
TEXTO VÍDEO “Memoria de España”: “Los reyes católicos” 

O final da Reconquista vai permitir unha expansión polo Mediterráneo e o Atlántico.
Unha política social baseada na alianza da monarquía coa burguesía das cidades equilibrará o poder da nobreza e da 
igrexa. 
Conseguiron unha reorganización institucional que situou á monarquía hispánica na vangarda dos Estados europeos do 
Renacemento, axudada polo auxe da literatura castelá e o grande ciclo hispánico dos descubrimentos xeográficos. (...)
A boa imaxe destes monarcas empezou a labrarse polos propios coetáneos, que se esforzaron en transmitir a idea de 
que grazas a eles se tiña chegado a unha nova etapa histórica caracterizada pola orde, a paz social, a eficacia, o respeto 
ás leis e a grandeza da monarquía, en contraposición ao caos dos reinados anteriores.
(…)
O enlace matrimonial entre Isabel de Castela e Fernando de Aragón tivo lugar en 1469. (…)
Tratábase dunha unión matrimonial e dinástica que unía ás dúas pólas dos Trastámara, dos que a descendencia reinaría 
en solitario sobre todos os reinos e territorios. 
(…)
En Castela non rexía a Lei Sálica que en Aragón impedia ás mulleres subir ao trono. A guerra civil estourou en Castela 
cando unha parte da nobreza se negou a recoñecer a Isabel e decidíu apoiar a Xoana. 
(…)
Isabel sabía que o partido portugués apoiaba á princesa Xoana e precisaba do apoio aragonés para facerlle fronte. A 
guerra civil rematou implicando a todos os reinos peninsulares, pois a Coroa de Aragón e Navarra apoiaban a 
Fernandoe, por tanto, a Isabel. Por contra, o bando de Xoana a Beltranexa contaría co apoio de Portugal. 
(…)
¿En quen se apoiaba Xoana a Beltranexa? Na nobreza.
¿En quen se apoiaban Isabel e Fernando? En xuristas e membros da baixa nobreza.
(…)
Aproveitando que a cidade de Burgos solicitara a creación dun exército permanente para protexer o comercio dos 
bandidos, Isabel e Fernando conseguiron que as cortes de Madrigal, de 1476, aprobaran a creación dunha forza armada 
costeada polas cidades, pero dependente en última instancia do poder real. Tiña nacido a Santa Irmandade, un 
instrumento que remataría sendo crucial para acabar con calquera oposición á Coroa.
(…) Os problemas con Portugal non se circunscribían aos dereitos desta princesa [Xoana a Beltranexa], senón aos 
intereses marítimos polo control dos arquipélagos de Canarias, Azores e Madeira e de Cabo Verde e as costas 
africanas. Afianzar o dominio castelán naqueles lugares era un dos obxectivos de Isabel e Fernando. 
Na busca dunha rota alternativa cara á India e Extremo Oriente, os portugueses levaban unha grande vantaxe sobre a 
Coroa de Castela grazas ao seu avance polas costas africanas do Atlántico. As illas Canarias eran o único dominio de 
Castela no Atlántico. (…)
A conquista definitiva [de Canarias] levouse a cabo entre 1483 e 1496 mediante o sistema de capitulacións ou acordos 
con xefes individuais. O novo reino da Gran Canaria, como se denominaba oficialmente, foi integrado de xeito 
progresivo na Coroa de Castela, aínda que con notables peculiaridades na súa organización administrativa e social. 
