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◆ 1. Introdución

A proclamación de Carlos I como monarca de Castela e Aragón o 14 de 
marzo de 1516 en Bruxelas supuxo o inicio dunha etapa crucial na his-
toria de España. O devandito acto non só daba comezo a un reinado, 

senón que tamén levaba aparellada a sucesión da dinastía dos Trastámara pola 
casa xermánica dos Habsburgo. Máis aló do cambio de titulares, os importantes 
dominios europeos da dita familia, o arquiducado de Austria e o ducado de 
Borgoña, así como as posesións americanas da coroa de Castela e as italianas 
da coroa de Aragón, outorgaban ao novo rei unha herdanza extraordinaria e 
estaban chamados a mudar o destino da monarquía hispánica durante dous 
séculos. Unha etapa na que a dispersión das súas posesións e as súas dimensións 
mundiais ían converterse no trazo máis característico daquela (Bouza 2010).

En realidade, Carlos I estaba destinado a recibir eses dominios en Europa 
e non a herdanza española, que correspondía á súa nai, a raíña Xoana, como 
filla lexítima dos Reis Católicos. Con todo, a súa delicada saúde mental sería 
aproveitada polos conselleiros flamengos de Carlos para proclamáreno rei xun-
tamente coa súa nai, tras a morte de Fernando o Católico. Un acto que foi 
considerado por algún autor equivalente a un «golpe de Estado», posto que 
Xoana non fora legalmente incapacitada e a decisión se tomou desatendendo 
as disposicións testamentarias de Fernando o Católico, e contra a vontade do 
rexente, o cardeal Cisneros, e do Consello Real (Pérez 1977).

Esta política de feitos consumados completouse coa viaxe de Carlos a España, 
onde ía chegar en setembro de 1517 como un rei estranxeiro e rodeado dun 
séquito borgoñón, ao que outorgaría numerosos cargos e prebendas. Un com-
portamento que suscitou os receos dos nobres e os súbditos españois, aínda que 
non tivo problemas para ser recoñecido como monarca polas cortes de Castela, 
Aragón e Cataluña. No entanto, a morte do seu avó Maximiliano de Habsburgo 
en xaneiro de 1519 ía supoñer un importante xiro dos acontecementos, ao con-
cederlle a posibilidade de ser elixido emperador do Sacro Imperio Romano 
Xermánico. A dita elección produciuse o 28 de xuño do mesmo ano e a partir 
de entón os esforzos de Carlos orientaríanse á procura de recursos para pagar 
os gastos provocados polo seu nomeamento e organizar a súa viaxe a Alemaña.

Tales prioridades supoñían relegar os intereses españois nun momento deli-
cado, dado que a época das rexencias puxera de manifesto a fraxilidade das 
estruturas políticas creadas polos Reis Católicos. Precisamente, a consolidación 
da obra dos seus avós era o que se esperaba do novo rei (Chaunu 1976). No 
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entanto, as decisións adoptadas entón, entre elas a de reunir as Cortes en San-
tiago antes de partir cara a terras xermánicas, resultaron pouco afortunadas e 
acabarían provocando o estalido do movemento comuneiro. Un acontecemento 
que xa é atendido noutros traballos desta obra, polo que en diante centraremos 
a atención no que supuxo para Galicia esa nova realidade imperial. 

Tradicionalmente, a designación de Carlos como emperador permitiu a crea-
ción dunha imaxe moi favorable do monarca, cuxo labor se consideraba equi-
parable ao de Carlomagno e cuxos logros se vinculaban á expansión dos seus 
dominios. Unha visión que cabe resumir na idea de que baixo o seu goberno 
«se dio la vuelta al mundo, se conquistaron y colonizaron los inmensos terri-
torios de México y del Perú y se llevaron a cabo las más gloriosas hazañas» 
(Fernández Álvarez 1966).

De acordo con esta interpretación, o interese historiográfico ía centrarse na 
idea imperial de Carlos V, que sería orixe dunha intensa polémica entre o his-
toriador alemán Karl Brandi e o español Menéndez Pidal. O debate iniciouse 
na década de 1930, cando o primeiro publicou un estudo sobre o chanceler 
Gattinara, no cal se lle atribuía a idea dunha monarquía universal, que lograra 
trasladar ao emperador. Pola súa banda, Menéndez Pidal sostiña que o concepto 
imperial era unha idea que flotaba no ambiente de principios do século XVI e 
xa estaba presente no pensamento de españois como Mota, Valdés e Guevara 
(Fernández Álvarez 1999).

