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1. Introdución 
Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade, denominada A Europa do Antigo Réxime, aborda a transición desde o feuda-
lismo ao capitalismo, nun percorrido pola historia dos séculos XVI, XVII e XVIII. Estes 
cambios non se producen dun xeito uniforme en Europa e menos no contexto mundial, 
onde a presenza de pobos que aínda viven na prehistoria marca un forte contraste no devir 
histórico da historia moderna. 

Coñecementos previos  

Para podermos comprender o tema do Antigo Réxime cómpre termos claros os grandes 
cambios que se produciron na Idade Media en Europa. Malia que durante anos os historia-
dores definiron este período como unha fase escura e sen interese da historia, tanto na Pe-
nínsula Ibérica como en Europa en xeral, a Idade Media foi un período de desenvolvemen-
to artístico e cultural vinculado ás cortes, aos mosteiros que poboaron Europa, moitos de-
les ao abeiro do Camiño de Santiago, sen esquecer a grande pegada deixada polos musul-
máns durante o esplendor de Al-Andalus. 

Todos estes aspectos son coñecementos previos básicos para comprender despois as 
transformacións económicas e políticas que configuran a chamada Historia Contemporá-
nea, tratada no bloque 2 do módulo 3 (Un século de revolucións: da marsellesa á interna-
cional). 

Suxestións para a motivación e o estudo 

Este tema está enfocado desde un punto de vista práctico. Foi tal o desenvolvemento cul-
tural de Galicia, de España, de Europa e do mundo en xeral; foi tal a riqueza artística, lite-
raria e a variedade de sistemas políticos, económicos e sociais que se desenvolveron para-
lelamente no tempo, que todos eles resultan claves para comprender a evolución actual 
dos estados do mundo e as relacións xeopolíticas establecidas no mundo actual. 

Orientacións de temporalización 

Estímase que a esta unidade didáctica o alumnado deberíalle dedicar un total de 16 sesións 
ou horas. 

���� Tres sesións para o punto 2.1.: Antecedentes do Antigo Réxime. 

���� Seis sesións para o punto 2.2.: O Antigo Réxime”. 

���� Tres sesións para o punto 2.3.: A Galicia do Antigo Réxime. 
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2. Secuencia de contidos e actividades 

2.1 Antecedentes do Antigo Réxime 

O século XV constitúe un momento clave no devir histórico. Un novo período histórico 
vai comezar en Europa occidental, froito dunha serie de transformacións sociais, políticas 
e económicas. Unha novidade que non pasou desapercibida aos contemporáneos e que le-
vou a un historiador a denominalo “moderno” en contraposición á longa etapa histórica 
precedente, a Idade Media. 

Existen distintas visións para explicar o paso á Idade Moderna. Hai quen defende a 
existencia dunha ruptura brusca co medieval, fronte a quen falan dunha continuidade entre 
estes dous períodos da historia. A idea de cambio preside o estudo deste período. Os sis-
temas sociais evolucionan permanentemente ata que entran en crise e son substituídos por 
outros. Así, os historiadores definiron o paso do feudalismo ao capitalismo de diferentes 
maneiras:  

“O Renacemento foi un cambio de marea. A imaxe que reflicte a transición da Idade Media aos tempos modernos (como 
podería ser doutro xeito?) non é a dunha revolución, senón a dunha prolongada sucesión de ondas que rodan sobre a pra-
ia, cada unha das cales rompe en lugar e en momento diferentes.” 

Huizinga, J: El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de vida y el espíritu durante los 
 siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos. Alianza Editorial. Madrid, 1979 

  
 

“Non hai dúbida de que as cidades en rápido crecemento –que ofrecían liberdade, emprego e máis categoría social– servi-
ron de potente imán á poboación rural oprimida. E os propios burgueses, que precisaban máis man de obra e máis solda-
dos para reforzar o seu potencial militar, fixeron o posible para facilitar aos servos a fuxida da xurisdición dos seus amos. 
(...) A maior eficacia dunha produción moito máis especializada, as maiores ganancias que se podían conquistar mediante 
a produción para o mercado en lugar de para o uso inmediato, a maior atracción da vida urbana para o traballador, todos 
estes factores facían que non fora máis que unha cuestión de tempo o que o novo sistema, unha vez o bastante forte para 
vivir pola súa conta, gañara a batalla...” 

Sweezy, P.: A transición do feudalismo ao capitalismo. Barcelona, 1982 

A finais do século XV iníciase a Idade Moderna. 1453, ano da toma de Constantinopla, 
serviu tradicionalmente para marcar o inicio deste período. A expansión do imperio turco 
polo Mediterráneo modificou o mapa político e económico europeo. Mais outros factores 
serán máis determinantes para explicar a irrupción da modernidade. Así, os progresos 
científicos e técnicos van transformar as sociedades europeas. Particularmente destaca a 
invención da imprenta, que permitiu unha ampla difusión dos libros, achegando a cultura a 
un amplo sector social. Estas transformacións técnicas van permitir a entrada de América 
na historia europea, acontecida trala viaxe de Colón; supón o inicio dunha economía a es-
cala planetaria, que se iniciara coas exploracións marítimas de Portugal e Castela. 

O inicio da Idade Moderna é unha época de transformacións. Asistiremos á aparición 
de novas correntes de pensamento (o Humanismo), de novas expresións culturais e artísti-
cas (Renacemento) e a transformacións relixiosas (o protestantismo). Cambios que estarán 
moi unidos ao cada vez maior peso social dun grupo social, a burguesía, cuxas reivindica-
cións desembocarán, tres séculos máis tarde, no inicio da Idade Contemporánea. 
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Actividades propostas 

S1. Deseguido citamos os principais acontecementos que definen a Idade Moderna. 
Trace unha liña do tempo (1450-1800) e sitúeos:  

� Toma de Granada a Boabdil (1492). 

� Expulsión dos xudeus da Península Ibérica (1492). 

� Chegada de Colón a América (1492, como datos para Occidente) 

� Toma de Constantinopla polos turcos (1453, para Oriente). 

� Tamén debe situar o estoupido da Revolución Francesa (1789) e a Revolución 
Industrial, acontecementos cos que remata a Idade Moderna (mediados do sé-
culo XVIII). 

 

1 cm = 25 anos 

 

2.1.1 A monarquía autoritaria: economía e sociedade 

Durante o século XV os Estados europeos (Castela, Aragón, Francia ou Inglaterra) sufri-
ron unha fonda inestabilidade política. Os continuos enfrontamentos entre a nobreza e a 
monarquía por controlar o poder, que mesmo se converteron en guerras civís, foron paula-
tinamente decantándose a favor dos reis, que impuxeron o seu poder dando lugar a un no-
vo sistema de goberno: a monarquía autoritaria. 

Cunha economía de base agrícola, Europa comeza a recuperarse das crises económicas 
vividas na baixa Idade Media, poñéndose as bases do capitalismo, un novo sistema eco-
nómico en que os medios de produción (talleres, ferramentas, ...) pertencen a un propieta-
rio privado, que acumula os beneficios ou o capital. A man de obra é contratada por un sa-
lario fixo. 

Unha poboación en aumento 

A poboación comeza a medrar como consecuencia da recuperación económica iniciada no 
século XV. Contribuíu a este crecemento a fin dun longo período de devastadoras guerras, 
a desaparición das grandes epidemias (peste negra), así como outras causas, como o adian-
to na idade de casamento. 

A sociedade rural e estamental, mantiña os principais trazos medievais, aínda que co-
mecen a percibir algunhas mudanzas. Deste xeito, estruturábase en:  
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���� Privilexiados: nobreza e o alto clero. 

– Ocupaban os cargos políticos e gozaban de todo tipo de privilexios. 

– Estaban exentos do pago de impostos. 

– Pouco a pouco foron perdendo o seu poder político, en favor do monarca e da Corte, 
aínda que mantiveron o seu poder económico grazas ao control da meirande parte 
das terras (vivían das súas rendas). 

���� Non privilexiados: labregos, artesáns e burgueses. 

– Constituían o 80 % da sociedade. Estaban sometidos ao poder dos nobres e do clero. 

– A práctica dunha agricultura de subsistencia apenas lles permitía vivir coas súas es-
casas colleitas. Só as complementaban coa venda de excedentes agrarios en feiras ou 
mercados. 

– O desenvolvemento do comercio a longa distancia (con Asia e América) provocou a 
acumulación de enormes beneficios nas mans da burguesía (mercadores, banqueiros 
ou comerciantes), mais este grupo non podía participar na vida política. 

Unha economía agrícola onde se sentan as bases do capitalismo 

O crecemento da poboación foi posible polo aumento da produción agrícola, sobre todo 
cereais, na maior parte de Europa. O cambio económico máis importante foi a aparición 
das bases do capitalismo, impulsado pola burguesía mercantil e caracterizado por: 

� Aumento da circulación monetaria (grazas ao ouro e á prata chegados de América). 

� Incremento da demanda (ampliación de mercados en Ultramar). 

� Nacemento da banca (préstamos).  

� Uso da letra de cambio.  

� Creación de consulados e lonxas para as transaccións comerciais. 

O afianzamento do poder real: a monarquía autoritaria dos Reis Católicos 

As monarquías da Europa occidental evolucionaron cara a unha nova forma de goberno: a 
monarquía autoritaria. Como referentes neste proceso de imposición do poder real atopa-
mos a Isabel e Fernando, os Reis Católicos, coa acción de goberno que levaron a cabo nos 
seus reinos, nomeadamente en Castela. Este sistema baseábase no seguinte: 

���� Unificación territorial (toma de Granada e conquista de Navarra). 

���� Sometemento da nobreza á Coroa: en Castela conseguen debilitar o seu peso político, 
xa que só van ser consultados cando convoquen a Cortes, mais garántenlle a súa 
situación de privilexio grazas a institucións como o morgado ou a mesta. 

���� Organización da Administración, que permite o aumento do poder real grazas á 
burocracia. Deste xeito xorden os Consellos, órganos consultivos do rei con moitas 
competencias, ou os corrixidores, funcionarios da Coroa que controlan os municipios. 

���� Control da administración de xustiza (as audiencias e chancelerías). 

���� Existencia dun exército permanente e modernizado ao servizo do rei. 

���� Organización das relacións internacionais a través da diplomacia, coa creación de 
institucións como os consulados.  
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���� Unha particularidade castelá foi a creación da Santa Irmandade (milicias para garantir 
a seguridade dos camiños) e a reforma da facenda para o cobramento dos impostos. Os 
Reis Católicos viron clara a necesidade de limitar o poder da Igrexa e intervir nos seus 
asuntos (regalismo), potenciando a institución creada na Idade Media, a Santa 
Inquisición, que, encargada teoricamente de manter a ortodoxia e a unidade relixiosa, 
permitiulles reforzar o seu poder, promovendo unha uniformización relixiosa e a 
persecución e expulsións de xudeus e musulmáns non convertidos ao cristianismo. 

