zuen 

batasun politikorik suposatu ordea.Hau da,aurrerantzean Gaztela eta Aragoik errege berdinak izango zituzten 

baina erresuma bakoitzak bere foruak,erakundeak (gorteak, kontseiluak), ogasun sistema, aduanak… mantendu 

zituen. 

Errege Katolikoen garaia bat dator estatu modernoen eraketa garaierekin.Testuinguru honetako erregeek 

monarkiaren eta estatuaren boterea indartu nahi izango dute.Honetarako besteak beste,aginte organo berriak 

eratzeari eta kanpo politikari espantsionistari ekingo diete.Garai honetan estatu baten indarra,honek zuen 

hedapenaren arabera eta monarken boterearen arabera neurtzen zen.Errege-erregina Katolikoen helburuetako 

bat,Europako lehen potentzia bihurtzea izango da.Honetarako,ekimen ezberdinak bultzatu zituzten: 

- Aginte organo berriak: haien boterea handitzeko eta gorteen eragina murrizteko,errege kontseilua eratuko dute 

(haiek zuzenean izendatutako ordezkariez osaturiko erakundea). Ejertzito nazionala eratu zuten halaber 

(nobleziarekiko menpekotasun edo behar militarra gaindituz). 

- Katolizismoa haien beste obsesioetako bat izan zen.Kristautasuna inposatzeko eta gizartea kontrolpean izateko 

helburuarekin  inkisizioa  eratuko  dute  eta  Gaztela  eta  Aragoitik  judutar  guztiak   kanporatuko  dituzte 

(1492an). 

- Kanpo politikari dagokionez,espantsionismoari ekingo diete, (konkista gehienak,Jainkoaren izenean eginez). 

Besteak beste, Granada (1492), Amerika (1492),Kanariar Uharteak eta Nafarroa konkistatuko dute (1512an). 
 

- Amerikaren  aurkikuntzarekin  Gaztela-Aragoiko  erresuma  Europako  lehen  potentzietako  bat  bihurtuko 

da.Amerikak ospea eta aberastasuna emango die eta merkataritza tasaren hazkundea suposatuko du. 

Amerikako merkataritzaren kontrol zorrotzerako,Sevillako kontratazio etxea sortu zuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien es sabido que en nuestros dominios existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la Santa Fe 

Católica… Los Reyes,Isabel y Fernando, Reyes de Castilla,Leon y Aragón…    Hemos decidido ordenar que todos los judíos, hombres y mujeres, 

de abandonar nuestro reino, y de nunca más volver. Con la excepción de aquellos que acepten ser bautizados, todos los demás deberán salir de 

nuestros territorios 

el 31 de julio de 1492 para no ya retornar bajo pena de muerte y confiscación de sus bienes. 

Edicto de expulsión de los judios (1 de marzo de 1492) 

(dijo el Rey Fernando) “Mi voto y el de la Reina es qe estos moros se bauticen,  y si ellos fuesen cristianos lo serán sus hijos o sus nietos”. Así 

se hizo, que los bautizaron  a todos y poníanse a los hombres Fernando y a las mujeres Isabel, por los Reyes… 

 

Relato de un dominico de los bautismo forzosos (siglo XV) 
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Texto insertado



 

 

1.3.2. AUSTRIARRAK   
 

Errege Katolikoen oinordekotza haien biloba  Carlos  I.ak  hartu zuen.Hau,Juana Eroa eta 

Felipe Ederraren semea zen eta beraz, Errege Katolikoen eta Austriako enperadorearen biloba. 

Orduko Europako dinastia boteretsuenen senide izateagatik,izugarrizko oinordekotza jaso zuen. 

Amarengandik Errege Katolikoen lurrak: koroa (Aragoi,Katalunia,Valentzia, Mediterraneoko irlak 

eta Italiako lurrak) eta Gaztelako koroa (Gaztela, Nafarroa eta Amerika). Aitaren partetik bere aiton 

amonen lur eta tituluak jaso zituen. Alegia,Maximiliano Austriako Enperadorearen lurrak eta titulua 

eta Maria Borgoñakoaren lurrak (Herbehereak eta Konderri Frankoa). Arazo ezberdin anitz zirela 

eta, bere lurraldeak semea (Felipe II) eta anaiaren artean banatu zituen, 
 

 
 

Carlos I.arekin beraz,Austriako dinastiaren garaia hasi zen (1701.urtera arte Espainiako 

monarkia agindu zuen dinastiaren garaia).Bi epe orokor bereiz daitezke: 

- Austriar Handiak (XVI): konkisten garaia izan zen. Epealdi loratua kontsideratzen da. 2 
 

- Austriar Txikiak (XVII): krisi ekonomiko eta politikoaren garaia izan zen.Lurralde asko galdu 

zen eta erregeek maiz ordezkarien esku utzi zuten agintea (balidoak  deituak) 
 

Bai kanpo nola barne politikan,Errege katolikoen ildoa jarraitu zuten. Austriarrentzat ere, 

kristautasunaren inposizioa obsesioa izango da eta Jainkoaren izenean, gerra asko burutuko 

dituzte (Otomandarren kontra, protestanteen kontra…). Moriskoak ere kanporatuko dituzte 

(moriskoak,Granadako konkistaz geroztik Penintsulan bizi ziren musulmanak ziren). 

Austriarren azken erregea,Carlos II.a,oinordekorik gabe hil zen.Testamentuan Frantziako 

Borbon  bati (Felipe V.ari) utzi zion koroa eta honek,gerra piztu zuen (Oinordekotza gerra) Izan 

ere,Austriarrek koroa haiei zegokiela defendatu zuten.Gerra Borbonek irabazi zuten eta harez 

geroztik,haien dinastiari hasiera eman zitzaion (gaur arte mantendu dena). 
 
 

2 Austriar Txikien garaiko artea:Errenazimendua. Austriar Handien arte-literatura:Barrokoa (urrezko garaia)




