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ESQUEMA 
1. Os Reis Católicos: 

a. Unión dinástica de Castela e Aragón. 
b. Reorganización do Estado. 
c. Política relixiosa. 
d. Conquista de Granada 
e. Descuberta de América. 
f. Incorporación de Navarra: 
g. Relacións con Portugal. 

2. Auxe do Imperio no século XVI:  
2.1. Dominios de Carlos I e de Filipe II. 
2.2. Modelo político dos Austrias. 
2.3. Conflitos: internos, relixiosos e exteriores;  
2.4. Exploración e colonización de América e do Pacifico 
2.5. Política económica. 

3. Crise e decadencia do Imperio no século XVII:  
3.1. Os validos. 
3.2. Expulsión dos mouriscos. 
3.3. Proxectos de reforma de Olivares. 
3.4. Guerra dos Trinta Anos e perda da hexemonía en Europa en favor            

de Francia. 
3.5. Rebelións de Cataluña e Portugal en 1640. 
3.6. Carlos II e o problema sucesorio. 
3.7. Crise demográfica e económica.   
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OBXECTIVOS 
● Define o concepto de unión dinástica aplicado a Castela e Aragón en            

tempos dos Reis Católicos e describe as características do novo Estado. 
● Explica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes de 1492. 
● Analiza as relacións dos Reis Católicos con Portugal e os obxectivos que            

perseguían. 
● Compara os imperios territoriais de Carlos I e de Filipe II, e explica os              

problemas que provocaron. 
● Explica a expansión colonial en América e no Pacífico durante o século            

XVI. 
● Analiza a política respecto a América no século XVI e as súas            

consecuencias para España, Europa e a poboación americana. 
● Describe a práctica do valemento e os seus efectos na crise da monarquía. 
● Explica os principais proxectos de reforma do Conde Duque de Olivares. 
● Analiza as causas da guerra dos Trinta Anos e as súas consecuencias para             

a monarquía hispánica e para Europa. 
● Compara e comenta as rebelións de Cataluña e Portugal de 1640. 
● Explica os principais factores da crise demográfica e económica do          

século XVII, e as súas consecuencias. 
● Representa unha liña do tempo desde 1474 ata 1700, e sitúa nela os             

principais acontecementos históricos. 
● Procura información de interese (en libros e internet) e elabora unha           

breve exposición sobre os seguintes pintores do Século de Ouro español:           
El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez e Murillo. 
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Neste tema imos abordar un período crave na configuración da España actual,            
no que saímos da Idade Media e entramos, sen esgotala, na Idade Moderna.             
Iremos desde 1469 a 1700, case dous séculos e medio de historia nos que se               
fragua a unidade política dos antigos reinos medievais peninsulares, e nos que,            
nalgúns momentos, toda a Península Ibérica volve estar sometida a un mesmo            
poder político, como a antiga Hispania romana. 
 

1. OS REIS CATÓLICOS 

 
Os Reis Católicos sentaron as bases dun modelo de Estado no que un             

mesmo soberano gobernaba territorios ben diferenciados, mantendo cada un as          
súas propias leis, institucións e personalidade. Este sistema estendeuse a partir           
de Carlos I a unha gran cantidade de territorios europeos, americanos, africanos            
e asiáticos gobernados pola Casa de Austria, e que tiveron na antiga Castela o              
seu centro de referencia. É por iso que, visto desde fóra, este enorme imperio              
territorial terminou identificándose con España, e coñecéndose como Imperio         
Hispánico ou español. 

Pero ás veces as palabras encerran trampas, porque en ningún momento           
desta etapa da nosa historia existiu un Estado que podamos chamar           
España, nin se pode considerar que España dominase o mundo, como outrora            
dicíase. A mellor maneira de entender este imperio é consideralo como un            
patrimonio persoal dunha dinastía que chegou a gobernar todo o territorio da            
Península Ibérica e moitos outros territorios. Pero esta dinastía non conseguiu,           
talvez porque nin sequera tentouno, dar o paso para construír un Estado            
unificado no que todos os seus súbditos estivesen suxeitos ás mesmas leis. 

A. Unión dinástica de Castela e Aragón. 
En 1469 contraeron matrimonio en Valladolid Isabel de Castela e Fernando de            
Aragón, ambos de apelido Trastámara, xa que eran primos. Polo tanto, existía            
entre eles un parentesco que facía necesaria unha dispensa do Papa para que o              
matrimonio fose válido. Ambos casaron en segredo e sen a dispensa, xa que o              
facían en contra da vontade do rei de Castela Henrique IV.  
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Nese momento, con 18 e 17 anos respectivamente, eran herdeiros dos           
dous principais reinos da Península Ibérica, e a súa ligazón prognosticaba un            
importante xiro na política peninsular pola posibilidade de concentrar un          
importante poder militar e territorial nas súas mans. 

 
Tras morrer Henrique IV (1474) estalou a guerra civil en Castela.           

Enfrontáronse Isabel de Castela, irmá de Henrique e que contaba co apoio de             
Aragón, e a presunta filla deste, Xoana "a Beltranexa", apoiada por Portugal. O             
conflito que culminou coa batalla de Toro en 1476 e a paz de Alcaçovas con               
Portugal en 1479. Isabel I era recoñecida como raiña de Castela. Ese mesmo ano              
Fernando I era coroado rei de Aragón.  
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O matrimonio de Fernando e Isabel non supuxo a creación dun Estado            
unificado, senón a unión dinástica dun conxunto de territorios ben diferenciados           
que pasaron a estar gobernados por Isabel e Fernando.  

Estes asinaran uns acordos matrimoniais nos que deixaron sentadas as          
bases do seu goberno conxunto: 

● Isabel sería soberana en Castela e Fernando o seu consorte 
● Fernando sería soberano en Aragón e Isabel a súa consorte.  
● Ambos serían conxuntamente soberanos e compartirían a toma de         

decisións e a dirección efectiva dos asuntos de cada reino.  
● Os reinos manterían as súas propias leis e costumes, a súa moeda,            

lingua e mesmo aduanas para o tráfico de mercadorías. 
● Reuniríanse por separado as Cortes de cada reino, debendo         

lexislarse de forma individual para cada territorio.  
En resumo, a unión dinástica significaba unha especie de alianza entre dous            
Estados que se ían a apoiar mutuamente en todo o que fose necesario, pero que               
non ían fundirse nunha mesma estrutura estatal.  

 

TERRITORIOS DAS  COROAS 

CASTELA ARAGÓN 

Reino de Galicia 
Principado de Asturias 
Reino de León 
Reino de Castela 
Señorío de Biscaia 
Reino de Toledo 
Señorío de Molina 
Reino de Murcia 
Reino de Córdoba 
Reino de Xaén 
Reino de Sevilla 
Reino de Selecta 
Ceuta e Melilla 
Reino de Canarias 
Vicerreinado das Indias (1492 - 1537) 

Reino de Aragón 
Reino de Valencia 
Principado de Xirona 
Reino de Mallorca 
Reino de Cerdeña 
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Titulación dos Reis Católicos 

“Platicouse así mesmo no Consello do Rei e da Raíña como se debían             

intitular; e como queira que os votos dalgúns do seu consello eran que se              

intitulasen "reis e señores de España," pois sucedendo naqueles Reinos do rei            

de Aragón eran señores de toda a maior parte dela, pero determinaron de             

non o facer, e intituláronse en todas as súas cartas desta maneira: "Don             

Fernando e dona Isabel, pola gracia de Deus, rei e raíña de Castela, de León,               

de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de             

Sevilla, de Sardeña, de Córdoba, de Córsega, de Murcia, de Xaén, do            

Algarve, do Algezira, de Xibraltar, condes e condesa de Barcelona, señores           

de Biscaia e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellón              

e de Cerdaña, marqueses de Oristán e de Gociano.” 

Hernando del Pulgar, Crónica dos Reis Católicos. 1490. 

 
Que esta fórmula de goberno foi efectiva demóstrao o feito de que en             

pouco tempo a monarquía de Isabel e Fernando converteuse na maior potencia            
de Europa occidental, e iso que tivo que liquidar importantes problemas internos            
en cada un dos seus respectivos reinos peninsulares e enfrontarse a poderosos            
inimigos externos, como Portugal e Francia. 
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B. Reorganización do Estado. 
Os Reis Católicos estableceron as bases do Estado Moderno e da           

monarquía autoritaria.  
Poder real: 
Existían dúas concepcións diferentes do poder real: 

★ Concepción autoritaria: O poder do rei procede de Deus (Gratia          
Deo) e, polo tanto, o rei dispón de poder supremo sen mais            
limitacións que o cumprimento das leis divinas. Esta forma de          
entender o poder funcionaba en Castela. 

★ Concepción Pactista: recoñece a orixe divina do poder pero matiza          
que a autoridade dos reis procede e está limitada pola comunidade           
sobre a que reina. O rei goberna en virtude dun pacto baseado no             
previo respecto das leis, foros e privilexios. Na Coroa de Aragón,           
no reino de Navarra e nos Señoríos Vascos a autoridade real estivo            
limitada, tanto pola barreira legal que significaron os foros como          
polas institucións encargadas do seu valemento (Cortes,       
Deputacións, Xuntas).  

 
Institucións: As institucións de goberno eran:  

★ Consellos: Eran organismos especializados que asesoraban ao rei.        
Hai varias formas de dividir os consellos. A máis común ou usada            
é a separación en Consellos Territoriais e Consellos Temáticos. 