A renovación historiográfica das últimas décadas non só levou a superar esta 
polémica, senón que ademais provocou unha profunda reformulación do sistema 
político da época. Asumindo que os conceptos utilizados para definilo eran 
construcións teóricas asentadas no imaxinario político propio da historiografía 
liberal do século XIX, os historiadores europeos dedicaron importantes esforzos a 
redefinir termos como Estado, absolutismo ou centralización. No devandito contexto, 
o concepto de imperio tamén foi sometido a revisión, así como a visión das rela-
cións establecidas entre os diversos compoñentes políticos deses conglomerados 
territoriais identificados como imperiais. Por iso é polo que se cuestiona a visión 
tradicional, que consideraba a acción política froito da existencia dun centro, 
identificado coa corte e a Administración central, que dispoñían da iniciativa 
de goberno, e unha periferia formada polos reinos e provincias sometidos poli-
ticamente a el e considerados meros receptores das accións gobernamentais, que 
recibían con desigual grao de aceptación (Gil Pujol 1991).

No caso español, esta revisión levou a substituír a clásica definición da 
España imperial por termos máis axustados á nova visión do sistema político, 
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de modo que nos últimos anos asistimos ao nacemento doutras definicións da 
monarquía hispánica como «monarquía composta» (Elliott 2001), «monarquía 
de agregación» (Fernández Albaladejo 1992), «monarquía plurixurisdicional» 
(Bouza 2010) ou «monarquía policéntrica» (Herrero 2015). Visións todas que 
reforzan a imaxe dunha monarquía con diversos centros de autoridade e cuxo 
funcionamento se baseaba no equilibrio entre os poderes políticos centrais e 
os periféricos.

Como resultado desta reconsideración, a tradicional preeminencia outorgada 
á análise da gran política internacional é substituída cada vez máis por unha 
maior atención para os efectos da nova realidade sobre os reinos peninsulares. 
No caso de Galicia, a reunión de Cortes en Santiago e A Coruña en 1520 e a 
Asemblea de Melide en 1520 constitúen acontecementos claves para entender 
a posición do reino na monarquía carolina, aínda que non esgotan as posibili-
dades de análise. Por iso, o noso interese céntrase na situación xurdida tras as 
Comunidades e a transcendencia da política imperial para o futuro.

◆ 2. A inserción de Galicia na política imperial

Unha vez sometidas as Comunidades e logo da volta de Carlos V a España, a 
primeira consecuencia do novo estado de cousas sería a necesidade de desen-
volver unha nova política de carácter imperial e lograr que os diversos reinos 
contribuísen a ela. En Galicia, estes supostos pasaban por reforzar a autoridade 
do gobernador, un personaxe de gran valor político pola súa condición de 
home de confianza da coroa e o seu principal representante en Galicia. A dita 
figura institucional xa fora establecida no reino polos Reis Católicos, que a 
dotaran de amplas competencias en materia de goberno e que resolvía actuando 
conxuntamente cos letrados que a acompañaban, mentres que as competencias 
militares eran atribuídas en exclusiva ao gobernador (Fernández Vega 1982). De 
aí a importancia que tivera o seu papel para lograr a pacificación do territorio 
e o control da nobreza (García Oro 1987).

O reforzamento dos nobres no tempo das rexencias explica que o primeiro 
gobernador galego do reinado de Carlos V, don Pedro López de Ayala, conde 
de Fuensalida, se vise nunha posición especialmente comprometida. Non é por 
acaso que o seu nomeamento se produciu durante a rexencia de Cisneros1, de 
resultas do cal a súa posición quedou moi debilitada tras o falecemento do car-

1.  Arquivo Xeral de Simancas (AGS), Rexistro Xeral do Selo (RGS), III, 1517.
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deal e os inicios do novo goberno. A situación que se viviu en Galicia durante 
o seu mandato e a elevada inquietude nobiliaria de que deu proba a Asemblea 
de Melide contribuíron a debilitar extraordinariamente o gobernador, xa que 
unha das peticións da devandita xuntanza fora que o cargo de capitán xeneral 
recaese no conde de Andrade e o arcebispo Fonseca. Aínda que o monarca se 
mostrase reticente a esa concesión, finalmente os encargados do goberno de Cas-
tela durante a estancia do emperador en Alemaña ían acceder ao nomeamento 
temporal dos magnates galegos o 11 de abril de 1521 (Saavedra Vázquez 2000).