(…)
Fernando II de Aragón naceu en Sos del Rey Católico e era visto por moitos dos seus coetáneos, incluído o propio 
Maquiavelo, como o perfecto modelo de príncipe. Conforme ía colleitando éxitos consideróuselle como o posible 
“emperador do mundo”, que segundo unha crenza moi estendida, derrotaría ao Islam, conquistaría Xerusalén e 
entregaría o seu Imperio directamente a Deus na cidade santa. (…)
Unha das dificultades principais coas que se atopou Fernando foi a reactivación dos problemas entre os campesiños e 
os señores en Cataluña. A situación dos campesiños era desesperada en toda a península tras varios séculos de loita, 
famiña e epidemias de peste, resultando crítica en Cataluña.  En grande parte do principado, o campesiñado formado 
polos payeses de remensa, atopábase baixo un duro sistema feudal que amparaba e perpetuaba os chamados malos 
usos por parte dos seus señores. En 1484 estourou o conflito na comarca da Garrotxa. A revolta chegou ás portas de 
Barcelona, onde os propietarios das terras, els ciutadans honrats, derrotaron aos sublevados. A guerra rematara, mais 
as tensións sociais persistían. Pola sentencia arbitral de Guadalupe, asinada polo rei, os malos usos e as servidumes 
feudais foron abolidas, e os campesiños obtiveron estabilidade nas terras que traballaban, aínda que se respectase a 
propiedade señorial. 
(…)
Os ingresos da monarquía eran inferiores aos seus gastos, polo que foi necesario reorganizar a Facenda e centralizar o 
cobro de impostos. Ao mesmo tempo, anuláronse as rendas pagadas pola Coroa á nobreza que non tivesen razón de ser. 
(…)
As familias principais viron diminuídas as súas rendas a case a metade, así como o clero, a baixa nobreza e a 
burguesía. Mentres tanto, a Santa Irmandade garantía o mantemento da orde pública, e sucesivas Cortes continuaron as 



reformas tendentes a asegurar o control de todas as institucións, incluída a Igrexa.
Os reis demandaron á Santa Sé que nengún cargo fose provisto sen o seu consentemento. En 1486, o papa Inocencio 
VIII aceptou o rexio patronato, é dicir, a potestade dos reis para expresar a súa opinión sobre os candidatos para o 
cargo, tendo que elixirse só entre eles. Na reforma dos costumes e vida relaxada do clero, os reis contaron co apoio de 
Francisco Ximénez de Cisneros, franciscano dunha vontade férrea, que de confesor da raíña pasou a provincial dos 
franciscanos, sendo nomeado despois arcebispo de Toledo e cardeal e, por último, rexente de Castela. 
Outra base importante para a consolidación do poder real foi o control das ordes militares. Estes organismos posuían 
unha grande parte da riqueza do Estado, con xurisdición sobre un millón de persoas, constituíndo de feito un Estado 
dentro do Estado. (…)
A unión das dúas Coroas constituíu o primeiro paso cara á formación de España como Estado. 
A conquista de Granada seguía a ser un obxectivo primordial para a sociedade cristiá do século XV, o que supuxo a 
alianza de Castela e a Coroa de Aragón nunha grande empresa común. A nobreza, e con ela todo o pobo, víronse 
embarcados a traverso de este último episodio da Reconquista, nunha misión que unía o espírito de cruzada coa 
aventura e o heroísmo, ademáis da posibilidade de conseguir un bo botín. (…)
Baixo o mando de Fernando o Católico, o exército trasladábase dunha praza forte á seguinte acompañado de multitude 
de subalternos que, ademáis, cumprían a importante misión de queimar as colleitas antes de cada asedio. Os casteláns e 
os seus aliados aragoneses enfrontáronse co reto de crear uns corpos especializados como artillería, enxeñería, 
transportes ou sanidade, que acabaron constituíndo a base do exército moderno. Un exército que estaba formado polas 
tropas da Santa Irmandade, tropas da nobreza, das ordes militares castelás, de altos dignatarios eclesiásticos, milicias 