○ Consellos Territoriais: 
■ Consello de Castela: Creado polos Reis Católicos no        

1480. Encargábase principalmente de administrar a      
xustiza, goberno e administración da Coroa de       
Castela. 

■ Consello de Aragón: Creado en 1494. Actúa dentro de         
Aragón, Cataluña, Valencia e Mallorca dentro da       
península e de Nápoles, Sicilia e Sardeña en Europa.         
Encárgase do goberno a administración e os       
problemas de xurisprudencia entre a coroa e os foros. 
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○ Consellos Temáticos: 
■ Consello de Inquisición: este consello non dependía       

da monarquía nin do rei, senón directamente do        
papado e da Santa Sé. Aínda que na súa finalidade          
beneficiase a ambos os xa que mantiña unidos aos         
territorios coa exaltación da supremacía relixiosa. O       
seu máximo representante era o Máximo Inquisidor. 

■ Consello de Ordes: a súa función era a administración         
da xustiza para os cabaleiros das ordes, así como o          
nomeamento da mesma. 

★ Os secretarios: letrados de confianza dos reis.  
★ Os Vicerreis: representantes do soberano nun territorio no que os          

Reis non estaban presentes.  
★ As Cortes: Foron, dende finais do século XII, unhas asembleas          

políticas onde acudían os representantes do reino convocados polo         
rei. Chamados a titulo persoal (clérigos ou nobres) ou elixidos          
entre os grupos dirixentes de determinadas cidades, estes        
representantes agrupábanse por brazos ou estados (brazo       
eclesiástico, brazo nobiliario ou militar) (en Aragón dividido en         
ricoshomes e cabaleiros). Cada un deles non so defendían os          
intereses do grupo social ao que pertencían, senón que tamén se           
atribúen a representación das terras e homes que estaban baixo a           
súa xurisdición.  

○ Na Coroa de Castela, dende o século XIV, so existiron unhas           
Cortes conxuntas para todo os reinos (agás para o Reino de           
Navarra, que tiña as súas propias). Estas Cortes eran pouco          
convocadas, xuraban aos herdeiros ao trono e concedían        
subsidios extraordinarios. 

○ Na Coroa de Aragón cada reino tiña Cortes propias (agás o           
reino de Mallorca). Para vixiar o cumprimento do acordado         
nas Cortes xurdiron certos organismos permanentes como a        
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Generalitat de Cataluña, a Deputación Xeneral de Aragón ou         
a Deputación do Reino de Valencia. 

★ Os corrixidores: delegados dos reis nas cidades castelás para o seu           
control.  

★ As chancelerías ou audiencias para a administración de xustiza. 
Outros organismos: Para reprimir a herexía e salvagardar a ortodoxia          

cristiá estableceron a Inquisición ou tribunal do Santo Oficio (1478), que           
vixiaba aos xudeus conversos. Para acabar coa bandidaxe no campo crearon a            
Santa Irmandade (1476).  

 
 

 
C. Política relixiosa. 

Xunto ao afán dos Reis Católicos de estender o seu dominio a todos os reinos da                
península Ibérica, o seu reinado caracterizouse pola unificación relixiosa en          
torno ao catolicismo. Para elo adoptáronse tres medidas: 

● Creación do tribunal da Inquisición, cuxo fin era perseguir aos falsos           
conversos ao cristianismo. Este tribunal foi común a todos os reinos dos            
Reis Católicos e estaba controlado por estes, polo que tamén se converteu            
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nun instrumento de control político, tal e como se manifestará nas           
revoltas que causou na Coroa de Aragón. 

● A outra gran medida foi a expulsión dos xudeus en 1492. Os xudeus             
expulsados dirixíronse a diferentes lugares: Portugal, norte de África ou o           
Mediterráneo oriental foron algúns dos seus destinos. A parte da perda           
demográfica (uns 150.000 xudeus foron expulsados de Castela e uns          
30.000 de Aragón), as consecuencias tamén foron graves para as          
actividades relacionadas coa actividade comercial e financeira. 

● Os mudéxares (musulmáns que vivían en terras cristiás) tamén sufriron          
fortes presións para que abandonarán a súa relixión e os seus costumes. A             
sublevación dos musulmáns de Granada en 1499 trouxo como         
consecuencia un decreto polo que se lles obrigaba a converterse ao           
cristianismo ou, en caso contrario, ser expulsados. A maioría converteuse          
ao cristianismo pero sen ningunha convicción; este grupo recibiu o nome           
de mouriscos. 

D. Conquista de Granada 
A guerra, iniciada en 1482, estivo marcada polo poderío militar cristián e            

polas desavinzas internas no reino musulmán. Tivo os seus principais momentos           
nas conquistas de Rolda (1485) e Málaga (1486). O sitio final da cidade de              
Granada, de abril do 1491 a xaneiro de 1492, culminou coa firma das             
Capitulacións de Granada. Nestas o rei Boabdil renunciou á soberanía nazarí do            
Reino de Granada a favor dos monarcas cristiáns, quen garantiu unha serie de             
dereitos aos musulmáns, incluída a tolerancia relixiosa e o seu xusto tratamento            
en compensación por unha rendición incondicional e capitulación. 

Na conquista de Granada, as forzas castelás levaron o peso das           
operacións terrestres, unida a nobreza castelá nun ideal común de cruzada e            
reconquista, co lóxico apoio do clero e o liderado da raíña Isabel. O rei              
Fernando e a Coroa de Aragón foron os encargados de colaborar navalmente,            
ademais de achegar expertos artilleiros que foron clave para render os           
numerosos recintos amurallados que constituían as posicións musulmás no reino          
nazarí. Ademais, a Coroa de Aragón proporcionou ao exército castelán o           
músculo financeiro necesario para tal empresa. 
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Son múltiples os aspectos que nos mostran a importancia desta guerra           
para o reinado de Isabel de Castela e Fernando de Aragón. 

No que se refire ao reino de Castela, a conquista de Granada ratificou a              
vitoria de Isabel e Fernando no conflito de sucesión e asegurou a súa posición              
fronte á nobreza, á que conseguiron facer participar de forma masiva na guerra.             
A guerra de Granada foi clave para desenvolver o sistema fiscal e a capacidade              
militar castelá e significou un momento clave na forxa do estado castelán            
moderno. 

Na política internacional, a conquista do último reduto político do Al           
Andalus significou asegurar o flanco mediterráneo da Monarquía ante o empuxe           
turco que en 1480 atacara Otranto, no sur de Italia; así mesmo, a toma de               
Granada deixou aos Reis Católicos as mans libres para encarar con forza outras             
frontes da súa política exterior, especialmente a súa rivalidade con Francia no            
Rosellón, Italia e Navarra. 

Finalmente, a guerra e a conquista de Granada serviu para reforzar o            
prestixio dos novos monarcas.  

Por esta conquista, o papa Alexandre VI recoñeceu a Isabel e Fernando            
co título de Reis Católicos en 1496, sentando as bases do Imperio Español, que              
duraría 400 anos e sería o primeiro Imperio Universal da historia. 

E. Descuberta de América. 
Desde comezos do século XV, portugueses e casteláns iniciaran un          

intento de chegar a Oriente (as Indias), provedor de especias e de produtos de              
gran valor, mediante un camiño alternativo ás rutas tradicionais do          
Mediterráneo oriental. Froito destas expedicións foi a conquista castelá das illas           
Canarias, que comezou en 1402 pola illa de Lanzarote e concluíu en 1496 coa              
conquista de Tenerife. 

As crecentes dificultades do Imperio Bizantino, que finalmente caería coa          
toma polos turcos de Constantinopla en 1453, forzaron aos europeos occidentais           
a buscar rutas alternativas a Asia.  

A finais do século XV parecía claro que os portugueses adiantáronse aos             
casteláns na conquista da ruta das especias e dos metais preciosos, grazas ao             
dominio que xa exercían sobre a costa occidental africana. Neste momento,           
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Cristóbal Colón, que estivera ás ordes do rei de Portugal, ofreceu aos Reis             
Católicos o proxecto de chegar ás Indias seguindo unha ruta cara ao oeste en              
lugar de ir bordeando todo o continente africano. Para poñer en práctica o seu              
proxecto, Colón partía da idea da esfericidade da Terra, cuestión controvertida           
na época.  

O 3 de agosto de 1492 Colón iniciou a súa viaxe saíndo do porto de Palos                
de la Frontera en Huelva. A expedición de Colón chegou o 12 de outubro de               
1492 ás Antillas. O 5 de decembro de 1492 Colón chegou á illa da Española,               
actualmente dividida en dous países, Haití e República Dominicana, e          
estableceu alí a primeira colonia europea no novo mundo.  

Posteriormente en diversas viaxes, os españois foron explorando e         
establecendo pequenas colonias, primeiro no arquipélago das Antillas, despois         
en Terra Firme, é dicir, no continente americano. 

Moi pronto xurdiu a polémica con Portugal, a outra potencia          
expansionista do período, sobre o dereito de cada Coroa para expandirse cara ao             
occidente. Os Reis Católicos proclamaron os seus dereitos sobre as novas terras,            
pero tras a intervención arbitral do Papa (Bula Inter Caetera en 1493), ambas             
Coroas chegaron finalmente a un acordo. Polo Tratado de Tordesillas (1494),           
España e Portugal dividíanse o mundo. Todas as terras situadas trescentas           
leguas ao oeste do arquipélago de Cabo Verde serían conquistadas por Castela,            
mentres que os territorios ao leste desa liña poderían ser colonizados por            
Portugal. Este acordo lexitimou a colonización portuguesa en Brasil. 