Neste mesmo ano, o informe remitido por don Fernando de Andrade ao car-
deal de Tortosa dando conta das necesidades defensivas de Galicia e aconsellando 
as medidas que adoptar na rexión supoñía unha clara evidencia de que este 
nobre estaba disposto a exercer como tal capitán xeneral, aínda que a situación 
non ía durar moito tempo. Para empezar, en xullo do mesmo ano produciuse un 
nomeamento de «gobernador de Galicia para el señor don Hernando Enríquez, 
hermano del señor almirante», malia que non chegou a facerse efectivo2. Máis 
eficaces resultaron outras decisións destinadas a afastar do reino o conde de 
Andrade, nomeándoo xeneral da armada que debía trasladar a Italia a Adriano 
de Utrecht na súa condición de novo papa en 1522, e o arcebispo Fonseca, ao 
ser designado como arcebispo de Toledo dous anos máis tarde.

Estes movementos destinados a sufocar as veleidades nobiliarias acompa-
ñáronse da substitución do conde de Fuensalida por un novo gobernador e 
capitán xeneral, don Antonio de la Cueva, en 1522. A el correspondeu a tarefa 
de facer fronte á nova posición de Galicia como fronteira do imperio, dado 
que a elección de Carlos V como emperador supuxo un claro incremento da 
hostilidade francesa e do seu monarca, Francisco I. Non por acaso, o rei galo 
vira rexeitada a súa candidatura ao trono imperial, de modo que á tradicional 
rivalidade hispano-francesa se uniría o enfrontamento persoal entre os seus 
monarcas, o que explica o inicio dunha serie de guerras contra España que se 
desenvolveron ata mediados do século.

Aínda que Galicia foi un escenario secundario nas dúas primeiras guerras 
entre as monarquías de España e Francia, as que tiveron lugar ata a paz de 
Cambray de 1529, o reino non ía quedar totalmente á marxe da tensión e o perigo. 
Certo é que a situación non se traduciu en grandes batallas navais, senón en 
ataques puntuais de corsarios franceses contra os portos galegos, o que obrigou 
a reforzar o sistema defensivo partindo das medidas xa establecidas polos Reis 

2.  AGS, Cámara de Castela (CC), 141-37.
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Católicos: a concentración do esforzo defensivo na Coruña e Baiona, ante a 
imposibilidade de fortificar todas as prazas, e a escasa presenza de tropas reais 
na rexión, o que impuña unha política de autodefensa que requiría a colabo-
ración dos señores de vasalos e os núcleos urbanos (Saavedra Vázquez 2005).

Por iso boa parte da correspondencia mantida coa corte polo gobernador don 
Antonio de la Cueva tería como principal argumento os ataques dos corsarios. 
Como resposta a esta situación, durante o seu mandato ía impulsar o despacho 
de navíos para avistar posibles inimigos fronte ás costas galegas, a vixilancia 
dos estranxeiros e as reparacións de murallas nos portos principais. Unha 
política que beneficiaría sobre todo a capital herculina, pois o seu rexemento 
encargouse de enviar unha carta ao emperador para lamentarse da indefensión 
da cidade e solicitar a súa axuda en xuño de 15233. Como resposta á devandita 
petición, Carlos V ía conceder 2000 ducados para a súa fortificación, de modo 
que o gobernador foi encargado de fixar o deseño e establecer as condicións 
dos contratos que debían rexer as obras por realizar4. Ben entendido que don 
Antonio de la Cueva manexaba un plan moito máis ambicioso, dado que pro-
poñía unha obra adicional á simple reparación das murallas: derrubar a vella 
fortaleza que se atopaba nun extremo delas e construír un forte novo na illa 
de San Antón, de modo que «la ciudad fuese la más segura y más importante 
para el servicio de V.Magd. que en España hubiese»5.

Aínda que o forte non chegou a construírse entón, a idea de facelo ía servir 
de base para a fortificación da cidade impulsada durante o reinado de Filipe II, 
o que constitúe unha primeira evidencia de ata que punto a época de Carlos V 
supuxo un precedente para políticas posteriores. O mesmo cabe dicir das novas 
relacións establecidas entre o rei e o reino tras a derrota das Comunidades. Con 
carácter xeral, isto supuxo que a colaboración do reino na estratexia imperial 
se canalizase cada vez máis a través das cidades, ante o receo suscitado polas 
pretensións políticas da nobreza. De aí o impulso experimentado polas reunións 
de xuntas de provincias, que, sen alcanzaren a súa plena institucionalización 
como xuntas do reino, permitiron que as cidades exercesen como capitais 
provinciais, ratificando os servizos concedidos ao rei polas Cortes de Castela 
e outorgando servizos particulares ao monarca (Eiras 1995).