 

Actividades propostas 

S2. Atendendo ao texto, localice na sopa de letras oito das institucións adoptadas 
polo goberno autoritario e centralista dos Reis Católicos. 

 

S3. No século XVIII aínda permanecían estruturas medievais. Lea o seguinte texto 
no que se detallan as obrigas duns campesiños. No apartado 7: Glosario, ten o 
significado das palabras descoñecidas. Realice despois as tarefas propostas. 

���� "Artigo 1. É debido ao señor, en ocasión das vendas, laudemios do prezo de cada adquisición, xeralmente 
sobre todos os bens sen excepción (...) 

���� Artigo 2. Os habitantes de Essigey que teñan lume e eira deben cada un unha galiña no primeiro día da co-
resma entrante, e unha corvea de brazo por cada traballador na época da sega do feo, a devandita corvea 
sempre foi feita, pero a galiña nunca foi entregada. 

���� Artigo 3. Cada labrego ou quen teñan cabalos ou bois e arneses deben tamén anualmente unha corvea de 
arado ou caza (vendima) na época da semente. 

���� Artigo 4. Pertence ao dito señor o coidado de percibir o décimo en todas as terras do señorío a razón de 14 
gavelas cada un, suposto que o prior Tart perciba unha, das quince da cada montón. 

���� Artigo 5. Pertence ao devandito señor a xustiza alta, media e baixa en toda a súa extensión. 

���� Artigo 6. Todos os habitantes deben facer garda no castelo de dito lugar. 

���� Artigo 7. Os habitantes deben sacar os refugallos que leva a auga do río aos fosos do dito castelo. Están 
ademais obrigados a pechar con sebes mortos o prado chamado Le Closeau, (...) 

���� Artigo 8. Todos os que vendan viño en Essigey deben unha pinta de viño ao señor (...), que os vendedores 
están obrigados a levar ao seu castelo unha hora logo de ter aberto o barril (...) 

���� Artigo 9. Ningún dos habitantes ten o dereito de pesca nin de caza... baixo pena de confiscación de apeiros... 

���� Artigo 10. (...) o señor pode ter os seus bosques sen explotar e acoutados, sen que lle sexa permitido a nin-
guén tomar de alí madeira nin enviar animais baixo pena...” 

Manual de dereitos de Essigey, Côte-d'Or, Cantón de Genlis, 1780 
http://www.naullibres.com/html/aaa/descargas/geaclio/examenes/4eso2007_03.pdf] 
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���� Explique cales eran as principais obrigas dos labregos, segundo o documento. 

���� Quen exercía o control do lugar? Variaba respecto do feudalismo? Cantos 
séculos separan este período histórico (feudalismo) da data do documento? 

 

2.1.2 Colón chega a un novo continente: Europa "descobre"  América 

Para manteren as relacións comerciais con Asia, as potencias da Europa occidental víronse 
obrigadas a procurar rutas alternativas ao Mediterráneo, bloqueado polos turcos desde a 
toma de Constantinopla. As necesidades comerciais, as descubertas científicas e técnicas 
(o astrolabio, o compás, o temón, os portolanos, as carabelas, etc.) e a mentalidade rena-
centista (afán de explorar novos territorios), facilitaron o desenvolvemento da navegación 
marítima e a chegada (descubrimento) a novas terras. 

Na procura de rutas alternativas ao Mediterráneo, Portugal potenciou dous camiños: a 
ruta de Guinea e o camiño á India. Os Reis Católicos comezaron a política de conquistas 
no norte de África e apoiaron o proxecto de Colón, que defendía a posibilidade de chegar 
ás Indias navegando cara ao Oeste, a través do Atlántico. En 1492 Colón chegaba ao novo 
continente, malia que el morreu pensando que chegara a Asia. Mais, descubriu Colón 
América? Probas arqueolóxicas demostran que durante a Idade Media os viquingos xa 
arribaran ao norte do continente, e hai quen defende a presenza de asiáticos varios séculos 
antes de Colón. Neste continente, "novo" para os europeos, existían civilizacións cun 
grande esplendor cultural, que non necesitaban ser descubertas por ninguén. A chegada de 
Colón puxo en contacto dous mundos que ata ese momento se desenvolveran illadamente. 
O que a expedición castelá permitiu foi a súa conquista polos europeos. 

Os pobos precolombianos 

Cando os europeos chegaron a América, o novo continente xa estaba poboado por próspe-
ras civilizacións, entre as que destacan as culturas azteca, inca ou maia. 

���� Os aztecas (cultura do millo). 

– Chegaron a México cara ao século XII e formaron un extenso imperio. Establecé-
ronse no lago Texcoco e fundaron alí a súa capital Tenochtitlán. 

– A súa vida baseábase na guerra e no comercio. A guerra tiña como finalidade acre-
centar o seu poder económico. Empregaban como moeda produtos de grande valor 
(cacao, cobre, telas, plumas, ouro, etc.). 

– Organizábanse mediante unha monarquía electiva (o tlatoani) e a súa sociedade es-
taba moi xerarquizada (nobres, sacerdotes, pochtecas ou comerciantes, macehuales 
ou labregos, e artesáns).  

���� Os maias. 

– Cando os españois chegaron ao Iucatán, atopáronse cos vestixios dunha cultura for-
mada cara ao século IV. No seu momento de apoxeo configurábanse en cidades-
estado, pacíficas, gobernadas por un réxime teocrático e dedicados á agricultura. 

– A familia era a base da organización social. Posuían grandes coñecementos astro-
nómicos e matemáticos. Coñecemos a súa cultura grazas ao Popol Vuh, que recolle 
por escrito as súas tradicións orais. 
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���� Os incas (cultura da pataca). 

– Habitantes dos Andes, estenderon o seu dominio sobre os pobos do Pacífico surame-
ricano durante o século XV, ata crear un imperio de máis de 3.000 Km. de lonxitu-
de, que abranguía tres vastas rexións: os Andes, as selvas e o deserto. A súa capital 
era Cuzco, onde se celebraban grandes mercados con produtos da zona (patacas, pa-
paias, millo, iuca, monos, plumas, xoias, ouro, la de alpaca, etc.). 

– O imperio era gobernado polo Inca e as súas mensaxes eran propagadas polos chas-
quis ou mensaxeiros, que corrían polos camiños do imperio e falaban en quechua. O 
seu principal deus era Viracocha. 

– Vivían en casas feitas con barro e o teito de pólas. As familias emparentadas tiñan 
un patio común onde secaban millo, conxelaban patacas e secaban a carne das lla-
mas. As terras pertencían á comunidade e traballábanas xuntos.  

– Ao chegar Francisco Pizarro (1532-1548), Huayna Capac e Atahualpa disputábanse 
o imperio, enfrontamento que foi aproveitado polos españois para os derrotaren. 

 

Pobos americanos precolombinos 

Unha das consecuencias máis importantes que tivo a entrada de América na historia de 
Europa foi o inicio dunha auténtica economía mundial. Concretouse no chamado comer-
cio triangular, que se realizaba entre Europa, África e América. Os barcos saían de Euro-
pa occidental cargados de produtos manufacturados de todo tipo.  
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Chegábase á costa occidental de África, na zona coñecida coma Guinea, onde se deixaban 
algúns destes produtos. En troca, cargaban os barcos con persoas escravizadas, que eran 
trasladadas ás colonias de América (as Antillas e a costa atlántica), onde eran vendidos 
xunto ao resto de mercadorías europeas. Finalmente se cargaban produtos americanos 
(azucre, tabaco, cacao, etc.) e metais preciosos con destino a Europa.  

O comercio de persoas escravas negras é unha das grandes traxedias da historia da hu-
manidade. Ademais das valoracións éticas moi negativas que se poidan ter na actualidade, 
cómpre termos en conta que a trata negreira está nas bases do desenvolvemento do capita-
lismo, sistema económico no que seguimos a vivir, e explica en grande medida os grandes 
desequilibrios mundiais que provocou, especialmente en África, que ficou desartellada so-
cialmente e sometida posteriormente ás potencias coloniais no século XIX. 
 
 
 

Actividades propostas 

S4. Observe a listaxe: roda, metalurxia ferro, tomate, cacahuete, café, cacao, taba-
co, caucho-chicle, ouro, prata, cabalo, patacas, millo e trigo. Busque información 
e responda. Cales deses elementos foron contribucións de Europa a América e 
cales de América a Europa? 

S5. A primeira consecuencia que tivo a entrada de América na historia de Europa foi 
o inicio dunha auténtica economía mundial. Boa mostra foi o establecemento do 
comercio triangular. Conteste ás seguintes cuestións: 

 

� Identifique os tres continentes que interveñen no comercio triangular. 

� Póñalle nome a cada unha das láminas que aparece na imaxe anterior. Trace 
frechas que reflictan os movementos de cada produto. 

� Que beneficios obtivo Europa da colonización de América? E España, en con-
creto? 

� Cite algunha cidade clave neste comercio. 
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2.1.3 Cultura e Arte: Humanismo e Renacemento  

Un novo xeito de comprender o mundo vai xurdir grazas ás transformacións económicas e 
sociais dos séculos XV e XVI. Sen negar a existencia de Deus, que ocupara un papel cen-
tral na Idade Media, comezouse a buscar explicacións racionais aos fenómenos da nature-
za e a organizar todos os aspectos da vida social desde unha perspectiva que tivese máis 
en conta ao ser humano. 

O Humanismo 

Este movemento intelectual e cultural estendeuse desde Italia ao resto de Europa a través 
dos libros, cuxa difusión se acelerou grazas á invención da imprenta. Tamén as universi-
dades contribuíron ao espallamento das novas ideas. Os pensadores humanistas reivindi-
caban o ser humano como o centro do pensamento e da cultura (antropocentrismo), así 
como unha volta á Antigüidade clásica, considerada como o modelo de coñecemento máis 
puro. Isto propiciou o estudo das linguas, en especial latín e grego. En Italia foi impulsado 
polos mecenas (nobres e burgueses protectores da arte e a cultura, como os Médici en Flo-
rencia). Entre os pensadores do movemento humanista destacan: 

� Erasmo de Róterdam, quen en Eloxio da tolemia realizou unha crítica dos males da 
sociedade do seu tempo (guerra, cobiza, incultura, intolerancia, etc.). 

� Tomás Moro, pensador inglés, quen na súa obra Utopía criticaba os monarcas despóti-
cos, o materialismo, a propiedade privada e os privilexios. 

� Nicolás Maquiavelo, que na súa obra, O Príncipe, defendeu que para poder exercer o 
poder é lexítimo empregar a astucia, a hipocrisía ou o temor (o fin xustifica os medios). 