das cidades, condeados que así redimían a súa pena, mercenarios suizos e alemáns, ademáis das tropas aragonesas e as 
naves castelás e catalanas. En total, calcúlase que ao longo da guerra o exército mandado polos Reis Católicos oscilaba 
entre 6.000 e 18.000 xinetes e entre 10.000 e 50.000 infantes. O soldado castelán... rematou formándose na guerra de 
Granada, constituíndo unha figura temible, que pronto conseguiría fama en toda Europa. (…)
Os Reis Católicos desde a nova cidade [Santa Fe], e Boabdil desde a Alhambra, iniciaron as conversas de paz, 
asinándose o acordo o 25 de novembro de 1491 en Santa Fe, que significaba o punto final de oito séculos de soberanía 
musulmá en territorio hispano. O 2 de xaneiro de 1492 rendíase a capital, e o 6 de xaneiro entraban os Reis Católicos 
en Granada. (…)
A rendición de Granada incluía o perdón xeral para todos os musulmáns, a garantía de non imporlles autoridades 
incómodas e o mantemento da súa propia organización política, administrativa e relixiosa, aínda que non a facendística 
e militar; de todos xeitos, un bo número de musulmáns emigraron ao Magreb, instalándose en Tetuán. (…)
A formación de señoríos laicos nas terras recén conquistadas fíxose en beneficio dos grandes magnates do reino, altos 
funcionarios e nobres andaluces que obtiveron dos monarcas localidades e territorios en pago dos seus servizos. Os 
cartos precisos para sufragar os gastos dunha campaña que durou dez anos foi reunido por moi diferentes camiños: 
subsidios de cruzada conseguidos polo papado, décima parte das rendas do clero, préstamos concedidos por 
municipios e banqueiros ou impostos extraordinarios sobre as comunidades hebrea e mudéxar. (…)
¿Era compatible a recén conquistada unidade do reino coa diversidade relixiosa? O cristianismo tiña constituído un dos 
piares desa unidade e no século XV a relixión estaba tan incrustada en todos os ámbitos da sociedade que nada lle 
resultaba alleo. Sen dúbida, non era esta a mellor coxuntura para a pervivencia na península doutras crenzas distintas á 
cristiá. Isabel e Fernando deron o primeiro paso cara á uniformidade relixiosa coa creación, en 1480, do Supremo 
Consello da Inquisición, autorizado polo papa Sixto IV, que permanecería vixente en España e en varios países 
europeos, ata finais do século XVIII ou principios do século XIX. Esta institución será a primeira de carácter 
supranacional dos Reis Católicos e afectará aos habitantes de todos os reinos. Moitos dos xudeus conversos pediran o 
bautismo só para librarse da persecución á que estaban sometidos desde o século anterior. O bautismo outorgáralles a 
posibilidade de acceder a postos que antes tiñan vedados, o que concitaba xenreiras e acrecentaba o antisemitismo 
latente na sociedade. A propagación de lendas sobre actividades anticristiás de conversos e xudeus preparara o 
ambiente para crear este tribunal, do que os xuizos segredos produciron un auténtico clima de terror entre os 
numerosos conversos. O nome dos denunciantes mantíñase oculto, o que en ocasións daba lugar a denuncias falsas, 
promovidas por envexas ou rancores. (…) As penas eran aplicadas pola xustiza secular e as sentenzas facíanse públicas 
en solemnes cerimonias chamadas autos de fe. En 1482 nomeáronse oito inquisidores entre os que se atopaba o 
dominico Frei Tomás de Torquemada, que anos despois concentraría todos o poder desta institución ao suprimirse as 
inquisicións diocesanas...
O 31 de marzo de 1492, os Reis Católicos asinaron o decreto de expulsión dos xudeus de todos os seus reinos, tendo 
un prazo de catro meses para abandoalos ou recibir ou bautismo. (…)
Os puntos de destino deste éxodo foron moi diversos, destacando Portugal, África do norte, Italia, Países Baixos e as 
actuais Grecia e Turquía. (…) Os sefardíes, os xudeus que foron expulsados, levaron con eles a súa língua castelá, que 
aínda se conserva en moitos lugares, por exemplo Estambul. 