3.  AGS, CC, 160-77.

4.  Arquivo Histórico Municipal da Coruña (AHMC), Libros de Actas (LA), 1528, folio (f.) 94v.

5.  AGS, Guerra Antiga (GA), atado (at.) 1, f. 162.
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O primeiro testemuño coñecido desa organización territorial por provincias 
corresponde á xunta celebrada en Betanzos a finais de 1526, para o repartimento 
dun servizo solicitado polo emperador con motivo da guerra de Hungría (Eiras 
2000). A documentación revela que don Antonio de la Cueva convocara entón 
os procuradores de seis provincias, dado que non se producira aínda o desdo-
bramento da antiga provincia de Santiago-Tui. Ademais, a correspondencia 
demostra que o obxectivo da reunión foi máis ambicioso que a simple cobranza 
do servizo, xa que durante as conferencias tamén se tratou o envío de tropas 
galegas a Navarra para facer fronte á presión francesa na fronteira, atendendo 
a solicitude do gobernador de que «sirvan con la más gente que pudieren 
y que luego envíen el dinero de ello»6. A participación de galegos nas empresas 
exteriores da monarquía non era unha total novidade, pois xa se produciron 
demandas de tropas galegas por parte dos Reis Católicos na década final do 
século XV: para Bretaña en 1490, Italia en 1494, a fronteira francesa en 1496
e Sicilia en 1503 (Saavedra Vázquez 1999). Con todo, si era nova a concesión 
a través das xuntas de provincias, unha práctica que non só se reproduciu en 
varias ocasións ao longo do reinado de Carlos V, senón que estaba destinada a 
alcanzar gran desenvolvemento en etapas posteriores.

Neste sentido, cabe subliñar que as demandas monárquicas de natureza 
militar ás que debeu facer fronte Galicia como consecuencia da política 
imperial ían ser moi variables no tempo, en consonancia cunha política 
internacional afectada por múltiples cambios de alianzas. No período que 
nos ocupa, a firma da paz de Cambray en 1529, que puxo fin á segunda das 
guerras hispano-francesas, abriu unha nova etapa na estratexia de Carlos V, 
facendo que durante media ducia de anos os esforzos españois se centrasen 
na loita contra os turcos, mentres o conflito con Francia permanecía larvado. 
Isto supuxo a perda de moito do interese estratéxico de Galicia, aínda que 
non a fin das prevencións ante posibles ataques por mar. Por iso é polo que 
o novo gobernador nomeado tras o falecemento de don Antonio de la Cueva 
en marzo de 1530, o infante don Juan de Granada, debeu dedicar boa parte 
da súa actividade a garantir a defensa do litoral, unha tarefa na que chegou 
a ser substituído nalgúns momentos de enfermidade polo alcaide da fortaleza 
da Coruña, Juan López de Viveiro7.

6.  AGS, GA, at. 1, f. 162.

7.  AGS, GA, at. 13, f. 68.
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◆ 3. O incremento das demandas militares e a resposta do reino

O estalido da terceira guerra hispano-francesa a partir de 1536 ía provocar unha 
significativa viraxe da situación creada durante os anos de tregua con Francia, 
de modo que aumentaron as demandas militares dirixidas a Galicia, á vez que 
se incrementaba a actividade naval nas costas galegas. Como resultado desta 
nova presión, produciríase outra petición de soldados galegos para participaren 
no cerco de Perpiñán. En concreto, un total de 1000 peóns cuxa paga ascendía 
a 14670 ducados, cantidade que foi repartida entre as provincias galegas e cuxa 
xestión ía xerar algúns conflitos entre as cidades encargadas da súa cobranza 
e o gobernador do reino.

Así, a entrega de pagas efectuada directamente polo Concello de Lugo ao 
capitán da compañía reunida na súa provincia sería motivo dun serio enfronta-
mento co infante don Juan de Granada, quen chegou a encarcerar os rexedores 
por actuaren sen orde previa. Esta decisión daría lugar a un conflito de compe-
tencias que ía acabar dirimíndose ante o Consello Real, aínda que o goberna-
dor insistía na súa postura, ao sinalar «que cumplan lo que les está mandado 
porque en las cosas de guerra no se sufren apelaciones»8. Ben entendido que 
esta visión gobernativa chocaba coa realidade dunha organización militar moi 
dependente da colaboración dos poderes locais, unha situación que non só se 
mantivo ao longo do reinado, senón que estaba chamada a persistir durante 
toda a época dos Austrias.