Os dous momentos máis importantes no proceso de conquista foron a           
invasión do imperio azteca, no actual México, por Hernán Cortes entre 1519 e             
1521, e a do imperio incaico do Perú por Francisco Pizarro en 1532-1533. 

O obxectivo dos colonizadores españois foi desde un principio a          
explotación económica do territorio conquistado e a cristianización dos indios. 

F. Incorporación de Navarra. 
O reino de Navarra oscilou durante a Baixa Idade Media entre a            

influencia francesa, a máis predominante, e as ambicións das coroas aragonesa e            
castelá. A partir de 1451, a guerra civil entre dúas faccións nobiliares: os             
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agramonteses e beamonteses agravou a debilidade dun reino que fora duramente           
golpeado pola crise económica e as epidemias. 

Fernando de Aragón, o Rei Católico, intensificou as súas inxerencias en           
Navarra apoiándose no bando beamontés a pesar de que este bando fora            
derrotado na guerra civil navarra. Os agramonteses buscaron o apoio de Francia            
e isto foi considerado por Fernando o Católico como un acto hostil. 

A invasión tivo lugar en 1512. A pesar da resistencia da facción navarra             
aliada a Francia, a anexión consolidouse. En 1513, as Cortes de Navarra,            
convocadas en Pamplona, só coa asistencia de beamonteses, nomearon a          
Fernando o Católico rei de Navarra. O 7 de xullo de 1515 as Cortes de Castela                
en Burgos anexionaron o Reino de Navarra ao de Castela. O novo rei             
comprometeuse a respectar os foros do reino e así foi durante séculos: a pesar              
da súa anexión á coroa de Castela, Navarra conservou o seu propio ordenamento             
xurídico, as súas institucións e a súa autonomía. 

G. Relacións con Portugal. 
Os Reis Católicos utilizaron a política matrimonial de forma sistemática          

como un instrumento da política exterior con Portugal: 
● En 1490, casaron á súa filla Isabel co príncipe Afonso de Portugal, fillo             

primoxénito do rei Juan II. 
● A morte de Afonso en 1491 e a do rei Juan II en 1495 deixaron como                

herdeiro ao irmán do monarca, Manuel o Afortunado. En 1497, Manuel           
casou con Isabel, viúva do anterior rei, Afonso. 

● Isabel morreu en 1498 no parto do seu fillo Miguel, quen morreu dous             
anos máis tarde. De novo, a diplomacia matrimonial funcionou e a infanta            
María, filla tamén dos Reis Católicos, ocupou o seu lugar como esposa de             
Manuel. 
A pesar de que esta política matrimonial non deu resultado inmediato,           

posteriormente en virtude desta complexa rede de relacións familiares, Filipe II           
reclamou con éxito en 1580 o trono de Portugal, ao morrer sen descendencia o              
rei Sebastián. 
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2. AUXE DO IMPERIO NO SÉCULO XVI 
 

A. Dominios de Carlos I e de Filipe II. 

 
Con Carlos I entronizase en España a dinastía austríaca dos Habsburgo,       

converténdose o noso país no eixo da política mundial. 
De Isabel e Fernando, os seus avós maternos, recibe a herdanza           

hispánica coas Canarias, as posesións en Italia (Sardeña, Sicilia e Nápoles) e a             
parte americana que se ampliará neste reinado con conquistas dende México ata            
o sur do continente. 

De María de Borgoña, a súa avoa paterna, recibe os territorios dos            
Países Baixos e o Franco Condado. 

De Maximiliano de Austria, o seu avó paterno, as posesións austriacas.           
Ademais, en 1519, Carlos I é elixido emperador de Alemaña sucedendo ao seu             
avó Maximiliano. 
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B. Modelo político dos Austrias. 
No ano 1517 establécese en España unha nova dinastía, a dinastía dos            

Hamburgo ou Austrias que comprende os reinados de Carlos I (V de Alemaña)             
(1517-1556) e do seu fillo Filipe II (1556-1598). 

No século XVI a monarquía hispánica apoiábase na unión das dúas           
coroas: Castela e Aragón, agora ben, mentres que en Castela predominaba o            
autoritarismo rexio e a centralización, na coroa de Aragón cada reino mantiña a             
súa propia autonomía. A pesar destas diverxencias a monarquía fortaleceu a súa            
autoridade e a centralización do poder seguindo o modelo do resto das            
monarquías europeas da época. 

Para asegurar os seus obxectivos políticos os Austrias perfeccionaron e          
adaptaron os instrumentos creados baixo o reinado dos Reis Católicos.          
Necesitaron crear novos órganos de goberno e de xustiza, un exército           
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permanente, un corpo de funcionarios profesionais ao servizo do novo estado e            
unha facenda capaz de manter ese custoso aparello de burocracia.  

Este novo modelo de Estado obriga a fixar os principais órganos de            
goberno na corte. Nin os Reis Católicos nin Carlos I tiveron unha residencia             
fixa pero coa chegada ao trono de Filipe II Madrid converteuse na capital da              
monarquía española (1560).  

● O réxime de consellos: Nos territorios españois do imperio de Carlos I e             
Filipe II estiveron rexidos por un conxunto de consellos que asesoraban           
aos monarcas. 

○ O consello de Estado: Creouse en tempos de Carlos I como un            
órgano consultivo para asesorar a política exterior. Tiña como         
funcións principais os asuntos relativos á paz e á guerra, os           
movementos das embaixadas e os matrimonios reais, compoñíano        
dez membros case todos da alta nobreza e o alto clero. Todo o             
réxime de consellos estaba coordinado por este consello de Estado          
que era un órgano común a todo o imperio. 

○ Os consellos territoriais: Eran os responsables da xestión dos         
distintos territorios da monarquía. Os máis importantes eran: 

■ O Consello de Castela: era o organismo fundamental da         
administración castelá, entre as súas competencias estaba a        
supervisión das audiencias e o fomento das actividades        
comerciais e artesanais. 

■ O Consello de Aragón: establécese a finais do século XV,          
asesoraba ao monarca nas súas relacións cos reinos da coroa          
de Aragón incluíndo a Sicilia e a Sardeña, estes reinos          
gobernábanse mediante vicerreis nomeados pola coroa. 

■ O Consello de Indias: creouse no ano 1574 e ocupábase do           
goberno e administración do territorios americanos, tiña       
funcións lexislativas e xudiciais. 

○ Os consellos temáticos: Os máis importantes eran: 
■ O Consello da Inquisición creado polos reis católicos co fin          

de vixiar aos xudeu-conversos. Co rei Carlos I a Inquisición          
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moderou a súa actividade pero intensificouna en tempos de         
Filipe II. Á fronte do consello estaba o inquisidor xeral,          
nomeado polo Papa a proposta do rei. 

■ O Consello de facenda cuxa función era organizar os         
ingresos e gastos da monarquía, é dicir, o orzamento. Os          
seus primeiros cargos recaeron en súbditos flamencos. 

■ Outros consellos foron o de guerra e ordenes militares. 
● Os vicerreinados: Ao residir os reis en Castela e sobre todo, despois de             

que Filipe II fixase a súa residencia en Madrid, fíxose necesario que o             
monarca tivese un representante en cada un dos reinos do seu estado que             
fixesen as súas funcións, así van nomeando vicerreis en cada reino da            
coroa de Aragón, en Nápoles , en América e en Portugal. 

● As audiencias ou chancelerías: Segue a estrutura dada polos Reis          
Católicos pero aumenta o seu número, ademais de Valladolid e Granada           
van xurdindo na Coruña, Sevilla, Canarias, América e en cada reino da            
coroa de Aragón. Por encima de todas elas estaba o consello real de             
Castela que actuaba como tribunal superior de xustiza e nomeaba aos           
membros deses altos tribunais ou audiencias. 

● O Exército permanente: Aínda que se formou a finais do século XV cos             
Reis Católicos, con todo, cos Austrias converteuse no mellor instrumento          
da súa autoridade e na peza básica para manter a súa hexemonía en             
Europa durante o século XVI 

○ Os terzos: Eran a base do exército dos Austrias, creáronse a partir            
do ano 1534 para defender os dominios de Italia e de Flandres.            
Eran unha unidade de combate que contaba con infantería,         
cabalería e artillería. Pero o elemento esencial era a infantería que           
foi desprazando á cabalería como unidade de combate. 

○ A escuadra ou mariña de guerra: Estaba formada por barcos de           
remos (galeras) que tiñan as súas bases no mediterráneo e polos           
galeóns (barcos de vela moi veloces, aptos para a navegación polo           
atlántico e para a loita a distancia grazas á súa artillería) eran moi             
importantes para a frota de Indias á que daban protección nas súas            
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viaxes. A escuadra mantivo o dominio no mar durante         
practicamente todo o século XVI. 

● O aparello burocrático: Para que toda esta estrutura de poder funcionase           
correctamente foi imprescindible que crecese o número de funcionarios         
que traballaban para a monarquía. Os cargos máis importantes recaeron          
en membros da alta nobreza ou do clero aínda que algúns cargos foron             
desempeñados por membros da pequena nobreza ou da alta burguesía          
fieis ao monarca. A nova administración multiplicou o número de cargos           
burocráticos, non sempre ben pagados ata o punto de que en ocasións os             
cargos foron obxecto de venda por parte dos propios monarcas,          
angustiados pola necesidade económica de diñeiro. Entre os funcionarios         
reais de menor categoría pero de gran utilidade para os austrias           
destacaban os Corrixidores en Castela e os Bailes (batles) e os Vegueres            
na coroa de Aragón que eran funcionarios con funcións administrativas,          
financeiras e xudiciais, eran os transmisores das decisións da corte aos           
municipios. 