� En España destacaron Antonio de Nebrija, autor da primeira gramática castelá, Juan 
Luis Vives, promotor dunha reforma da educación a través do emprego do método ex-
perimental ou o Cardeal Cisneros, que publicou a primeira Biblia políglota. 

O Renacemento 

Vinculado ao Humanismo, este movemento artístico iniciouse en Italia no s. XV, onde os 
gobernos das diferentes cidades-estado viron no mecenado artístico o xeito para engrande-
cer o prestixio das súas vilas, de grande expansión económica grazas á actividade comer-
cial. As principais características deste estilo son as seguintes: 

���� A exaltación do ser humano e do individuo, o que se reflicte na realización de retratos e 
na volta a representación do nu, inexistente no período medieval. 

���� A procura da beleza ideal a través da harmonía entre as partes, a claridade da 
composición, a representación da paisaxe, etc. 

���� A inspiración e a recuperación da arte da Antigüidade clásica, o que se observa na 
utilización de temas mitolóxicos ou na utilización de elementos da arquitectura 
grecorromana. 

���� O carácter didáctico e o desexo de mostrar a riqueza e o prestixio tanto da Igrexa, como 
dos poderes públicos e dos grupos sociais máis acomodados. 

Destacaron artistas como Brunelleschi, Boticelli, Donatello, Leonardo da Vinci, Rafael, 
Miguel Anxo, etc., que levaron a arte dos séculos XV e XVI ao máximo esplendor. 
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A Reforma 

Algúns humanistas criticaron a relaxación dos costumes e da moral do clero e a xenerali-
zación de prácticas abusivas na Igrexa, como a venda de bulas e indulxencias (que conce-
dían o perdón dos pecados en troca ao pagamento dunha cantidade de diñeiro). 

���� A ruptura entre cristiáns produciuse polas predicacións de Martiño Lutero (Alemaña), 
ao negar o valor das indulxencias e o poder da Igrexa. Predicou unha nova doutrina 
relixiosa, coñecida como reforma luterana, que negaba a autoridade do Papa e se 
baseaba en tres principios: xustificación pola fe, sacerdocio universal (invalidando os 
sacramentos) e autoridade da Biblia (única fonte de inspiración para cada individuo). 

���� Ao mesmo tempo xorden outras doutrinas reformistas: 

– O calvinismo (Suíza) de Xoán Calvino. Defendía a predestinación; é dicir, que o 
home ten determinado o seu destino desde o nacemento. Os principios que defende 
son: observar a Biblia, levar unha vida humilde e austera e gozar a graza divina. 

–  O anglicanismo (Inglaterra) de Henrique VIII. Separouse de Roma ao se negar o 
Papa Clemente VII a concederlle o divorcio de Catalina de Aragón, autoproclamán-
dose xefe supremo da igrexa anglicana. 

Na súa loita contra a expansión do protestantismo a Igrexa católica iniciou un movemento 
de reforma coñecido como Contrarreforma. Un dos feitos fundamentais foi a convocatoria 
do Concilio de Trento. Nel proclamouse que a fe era importante para a salvación, mais 
tamén as boas obras; reafirmou a validez dos sete sacramentos e o culto á Virxe e os san-
tos; e declarou a Vulgata como única interpretación válida da Biblia. 
 

Actividades propostas 

S6. Se hai unha lámina que identifiquemos cos principios do humanismo é a obra de 
Leonardo da Vinci, coñecida como O home de Vitruvio. Obsérvea e responda ás 
cuestións formuladas deseguido: 
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���� Cal é a idea central da lámina? 

���� Cales son os logros do Renacemento reflectidos na lámina? 

���� Busque información sobre o obra. Indique data e autor. Escriba unha biografía 
breve. 

S7. A arte renacentista supuxo a volta ao mundo clásico, colocando ao home no 
centro do mundo e recoñecendo que o sol está no centro do noso universo (en 
contraposición ao teocentrismo e ao xeocentrismo medievais). Busque informa-
ción e relacione cada obra de arte co seu artista. 

� Artistas: Bramante, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Juan de Herrera, Rafael, 
Brunelleschi. 

� Obras: Cúpula de Santa María das Flores, Capela Sixtina, Pazo do Escorial, 
Moisés, Derradeira cea, San Pietro in Montorio, Gioconda, Escola de Atenas. 

S8. O Renacemento supuxo a volta aos modelos arquitectónicos, escultóricos e pic-
tóricos clásicos. Despois de varios séculos, nos que a relixión cristiá impuxera os 
seus modelos, renacen os mitos clásicos. Observe e analice esta famosa pintu-
ra, O nacemento de Venus, de Sandro Botticelli. Galería dos Uffizi, Florencia 
(1485). Lea despois o texto e complete o cadro. 

 

 

“... non é, en efecto, unha exaltación pagá da beleza feminina. Entre os significados desta obra está tamén o da 
correspondencia entre o mito do nacemento da deusa da beleza Venus desde a auga mariña e a idea cristiá do 
nacemento da alma desde a auga do bautismo. A beleza que o pintor quere exaltar é, en todo caso, unha beleza 
espiritual e non física; o espido de Venus significa simplicidade, pureza, ausencia de ornamentos; a natureza ex-
présase nos seus elementos (aire, auga e terra); o mar, encrespado polo vento que sopra, Eolo e Boreas, é unha 
superficie verde-azulada sobre a que as ondas aparecen esquematizadas mediante trazos absolutamente iguais; 
e igualmente simbólica é a cuncha.” 

Argan. Renacemento e Barroco I. 

 

Características Obra 

� Título  

� Autor  

� Data  
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� Localización actual  

� Estilo  

� Temática  

� Personaxes que 
aparecen e significado 

 

� Luz e cor  
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2.2 O Antigo Réxime  

Na Europa do século XVII conviven dúas formas de vida. A sociedade estamental, herda-
da do período medieval, mantense vixente en boa parte do continente, cunha nobreza que 
domina a vida cotiá e pretende perpetuar os seus privilexios. Mais agroman os trazos du-
nha nova sociedade, froito das transformacións económicas, ideolóxicas e políticas poten-
ciadas pola burguesía, que comezan a situar os seus valores éticos e estéticos. As princi-
pais características da sociedade deste século son: 

���� Poboación: o crecemento foi tan feble que mesmo se pode falar dun estancamento. A 
evolución foi moi descontinua ao longo do século, xa que se viu afectada polas guerras, 
crises de subsistencia e epidemias. Ademais, foi moi desigual: fronte ao escaso 
crecemento no Sur de Europa (España perdeu poboación debido á expulsión dos 
mouriscos e á emigración cara a América), os países do norte de Europa mesmo 
dobraron a súa poboación. 

���� Política económica: imponse o mercantilismo. 

���� Organización social: a sociedade estamental mantívose, aínda que comezou a tomar 
un grande protagonismo a burguesía. 

���� Organización política: xorde a monarquía absoluta de dereito divino. 

���� Ciencia e filosofía: prima o antropocentrismo, afastándose das crenzas relixiosas. 

���� Arte: aparece o Barroco, que supón unha época de esplendor artístico en España. 

2.2.1 Aparición da monarquía absoluta 

No século XVII a maioría dos monarcas europeos tentaron de reforzar o seu poder e cami-
ñar cara á monarquía absoluta. Este sistema denomínase así porque concentra todos os 
poderes en mans do rei. As causas da aparición da monarquía absoluta foron: 

� A nobreza viu na concentración do poder real un medio para estabilizar a economía. 

� A creación de exércitos permanentes ao servizo do rei. 

� O protestantismo afastou a moitos estados do Papa e dos Estados Pontificios. 

� A conquista de América trouxo a Europa grandes cantidades de ouro e prata, especial-
mente a España e Portugal. 

� A crise da servidume. 

"É só na miña persoa onde reside o poder soberano, cuxo carácter propio é o espírito de 
consello, de xustiza e de razón; é a min a quen deben os meus cortesáns a súa existencia 
e a súa autoridade; a plenitude da súa autoridade que eles non exercen máis que no meu 
nome reside sempre en min e non pode volverse nunca contra min; só a min pertence o 
poder lexislativo sen dependencia e sen división; é pola miña autoridade que os oficiais da 
miña Corte proceden non á formación, senón ao rexistro, á publicación e á execución da 
lei; a orde pública emana de min, e os dereitos e os intereses da Nación, dos que se adoi-
ta facer un corpo separado do Monarca, están unidos necesariamente ao meu e non des-
cansan máis que nas miñas mans."  

Discurso de Luís XV ao Parlamento de París o 3 de marzo de 1766 
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Modelo de monarca absolutista 

Luís XIV de Francia considérase prototipo de monarca absoluto. Atribúeselle a frase “O 
Estado son eu”. Malia non existir certeza histórica da súa autoría, caracteriza ben esa con-
cepción do poder: o poder supremo lexislativo, executivo e xudicial residían no monarca. 
Baseou o seu poder no nomeamento de intendentes de xustiza, de policía e de finanzas nas 
provincias que só respondían ante o rei; no fortalecemento da burocracia, do exército e da 
diplomacia; así como no control da economía a través dos seus ministros (Colbert). 

Deixou de convocar os Estados Xerais e buscou a unidade relixiosa, obrigando os pro-
testantes a se converter ao catolicismo ou a se exiliar. 

A monarquía absoluta só triunfou plenamente en Francia. Os monarcas hispanos, igual 
cós alemáns, viron moi limitados ese teórico poder absoluto, mentres que en Inglaterra 
fracasou totalmente, xurdindo un sistema coñecido como parlamentarismo. Iso significaba 
que o poder do rei estaba limitado polo Parlamento, integrado por representantes dos es-
tamentos sociais (nobres, igrexa, burgueses...).  
 
 

Actividades propostas 

S9. Os cambios cara a un novo modelo de monarquía foron producíndose paseniño, 
ao longo da Idade Moderna, e manifestáronse en todos os aspectos da vida. A 
nivel político a evolución foi moi clara. 
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� Compare os dous tipos de monarquía aos que se alude nos textos 1 e 2 e complete a tá-
boa. 

���� En quen reside o poder?  

���� Quen redacta e onde se fan as leis?  
Monarquía absoluta  

(texto 1: Xacobo I e Luís XV) 

���� Quen exerce a xustiza?  

���� En quen reside o poder?  

���� Quen redacta e onde se fan as leis?  

Monarquía parlamentaria  
(texto 2: Sir Thomas Smith e 

Petición de dereitos) 

���� Quen exerce a xustiza?  

