EL REGNAT DELS REIS CATÒLICS
L'ascens al tron d'Isabel i Ferran
Guerres civils al segle XV
Conflictes entre l'autoritat dels monarques i el poder de la noblesa
Lluites socials entre camperols i nobles o oligarquies ciutadanes
Problema a la successió d'Enric IV
(1454-1475)

Joana la Beltraneja -filla del rei-------------- (opció per Portugal)
Isabel de Castella -germanastra del rei--- (opció per Castella)
Isabel es casa amb Ferran d'Aragó (1469)

Castella

Guerra i derrota de Joana ( batalla de Toro i Tractat d'Alcàçoves 1479)
Problema social: rebel·lions camperoles a Galícia (guerres irmandiñas) i al país basc

Lluites socials a Catalunya

Pagesia contra els senyors. Guerra dels pagesos de remença
Oligarquia ciutadana (la Biga) contra menestrals (la Busca)
Conflicte entre el rei Joan II i el seu fill Carles per l'herència navarresa

Aragó

Guerra general i destitució de Joan II per la Generalitat de Catalunya
Conflicte polític generalitzat

Derrota de la noblesa catalana
Elionor...... Navarra
A la mort del Joan II
Ferran ..... la corona d'Aragó (1479)

L'organització política de la monarquia hispana



- Enfortiment del poder dels monarques, reorganització de la hisenda, exèrcit permanent
- S'ajudaren de consells, secretaris i virreis
- Unió dinàstica o personal (1479) entre les corones de Castella i Aragó, no territorial ni institucional
No existeix unitat territorial, jurídica, institucional, administrativa o econòmica
Diferències en les institucions polítiques, impositives, de moneda, llengües, lleis, duanes...
Les Corts (noblesa, clergat i representants de ciutats): perderen importància davant el monarca
Consells (Estat, Castella o Reial, Aragó, Índies, Inquisició): funcions legislatives i judicials
Castella

Audiències o chancillerías: administració de justícia (es varen ampliar i reforçar)
La “Santa Hermandad”: combatre el bandolerisme i restablir l'ordre als camps
Corregidors permanents: delegats del monarca que exercien el control de les ciutats
Diferents regnes ( Aragó, Mallorca, València i Principat de Catalunya) que conserven institucions pròpies
Les Corts (una per cada regne, a Mallorca el Gran i General Consell) eren convocades pel rei
La Generalitat, representació permanent i reduïda de les Corts Catalanes

Aragó

defensora dels propis interessos i institucions
Justícia d'Aragó (al regne d'Aragó) defensa dels seus furs
El virrei, representant del monarca amb poder executiu i judicial (audiència) NOU càrrec a Aragó
Consell Suprem d'Aragó, funcions consultives i d'assessorament.

NOU càrrec a Aragó

- Tribuna del Sant Ofici o Inquisició (1483) s'establí a tots els regnes
Tribunal eclesiàstic per garantir l'ortodòxia de la fe catòlica (heretges i jueus)

La unificació territorial i religiosa
Unificació peninsular
Granada. Llarga guerra per ser finalment conquerida i incorporada a Castella el 1492
Capitulacions de Granada: reconeixement de llibertat de culte, llengua, usos i costums 
Navarra. Ferran desplaçà els francesos (duc d'Alba) i annexionà Navarra a Castella el 1512
Portugal. Intent d'unió per enllaços matrimonials (Isabel i Maria amb Manuel l'Afortunat)
Unificació religiosa
- Ruptura de la convivència entre cristians, jueus i musulmans
- Imposició del catolicisme com única religió de l'Esta.
Els jueus.
- La pressió i la persecució social contra els jueus provoca la conversió de jueus (conversos)
- Diferenciació entre cristians vells i cristians nous

Netedat de sang

Sant Ofici.

- El 1492 els Reis Catòlics promulguen l'edicte d'expulsió o la conversió forçosa.
Els musulmans.
- Important comunitat al sud d'Aragó, del Regne de València i de Granada
- Desprès de la caiguda de Granada no es respecten les promeses realitzades i repressió (Cisneros)
- Aixecament a l'Albaicín i a l'Alpujarra granadina seguit d'una forta repressió
- Pragmàtica del Reis Catòlics el 1502 que obligava a la conversió forçosa

“Problema morisc”

La política exterior
Política Matrimonial. Marcada per la intenció d'aïllar a França. Enllaços dels fills dels Reis Catòlics.
Portugal. Les filles dels reis, Isabel i més tard Maria,
Anglaterra. Catalina (filla dels reis)
Habsburgs d'Àustria i Flandes

Manuel (l'Afortunat) de Portugal

Enric VIII (repudiada posterorment pel monarca)

Joan (primogènit dels reis, morí el 1500)
Joana

Margalida d'Àustria

Felip (el bell) de Borgonya, fill segon de l'Emperador

Enfrontament amb França. Per Navarra i pel control d'Itàlia (Política napolitana)
Guerres a Itàlia. Campanyes del Gran Capità, Fernández de Córdoba



Annexió dels regnes de Nàpols i Sicília i temporalment del Milanesat
Nord d'Àfrica. Ocupació de les places de Melilla, Bugia, Orà, Trípoli i la costa d'Algèria
Ocupació de les Canàries.
- Disputa del control atlàntic amb els portuguesos.
- Tractat d'Alcàçovas-Toledo: Canàries per Castella, Costa africana pels portuguesos.
- Lenta ocupació de l'arxipèlag per part de Castella. Extermini o castellanització de les poblacions natives.

El descobriment d'Amèrica.
Recerca d'una ruta atlàntica cap a l'orient
Disputaven aquesta ruta

1r viatge

3r viatge

Castella. Conquesta definitiva de les Canàries.

Tract Tordesillas

Portugal: costa africana 1487, doblen el Cap de Bona Esperança

Cristòfor Colom proposa obrir una ruta alternativa a través de l'Atlàntic: rebuig de Portugal, Castella acceptà
Es signaren les capitulacions de Santa Fe amb Colom
Colom nomenat Almirall d'una petita flota parteixi del port de Palos de Moguer el 3 d'agost de 1492
arribant a les Índies el 12 d'octubre de 1492
Tractat de Tordesillas (1494). Portugal (costa africana i Brasil) Castella (resta del continent americà i illes)