● A diplomacia: A intensa política exterior dos austrias así como a           
necesidade de buscar equilibrios en moitas frontes obrigou á monarquía          
para manter embaixadores permanentes nas principais capitais europeas:        
Roma, París, Londres e Viena. 

C. Conflitos:  
Reinado de Carlos I 

Conflitos internos 
● As Comunidades: Cando Carlos I inicia o seu reinado en España (1516)            

causou unha pésima sensación entre a poboación castelá. Educado na          
corte flamenca viña rodeado de conselleiros flamencos que se repartiron          
os mellores cargos e sacaban riquezas de España.  
Nas Cortes de Valladolid (1518), os procuradores das cidades         
aproveitaron a ocasión para protestar contra a explotación de Castela por           
parte dos estranxeiros e esixiron do rei que non lles outorgase cargos e             
que prohibise a saída de ouro e prata do reino.  
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Ante a súa elección como emperador (1519), Carlos estaba desexoso de           
marchar a Alemaña para recibir a investidura imperial. En maio de 1520            
parte Carlos, deixando de rexente ao cardeal Adrián de Utrecht. A finais            
dese mes comezaba a revolta das comunidades. O afastamento do rei, o            
incumprimento de promesas, o temor para verse inmerso nunha política          
onde os intereses de Castela quedasen diluídos... influíron nun         
movemento de insurrección dirixido por importantes cidades do interior         
de Castela como Toledo, Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid,        
Zamora… Nelas xurdiron comunas ou comunidades, é dicir, gobernos         
municipais que se organizan en réxime de autogoberno, expulsan ás          
autoridades do rei e promoven a discusión aberta entre os veciños. 
Para dar unidade ao movemento, representantes das cidades formaron a          
Xunta Santa de Ávila e elaboraron un programa onde quedaban recollidas           
as súas peticións. En síntese, reivindicábase unha forma de gobernar que           
tivese en conta as peticións do reino, expresadas nas Cortes de Castela, e             
unha política económica de signo proteccionista, que tivese en conta os           
intereses da burguesía urbana e dos centros téxtil do interior de Castela. 
A aristocracia, que inicialmente se mantivo á marxe, apoiou con decisión           
á Coroa cando, desde finais de 1520, empezaron a producirse          
insurreccións campesiñas que poñían en perigo os dereitos señoriais. O          
medo á revolución social puxo á aristocracia ao servizo do Consello de            
Rexencia. 
O 23 de abril de 1521 os dous exércitos, o real e o comuneiro, atopáronse               
nas proximidades de Villalar. Derrotados os comuneiros, os seus tres          
xefes Padilla, Bravo e Maldonado foron capturados. Ao día seguinte          
foron xulgados e decapitados na praza de Villalar. Coa vitoria real           
poñíase fin ao proxecto de creación dunha monarquía que tivese en conta            
o poder do reino representado nas Cortes. En adiante ningunha barreira           
opoñerase en Castela á consolidación do poder da Monarquía. 

● As Xermanías:  De xeito simultáneo ao movemento comuneiro estalaron      
as xermanías en Valencia e Mallorca. Trátase dunha revolta antiseñorial          
protagonizada polos artesáns e as clases populares contra o poder da           
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aristocracia, que ocupaba os cargos municipais aplicando unha política a          
favor dos seus intereses. 
Os axermanados (agermanats = irmandados) fixéronse co control da         
cidade de Valencia (1519) e comarca, dando ao movemento un forte           
matiz antiseñorial e antinobiliario. En 1521 - 1522, as tropas reais           
restablecían a situación en Valencia e a súa comarca, e, en 1523, en             
Mallorca. 
Conflitos externos: O proxecto de Carlos I era lograr a unión dos            
Estados cristiáns europeos para defender a cristiandade contra os turcos,          
que avanzaban rapidamente polo sueste europeo. 
Con todo, o seu proxecto de unidade cristiá, non se poderá levar a cabo              
porque o emperador terá que enfrontarse a outros problemas como:  

● As guerras contra Francia: O rei de Francia, Francisco I, está           
molesto  polo  poder  de Carlos I cuxas posesións rodean a Francia.      
Francisco I inicia a guerra ordenando a invasión de Navarra (1521).           
Carlos I responde coa invasión do ducado de Milán, que desde           
1515 ocupaba Francia, territorio de importancia estratéxica para        
Carlos I, pois a través del podía comunicar a súa herdanza do norte             
coa do sur.  
A primeira guerra contra Francia pérdea Francisco I, que é          
derrotado en 1525 na batalla de Pavía. Asínase a paz de Madrid            
(1526), pola que Francia perde Milán, pero despois o rei francés           
non a recoñeceu e volveu estalar a guerra. Neste novo conflito, o            
papa Clemente VII púxose á beira de Francia e as tropas imperiais,            
por este motivo, atacaron á cidade de Roma dando lugar a un            
lamentable saqueo da cidade (saqueo de Roma,1527). A guerra         
terminou en 1529 manténdose a hexemonía española en Italia. 

● A actuación dos piratas berberiscos : Estes, desde as súas prazas          
norteafricanas no Mediterráneo occidental increpaban ás forzas       
cristiás. A súa solución pasaba por ocupar ou neutralizar estas          
prazas. En 1535 atácase con éxito a praza de Tunes. Con todo, en             
1541, fracásase en Alxer, principal centro berberisco. Francia        
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aproveitou esta derrota para renovar as hostilidades contra Carlos I.          
A guerra finaliza coa paz de Crepy. 

Conflitos relixiosos: Carlos I inicia o seu reinado enfrontándose ao          
problema protestante.  
Martín Lutero inicia a reforma da igrexa en Alemaña. É o que se coñece              
co nome de protestantismo ou reforma luterana. Carlos I enfrontouse          
militarmente aos príncipes protestantes alemáns (Liga de Smalkalda).        
Unha parte deles, en efecto, aproveitara a aparición do protestantismo          
para facerse fortes fronte ao Emperador. Acabaron sendo derrotados na      
batalla de Mühlberg (1547). Con todo en Alemaña terminou asinándose          
a paz de Augsburgo en 1555 pola que se recoñecía a división relixiosa de    
Alemaña entre protestantes e católicos. Cada príncipe ou autoridade en          
Alemaña podía establecer libremente unha das dúas relixións no seu          
territorio. 
Carlos I abdicou en 1556 en Bruxelas dividindo a súa herdanza, a casa de       

Austria,en dúas ramas: a española, na que lle sucede o seu fillo Filipe II, e, a                
alemá, co título imperial, para o irmán de Carlos I, Fernando I. Trala súa              
abdicación volveu a España, instalándose nunhas estancias construídas para el          
no mosteiro de Yuste (Cáceres). Alí morreu en 1558. 
Reinado de Filipe II 

Conflitos internos: Entre eles destacan: 
● Os procesos contra os protestantes , poucos en número, pero destacados,          

a Inquisición acabou cos dous focos importantes de protestantes, en          
Sevilla e Valladolid, con dous autos de fe en cada cidade (1558 - 1560). 

● A rebelión dos mouriscos granadinos (1568 - mediados de 1571) por mor            
da pragmática de 1567 en contra dos seus costumes e formas de vida. Os              
mouriscos responderon iniciando un levantamento nas Alpujarras. Tras        
unha forte resistencia foron vencidos militarmente por don Juan de          
Austria, medio irmán do rei. Terminada a sublevación, o rei ordenou a            
deportación dos mouriscos granadinos a outras rexións de Andalucía e          
Castela, coa esperanza de que se fundisen coa poboación cristiá. 
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● A prisión do príncipe don Carlos , herdeiro da coroa, por mor das súas             
extravagancias e anormalidades. Morreu en 1568 cando se achaba         
recluído nas súas habitacións de palacio. Este feito foi explotado contra o            
rei polos escritores que forxaron a súa Lenda Negra. 

● O asunto de Antonio Pérez , do que tamén sacou partida dita Lenda;            
Antonio Pérez era secretario de Filipe II e tiña toda a súa confianza;             
temendo que Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, que se             
atopaba nos Países Baixos, revelase feitos desfavorables para el         
organizou un plan para eliminar a Escobedo (1578). Tralo asasinato,          
que causou gran conmoción, abriuse unha investigación. Antonio Pérez         
foi detido e levado ao cárcere. Durante o desenvolvemento do xuízo,           
Antonio Pérez fuxiu a Aragón e de alí a Francia. 
Conflitos externos 

● A guerra contra Francia: Ao iniciar o seu reinado, España atopábase en            
guerra contra Francia. Os enfrontamentos desenvolvéronse na zona        
fronteiriza entre Francia e os Países Baixos.  
As tropas de Filipe II gañaron en dúas batallas (San Quintín, 1557 e         
Gravelinas, 1558). Francia recoñeceu a derrota e asinouse a paz de           
Cateau - Cambrèsis en 1559. Filipe II, que entón se atopaba viúvo,            
contraeu matrimonio con Isabel de Valois, filla do rei de Francia,           
Henrique II. Abríase unha etapa de tranquilidade con Francia, que          
recoñecía o predominio de España en Italia. 

● Os turcos no Mediterráneo : Este enfrontamento era outro problema         
herdado; os turcos no seu avance no Mediterráneo ocupan Chipre,          
territorio de Venecia. Para deter o progreso turco, decidiuse responder          
cunha coalición entre diversos Estados. Formouse así a liga Santa,          
integrada por Venecia, o papa Pío V e Filipe II. Á fronte da escuadra ía               
don Juan de Austria (entre os mariños figuraba Miguel de Cervantes), que            
derrotou á turca na batalla de Lepanto en 1571. Foi un gran triunfo             
que contribuíu  a debilitar  aos  turcos no Mediterráneo. 