 

2.2.2 Sociedade e economía 

A sociedade estamental: unha minoría de privilexiados 

A sociedade organizábase en grupos pechados ou estamentos aos que só se accedía por 
nacemento. Deste xeito, non existía mobilidade social agás excepcións (casos de ennobre-
cemento por méritos, compra, etc.). Este sistema, moi estable no tempo, tiña coma caracte-
rística fundamental a desigualdade legal entre os membros dos diferentes estamentos: a 
nobreza e o clero, que gozaban de privilexios, como non pagar impostos ou contar cunha 
xustiza particular; e os non privilexiados, a grande maioría da poboación. 

���� Grupos privilexiados. 

– Nobreza: era unha minoría heteroxénea que posuía un gran poder económico e polí-
tico. Eran propietarios de grandes latifundios; estaban exentos do pagamento de im-
postos; recibían elevadas rendas dos labregos; ocupaban cargos políticos e militares, 
e tiñan privilexios que herdaban no seu nacemento.  

– Clero: era un grupo heteroxéneo que posuía grandes bens patrimoniais (igrexas, 
abadías, etc.) e terras, grazas ás que percibían décimos, doazóns ou esmolas. Tiñan o 
poder ideolóxico e controlaban a educación.  

���� Grupos non privilexiados. 

– Burguesía: minoría que foi gañando paseniño poder económico e prestixio social. 
Os burgueses habitualmente vivían nas cidades; controlaban a actividade comercial 
e financeira. Era un grupo culto que carecía de privilexios, malia enriquecérense; 
nalgúns casos emparentaron coa nobreza mediante a compra de títulos ou enlaces 
matrimoniais. 

– Artesanado: grupo pouco numeroso encargado da actividade industrial nas cidades. 
Organizábanse en gremios. No século XVIII e XIX pasaron a formar parte do prole-
tariado industrial. 
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– Campesiñado: era o grupo máis numeroso da sociedade estamental. Vivían no mun-
do rural e apenas obtiñan colleitas suficientes para poder sobrevivir. Debían pagar 
numerosos impostos á nobreza e ao clero. Só unha minoría era propietaria. 

– Grupos marxinais: esmoleiros, doentes, anciáns ou proscritos, que vivían grazas á 
caridade ou á delincuencia.  

Unha economía que comeza a mudar: da industria doméstica ao comercio colonial 

No século XVII a agricultura de subsistencia, na que traballaba máis do 80%  da poboa-
ción, era a base económica en Europa. As guerras e as malas colleitas, motivadas por un 
arrefriamento climático, provocaron a fame entre os menos favorecidos da sociedade.  

A produción artesanal era escasa e vinculada só aos gremios. Nesta época apareceu a 
industria domiciliaria, realizada polo campesiñado como actividade complementaria no 
propio domicilio. Un exemplo desta industria foi a elaboración de tecidos de liño nos fo-
gares campesiños galegos. Esta actividade permitía escapar do control dos gremios e do-
tou a quen a desenvolveron duns ingresos adicionais. Por outra banda, xurdiron as manu-
facturas, obradoiros onde os traballos eran realizados a man con sinxelas máquinas. 

Polo que respecta ao comercio, este tivo unha importancia moito maior do que cabería 
polo número de persoas implicadas. Consolidáronse as rutas marítimas abertas por espa-
ñois e portugueses na creación dos seus imperios de Ultramar: a ruta dos metais preciosos 
e a ruta das especias. Europa, África e América comunicáronse co chamado comercio 
triangular, centrado na compra de persoas escravas en África para seren levados a terras 
americanas como man de obra nas grandes plantacións de café, azucre, cacao, tabaco, etc. 
No caso de España, estes produtos eran transportados pola flota das Indias (galeóns) ata 
Sevilla, desde onde partían a todos os mercados europeos. 

O comercio colonial deixou de ser no s. XVII monopolio español e portugués ao parti-
cipar tamén holandeses, ingleses e franceses, que se espallaron polo Atlántico e o Indico. 

A chegada masiva de metais preciosos de América vai provocar un aumento xeral dos 
prezos, o que se coñece como a revolución dos prezos. Isto foi debido a que a oferta de 
produtos creceu en menor medida que a cantidade de diñeiro dispoñible, polo que aumen-
tou a inflación. 
 
 

Actividades propostas 

S10. Nesta época aparecen por primeira vez os censos de poboación en Europa, con 
fins recadatorios e políticos, e cunha marxe de erro moi ampla. Observe os datos 
deste cadro (en millóns de habitantes). Conteste despois ás cuestións. 
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���� En que países medrou máis a poboación? 

���� Que país ou países sufriron a maior crise de poboación? 

���� Localice no mapa os países da gráfica. 

S11. O gran descoñecido desta sociedade era o pobo, anónimo e traballador, e o má-
is numeroso. Velaquí un exemplo, “A familia de Jacques Bénard”. Lea a súa his-
toria, tomada dos rexistros de bautismo, defunción, etc. dunha parroquia de 
Francia. 

"Jacques Bénard nace en Magny-en-Vexin o 19 de maio de 1664. Á idade de 23 anos, o 1 de xullo de 1687, ca-
sa con Barbe Pigeon, que ten aproximadamente a mesma idade. O seu fillo maior, Nicolás, nace o 19 de febrei-
ro de 1688 e morre o 29 de novembro do mesmo ano. O 12 de xaneiro de 1691 nace Xoán, que morreu o 7 de 
maio de 1706, aos 15 anos de idade. O 19 de abril de 1693 vén ao mundo unha nena, Margarida, que morre un 
ano máis tarde, o 4 de maio de 1694. Igualmente, Xosé nace o 28 de decembro de 1695 e morre á idade de se-
te anos, o 15 de maio de 1703. 
Soamente sobreviviron dúas fillas: Bárbara e María, nacidas, respectivamente, o 7 de decembro de 1698 e o 27 
de xaneiro de 1703. A primeira casa con Jacques Cardonnet, o 6 de xullo de 1722; a segunda, con Laurent 
Montegagne, o 16 de abril de 1728. 
A nai, Barbe Pigeon, morre o 15 de novembro de 1703, algúns meses despois do seu fillo José. 
Logo de viúvo, Jacques Bénard volve casar o 20 de maio de 1704 con Catherine Picot de 33 anos. Jacques Bé-
nard morre o 3 de abril de 1715 e é enterrado no cemiterio de Magny.  

(Extraído dos rexistros de bautismos, casamentos e sepulturas de Magny-en-Vexin. Datos recollidos Ed. Akal 

���� Cos datos do texto constrúa a árbore xenealóxica da familia de Jacques Bénard. 

���� Nunha liña do tempo marque a vida de cada un dos fillos da familia. Cal é o 
número maior de irmáns que chegaron a convivir? 
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���� Cantos fillos sobreviviron aos pais? Era frecuente no século XVIII? 

���� Intente explicar posibles causas da morte da primeira muller de J. Benard. 

���� A que idade morreu J. Benard? E a súa muller? 

���� Cantos fillos tiveron J.B. e a súa primeira muller? 

���� Calcule os intervalos (en meses) entre os nacementos dos fillos. Cal é a media? 

���� A que idade casaron Bárbara e María? Era normal naquela época? 

2.2.3 Cultura e arte barrocas 

No século XVII (1600-1750) aparece un novo gusto estético coñecido como Barroco, que 
contrasta co racionalismo e co clasicismo. Este período histórico da Europa Occidental vai 
xerar unha importante produción literaria, arquitectónica, escultórica, pictórica e nos cam-
pos da danza e da música. 

Sitúase entre os períodos renacentista e neoclásico, na época da Contrarreforma, cando 
a Igrexa católica tentaba reafirmar o seu poder e os monarcas buscaban a exaltación da súa 
autoridade, mentres que a burguesía reivindicaba un novo posto social e socavaba os fun-
damentos da sociedade estamental. Unha época de contradicións.  

Barroco, termo de orixe portugués que quere dicir xoia falsa ou perla de forma irregu-
lar, foi aplicado a este estilo, inicialmente cun carácter pexorativo. Por barroco enténdese 
normalmente o que está excesivamente ornamentado, ou o que é desmesurado ou compli-
cado. 

Arquitectura, escultura e pintura 

No estilo barroco predominan valores estéticos nos que prima o movemento (curvas, xo-
gos cóncavo-convexo); a luz e a cor; o realismo (gusto polo teatral, o simbólico e o escé-
nico). A finalidade das artes é exaltar os sentimentos, as emocións, así como buscar sor-
prender o espectador. 

���� Arquitectura  

– Constrúen edificios relixiosos ou civís cun sentido simbólico-propagandístico (igre-
xas e pazos). 

– É a principal manifestación deste estilo, caracterizado pola súa liberdade, fantasía e 
afán de movemento. 

– As construcións realízanse en pedra, ladrillo ou estuco. 

– Predominan as formas sobre a funcionalidade da construción: o muro é o principal 
soporte; arcos moi variados; soportes con fins ornamentais (atlantes, cariátides, co-
lumnas salomónicas, etc.); cubertas abovedadas, etc. 

– Elementos decorativos desbordantes: arquitectónicos, escultóricos ou pictóricos. 

– Xogos de volumes e espazos. O espazo interior é misterioso; ás veces, teatral. 

– Un exemplo notable de arquitectura barroca é a fachada do Obradoiro da catedral de 
Santiago de Compostela. 
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���� Escultura  

– Obras naturalistas e realistas (expresan dor e alegría, paixóns, sentimentos; exalta-
ción e emotividade) de temática variada: relixiosa, mitolóxica, alegórica ou retratos. 

– Trátase de tallas polícromas en mármore, madeira ou bronce realizadas para un es-
pazo concreto, buscando efectos de luz. 

– Búscase un gran movemento nas figuras, representándose o acto. Predominan as 
diagonais, as liñas serpentinatas e as formas abertas. 

– Éxtase de Santa Tareixa, de Bernini, é un exemplo clásico de escultura barroca. 

���� Pintura 

– A pintura barroca representa o triunfo da cor, do contraste luz-sombra (claroscuro), 
do realismo e do movemento nas composicións. 

– Destacan Caravaggio (Italia, mestre do tenebrismo); Rubens (Flandres, escola aris-
tocrática) e os seus discípulos Van Dyck e Jordaens; Rembrandt (escola holandesa; 
retratista e mestre da luz e da cor), Vermeer ou Franz Hals. En España destacan Ri-
bera, Ribalta, Murillo e o gran mestre Diego Velázquez. 

Actividades propostas  

S12. O mundo da ciencia foi especialmente brillante nos séculos XVII e XVIII. Aquí ten 
unha serie de exemplos. Busque información e relacione ambas as columnas. 

