
5. GAIA. XVIII. MENDEKO ESPAINIA: ANTZINAKO ERREGIMENA, ERREFORMISMOA 
ETA ILUSTRAZIOA

DINASTIA 
BERRIA 

EZARTZEA

Anjou-ko Feliperen izendapenak piztuko du      ONDOREGOTZA GERRA
Amaituko dena  Utrech-eko bakea
Dinastia berriarekin, aldaketa nabariak:

• Nazio arteko harremanetan Espainia bigarren mailako potentzia
• Borboitarrak  barne  auziei  garrantzi  gehiago  ematen  diote. 
Ekonomiaren egoera hobera egiten du.
• Oinarri  politiko  berriak:  absolutismoa,  zentralismoa  eta 
erreformismoa (Despotismo ilustratua) 

ESTATUAREN
ANTOLAKUTZA

BERRIA

Frantzian oinarrituriko eredua.
• Monarkia absolutua.
• Zentralizazioa  eta  erakundeen  bateratzea,  aurreko  dinastien 

bateraketarenari amaiera emanik           OIN BERRIKO DEKRETUAK
• Idazkaritzak,  kabineteetan  biltzen  diren  idazkari  arduratsuak  dira: 

Estatua eta Atzerriko gaiena, Gerra eta marina, Elizaren auzietarako 
eta justiziarena, Indiak eta Ogasuna.

• Lurraldearen  antolakuntza  berria,  probintzietan,  bakoitzaren  burua 
kapitain jenerala eta intendente bat dutelarik.

• Korrejidoreak eta Audientziak, Gaztelako erara.
• Gorte  guztiak  desagertuko  dira,  Gaztelakoak  ezik,  Espainiako 

Gorteetan bilakatzen direlarik. Ia inoiz biltzen ez direnak.
• Kontseiluak garrantzia galduko dute, Gaztelako Kontseilu Gorena ez 

bada.
• Elizaren kontrola eta menpekotasuna. Regalismoa
• Nafarroa eta Euskal probintziak euren lege eta erakunde propioekin 

jarraituko dute.

ESPAINIAKO 
ILUSTRAZIOA

• Ilustrazioaren jatorria Frantzian: arrazoian oinarrituriko pentsamendu 
joera, progresoarenganako konfiantzaz betea eta sekularizazioan.

• XVIII.  Mendeko  erdi  aldera  zabalduko  da.  Feijoo,  Moratín,  eta 
Estatuaren  laguntzaileak  izango  diren:  Campomanes,  Aranda, 
Cabarrús, Jovellanos           

• Unibertsitatean diren modernizaziorako saiakerak porrot egingo dute. 
Ilustrazioa  bertze  esparruetan  zabalduko  delarik:  Akademietan, 
Komertziorako Ganbaretan          HERRI ADISKIDEEN ELKARTEAK

• Espainiako  ilustratuek  herrialdearen  atzerapen  ekonomikoa 
hanpatuko dute eta hezkuntza zabaltzearen aldekoak izango dira.

DESPOTISMO 
ILUSTRATUA

                                                                      DESPOTISMO ILUSTRATUA
Carlos  III  erregealdiaren  hasieran  kontrako  jarrerak  izan  zituen: 
Esquilache-ren mutina.
Egoera orokorraren hobekuntza eragin  zuten berrikuntzetan nabari  da. 
Bereziki  ekonomikoetan:  Mestaren  pribilegioen  amaiera,  errege 
manufakturenak,  industriaren  protekzionismoa,  Amerikarekiko 
komertzioari  garrantzia  emanik:  komertzio  askatasuna  eta  Pribilegiatu 
Konpainien bitartez.                                                    MERKANTILISMOA
Inoiz  ez  dituzte  pribilegiatuen  interesak  ukituko:  nekazari  arazoa, 
Gaztelako zerga bakarra.                                                 

KANPO 
POLITIKA 

Austrien  garaikoa  baina  apalagoa.  Frantziarekiko  aliantzak  etengabe 
(Famili Itunak) eta Ingalaterrarekiko aurkakotasuna. Familia itunak

Nafarroako eta Espainiako Hª
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