● Sublevación dos Países Baixos : Neste problema Filipe II fracasou. Entón     
os Países Baixos estaban formados aproximadamente polos actuais        
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Estados de Bélxica, Holanda, Luxemburgo e algúns dos actuais         
departamentos  franceses  do noroeste.  Herdounos Filipe II do seu pai e      
durante o seu reinado desenvólvese neste territorio o calvinismo e o           
protestantismo e iso contribuíu  a que se estendese o independentismo,  
dado que Filipe II non estaba disposto a admitir neles a liberdade            
relixiosa. Os primeiros intentos de sublevación son de 1566. Filipe II           
respondeu enviando tropas mandadas polo do duque de Alba.  
Estas obtiveron diversos éxitos fronte ao rebeldes pero non lograron          
pacificar o territorio.  
Desde moi pronto os Países Baixos empezaron a ofrecer dúas zonas de            
fidelidade diferente:  

➔ O sur, católico, seguiu fiel a Filipe II (correspondería á actual           
Bélxica e os territorios hoxe franceses,  xa  comentados). 

➔ O norte, ou sexa, Holanda, de relixión calvinista, en contra de           
Filipe II. Baixo a dirección de Guillerme de Orange (con apoio           
francés, inglés e alemán) apostou pola independencia construíndo        
un novo Estado, as Provincias Unidas (actual Holanda).  

● A loita contra Inglaterra : As relacións con Inglaterra foron de amizade           
durante o reinado de Carlos I. Con Filipe II as cousas complicáronse.  
Ao comezo do seu reinado contraeu matrimonio coa raíña de Inglaterra           
María Tudor, pero esta faleceu pouco despois. A María Tudor sucedeulle           
Isabel (tiñan o mesmo pai, Henrique VIII, pero distinta nai: de María            
Tudor, Catalina de Aragón; de Isabel, Ana Bólena).  
A súa política consistiu en apoiar a todos os inimigos de España. Así,             
cando estalou a sublevación dos Países Baixos apoiou aos holandeses co           
que Filipe II decidiu enfrontarse  a Inglaterra.  
Planeou a súa invasión; unha enorme frota (a “Armada Invencible”)          
partiu de Lisboa rumbo aos Países Baixos para recoller ao exército de            
Alexandre Farnesio, e desembarcalo nas costas inglesas. 
Con todo, o plan fracasou; os ingleses estableceron unha mellor          
estratexia, con buques máis pequenos e de máis rápido movemento,          
ademais, as tempestades contribuíron a desorganizar a escuadra. Ao redor          

23 Profesor: César Carreño Yáñez  



 
HISTORIA BACHARELATO Tirso de Molina 
 
_________________________________________________________________________ 

da metade dos barcos e dos homes perdeuse no seu regreso ao            
circunnavegar as Illas Británicas. Era o ano 1588 
Conflitos relixiosos:  

● As guerras de relixión en Francia: Desde a morte de Henrique II os             
enfrontamentos relixiosos acentúanse en Francia. 
Por unha banda, estaban os católicos que eran defendidos por Henrique           
de Guisa. Por outro, os hugonotes ou calvinistas que estaban dirixidos por            
Henrique de Borbón. Nestes momentos reinaba en Francia Henrique III,          
pero o seu poder estaba moi debilitado. 
En París eran moi fortes os católicos e para debilitalos o mesmo Henrique             
de Guisa morreu asasinado por orde de Henrique III (1588). Meses           
despois era tamén asasinado o mesmo rei Henrique III (1589). Como           
herdeiro á coroa quedaba Henrique de Borbón pero era calvinista. A saída            
á crise deuna o mesmo Henrique de Borbón, en 1593, converténdose ao            
catolicismo (“París ben vale unha misa”). A guerra, con todo, continuou           
contra Francia.  
Por fin, en 1598, Filipe II recoñeceu a Henrique IV como rei de             
Francia. Tamén nese mesmo ano, Filipe II quixo dar unha solución ao            
problema dos Países Baixos. Decidiu entregalos á súa filla Isabel Clara,           
casada co arquiduque Alberto de Austria. Se deste matrimonio había          
descendencia, nela quedaba para o sucesivo os Países Baixos. En caso           
contrario, debían volver á monarquía española. Pero os holandeses non          
aceptaron esta cesión, dispostos a conseguir a súa independencia (que xa           
tiñan de feito), polo que a guerra prolongouse.  

En 1598 morre Filipe II no Escorial, deixaba sen pechar o conflito contra             
Inglaterra e, como acaba de apuntarse,o problema dos Países Baixos. 

D. Exploración e colonización de América e do Pacifico 
Durante o reinado de Carlos I prodúcese a grande expansión do Imperio español             
en América, realizado por pequenos grupos de homes mandados por xefes con            
grande capacidade de mando. 
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A primeira volta ao mundo: Cando se demostrou que América era un            
continente distinto de Asia expúxose o problema que xa tentara resolver Colón:            
chegar ás illas das Especias (illas Molucas) polo oeste. Con este obxectivo            
partiu en 1519 de Sanlúcar de Barrameda unha expedición dirixida por           
Fernando de Magallanes con cinco naves tripuladas por 265 homes; atravesaron           
o Atlántico e custearon América do Sur ata descubrir o estreito chamado, desde             
entón, de Magallanes. Cruzou o Mar do Sur, bautizado como océano Pacífico            
porque tiveron a sorte de non sufrir ningunha tempestade. Durante máis de tres             
meses navegaron sen atopar terra. Cando estaban a piques de morrer de fame             
chegaron ás Illas Marianas e Filipinas, onde Magallanes pereceu en combate cos            
indíxenas. 
Tomou o mando das dúas naves que quedaban Juan Sebastián Elcano, nacido en             
Guetaria (Guipúscoa). Cargou especias nas Molucas e, despois de sufrir a perda            
doutra nave, continuou a súa viaxe á fronte da nave Vitoria e regresou a Sevilla,               
aos tres anos da súa partida (1521), con só 18 tripulantes. Con esta expedición              
deuse a primeira volta ao mundo e demostrábase experimentalmente a          
esfericidade da Terra. 
Carlos I concedeu a Elcano un escudo de armas cun globo terrestre co lema              
“Primus circumdedistime” . 
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A conquista de México: Hernán Cortés, nacido en Medellín (Badaxoz), saíu de            
Cuba (1519) cun exército de 400 homes e desembarcou no litoral mexicano,            
onde fundou a cidade de Veracruz. Desde aquí dirixiuse cara ao interior ata a              
capital do imperio azteca, Tenochtitlán, onde foron ben recibidos polo          
emperador azteca Moctezuma, quen finxiu someterse á soberanía de Carlos I. 
Despois, as relacións cos aztecas empeoraron. Rebeláronse contra os españois, e           
Cortés comprendeu que a solución era evacuar a cidade de noite: nesta retirada             
perdeu moitos homes. Esta noite chamouse “Noite  Triste”  (1520). 
Con todo, Cortés non se desanimou e, cos restos do seu exército e apoiado por               
outras tropas indíxenas, enfrontadas aos aztecas,derrotou a estes en Otumba         
(1520). Posteriormente tomou a capital (1521).Conseguida a pacificación,        
comezou a colonización, fundouse a Cidade de México constituíndose en capital           
do que sería o virreinato de Nova España. 
A Conquista de Perú: Anos despois da conquista de México, Francisco           
Pizarro, natural de Trujillo (Cáceres), en unión de Diego de Almagro,           
emprenderon a conquista do Perú, o imperio dos incas, que entón comprendía o             
actual Perú, Ecuador e parte de Bolivia. 
Cun puñado de homes, Pizarro atravesa os Andes e ocupa Cajamarca. Ao            
chegar a esta cidade soubo explotar a crise política existente no imperio inca,             
onde dous irmáns, Huáscar e Atahualpa, disputábanse o poder, sendo asasinado           
o primeiro por orde de Atahualpa. En Cajamarca Pizarro actuou con suma            
habilidade. Logrou facer prisioneiro a Atahualpa (1532); este prometeu encher          
de ouro a estancia onde estaba preso a cambio da súa liberdade, e case chegou a                
cumprilo, a pesar diso Pizarro condenouno á morte. A continuación Pizarro           
ocupou a capital do imperio inca, Cuzco (1533), e pouco despois na costa             
fundou a Cidade dos Reyes (Carlos I e a súa nai dona Xoana), actual Lima               
(1535). 
Outras conquistas e exploracións: A conquista de Chile foi comezada por           
Diego de Almagro, pero será Pedro de Valdivia quen a levará a cabo (1540 -               
1542), fundou Santiago de Estremadura (hoxe de Chile). Ao mesmo tempo           
foron conquistados os territorios do extremo sur do Perú e da actual Bolivia             
(que foron chamados Charcas polo gran número de lagos existentes) por           
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lugartenentes de Pizarro e dos seus sucesores no goberno do Perú. O            
descubrimento das ricas minas de prata de Potosí deu á conquista destes            
territorios un gran interese (1545), fundándose diversas cidades como A Prata           
(hoxe Sucre), Potosí e A Paz (1548). Por último, a gran etapa de conquista de               
América pode considerarse terminada cara a 1550. A partir de entón reduciuse a             
ampliacións de territorios e a exploracións de terras descoñecidas a cargo dos            
vicerreis do Perú e México. Con todo, durante o reinado de Felipe II o Imperio               
hispano engrandeceuse coa conquista das Filipinas por Legazpi (funda Manila          
en 1571) e o cosmógrafo Andrés de Urdaneta, que logrou establecer o camiño             
de regreso (o tornaviaxe no Pacífico) cara a Nova España. 
A organización da América hispana. 
Para a administración dos territorios americanos, España estableceu novos         
organismos, así: 

● O Consello de Indias: creado en 1524, encargábase de gobernar os           
territorios americanos desde Castela. Exercía funcións lexislativas,       
executivas (propoñía ao rei candidatos aos principais cargos nas Indias) e       
xudiciais. 