1 � Joseph Priestly  � Experimentou coa electricidade estática 

2 � Joseph Black  � Obtivo o osíxeno 

3 � Henry Cavendish  � Fundaron unha escola de anatomía 

4 � Lavoisier  � Obtivo o dióxido de carbono 

5 � Isaac Newton  � Descubriu que o raio era electricidade 

6 � B. Franklin  � Composición da auga 

7 � Volta  � Descubriu a vacina contra a varíola 

8 � Herschell  � Pila eléctrica 

9 � Irmáns Hunter  � Procedemento clínico para o parto 

10 � Dr. Jenner  � Lei da conservación da materia 

11 � Dr. Shellie  � Aplicaron limón ao tratamento do escorbuto 

12 � Dr Lind e Cook 

 

 � Descubriu o planeta Urano 
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S13. Tampouco a pintura quedou atrás. Aquí ten exemplos de artistas citados no texto 
e obras súas. Busque información e trate de relacionar os autores coas obras 
correspondentes. 

1 � As meninas  � Rembrandt 

2 � As tres grazas  � Velázquez 

3 � A moza da perla  � Murillo 

4 � Nenos xogando aos dados  � Vermeer 

5 � A muller barbuda  � Ribera 

6 � As lanzas  � Rubens 

7 � A lección de anatomía do doutor Tulp 

8 � A rolda de noite 

 

 

S14. Velázquez é considerado un dos mestres da pintura española de todos os tem-
pos. Investigue o nome destas pinturas súas e describa o contido de cada unha. 

 
 

 



 

Páxina 23 de 48 

 

 

2.3 A Galicia do Antigo Réxime 

Aínda que a nobreza galega saíu fortalecida das revoltas irmandiñas (1431-1469), auténti-
ca guerra civil contra os señores, o centralismo dos Reis Católicos impúxose en terras ga-
legas, integrándose o país galego nas institucións da monarquía hispánica.  

2.3.1 Galicia: un territorio dependente, unha sociedade r ural 

Galicia converteuse nun reino máis da coroa de Castela. Malia que conservou unha insti-
tución propia, a Xunta do Reino, creada en 1528 e que estaba formada por representantes 
das sete provincias existentes na Galicia do século XVI (Tui, Santiago, A Coruña, Betan-
zos, Mondoñedo, Lugo e Ourense), Galicia careceu de toda autonomía no conxunto da 
monarquía hispánica. 

A comezos da Idade Moderna Galicia estaba poboada por uns 630.000 habitantes, que 
vivían fundamentalmente nas parroquias rurais. Mantíñanse as grandes diferenzas entre os 
estamentos sociais, no que destacaba a fachendosa fidalguía, que vivía nos pazos galegos 
gozando das súa rendas, e os numerosos labregos. Apenas había cidades, só aquelas que 
constituían as capitais de provincia, pero de reducidas dimensións. 

A economía e a sociedade galega dos séculos XVI e XVII eran rurais e dedicadas á agri-
cultura, sector onde traballaba o 85 % da poboación. As familias vivían nunha economía de 
subsistencia e dos ingresos obtiñan da venda dos produtos sobrantes: viño, centeo, gando va-
cún, etc. Coa chegada a Galicia de produtos procedentes de América diversificouse a alimen-
tación galega: pataca, millo, etc. Xunto á agricultura e á gandaría, os galegos dedicaron os 
seus esforzos ao comercio marítimo de ultramar, especialmente nos territorios comprendidos 
entre A Coruña e Baiona, o que favoreceu actividades como a construción de barcos e a pes-
ca, que traería como consecuencia o desenvolvemento da industria da salgadura de peixe. 

 Neste período apenas houbo grandes cambios, aínda que aumentou a importancia da fi-
dalguía. A principal fonte de riqueza dos privilexiados seguían a ser os contratos de Foro, é 
dicir, unha forma de arrendamento da terra, propia de Galicia, na que o señor cedía o uso da 
terra durante un longo período a cambio dunha renda fixa. 
 
 

Actividades propostas 

S15. Localice o nome das sete cidades galegas citadas, sitúeas no mapa da páxina 
seguinte e identifique os monumentos de cada unha que se reproducen. Delimite 
logo no mapa o contorno das catro provincias actuais (cunha liña vermella). 

� Tui: � A Coruña: 

� Betanzos: � Ourense: 

� Santiago: � Ourense: 

 

� Mondoñedo: � Lugo: 
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S16. Como xa dixemos, a principal fonte de riqueza dos privilexiados eran os contra-
tos de foro. Pero que son os foros e cal é a súa historia? Lea e conteste. 

� De acordo co que se di no texto, que era un contrato de foro? 

� Aquí ten un exemplo dese tipo de contrato, neste caso entre un mosteiro e un 
crego. Léao e conteste. 

“Coñecida cousa sexa a todos como eu, frei Gonzalo, abade de Melón, conxuntamente co prior e mosteiro dese 
lugar, damos e outorgamos a ti, Pedro Rodríguez, crego de Sadornín, e a toda a túa voz, aquela nosa viña que 
se chama do Penedo (...) coa condición que a labredes ben, que non desmereza por falta de atención e nos de-
ades (...) cada ano a metade [da colleita]. (...) Non a podedes vender nin empeñar nin dala a ninguén, senón a 
nós por xusto prezo; e se a nós non interesase, debedes vendela ou dala a un labrego manso que merque o 
noso foro en paz. Non a deades nin a fidalgo nin a outra orde”. 

���� No texto aparecen estas palabras. Defínaas: frei, crego, labrego, fidalgo, 
mosteiro e abade. 

���� Quen era o propietario da terra? 

���� Quen ía cultivala? 

���� Intente explicar a expresión “vivir de rendas”? 
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2.3.2 Un modelo ilustrado en Galicia: Sargadelos 

Antonio Raimundo Ibáñez (1749-1809), marqués de Sargadelos, desenvolveu nesa locali-
dade do actual concello de Cervo, Lugo, unha das poucas iniciativas industriais de finais 
do século XVIII e comezos do XIX en Galicia. Fundou unha fábrica de fundición de ferro. 
Máis tarde creou unha fábrica de louza, cuxa fama e actividade chegou ata os nosos días, a 
través de moitas vicisitudes.  

É considerado un erudito ilustrado, que posuía una idea moderna do home e da econo-
mía. Escribiu: A poboación é a que constitúe a riqueza e a forza dos Estados. Non se pode 
soster o progreso senón mediante a industria, as fábricas, o comercio e a navegación, cuxas polas 
son o poderoso axente da industria, que é a primeira, a máis esencial e indispensable das artes. 

Durante a Guerra da Independencia, os numerosos inimigos políticos e económicos de 
Ibáñez conseguiron o seu linchamento na localidade de Dompsiñor, baixo a acusación de 
afrancesado, o 2 de febreiro de 1809, animando á multitude a asaltar e saquear a súa casa. 
 
 

Actividades propostas 

S17. Lea este texto da obra que o escritor Alfredo Conde dedicou á figura do marqués 
de Sargadelos. Conteste despois ás cuestións. 

“Agora está sentado no mesmo lugar onde a xente conta que tivo a iluminación que faría posible Sargadelos. 
Acaba de chover e arrecende a terra mollada, ese olor típico do caolín cando o humedeces co bafo do teu pro-
pio respirar, co teu alento. Ese arrecendo da terra é o que fai que haxa quen supoña que nos cántaros resida o 
ánimo, o alento dos mortos todos que envolveu a terra, agarimados que foron antes polas mans sabias e silen-
tes do oleiro. Louza branca con alento a vida. Máis branca ca ningunha se se fai con caolín de Burela, o máis 
puro do mundo, disque. 
Sería fermoso que fose así como lle aboiase a Antonio na toma da consciencia esa idea da que ten falado xa 
con tanta xente desque lla imbuíu a el o finado don Cester, bo coñecedor do tema. Unha fábrica de louza que 
complete o complexo industrial de Sargadelos. Na siderurxia, potes e recipientes varios, legóns e fouciños, 
fermosas sebes de ferro, leóns poderosos, enormes cálices prós xardíns galegos, cravazóns prós navíos, mu-
nición pró exército, canóns, armas o que faga falla; e, na cerámica, vaixelas fermosas, fortes e pratos que 
arremeden os de Bristol; ou mesmo louza branca que leve a marca coa que el sinalou máis dunha árbore, alá ó 
pé mesmo da Casa da Ferreirela, aquel carballo no que apoiaba o lombo pra ler, cando o toro aínda era feble e 
tremía co impulso do seu corpo mozo no que apoiaba á vida.” 

Alfredo Conde, Azul cobalto. Historia posible do Marqués de Sargadelos 

���� Defina: caolín, oleiro, louza e cántaro. 

���� Que industrias potenciou o marqués? Consérvase algunha?. 

���� Que cor caracteriza a louza de Sargadelos? 
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3. Resumo de contidos 
� Desde mediados do século XV prodúcese en Europa occidental toda unha serie de 

transformacións sociais, políticas e económicas que dan lugar a un novo período histó-
rico, a Idade Moderna. 

� A poboación europea experimentou un notable crecemento a principios do período mo-
derno. A sociedade mantiña os principais trazos medievais: o seu carácter rural e esta-
mental. Con todo, comezan a se producir pequenas mudanzas pola importancia econó-
mica que adquire a burguesía, froito do impulso da actividade mercantil, co que se em-
pezan a asentar as bases do capitalismo. 

� Nos reinos da península Ibérica, os Reis Católicos son os representantes máis destaca-
dos da monarquía autoritaria, novo sistema de goberno que se estende por Europa occi-
dental. Os reis reforzan o seu poder tras someteren a nobreza, apoiados nunha Adminis-
tración centralizada e nun exército permanente e modernizado ao seu servizo. 

� As necesidades comerciais, os descubrimentos científicos e técnicos, e a nova mentali-
dade renacentista explican a chegada de Colón a América. A entrada deste continente 
na historia de Europa marca definitivamente o inicio dunha nova era e o comezo dunha 
economía a escala planetaria. En América os europeos van entrar en contacto con civi-
lizacións cun grande esplendor cultural, como a azteca, a inca ou a maia. 

� Un novo xeito de comprender o mundo vai xurdir no s. XV. A reivindicación do ser 
humano como centro de todas as cousas e a volta á Antigüidade clásica van estar detrás 
do Humanismo e do Renacemento. No eido relixioso, a Igrexa sufrirá unha escisión, 
nacendo as igrexas protestantes. 

� No século XVII os monarcas europeos tentarán reforzar aínda máis o seu poder. Será 
Francia o exemplo máis acaído deste novo sistema de goberno que se denomina mo-
narquía absoluta. Nel, todos os poderes, lexislativo, executivo e xudicial, residen na 
persoa do monarca.  

� A sociedade estamental mantense durante todo o Antigo Réxime. Os estamentos, gru-
pos sociais pechados aos que se pertence por nacemento, estruturan as poboacións cu-
nha clara desigualdade legal: os privilexiados, unha minoría que monopoliza a terra e o 
poder, e os non privilexiados. Dentro destes últimos cobra protagonismo a burguesía, 
unha minoría que pouco a pouco gaña poder económico e prestixio social. 