Porén, a política máis relevante deste período desde o punto de vista defensivo 
consistiu na reunión de armadas destinadas a protexer o litoral. É verdade que 
non se trataba dunha práctica totalmente orixinal, pois contaba con antecedentes 
na época das rexencias, como demostra o feito de que en 1513 se proxectase a 
creación dunha armada para a defensa do reino de Galicia9. Ademais, tratábase 
dunha estratexia na que xa insistiu o conde de Andrade en 1521, aínda que 
a súa proposta fora de moito maior alcance, ao afectar a toda a costa cantábrica 
tras dividila en dous sectores, un desde Fuenterrabía ata Llanes e outro desde 
Llanes ata o cabo Fisterra, e ao prever a reunión de vinte zabras10. Alén diso, 
neste caso esperábase que o financiamento da armada se fixese mediante un 
imposto do dous por cento sobre o valor das mercadorías que saían por mar, un 

8.  AGS, Consello Real (CR), at. 256/17.

9.  AGS, RGS, VII, 1513.

10.  Os informes do conde de Altamira localízanse en AGS, GA, at. 19, f. 143.



Carlos V: monarca e emperador. Consecuencias políticas da guerra das Comunidades
A

 U
N

H
A

 V
O

Z 
N

A
 M

E
TA

D
E

 D
O

 R
E

IN
O

184

procedemento que resultaba moi vantaxoso para a monarquía, pois permitíalle 
eludir o esforzo de manter os barcos e as súas tripulacións (García Oro 1994). 
Por iso é polo que algúns anos máis tarde volvemos atopar unha nova proposta 
respecto diso, en consonancia coa tendencia a descargar o peso da defensa sobre 
os sectores mercantís, como principais beneficiarios da seguridade dos mares.

Aínda que o plan do conde de Andrade non chegou a concretarse entón, 
o seu proxecto resultaba plenamente acorde coa expansión experimentada pola 
política naval no Cantábrico durante a segunda década do século. Un fenómeno 
que tivo a súa principal manifestación no recurso á vía marítima para o envío 
de tropas españolas a Flandres; en concreto, 4000 homes en 1522 e 6000 en 1527
(Fagel 2001). E a este respecto resulta moi relevante que o porto de partida de 
ambas as expedicións fose Santander debido á súa maior dispoñibilidade de 
embarcacións e mariñeiros con respecto a Galicia. Por iso no caso galego haberá 
que esperar aos anos trinta para que se materialicen iniciativas navais de certa 
envergadura. Ben entendido que estas ían desenvolverse de maneira gradual, de 
modo que as primeiras noticias dispoñibles se refiren a unha actuación promo-
vida polo alcaide da fortaleza da Coruña, quen mediante unha carta enviada á 
corte en 1537 facía saber que «a su costa armó ciertos navíos y echó de la costa 
de Galicia veinte y siete navíos de corsarios que había en ella»11.

O carácter limitado da empresa explica que poucos meses despois a coroa 
desenvolvese unha política máis decidida, ao impulsar a formación dunha 
armada costeira formada por barcos biscaíños e galegos, que estaba comandada 
polo conde de Altamira, don Lope Osorio de Moscoso. Ademais, o reino debeu 
colaborar economicamente, pois, aínda que a corte enviou diversas cantidades 
con este fin, tamén se fixo un repartimento entre as provincias galegas12. Con 
todo, ía tratarse dunha experiencia de moi escasa duración, ao redor dun ano, 
e cuxa dirección por un nobre galego ía converterse nun importante motivo de 
conflito co gobernador, a causa do apresamento dalgúns soldados da armada 
ordenado polo representante real fronte ao criterio de Altamira. Un incidente 
que provocaría o recurso do primeiro ao Consello de Guerra, mentres que o 
conde enviou ao devandito organismo un memorial no que se nomeaba a si 
mesmo como «capitán general de la costa de la mar», un cargo inexistente en 
Galicia e ben demostrativo das súas pretensións13.

11.  AGS, GA, at. 13, f. 68.

12.  AGS, GA, at. 13, f. 42.

13.  AGS, CC, 231-71.
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Por iso é polo que, ao ano seguinte, cando se volveu expor a posibilidade de 
formar unha armada en Galicia, o gobernador foi o principal interlocutor da 
coroa e o encargado de levar a cabo a maior parte das xestións navais. Entre elas 
destacaba a realización de dilixencias para un eventual embargo de navíos nas 
costas galegas, empresa sempre difícil ante a tendencia dos patróns a abando-
naren os portos en canto se tiñan noticias dunha posible actuación desta índole. 
Aínda contando con tal eventualidade, «la relación de las naves y carabelas que 
se encontraron en todos los puertos de este reino de Galicia» elaborada polo 
gobernador en 1538 resulta reveladora das limitacións que afectaban o comercio 
local e os buques que o sostiñan14. Así, nove das 17 embarcacións localizadas 
en Galicia atopábanse en Baiona, e o resto repartidas entre os portos de Vigo, 
Noia, Muros, Viveiro, Ribadeo e A Coruña. Tamén era Baiona o único dos 
portos galegos que contaba con barcos estranxeiros; en concreto, seis carabelas 
portuguesas que esperaban cargar sardiña. Outros datos de interese referíanse á 
tipoloxía das naves, na súa maior parte naos e carabelas, e á súa tonelaxe, que 
oscilaba entre as 100 e as 300 toneladas, salvo unha carraca de 1000 toneladas 
rexistrada en Viveiro. Consecuentemente, a maioría resultaban pouco útiles 
para servir como buques de guerra, ademais de atopárense carentes de artillaría, 
pólvora e municións. A carraca si dispoñía de artillaría, aínda que necesitaba 
ser calafateada e provista de aparellos e cables, polo que o representante real 
estimaba que sería necesario investir un mínimo de 1500 ducados para utilizala 
con fins militares.