● A Casa de Contratación: fundada en 1503 polos Reis Católicos,          
estableceuse en Sevilla e tiña como cometido organizar e controlar todo o            
comercio e a navegación con América (inspección dos navíos, recadación          
de impostos, elaboración de mapas, formación de pilotos, etc.). 

● O virreinato, créanse dous, o de Nova España (en 1535,con capital en            
Cidade de México) e o de Perú (en 1544, con capital en Lima). Á fronte               
de cada un deles había un vicerrei, que era o representante do rei nesa              
demarcación, e por tanto a máxima autoridade. Os virreinatos dividíanse          
en provincias, á fronte das cales  atopábanse os gobernadores. As cidades    
eran rexidas por un cabido ou concello. As Audiencias constituían o           
máximo organismo xudicial. 
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E. Política económica. 
O financiamento do aparello burocrático e do militar foi unha das maiores            

preocupacións da monarquía dos Austrias 
● Os principais gastos: Castela soportou case en exclusiva os gastos que           

ocasionaba manter o sistema estatal e a política exterior, os recursos           
económicos obtidos no resto dos territorios serían para cubrir os gastos           
que ocasionaba o funcionamento do sistema administrativo territorial. As         
maiores dificultades para a facenda eran os gastos da política imperial e            
as numerosas e custosas guerras dos Austrias. 

● As fontes de ingresos: Para facer fronte a estes gastos a coroa contaba             
con ingresos ordinarios e extraordinarios, entre os ingresos ordinarios         
estaba o “servizo” que era unha cantidade outorgada ao monarca polas           
cortes dos diferentes reinos da monarquía. O outro imposto chamábase a           
alcabala que gravaba as transaccións ou intercambios comerciais. 
Os ingresos extraordinarios procedían das remesas de metais preciosos         
(ouro e prata) que chegaban de América, da venda de títulos de fidalguía             
e a venda de cargos públicos, a isto hai que engadir os préstamos de              
particulares (os xuros ou títulos de débeda pública) ou préstamos de           
banqueiros alemáns, xenoveses e flamencos o que provocaba un         
endebedamento progresivo do estado. O aumento dos intereses dos         
préstamos e da diminución do ouro americano, a partir de mediados do            
século XVI, ocasionaron sucesivas bancarrotas durante o reinado de         
Filipe II (en 1557 e 1575). 
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3. CRISE E DECADENCIA DO IMPERIO NO SÉCULO XVII 

 
A. Os validos 

No sistema absolutista o valido, como persoa de confianza do rei e xestor             
do poder, ten un papel decisivo na práctica do goberno, na política do día a día.                
Non era exactamente un Primeiro Ministro, era máis un home de total confianza             
do rei ao que acaba substituíndo en todas as tarefas de decisión. Durante o              
século XVII español esta forma de goberno impúxose dadas a pouca enerxía,            
independencia de criterio e traballo, dos monarcas: Filipe III, Filipe IV e Carlos             
II. 

Se durante o século anterior xa se fixeron famosos os “espellos de            
príncipes” (tratados de teoría política para o bo goberno dos reis) neste século             
vai aumentar a literatura dos “espellos dos gobernantes, ministros ou validos”.           
Hai que destacar que esta figura do valido non é única na monarquía hispánica,              
personaxes como os cardeais Richelieu e Mazarino en Francia ou Buckinham           
en Inglaterra son equiparables en importancia e funcións ás dos validos           
españois. 

FILIPE III 
O inexperto rei Filipe III (1598-1621)      
outorgoulle grandes poderes a Francisco     
Gómez de Sandoval marqués de Denia e       
máis tarde duque de Lerma. Este      
personaxe fixo do enriquecemento    
persoal e familiar o eixo da súa política.        
Mostrou desinterese nos asuntos de     
política exterior que quedaron en mans      
dos funcionarios formados na escola do      
século anterior e que se afanaron en       

manter o prestixio imperial, froito diso é un relativo período de tranquilidade            
neste período (tregua dos 12 anos, paz con Inglaterra...). O duque de Lerma             
medorento ante o aumento do seu desprestixio político conseguiu do Papado ser            
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nomeado cardeal. Di unha copla popular que "para non morrer aforcado, o            

maior ladrón de España vestiuse de colorado" en clara alusión ao duque de             
Lerma xa que conseguiu o capelo cardinalicio momentos antes da súa caída,            
evitando así todo tipo de procesos que lle condenasen, sen dúbida en 1618. No              
cargo de valido foi substituído polo seu fillo o duque de Uceda, que non tivo               
escrúpulos en apoiar aos inimigos do seu pai, manténdose no poder ata 1621             
data en que faleceu o monarca. 

FILIPE IV  
O novo rei Filipe IV (1621 - 1665)        
nomeará a Gaspar de Guzmán e Pimentel,       
conde de Olivares e duque de Sanlucar,       
que pasou a ser coñecido como o Conde -         
Duque de Olivares. Do mesmo xeito que       
os anteriores validos favoreceu e situou a       
familiares e amigos en postos de      
relevancia, pero distinguiuse por tentar     
unha política de reformas necesarias para a       
monarquía, o que lle levou a enfrontarse       
con innumerables inimigos, ás veces de      
maneira despótica e autoritaria, o que co       
tempo aumentou o seu descrédito, de      

forma que cando o fracaso das súas reformas e a gran crise de 1640 provoquen a                
súa caída en 1643, esta será saudada por todos os puntos da monarquía, sendo              
ademais desterrado e procesado pola Inquisición. Os puntos fortes da súa           
política serán: 

● Reforzar o poder real 
● Centralizar o goberno dos distintos estados da monarquía 
● Reforma tributaria e saneamento das contas reais 
● Proxecto unificador da “Unión de Armas” 
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Luís Méndez de Haro, sobriño do Conde - Duque, foi          
encargado por Filipe IV como novo valido, hábil        
diplomático máis que eficaz político, tivo que       
preparar todas as paces e tratados que as derrotas         
militares impuxeron a España: Westfallia (1648), Paz       
dos Pireneos (1659), fin da rebelión de Cataluña        
(1652). 
 

CARLOS II 
Durante a minoría de idade do rei Carlos II (1665-1700), a           
rexencia estivo en mans da súa nai Mariana de Austria,          
quen puxo o goberno en mans do seu confesor, o xesuíta           
Juan Ervando Nithard, a quen nomeou Inquisidor Xeral,        
quedando a política española en mans dos asesores        
austriacos da raíña.  
O fillo bastardo de Filipe IV, don Juan José de Austria,           

tentou facerse co poder sen éxito, aínda que conseguiu dar un golpe de estado en               
1669 e provocar a caída de Nithard. Juan José de Austria non foi nomeado              
valido, senón que o poder pasou a mans de Fernando de Valenzuela.  

En 1677 o débil rei Carlos entregou o cargo de valido a            
don Juan José de Austria, con todo a morte deste en 1679            
volveu deixar vacante un posto no que se sucederon         
varios políticos: duque de Medinaceli, conde de Oropesa,        
o cardeal Portocarrero, e por último a influencia política         
de María de Neuburgo última esposa de Carlos II. Todos          
eles de escasa altura política e que certificaron a         
decadencia política española. 
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B. Expulsión dos mouriscos 
Unha das medidas máis polémicas do reinado de Filipe III foi a expulsión             

dos mouriscos. Aínda que nas capitulacións para a entrega de Granada, o rei             
Boabdil conseguira dos Reis Católicos que os musulmáns que vivían nese reino            
puidesen seguir practicando a relixión islámica, pasados dez anos, en 1502,           
obrigóuselles a converterse ao cristianismo. Con resistencia, os musulmáns         
foron abandonando a súa relixión, para formar un numeroso grupo que           
practicaba a relixión cristiá en público, pero probablemente mantiña o Islam en            
privado, como probablemente facían tamén os xudeus expulsados moito antes. 

O 9 de abril de 1609 o rei Filipe III deu a orde de que os mouriscos do                  
reino de Castela abandonasen o territorio peninsular. Uns meses despois, en           
setembro de 1609 deuse o bando de expulsión dos mouriscos do reino de             
Valencia, e meses máis tarde, en abril de 1610 deuse a orde de expulsión dos               
mouriscos de Aragón e Cataluña. Culminábase así un proceso que ía expulsar a             
300.000 súbditos da Monarquía Hispánica. 

As causas foron de orde estratéxica probablemente, é dicir, para evitar as            
incursións dos piratas que atacaban as costas de Levante e que se sospeitaba             
recibían apoios dos mouriscos hispanos. A iso, que só farían uns poucos,            
engadiríase unha animadversión contra eses súbditos, aínda que non fose          
compartida por todos. Os donos de hortas nas que traballaban os mouriscos            
temían perder a uns súbditos traballadores (un refrán dicía: o que ten mouro ten              
ouro), e que sen eles as hortas quedarían sen traballar, o que traería só perdas               
económicas. Moito se debateu sobre esas perdas económicas producidas pola          
expulsión, e parece evidente que foron considerables nos reinos nos que           
constituían unha parte importante da poboación (máis dun 25 %) como en            
Aragón e Valencia. A perda foi menor no reino de Castela ao haber unha              
poboación mourisca moito menor. 