� A agricultura de subsistencia foi a base económica durante a Idade Moderna. No século 
XVII crece a produción artesanal, coa aparición da industria doméstica e das manufac-
turas. Mais o que destaca é o desenvolvemento do comercio a longa distancia, o cha-
mado comercio triangular, centrado na compra de persoas escravas en África para seren 
levados a terras americanas como man de obra nas grandes plantacións, cuxos produtos 
viaxarán a Europa. A chegada masiva de metais preciosos de América a Europa vai 
provocar un forte aumento da inflación, “a revolución dos prezos”. 

� Un novo gusto estético, coñecido como Barroco, imponse no s. XVII. Predominan va-
lores estéticos nos que prima o movemento, a luz, a cor, na busca de exaltar os senti-
mentos. Os reinos hispanos serán un dos expoñentes deste novo estilo. 

� Galicia perdeu toda a autonomía e converteuse nun reino máis da coroa de Castela. Nun 
país moi ruralizado, a Igrexa era a grande propietaria territorial, vivindo o campesiñado 
nunha economía de subsistencia do que escasamente producían. Entres os grupos so-
ciais destacou a fidalguía, que desde os seus pazos xestionaron o pagamento dos foros. 
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4. Actividades complementarias 
 

S18. Curiosa e casual foi a viaxe de volta das primeiras embarcacións que viaxaron 
da Península Ibérica a América. Unha tormenta cambiou o rumbo da Pinta, con-
vertendo a Galicia no primeiro territorio que tivo coñecemento dos achados de 
Colón. Lea o conto sobre a súa aventura “...e cheguei a Baiona” e conteste des-
pois ás cuestións. 
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���� Defina estes termos: cipango, baluarte, espingardas, enxarcias, marabedís, 
alisios, códices e codaste. 

���� De quen era a Pinta? 

���� Por que razón arribou a Baiona? 

���� Había galegos entre a súa tripulación? 

���� Por que deben regresar ao porto de Palos?  
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���� Quen foi a primeira vítima da tripulación en terras baionesas? 

���� Quen foi o primeiro en divisar aquelas novas terras? 

���� Con que nome coñecían os indíxenas aquelas novas terras? 

���� Cal era o nome do contramestre da Pinta? 

���� En que día se afundiu a nave Santa María? 

���� Calcule os días que tardou a Pinta en chegar a América. 

���� Canto lle levou arribar a Baiona? 

���� Cal foi o erro de Colón? 

���� Para que servían: a agulla de marear, o astrolabio, o cuadrante, a ampoleta, a 
sondaleza e o escandallo. 

���� Relacione ambas ringleiras (definición e termo): 

1 � Alisios  � Juan Rodríguez Bermejo 

2 � Zaragüelles  � Juan Quintero Argenta 

3 � Rodrigo de Triana  � Calzóns Longos 

4 � Contramestre  � Cemiterio 

5 � Monte Boi  � Ventos do Atlántico 

6 � Sondaleza 

 

 � Profundidade da Auga 

S19. A arte do Renacemento plasmou, dun xeito claro, as ideas do Humanismo. 
Compare un soneto de Petrarca e un retrato do pintor Ghirlandaio para intentar 
buscar paralelismos entre a arte, a literatura e a sociedade do renacemento. 

Referencias para realizar esta actividade: 

���� [http://www.epdlp.com/] 

���� [http://www.artehistoria.jcyl.es/] 

���� [http://www.auladeletras.net/] 

���� [http://literaturauniversal.spaces.live.com/blog/cns!C87B7C173E127D4D!114.entry] 

���� [http://es.wikipedia.org/wiki/Eros] 
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Soneto 61 
“Bendito sexa o día, o mes, o ano, 

la estación, e o tempo, e a hora, e o intre 
e o fermoso país, e o lugar onde eu estaba 
xunta a dous belos ollos, que me prenderon. 

E bendito o primeiro doce tormento 
que habería ser con Amor unido, 

o arco e a frecha con que fun ferido 
e as chagas que, en fin, me veñen ao corazón. 

Benditas todas as voces que eu  
chamando o nome da miña amada espallei, 
e os suspiros, e as bágoas, e o desexo. 

E benditas sexan todas as follas 
en que merecín o seu renome, e o meu pensamento, 
que é só para ela, que para outra parte non vai.” 

Retrato de Giovanna Tomabuoni / D. Ghirlandaio Poema Bendito sexa o día / Petrarca 

� Quen foi Petrarca? 

���� E Ghirlandaio? 

���� Compare os elementos simbólicos que aparecen no poema cos do cadro (na 
moza, a fileira de contas de coral, as xoias e o libro). 

���� Que elementos simbólicos do amor atopa no texto? 

���� Detrás da moza hai unha frase latina: ARS UTINAN MORES ANIMUN QUE 

EFFINGER POSSES, PULCHRIOR IN TERRIS NULLA TABALLA FORET. Busque en 
internet o seu significado. 

S20. Analicemos os cambios sociais traballados no tema, a través destes textos. Tras 
a lectura coidadosa dos textos, conteste ás cuestións. 

A 

"Hai un refrán en España, segundo o meu punto de vista verdadeiro, como o son todos, por seren sentenzas 
breves tiradas da longa e discreta experiencia; e o que eu digo di: Igrexa, ou mar, ou casa real, coma se dixese 
máis claramente. Digo isto porque querería, e é o meu desexo, que un de vós seguise as letras, o outro a mer-
cadoría, e o outro servise ao Rei na guerra, pois é difícil entrar a servilo na súa casa " 

B 

Relación dos embaixadores venecianos sobre a situación en Francia (1569). “Pensemos que os cartos do reino 
se atopan hoxe nas mans dunha soa das clases do reino, as cales son, como sabedes, o clero, os nobres, os 
burgueses e o pobo. 
O clero está arruinado e nin agora, nin entanto que duren estas crises, poderá levantar cabeza. Sen contar cos 
bens hipotecados e vendidos con autorización do Papa, o clero pagou, desde 1561, doce millóns de escudos; o 
que sería pouco, pois posúe sete millóns de rendementos anuais, se os exércitos non lle causaron grandes pre-
xuízos. 
Os nobres están en situación desesperada, non teñen diñeiro por mor das guerras. 
O pobo campesiño foi de tal forma espoliado polos exércitos, que exercen o seu abuso sen límites, que mal te-
ñen con que vestir a súa nudez. 
Nada queda, a non ser os burgueses e os homes de toga, tales como os presidentes, conselleiros, procurado-
res e outros semellantes, que teñen ouro en abundancia e non saben que facer con el". 
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C 

Sobre o ennobrecemento da burguesía (Versalles, 1696). “Vimos de tomar a resolución de outorgar cincocentas 
cartas da nobreza no noso reino, para servir de recompensa a aqueles dos nosos súbditos que, ao adquirilas 
mediante un módico pagamento, contribuían a fornecernos os auxilios que precisamos para rexeitar os nosos 
inimigos. 
(...) Ennobrécenos o noso reino, rexións, terras e señoríos con cincocentas persoas á nosa obediencia, que se-
rán elixidas (...) entre os negociantes, comerciantes que fagan comercio por xunto, comercio que poderán conti-
nuar sen perder a citada condición nobre (...) e sen que os devanditos ennobrecementos poidan ser suprimidos 
nin revogados". 

Gouber, P. El Antiguo Régimen. 2. Los poderes. S. XXI. Madrid 

���� Que nova clase social se consolida nos séculos XVI e XVII? A que se dedican? 

���� Por que o rei vendeu os títulos nobiliarios? 

���� Quen os vai comprar? 

S21. Trate de investigar de que obras son estes fragmentos de obras literarias: 

Esta noche le mataron 
al caballero, 

la gala de Medina, 
la flor de Olmedo. 

Escucho sordo y reconozco ciego 
descanso trabajando y hablo mudo: 
humilde aguardo y con soberbia pido. 

Mientras por competir con tu belleza oro bruñido, el 
sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en 

medio el llano, mira tu blanca frente el lilio. 

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo co-
razón a su Señora Dulcinea, pidiéndole que ... 

S22. A Ilustración. Durante o século XVIII Europa vai mudando paseniño ata confluír 
nas grandes revolucións do mundo contemporáneo. Estes cambios tiveron como 
referente as ideas dos ilustrados. Relacione cada personaxe coa idea que de-
fendeu. 

1 � Rousseau  � Separación de poderes (executivo, lexislativo e xudicial) 

2 � Voltaire  � “O home debe vivir do seu traballo” 

3 � Montesquieu  � Anticlericalismo radical 

4 � Jovellanos 

 

 � Soberanía Nacional 
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5. Exercicios de autoavaliación 
 

1. O aumento das taxas de natalidade, entre os séculos XV e XVIII, está relacionado co... 

� Adianto na idade de casamento, desaparición das grandes epidemias. 

� A introdución dos métodos anticonceptivos. 

� A mellora das condicións hixiénicas nos partos. 

2. Ante o crecemento demográfico do século XVI a maior parte das agriculturas europeas... 

� Suprimiron o espazo dedicado ao barbeito. 

� Aumentaron a produción de cereais. 

� Iniciaron o tránsito cara a unha agricultura de mercado. 

3. Hai historiadores que defenden que o primeiro europeo que chegou a América foi... 

� Leif Erickson. 

� Hernán Cortés. 

� Americo Vespucio. 

4. Unha das motivacións para a expansión colonial europea na Moderna foi a procura de... 

� Metais preciosos. 

� Ferro e carbón. 

� Trigo e orxo. 

5. O comercio triangular consistía en... 

� O intercambio comercial entre Europa, Asia e América. 

� O intercambio comercial entre Europa, África e América. 

� A rede comercial Lisboa – Amberes – Mar Báltico. 

6. Un destes produtos non circulaba no comercio triangular... 

� A pementa. 

� Os escravos. 

� O azucre. 
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7. Entre os principais elementos do comercio triangular destaca... 

� O tráfico de escravos. 

� O comercio de especias. 

� Os intercambios de cereais. 

8. Un dos efectos do comercio colonial foi... 

� Unha importante acumulación de capital. 

� Unha forte emigración europea cara África. 

� A desaparición das economías de plantación. 

9. Que é o mercantilismo? 

� Un conxunto de políticas económicas intervencionistas. 

� Unha teoría económica coherente. 

� A actividade desenvolvida polos gremios ou universidades de mercadores. 
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6. Solucionarios 

6.1 Solucións das actividades propostas 

S1.  