Afortunadamente, a tregua de Niza de 1538 puxo fin á terceira guerra con 
Francia e fixo innecesarias tales prevencións. Abríase así un período de paz 
nas costas galegas, o cal non evitou os receos das autoridades do reino ante un 
eventual ataque francés. Foi por iso polo que en outubro de 1541 o goberna-
dor e os alcaldes maiores de Galicia transmitiron aos portos do reino a orde 
de incrementaren a súa defensa, facéndoo «lo más disimuladamente que se 
pueda», ante a sospeita de «que en Francia debe haber invención o aparejo de 
algunas obras de guerra»15. Este temor pronto se revelaría fundado, posto que 
a situación de tregua non puido manterse durante moito máis tempo e en 1542
daría comezo o cuarto e último dos enfrontamentos entre Francisco I e Carlos V, 
un conflito que estaba destinado a prolongarse ata 1544.

14.  AGS, GA, at. 22, f. 56.

15.  AGS, GA, at. 22, f. 24.
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Neste contexto produciuse o cesamento de don Juan de Granada como 
gobernador de Galicia e deuse paso a un novo titular en febreiro de 1543, don 
Álvaro de Mendoza, conde de Castro. Un delegado real de talante resolutivo 
que ía desenvolver unha política de crecente presión sobre o reino para lograr 
a súa contribución á política imperial16. Ben é verdade que esta estratexia se 
revelaría desafortunada desde os seus inicios, como demostra a irritación que 
provocou no concello santiagués a súa decisión de non presentarse en persoa 
ao xuramento do seu oficio, tal e como determinaban os privilexios da cidade17. 
En consonancia con estes antecedentes, os intentos do gobernador de lograr que 
as cidades galegas contribuísen á formación dunha nova armada para a defensa 
das costas acabaron fracasando ante as reticencias cidadás. Unha resposta que 
obrigaría unha vez máis a levar a cabo a iniciativa pola conta da coroa e a maior 
escala, de modo que don Álvaro de Bazán recibiu o encargo de organizar unha 
frota xuntando «ciertas naves de armada en el reino de Galicia y otros navíos 
y zabras en el principado de Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya, Cuatro Villas para 
que estén y anden de guardia en aquellas costas»18.

Atendendo as súas instrucións, Bazán logrou reunir unha escuadra formada 
por 25 navíos, unha frota que sostería un forte enfrontamento coa armada 
francesa á altura de Fisterra. Noutra orde de ideas, a súa estancia en Galicia 
ía permitirlle verificar a situación defensiva do reino, e por iso en agosto de 
1543 enviou á corte un informe da viaxe realizada por terra desde A Coruña a 
Laredo visitando os portos e constatando a súa desprotección19. Como ocorrera 
con anterioridade, a armada de don Álvaro de Bazán resultou unha inicia-
tiva de carácter temporal, aínda que foi de maior utilidade que as empresas 
anteriores, non só pola súa loita contra os franceses, senón tamén porque 
a frota acabaría sendo utilizada para o traslado de 3000 homes desde Laredo 
aos Países Baixos no mesmo ano de 1543 (Fagel 2001). Ao ano seguinte, a firma 
da paz de Crépy con Francia supuxo o inicio dunha nova etapa nas relacións 
entre os dous países, o que significou, no caso de Galicia, que o gobernador 

16.  AGS, GA, at. 24, f.33.

17.  As razóns alegadas polo gobernador para non presentarse eran «que había llegado ayer a la noche de camino y 
venía mal dispuesto». No caso da Audiencia, acabaría comparecendo uns días máis tarde para xurar ante os oidores 
«que guardaría el servicio de S.Magd. y la justicia a las partes que ante él litigaren y no consentiría que los oficiales 
de esta real audiencia llevasen dineros de más». Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Concello de 
Santiago, Consistorios, 4, f. 22.