C. Proxectos de reforma de Olivares 
Vai estar marcada polo proxecto centralizador que buscaba a eficacia do           

goberno dunha monarquía tan extensa territorialmente, e como unha forma de           
aumentar o poder da propia monarquía, nunha época de perentoria crise           
económica. 
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A Facenda Real xa se declarou en bancarrota en 1598 e en 1607, polo que               

moitas das reformas do Conde-Duque buscaban paliar esta situación tan          
desastrosa, tanto reducindo os gastos, como aumentando e redistribuíndo os          
ingresos fiscais. 

Un dos obxectivos da súa política centralizadora baseábase na         
contribución de todos os reinos, na medida das súas posibilidades no           
mantemento do conxunto da monarquía e en especial do esforzo bélico (a guerra             
dos trinta anos), que recaía sobre as arcas e os homes de Castela. 

Este proxecto centralizador plasmouse no informe elevado ao Consello de          
Estado en novembro de 1625, e do que unha parte, a que se fixo pública, pasou                
a coñecerse como a “Unión de Armas” . E que consistía na creación e             
mantemento dun exercito de reserva de 140.000 homes no que colaborarían           
todos os territorios da monarquía: desde as Indias ata o Milanesado. 

O proxecto de Unión de Armas necesitaba ser aprobado polas Cortes dos            
distintos reinos. Tras reunir as Cortes de Valencia e Zaragoza, o rei dirixiuse a              
Barcelona. A diferenza de Castela, cuxas Cortes tiñan como función non           
aprobar leis, senón conceder impostos, en Cataluña non podía elaborarse          
ningunha lei fora das Cortes. 

Ao abrirse as Cortes de Cataluña en 1626, seguindo a normativa           
correspondente, empezouse pola exposición de problemas en relación co         
Principado, para logo pasar a solicitar o subsidio de mantemento dos 16.000            
soldados asignados como contribución a Cataluña. Os cataláns opuxéronse a          
pagar a cantidade solicitada, aínda que non faltaban partidarios do rei que se             
enfrontaron cos adversarios. Ante o grave tumulto nas Cortes, houberon de           
proceder á súa disolución. 

A situación exposta empezou a desbloquearse co nomeamento dun novo          
vicerrei de Cataluña, o duque de Cardona. Tras conseguir da cidade de            
Barcelona unha doazón de axuda ao rei, este aceptou volver a esa cidade, en              
1632, para renovar as Cortes interrompidas anos antes. En realidade era o peor             
momento para solicitar diñeiro a Cataluña, pola mala situación económica dos           
anos precedentes, debida a malas colleitas e ataques da peste. 
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As Cortes de 1632 non tiveron mellor sorte que as anteriores, pero non só              

pola situación de empobrecemento de Barcelona, senón por un conflito que           
estalou o mesmo día que se abriron as Cortes: os representantes da cidade             
querían exercer o seu dereito para permanecer cubertos diante do rei, e ao non              
facelo, produciuse unha gran indignación en Barcelona. A continuación os          
representantes de Barcelona non fixeron senón obstruir o funcionamento das          
Cortes. Aínda que non lles seguían os representantes das outras cidades catalás,            
a situación levou a un novo peche e das Cortes. 

D. Guerra dos Trinta Anos e perda da hexemonía en Europa en favor de             
Francia 
A Guerra dos Trinta Anos é unha das guerras máis coñecidas e estudadas             

da Idade Moderna en Europa. É un conflito bélico que se inicia en Bohemia              
(Sacro Imperio Romano Xermánico) no ano 1618, e que se estende ata o ano              
1648, cando termina coa Paz de Westfalia. É unha guerra que, aínda que             
comeza sendo un conflito interno do Sacro Imperio, acaba sendo unha guerra            
internacional entre católicos e protestantes, participando nela potencias europeas         
de ambos bandos, como España ou Holanda. Con todo, non é unicamente unha             
guerra relixiosa, senón que representa ademais un conflito político e económico. 

Causas: 
1. Causas relixiosas: Os estudos historiográficos tradicionais dicían que esta         

era unha guerra estritamente relixiosa, unha forma de continuar os          
conflitos que xerou a reforma protestante desde o primeiro terzo do           
século XVI. Con todo, desde hai uns anos e ata a actualidade, os             
historiadores xa expoñen o feito de que a Guerra dos Trinta Anos é moito              
máis que un conflito entre católicos e protestantes. A pesar disto, é certo             
que uno dos principais factores que desembocou na guerra foi o           
nomeamento dun católico como novo emperador do Sacro Imperio,         
Fernando II. 

2. Causas políticas: Aínda que é certo que se formaron ligas de alianzas en             
base á confesionalidade relixiosa (a liga protestante e a liga católica), non            
hai que esquecer os intereses políticos que hai detrás disto. As           
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monarquías europeas da Idade Moderna estaban moi relacionadas entre si          
por vínculos familiares. Por este motivo, cando o rei dunha dinastía dun            
país morría sen descendencia, había conflitos políticos en Europa pola          
cuestión sucesoria. Dese modo, ter descendencia converteuse nun dos         
aspectos máis importantes á hora de garantir a supervivencia dunha          
dinastía real.  

3. Causas económicas: Para entender os intereses económicos que poderían         
ter as potencias europeas belixerantes nesta contenda militar, hai que          
comprender a importancia da zona en conflito: o mar do Norte e a zona              
do Báltico. Hai numerosas rivalidades polo control do tráfico comercial          
destas zonas, das máis importantes durante a Idade Moderna. Suecia,          
Dinamarca e Holanda, que en principio eran aliadas por ser de relixión            
protestante, son rivais polo dominio económico destas zonas. 
Consecuencias: A Paz de Westfalia de 1648 engloba dous tratados de           

paz, asinados en dúas cidades pertencentes á rexión histórica de Westfalia: a paz             
de Münster e a paz de Osnabrück. Son dúas ocasións diferenciadas para            
formalizar a paz porque na primeira reúnense os católicos e na segunda            
reúnense os protestantes. As consecuencias que esta guerra xera son de           
múltiples tipos. 

1. Consecuencias diplomáticas: A partir da Guerra dos Trinta Anos, todos          
os procesos de resolución de conflitos bélicos faríanse mediante         
conferencias diplomáticas de paz, a través de reunións multilaterais onde          
se establecen os principios e acordos da paz. Estes acordos, polo xeral,            
buscaban tres principios: a soberanía, a igualdade e o equilibrio. O           
terceiro destes principios, o máis importante, facía referencia ás         
intencións de que non existise ningunha potencia hexemónica sobre as          
demais, polo menos territorialmente falando. 

2. Consecuencias políticas: Os tratados da Paz de Westfalia repercutiron         
negativamente ao Imperio español e ao Sacro Imperio, polo menos          
politicamente falando. Por unha banda, o Sacro Imperio viu cambiada a           
súa estrutura política, xa que a autonomía dos seus distintos Estados           
creceu en detrimento de a autoridade do emperador. Deste xeito, o título            
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de emperador do Sacro Imperio tiña máis un valor simbólico ou           
honorífico que un poder político real. Doutra banda, o Imperio español           
vía como o seu dominio hexemónico sobre Europa víase substituído pola           
Francia absolutista de Luís XIV, primeira potencia europea na segunda          
metade do século XVII. Ademais, España tivo que recoñecer a          
independencia das Provincias Unidas, coas que levaba en conflito máis de           
medio século. 

3. Consecuencias relixiosas: A Paz de Augsburgo de 1555 establecía a          
liberdade relixiosa dos príncipes do Sacro Imperio, podendo elixir entre a           
confesión católica ou luterana, pero sen admitir outras como a calvinista.           
Coa paz de Westfalia de 1648, a liberdade establecida neste tratado           
ampliouse, e o calvinismo converteuse noutra das relixións reformadas         
permitidas. 

 
A participación española na guerra terminou de forma desastrosa, pois o           

tratado de paz que se asinou para poñerlle fin, a coñecida como Paz de              
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Westfalia (1648), estaba cheo de desvantaxes para a Monarquía Hispánica. Esa           
paz reúne once tratados que se asinaron durante tres anos nas cidades alemás de              
Münster e Osnabrück. En Münster España tiña que aceptar a independencia das            
Provincias Unidas de Holanda, aínda que conservaba a zona Sur de Flandes, é             
dicir, Bélxica. Para manter os seus privilexios no comercio con América,           
Castela tivo que aceptar o peche da desembocadura do río Escalda, o que             
afundiría ao porto comercial máis importante da zona, Anveres. 

O sistema saído de Westfalia representaba a perda da hexemonía española           
en Europa. A política de equilibrio europeo era propiciada nos tratados, pero            
iso, sen dúbida, danaba a posición da Monarquía Hispánica. 

As vantaxes conseguidas por Francia na Paz de Westfalia, levaron ao rei            
Filipe IV a non asinar a paz con Francia, e a continuar a guerra co reino veciño.                 
Era unha batalla perdida, pois as forzas de Francia estaban en mellor situación             
que a exhausta Monarquía Hispánica. Con once anos de atraso tivo Filipe IV             
que asinar a paz co rei francés, a Paz dos Pireneos (1659). Varios foron os               
territorios que España tivo que ceder a Francia: Artois, Rosellón e Cerdaña;            
Francia conseguiu vantaxes para o comercio no Atlántico. O único positivo foi o             
acordo matrimonial entre príncipes de ambos os países: Luís XIV de Francia (o             
rei Sol) casaría coa princesa María Teresa de Austria, a filla de Filipe IV. 