� Toma de Granada a Boabdil (6 xaneiro 1492) 

� Expulsión dos xudeus da Península Ibérica (Decreto 31 marzo 1492) 

� Chegada de Colón a América (12 de outubro 1492) 

� Toma de Constantinopla polos turcos (29 de maio de 1453) 

� A revolución Industrial (mediados do século XVIII)  

� Inicio da Revolución Francesa (14 xullo 1789) 

S2.  

 

 
 

� Mesta Gremio de gandeiros, creado por Afonso X o sabio en 1273 para organizar ao transhumancia 
do gando por terras de León e Castela. 

� Regalismo Dereitos do rei ou do Estado para intervir en asuntos da Igrexa. 

� Correxidores Funcionarios, con amplas atribucións, que controlaban municipios en representación do rei. 

� Consello Órgano consultivo do goberno e do rei, con competencias lexislativas, executivas e xudiciais. 

� Morgados Institución do antigo dereito de Castela que mantén o conxunto de propiedades dunha her-
danza nas mans do primoxénito. 

� Consulado Representación da administración pública dun país noutro, para establecer relacións exterio-
res a través da diplomacia, con embaixadores para resolvelos conflitos de forma negociada. 

� Cortes Asembleas convocadas polo rei, na que participaban os privilexiados, para asesoralos nas 
tarefas lexislativas e para votar os impostos. 

� Inquisición Institución fundada no ano 1478 para manter a ortodoxia católica. Era un tribunal eclesiástico 
que só tiña competencia sobre cristiáns bautizados. 
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S3.  

� Principais obrigas dos 
labregos, segundo o 
documento. 

– Pagamento de impostos e entrega de parte da súa produción. 

– Traballar as terras do señor. 

– Limpar as terras e propiedades do señor. 

� Quen exercía o 
control do lugar? 
(...) 

– O Señor. 

– Non. 

– Decadencia feudalismo 1300.  

– Case 500 anos. 

S4.  

� Foron de Europa Roda, metalurxia do ferro, cabalo, trigo. 

� Viñeron de América Tomate, cacahuete, café, cacao, tabaco, caucho-chicle, prata, ouro, patacas, millo. 

S5.  

 

S6.  

� Idea  
“As asombrosas proporcións do corpo humano non poden ser produto dun aleatorio 
capricho da natureza, xa que a matemática só pode ser concibida polos seres pen-
santes”. Canon das proporcións humanas. 

� Logros Símbolo da simetría do corpo humano e do universo en xeral; 

� Autor 
Leonardo da Vinci. Pintor, científico, escultor, arquitecto, músico, poeta, filósofo e es-
critor florentino nado en Vinci en 1452 e falecido en Amboise en 1519. xenio universal, 
prototipo do home renacentista. 

S7.  

Cúpula de Sta. Mª das Flores, Brunelleschi; Capela Sixtina, Michelangelo; Pazo 
do Escorial, Juan de Herrera; Moisés, Michelangelo; Derradeira cea e Gioconda, 
Leonardo da Vinci; S. Pietro in Montorio, Bramante; Escola de Atenas, Rafael. 
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S8.  

Características Obra 

� Título Nacemento de Venus. 

� Autor Sandro Boticelli. 

� Data 1485 (non existe a certeza absoluta) 

� Localización Galería dos Uffizi (Florencia). 

� Estilo Primeiro Renacemento florentino. Segunda metade do Quatrocento. 

� Temática 

Mitolóxica. Inspírase nas ideas dos neoplatónicos, que se basean no principio de que 
“o ser humano ten que buscar a unidade entre a beleza, o amor e a verdade, repre-
sentados na figura de Venus (“amor platónico”). Tamén se identifica co ideal de inteli-
xencia pura ou o saber supremo. Apreciamos a mensaxe simbólica cristiá do renace-
mento á vida polo bautismo. 

� Personaxes que 
aparecen e 
significado 

Os personaxes presentan paso de "danza" polo que semellan flotar sobre a paisaxe. A 
obra representa á deusa, tras o seu nacemento, na illa de Citera, empurrada polo ven-
to (representación inspirada en Homero). Venus aparece no centro da composición 
sobre unha enorme cuncha de vieira; os seus longos cabelos louros tapan as súas 
partes íntimas entanto que co seu brazo dereito trata de taparse o peito, imitando unha 
postura típica das estatuas romanas das Venus Púdicas. A figura abrancazada acom-
páñase de Céfiro, o deus do vento, xunto a Aura/Cloris (= pálido), a deusa da brisa, 
enlazados ambos personaxes nunha estreita aperta. Na zona terrestre atopamos unha 
das Horas, as deusas das estacións, en concreto da primavera, xa que leva o seu 
manto decorado con motivos florais. A Hora espera a deusa para arroupala cun manto 
tamén floreado (sinal de que os misterios de Venus atópanse ocultos); as rosas caen 
xunto a Venus, xa que a tradición di que xurdiron con ela. Pénsase que para pintar a 
Venus, o pintor inspirouse en Simonetta Vespucci. 

� Luz e cor 

Emprega unha cor suave que dá unha textura delicada á pel. As cores son suaves e 
delicadas, cun claro contraste entre as figuras femininas (como Venus branquísima) e 
masculina (pel escura). O fondo está iluminado só arredor de Venus, pois dela emana 
a luz, destacando así a súa propia figura, centro da composición. A composición da 
sensación de suavidade e calma. 

S9.   

���� En quen reside o poder? – No rei (emana de Deus). 

���� Quen redacta e onde se fan as leis? – O rei, as Cortes. 

Monarquía absoluta  
(texto 1: Xacobo I e Luís 

XV) 

���� Quen exerce a xustiza? – O rei. 

���� En quen reside o poder? – No Parlamento (emana do pobo) 

���� Quen redacta e onde se fan as leis? – Os Comúns. 

Monarquía parlamentaria  
(texto 2: Sir Thomas 

Smith e 
Petición de dereitos) 

���� Quen exerce a xustiza? – O Parlamento. 
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S10.  

���� Rusia, Illas Británicas e Francia. 

���� Alemaña, España e Portugal. 

���� Mapa: 

 

S11.  

 

 

 

� Cantos fillos sobreviviron 
aos pais? Era frecuente no 
século XVIII? 

Dúas (María e Bárbara). Si, moitos nenos non sobrevivían a infancia por doenzas, 
fames, ... 

� Posibles causas da morte 
da primeira muller. 

Doenza posparto. 

� A que idade morreu J. 
Benard? E a súa muller? 

El aos 50 anos e 11 meses. 
A súa muller aos 39 anos. 

� Cantos fillos tiveron J.B. e a 
súa primeira muller? 

Seis fillos 
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1. Nicolás/Xoán = 35 4. Xosé/Barbara = 36 

2. Xoán/Marga = 27  5. Barbara/María = 49’5 
� Calcule os intervalos (en 

meses) entre os 
nacementos dos fillos. 

3. Marga/Xosé = 32 
35 + 27 + 32 + 36 + 49’5 = 35’9  
                     5                     meses 

� A que idade casaron 
Bárbara e María? Era 
normal naquela época? 

24 e 25. Non era moi tarde pero deberían colaborar economicamente na casa do 
seu pai. 

S12.  

9 6 5 7 10 8 4 2 1 3 

S13.  

1 � As meninas, Velázquez. 

2 � As tres gracias, Rubens. 

3 � A moza da perla, Vermeer. 

4 � Nenos xogando aos dados, Murillo. 

5 � A muller barbuda, Ribera. 

6 � As lanzas, Velázquez 

7 � A lección de anatomía do doctor Tulp, Rembrandt 

8 � A ronda de noite, Rembrandt 

S14.  

  

� Vella fritindo ovos (National Gallery of Scotland – 
Edimburgo, pintado cara a 1618). 

Pintado na etapa sevillana do pintor. Cadro de xénero 
ou bodegón. Vese o gusto polo realismo, polas esce-
nas cotiás. Aparece unha vella no momento de fritir 
uns ovos nunha pota de barro. Ergue a cabeza cara a 
un mozo que leva un frasco de viño e un melón. Á 
dereita, unha mesa cunha natureza morta. A vella 
podería ser a sogra do pintor e o mozo un recadeiro 
que lle serviu de modelo (personaxes populares). 

� Os bébedos ou O triunfo de Baco (Museo do Prado 
– Óleo sobre lenzo, 1628-29). 

Pintado para Filipe IV. O pintor representa a Baco 
como o deus que libera temporalmente os homes dos 
seus problemas cotiáns, ao ofrecerlles viño. Hai quen 
pensa que o tema mitolóxico e o carácter festivo da 
obra foi proposto polo pintor Rubens. Destaca que 
utilice un realismo tan veraz (personaxes populares 
bébedos) para representar a escena mitolóxica. 
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S15.  

 

 

S16.  

� Unha forma de arrendamento da terra, propia de Galicia, na que o señor cedía o 
uso da terra durante un longo período a cambio dunha renda fixa. 

���� Definicións: 

� Frei Termo derivado do latín “frater” = irmán. Membros das ordes mendicantes 

� Crego Sinónimo de “eclesiástico”, é dicir, no cristianismo membro do clero regular ou secular. 

� Labrego Persoa que cultiva pola súa conta as súas terras. 

� Fidalgo Nivel máis baixo do estamento nobiliario. 

� Mosteiro Casa fóra dos núcleos de poboación, onde residía unha comunidade relixiosa. 

� Abade Superior dun mosteiro ou abadía de relixiosos. 

 

� Propietario O Señor (nobre ou crego). 

� Quen ía 
cultivala? 

O campesiñado, tanto a reserva (toda a produción para o señor) como o manso.  

� “Vivir de 
rendas” 

Vivir sen traballar, só dos beneficios que achegan as súas propiedades. 

S17.  

� Caolín Arxila branca moi pura que se emprega para a fabricación de porcelanas. 

� Oleiro Artesán que elabora vasillas de barro cocido co seu torno. 

� Louza Terracota esmaltada ou vernizada de pasta fina. 

� Cántaro Vasilla grande de barro, estreita de boca e de base, aínda que ancha no centro, con dúas asas. 
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� Que industrias potenciou o 
marqués? 

Siderúrxica, nun primeiro momento, e de cerámica nun segundo. 

� Consérvase algunha? 
Consérvase a antiga edificación da fábrica de louza de Sargadelos, cuxa marca foi recuperada 
no século XX por Isaac Díaz Pardo. 

� Que cor caracteriza a louza 
Sargadelos? 

Azul cobalto. 
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6.2 Solucións das actividades complementarias 

S18.  

� Cipango Nome co que os europeos e chinos coñecían Xapón. 

� Baluarte Obra de fortificación pentagonal que sobresae no punto onde se atopan dous panos da 
muralla. 

� Marabedís Antiga moeda española usada desde Afonso VI. 