18.  AGS, GA, at. 23, f. 77.

19.  AGS, GA, at. 24, f. 31.
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e capitán xeneral debese encargarse da defensa do territorio valéndose dos seus 
propios medios. Neste sentido, o falecemento de Francisco I en 1547 e a subida 
ao trono de Enrique II non xeraron un gran cambio de situación, aínda que 
a partir deste momento se produciu un significativo incremento do corsarismo 
galo, como recurso utilizado polo novo rei para acosar a España sen chegar a 
unha declaración formal de guerra.

No caso galego, a conxuntura así creada ía coincidir co nomeamento doutro 
gobernador, o marqués de Cortes, quen exerceu o cargo entre febreiro de 1548
e novembro de 1553. Por tanto, no seu mandato debeu responder a ese incre-
mento da actividade corsaria francesa, á que tratou de facer fronte recorrendo 
á colaboración do reino mediante a reunión de novas xuntas de provincias. 
Deste xeito, a contribución á política imperial ía conferir un crecente interese 
á convocatoria en asemblea das cidades galegas, outorgando maior regularidade 
a ese procedemento impulsado tras a fin das Comunidades. Unha estratexia 
cuxos efectos políticos non eran menores, debido a que supoñía o reforza-
mento das cidades nunha contorna marcadamente señorial. De feito, tamén 
neste aspecto o reinado de Carlos V constitúe un claro antecedente da política 
seguida por monarcas posteriores e que culminaría a comezos do reinado 
de Filipe IV, cando Galicia obtivo o voto nas Cortes a cambio dun donativo 
destinado en boa parte á construción dunha armada defensiva, a Escuadra de 
Galicia (Saavedra Vázquez 1995).

En tempos do emperador, os resultados desta estratexia serían moito máis 
modestos, aínda que non poden ser totalmente esquecidos. De feito, o mar-
qués de Cortes ía lograr a aceptación das cidades galegas reunidas en xuntas 
á constitución dunha armada defensiva no verán de 1549. Certo é que se trataba 
dunha empresa de reducidas dimensións, pois prevíase formala con tres navíos 
e unha dotación de 200 mariñeiros, 100 soldados e 40 oficiais, ademais de tres 
pilotos, dous capitáns e un xeneral20.

Esta iniciativa foi aprobada en decembro de 1549 tras unha dura negociación 
entre o gobernador e os deputados provinciais, en particular os representantes 
de Santiago e Tui, que inicialmente se mostraron contrarios a ela debido ao seu 
alto custo, calculado en 2322000 marabedís para seis meses. Por iso é polo que 
o seu financiamento se fixo mediante unha sisa sobre o comercio de exportación, 
tributo que se prevía estender ata marzo de 1551 con posibilidade de prórroga. 
Con todo, a finais dese ano, as pretensións da monarquía e do seu represen-

20.  AGS, CR, at. 237/7. 
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tante en Galicia eran moito máis ambiciosas, en consonancia co importante 
agravamento experimentado polo corsarismo galo na rexión e a súa marcada 
debilidade defensiva. Unha situación resumida polo marqués de Cortes cando 
sinalou a mala disposición dos portos galegos «según el mal arreglo que en 
todos hay y el poco cuidado que los señores de ellos tienen»21. Por este motivo, 
non só o gobernador, senón tamén os oidores da Audiencia, solicitaron a axuda 
real22, unha apelación xenérica que o marqués de Cortes precisou ao pedir «que 
alguna armada de S. Magd. vaya a andar por aquella costa»23. Porén, a resposta 
da corte sería a reunión dunha nova xunta de provincias en decembro de 1551, 
para tratar sobre a formación dunha frota custeada polo reino, unha armada 
de maiores dimensións que a prevista en 1549. 

Os debates da devandita reunión ían resultar reveladores, no sentido de 
que as cidades galegas se mostraron contrarias á iniciativa argumentando que 
sería «más tolerable el maltratamiento del enemigo que el remedio que de la 
armada les pudiese seguir»24. O elevado custo da proposta explica este parecer, 
que supoñía un duro golpe para a estratexia monárquica; por iso é polo que 
a Audiencia Real buscou o apoio ao proxecto dalgúns portos do reino, á marxe da 
propia xunta. Unha consulta que se saldou co acordo de Fisterra, Corcubión, Cee, 
Muxía e Viveiro, malia que esta aceptación resultaría insuficiente para poñer 
en marcha a empresa. Máis aló do seu desenlace, este episodio revela o carácter 
aínda embrionario da representación provincial e o intento dos representantes 
reais de aproveitaren a situación no seu beneficio. Ben entendido que o outor-
gar voz ás localidades que se supoñían máis favorables á proposta monárquica 
contribuía a erosionar o papel das cidades como capitais de provincia e supoñía 
unha estratexia arriscada, como se ía poñer de manifesto pouco tempo despois.