E. Rebelións de Cataluña e Portugal en 1640 
● Sublevación de Cataluña: Cataluña non era no século XVII unha rexión           

rica nin demográfica nin económica. En 1635 Francia entra na guerra dos            
Trinta anos, e as operacións militares trasládanse á fronteira         
franco-catalá. O Conde Duque esixe que se cumpra o convido no           
proxecto aprobado da Unión de Armas, contando coa reticencia das          
institucións catalás. Ademais o aloxamento das tropas reais van provocar          
enfrontamentos entre campesiños e soldados que terminaron co        
levantamento do día 7 de xuño de 1640, o Corpus de sangue cando os              
“segadors” e os grupos inferiores urbanos fixéronse co control de          
Barcelona, dirixidos polo cóengo de Urgel: Pau Claris, asasinando o          
Vicerrei. Este movemento, de carácter social, estendeuse por todo o          
Principado e foi seguido por unha revolución política, dirixida pola          
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Deputación, que pediu axuda a Francia, nomeando Conde de Barcelona          
ao rei francés Luís XIII. Esta rebelión ten un valor simbólico para o             
nacionalismo catalán de forma que "els segadors" é o himno nacional de            
Cataluña A guerra estendeuse polo Principado, con dous exércitos o          
realista español e o francés ocupando o territorio. O fin da guerra dos             
Trinta Anos, retirou a Francia da contenda, pero seguiu unha guerra de            
sometemento aos rebeldes cataláns a cargo de don Juan José de Austria.            
Barcelona someteuse a Filipe IV en 1652. O monarca outorgou o seu            
perdón xeral e comprometeuse a respectar as leis e privilexios do           
Principado coa confirmación dos seus foros o 3 de xaneiro de 1653. 

● Revolución portuguesa: Outra separación provocada pola crise de 1640         
foi a de Portugal. A unión non fora nunca moi popular en Portugal, só as               
clases máis elevadas tiveran a esperanza de sacar proveito de estar nunha            
monarquía poderosa. Con todo, segundo foron pasando os anos déronse          
conta de que esa unión coa Monarquía hispánica non lles reportaba           
ningún beneficio. De feito os portugueses viron a perda dalgúns dos seus            
territorios coloniais polas acometidas dos holandeses. Reprochaban ao rei         
non facer os esforzos necesarios para defendelo. Cando comezou o          
movemento secesionista en Portugal, o rei Filipe IV estaba         
completamente desprevido. Descoidaran a fronte de Portugal para        
ocuparse de Cataluña, e non vixiaran ao duque de Bragança, pretendente           
ao trono, que se alzou co poder co nome de Xoan IV. A defensa da unión                
por parte da Monarquía hispánica consistiu nuns poucos combates e          
incursións do outro lado da fronteira ao redor de Badaxoz. Tras varias            
batallas en 1668 recoñeceuse a independencia de Portugal polo tratado de           
Lisboa, polo que a monarquía hispánica renunciaba aos seus dereitos          
sobre Portugal e as súas posesións de ultramar, a cambio de Ceuta, que             
pasa á monarquía hispánica. 
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F. Carlos II e o problema sucesorio 
Carlos II, chamado tamén o     
Enfeitizado, naceu o 6 de novembro      
de 1661. Era fillo de Felipe IV e de         
Mariana de Austria. Á morte do seu       
pai herdou todas as posesións dos      
Austrias españois, entre elas Sicilia.     
Foi rei de España de 1665 a 1700.        
De constitución enfermiza, débil e     
de pouca capacidade mental, ata     
1675 exerceu a regencia a súa nai,       
quen confiou o goberno para     
validos, ao xesuíta alemán Nithard     

ata 1669 e a Fernando de Valenzuela. De 1677 a 1679 gobernou Juan José de               
Austria, inimigo da raiña nai, e posteriormente, ata 1685, o duque de Medinaceli             
e o conde de Oropesa. 

Á idade de 18 anos Carlos II casou en primeiras nupcias con María Luisa              
de Orleans, filla do Duque Felipe de Orleans, irmán de Luís XIV e de Enriqueta               
Ana de Inglaterra. Dez anos máis tarde morreu a raíña e en 1690 tivo lugar o                
segundo matrimonio do monarca con Mariana de Neoburgo, filla do elector           
Felipe Guillermo do Palatinado, Duque de Neoburgo. Carlos II non tivo           
descendencia con ningunha das súas dúas mulleres, dando lugar ao problema           
sucesorio que trouxo como consecuencia o final da dinastía dos Austrias           
españois. 

A desastrosa situación económica e a crise política e social herdadas do            
reinado do seu pai Filipe IV unida á ineficacia e incapacidade dos gobernantes             
acrecentaron a crítica situación de España e en especial de Castela dando lugar a              
unha serie de desvalorizacións monetarias que alcanzaron o culme coa deflación           
da moeda en 1680 e a posterior caída da actividade económica. En nada             
contribuíron a mellorar esta situación os validos encargados do goberno, só o            
Conde de Oropesa realizou unha política firme de redución de impostos e            
contención do gasto público. A vida do país caracterizouse por unha crise            
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económica endémica, aínda que en Aragón e a zona do mediterráneo produciuse            
un movemento de recuperación. A crise interna do reinado de Carlos II foi             
propiciando a descentralización dos territorios da Coroa de Aragón mediante un           
programa neo foralista e o desenvolvemento das estruturas económicas,         
aproveitando para iso a súa posición xeográfica e os seus recursos naturais. 

Durante o seu reinado tiveron lugar dúas guerras contra Francia, En 1684            
en Ratisbona asinouse unha tregua de vinte anos con Francia, tregua que foi rota              
en 1690 ao concluírse unha alianza entre España, Inglaterra, os Países Baixos e             
o Imperio dando lugar a un terceiro enfrontamento bélico que duraría ata 1697.             
Os exércitos franceses ocuparon unha serie de prazas catalás e mesmo se            
apoderaron de Barcelona en 1697. Nesta terceira guerra contra o veciño país,            
España interveu nas filas da liga de Ausburgo, xunto ao Imperio, Austria,            
Suecia e o Papado. A guerra finalizou coa paz de Rvswick. A primeira derrota              
seria da política exterior de Luís XIV, que se viu obrigado a ceder a España               
prazas en Cataluña. Flandes e Luxemburgo, mostrando así o seu interese por            
conseguir para os Borbóns a sucesión ao trono español. 

Os anos últimos do reinado de Carlos II estiveron marcados pola tolemia            
do monarca, produto das presións políticas e as intrigas pacegas, e polo            
problema sucesorio, como consecuencia da inexistencia de fillos. Ante esta          
última cuestión avivouse unha pugna por facerse co trono e coa súa herdanza.             
Nun principio, o candidato designado era José Fernando Maximiliano, fillo do           
elector de Baviera, pero este faleceu en 1699, e volveu presentarse o problema             
de elixir entre o arquiduque Carlos, fillo do emperador Leopoldo e bisneto de             
Filipe III, e Filipe de Anjou, neto de Luís XIV e bisneto de Filipe IV. Isto                
provocou unha contenda pola sucesión ao trono español na que interviñeron as            
principais potencias europeas. A Corte dividiuse en dous bandos, por unha           
banda a raíña apoiaba ao candidato austríaco, e por outro Carlos quen pensaba             
que só o apoio de Francia podía asegurar a conservación da monarquía en toda a               
súa integridade territorial. Todo isto fíxolle decidirse por Filipe, e sen ceder a             
presións mantivo a súa elección ata o final deixándoo por escrito o 2 de outubro               
de 1700 no testamento que fixo un mes antes da súa morte. 
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 Por tanto, Carlos II expiraba en Madrid, á idade de corenta anos,            
deixando un testamento sucesorio que provocaría unha guerra, a guerra de           
sucesión que daría paso a unha nova dinastía na monarquía de España, a dos              
Borbóns. 

G. Crise demográfica e económica.   
Aparte da crise política, os problemas do século XVII manifestáronse          

tamén na situación económico-social. 
A crise da economía manifestouse nunha decadencia económica xeral, e          

particular dos sectores produtivos (agricultura, artesanía e comercio). A         
decadencia da agricultura debeuse ao aumento dos impostos, ás malas colleitas           
e ao final do ciclo de exportacións a América. A decadencia da artesanía non foi               
máis que a continuación da caída iniciada no século XVI, á que se sumou a falta                
de investimentos, a rixidez gremial e a subida de prezos. A decadencia do             
comercio foi consecuencia de moitos factores entre os que se atopa a desviación             
de navíos comerciais para usos bélicos, a paralización dos estaleiros do Norte,            
os ataques corsarios, a menor demanda americana e as cláusulas políticas           
dalgúns tratados. 

A crise social ten relación tamén co descenso demográfico que viviu o            
século, polas guerras, as epidemias, a emigración a América, a expulsión dos            
mouriscos e o incremento do número de clérigos. Algúns destes trazos da            
demografía foron, á súa vez, causa dun maior descenso demográfico, pois tanto            
os soldados que se ían ás guerras, como os emigrantes a América ou os              
integrantes das ordes relixiosas, adoitaban ser homes novos en idade de           
procrear, que deixaban de facelo e descendía a taxa de natalidade. 
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