� Alisios Ventos que sopran entre os trópicos de forma constante no verán e menos no inverno. 

� Espingardas Escopeta musulmá moi longa de chispa. 

� Enxarcias Conxunto de cabos e cables empregados ou ben para o amarre do barco, ou da arbora-
dura. 

� Códices Documento coa forma dos libros escrito a man. 

� Codaste Elemento estrutural da quilla na popa. Peza fundida para aloxar a hélice. 

 

� De quen era a Pinta? Non se sabe se pertencía á familia Pinto. Foi alugada por Cristóbal Quintero. 

� Por que arribou a 
Baiona? 

Unha tormenta rompeulle o pau maior e o velame. 

� Había galegos na  
tripulación? 

Si, entre eles Cristóbal García Sarmiento. 

� Por que debían 
regresar a Palos? 

O dereito marítimo da época obrigaba aos barcos a volver ao porto desde onde partiran. 

� Quen foi a primeira 
vítima ...? 

Un dos indíxenas que traían do Novo Mundo. 

� Quen foi o primeiro en 
divisar as terras? 

Rodrigo de Triana. 

� Nome co que os 
indíxenas... 

Guanahaní. 

� Contramestre da Pinta Juan Quintero Argenta. 

� Día en que afundiu a 
nave Santa María 

25 decembro 1492. 

� Días que tardou a 
Pinta en chegar... 

3 agosto 1492 ata o 12 outubro 1492 = 70 días. 

� Canto lle levou arribar 
en Baiona? 

16 xaneiro 1493 ata o 1 marzo 1493 = 44 días. 
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� Cal foi o erro de 
Colón? 

Pensar que polo oeste non había terras entre Europa e Asia. 

� Para que servían a: 
agulla de marear,... 

Para orientarse e calcular a profundidade das augas. 

 

3 4 2 5 1 6 

S19.  

� Quen foi Petrarca? 
1303-1374. Humanista e poeta italiano que influíu en autores como Lope de Vega, 
Francisco de Quevedo, Góngora ou William Shakespeare. Unía o cristianismo coa 
cultura clásica. 

� E Ghirlandaio? 1449-1494. Pintor florentino considerado un dos mestres do renacemento italiano 

� Compare os 
elementos simbólicos 
(...). 

Tanto o poema como o retrato idealizan a beleza e o amor. O cadro é frío. A súa pro-
tagonista morreu o mesmo ano en que se realizou a obra. As fileiras de contas de 
coral simbolizan o amor a Cristo; as xoias e o libro, as afeccións dunha moza de boa 
familia. 

Ambas as obras son un canto de amor, do poeta á súa amada e do marido á súa 
muller encargando o cadro. 

� Que elementos do 
amor no texto? 

Describe un amor apaixonado e idealizado, coas virtudes cristiás e a beleza da anti-
güidade. 

� Frase latina. "A arte, que pode representar o carácter e a mente? Non habería máis fermosa pintu-
ra na terra!” 

S20.  

� Nova clase social? A 
que se dedican? 

A burguesía. Comercio, banca, mecenado das artes. 

� Por que o rei vendeu 
os títulos nobiliarios? 

Para poder sufragar as guerras e os gastos da corte. 

S21.  

El caballero de Olmedo. Lope de Vega Soneto de Quevedo. 

Soneto de Góngora Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes 

S22.  

3 4 2 1 
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6.3 Solucións dos exercicios de autoavaliación 
 

1. O aumento das taxas de natalidade entre os séculos XV e XVIII está relacionado co... 

� Adianto na idade de casamento, desaparición das grandes epidemias. 

�  

�  

2. Ante o crecemento demográfico do século XVI a maior parte das agriculturas europeas... 

�  

� Aumentaron a produción de cereais. 

�  

3. Hai historiadores que defenden que o primeiro europeo que chegou a América foi... 

� Leif Erickson. 

�  

�  

4. Unha das motivacións para a expansión colonial europea na Moderna foi a procura de... 

� Metais preciosos. 

�  

�  

5. O comercio triangular consistía en... 

�  

� O intercambio comercial entre Europa, África e América. 

�  

6. Un destes produtos non circulaba no comercio triangular... 

� A pementa 

�  

�  
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7. Entre os principais elementos do comercio triangular destaca... 

� Os escravos. O tráfico de escravos. 

�  

�  
 

8. Un dos efectos do comercio colonial foi... 

� Unha importante acumulación de capital. 

�  

�  

9. Que é o mercantilismo? 

� Un conxunto de políticas económicas intervencionistas. 

�  

�  
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7. Glosario 
O Antigo Réxime é un período histórico de grande transcendencia na historia da humani-
dade, pois nel están os alicerces do mundo contemporáneo. É preciso dominar unha termi-
noloxía clara para a súa comprensión. 
 

� Antigo Réxime 
Organización social, política e económica vixente en Europa desde finais do feudalismo (s. 
XVI) ata a Revolución Francesa (finais do s. XVIII 

A 

� Antropocentrismo 
Doutrina que defende que o home é a medida de todas as cousas. Foi considerado nal-
gúns momentos da historia como antónimo de teocentrismo. 

 

� Cisma 
Termo grego que significa división ou separación. Xenericamente coñécese como cisma 
as dúas rupturas dentro do Cristianismo: 1054 (Igrexa de oriente – ortodoxos – e occiden-
te) e entre 1378 e 1417 (a separación dos protestantes e dos anglicanos). 

� Clase social 
Grupo de persoas que polas súas características e polos seus intereses comúns (activida-
de económica, propiedades, ingresos, xeitos de vida e xeito de pensar) constitúen unha 
unidade homoxénea dentro dunha sociedade. 

� Coresma Período litúrxico, iniciado o mércores de Cinza, de preparación á Pascua. 

C 

� Corvea Obriga de traballar os servos nas terras do señor ou nobre. 

 

� Décimo Imposto do dez por cento das colleitas que se debía pagar ao rei ou á Igrexa. 

D � Despotismo 
Ilustrado 

Forma de goberno que, malia compartir principios coa monarquía absoluta, apoia aos 
pensadores da Ilustración, dando aparencia de actuar segundo as súas ideas, mais sen 
deixar que o pobo participe na vida política. O lema deste sistema é todo para o pobo, 
mais sen o pobo. 

 

G � Gravela Antigo imposto sobre un produto e consumo xeral. 

 

� Heliocentrismo 
Teoría que defende que a Terra e os demais planetas do noso sistema xiran ao redor do 
Sol. 

H 

� Humanismo 
Movemento intelectual da Europa do século XV. O seu principio básico é que o home é a 
medida de todas as cousas, é dicir, os humanistas confían no ser humano, na súa razón e 
na súa capacidade para cultivar todas as ramas da sabedoría. 

 

L � Laudemios Dereito que se paga a un señor por venda dalgún ben. 

 

� Mercantilismo 

Teoría económica que se basea no principio de que un estado é rico en función da canti-
dade de metais preciosos que posúe. Para acumular este metal precisan vender moito e 
mercar pouco. Trátase dun sistema que favorece a exportación e castiga a importación 
mediante a imposición de fortes impostos aduaneiros. Defende o intervencionismo do 
Estado na economía do país. 

� Monarquía 
autoritaria 

Sistema de goberno que concentra poderes e territorios e cuxos piares son: as Cortes, a 
burocracia, un sistema de impostos, un corpo e política diplomática, un exército único e 
permanente, un férreo control relixioso (no caso español a Inquisición) e un sistema eco-
nómico centralizado. 

� Monarquía 
absoluta 

Poder que ostentaban os monarcas do Antigo Réxime e que consistía na concentración de 
poderes (xudicial, lexislativo e executivo) na figura do monarca. 

M 

� Monarquía 
parlamentaria 

Forma de goberno na que o poder do rei está limitado polo parlamento e a constitución. 
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P � Pinta Unidade de medida anglosaxona. 

 

T � Teocentrismo 
Doutrina que defende que Deus é o centro do universo, que todo o que existe foi creado e 
dirixido por el. 

 

X � Xeocentrismo Teoría astronómica que consideraba que a Terra era o centro do universo. 
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8. Bibliografía e recursos 

Bibliografía 

���� Libros para a educación secundaria. Ámbito da sociedade. Módulo 2. Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. 

– Páxinas 82 a 89: Fundamentos do Mundo Moderno. 

– Páxinas 93 a 106: O Antigo Réxime: séculos XVI a XVIII. 

���� Ballarini, A; Baño, A.; Fernández, A.; Rosell, M. Trabajos prácticos de Historia (2ª 
parte) 1º BUP. Ed. Akal. 

���� Libros de texto de ciencias sociais, xeografía e historia, de 2º de ESO e de 4º de ESO. 
Recomendables as editoriais Vicens Vives, Santillana, Edebé e Consorcio Editorial. 

Ligazóns de internet 

���� Antigo Réxime  

– [http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/esquema.htm] 

���� Artehistoria (vídeos, fichas,...)  

– [http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/videos/488.htm] 

���� Culturas precolombinas. 

– [http://www.culturaprecolombina.sion.com/] 

���� Home de Vitruvio. 

– [http://www.youtube.com/watch?v=IN-q3Bj9a_A] 
– [http://webs.adam.es/rllorens/picuad/leonardo.htm] 

���� Reino de Aragón. 

– [http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/monograficos/historia/corona_de_aragon1/default.asp] 

– [http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6243.htm] 
– [http://perso.wanadoo.es/antonio.jaraba/] 

Outros recursos 

���� Filmografía. 

– Alatriste. Ambientada na España imperial do século XVII, durante o reinado de Fili-
pe IV, no século de ouro das artes e das letras, o Barroco español.  

[http://www.gh.profes.net/apieaula2.asp?id_contenido=48156] 

– A Misión. Para traballar sobre a colonización de América. A acción sitúase en 1756, 
na fronteira entre Paraguai e Brasil, xunto ás fervenzas do Iguazú, no feito real da 
matanza de 1400 indíxenas. Temas: as misións, os xesuítas, a colonización. 

– Martínez, J. Películas para usar en el aula. UNED. ISBN: 84-362-4641-1.  

[http://www.educahistoria.com/reportajes/mision/] 
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���� Novela histórica. 

– Cansino, E. El misterio Velázquez. Ed. Bruño, Paralelo Cero nº 20. Madrid, 1998. 
ISBN: 84-216-3192-6. A través da vida de Nicolás Pertusato coñecemos as Meni-
nas, a famosa obra de Velázquez. 

– Moure, G. Eu, que matei de melancolía ao pirata Francis Drake. Edicións Xerais de 
Galicia. Colección “Fóra de xogo”. Vigo, 2004. ISBN: 84-9782-161-0. Ambientada 
a finais do século XVI. Permite traballar sobre o comercio co Novo Mundo e as re-
lacións angloespañolas. 

 

 