En tales condicións, o estalido da quinta guerra hispano-francesa en 1552
ía situar a Galicia nunha posición moi comprometida desde o punto de vista 
defensivo. Dada a limitación de recursos, para facer fronte á situación reitera-
ríanse medidas xa ensaiadas con anterioridade, como o reforzamento do poder 
do gobernador, quen recibiu autorización para mobilizar a poboación necesaria 
para a defensa da costa e para provela de capitáns, ademais da capacidade para 

21.  AGS, GA, at. 42, f. 192.

22.  AGS, GA, at. 42, f. 193.

23.  AGS, GA, at. 42, f. 254.

24.  AGS, GA, at. 42, f. 264. O obxectivo era reunir unha armada de entre 12 e 14 naves, zabras e volanteiros de remo 
e 1500 homes, máis a artillaría, municións e alimentos necesarios para o seu mantemento.
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nomear un sarxento xeneral encargado da coordinación dos efectivos. A pesar 
do establecido nalgunhas disposicións previas, a coroa tamén daba licenza 
para o uso de béstas a todos os homes que residisen a menos de tres leguas da 
costa25. Como consecuencia de tales medidas, pouco tempo despois nomeouse 
a Francisco de Hoyos como sarxento xeneral do reino de Galicia, con orde de 
pasar a residir nel ás ordes do marqués de Cortes: «porque es menester vuestra 
persona, habilidad y suficiencia para ordenar a la gente de aquel Reyno»26.

A pesar destes avances, o representante real seguía considerando imprescin-
dible mellorar a defensa costeira e con tal obxectivo ía visitar diversos portos 
galegos, sinalando as necesidades de fortificación de cada un. Así aconteceu no 
caso de Viveiro, onde propoñía a construción dun baluarte para a protección dos 
navíos que chegaban á localidade27. Ademais, e para dotar de maior protección 
o litoral, o marqués de Cortes volvía expor a necesidade de dispoñer dunha 
armada costeira en Galicia, estratexia que supuxo a convocatoria doutra xunta de 
provincias. Esta reunión ía resultar tan infrutuosa como as anteriores, de modo 
que a nova negativa das cidades galegas ao seu proxecto o levaría a buscar unha 
alternativa, recorrendo á iniciativa particular. Así, en maio de 1552 comunicou 
á corte que alcanzara un acordo con algúns comerciantes que ofrecían servir 
á coroa con 80000 ducados anuais durante catro anos para o mantemento da 
escuadra defensiva, a cambio da concesión de licenzas para comerciaren con 
Francia, África e Berbería. Un ofrecemento que tamén sería comunicado ao 
reino e cuxos posibles escrúpulos morais, por tratar con inimigos da Coroa, se 
tentou contrarrestar recorrendo ao ditame de doutores en teoloxía, dereito civil 
e dereito canónico da Universidade de Salamanca28.

En calquera caso, non sería o parecer favorable de tales profesores o que 
modificou a disposición das cidades galegas, senón o temor a que os beneficia-
dos polo acordo fosen comerciantes ingleses e portugueses. Por iso non só ao 
cabo se mostrarían dispostas a participar na futura compañía comercial, senón 
que mesmo se ofreceron a adiantar o importe da primeira anualidade, aínda 
que os atrasos sufridos na tramitación da proposta ante a corte acabarían frus-
trando a operación. En consecuencia, o gobernador debeu promover medidas 
alternativas, convocando a reunión dunha nova xunta de provincias para facer 

25.  AGS, GA, at. 48, f. 104.

26.  AGS, GA, at. 47, f. 30.

27.  AGS, GA, at. 59, f. 194.

28.  AGS, GA, at. 47, f. 34.
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fronte «a la necesidad que aquí hay en los puertos de mar de guardia y defensa 
[…] y especialmente en La Coruña por estar por la mar tan a mano de Francia»29. 
Como resultado desta reunión, o reino ía acordar o establecemento dunha sisa 
xeral sobre os produtos de exportación por mar e terra durante dous anos, cuxo 
importe se destinaba nas súas dúas terceiras partes á fortificación da Coruña e 
no terzo restante ao pago de capitáns e xente de guerra que debían establecerse 
na costa30. Ademais, para facer fronte á situación mentres se tramitaba a sisa, 
os principais portos acordaban formar unha pequena armada de 12 volantes 
e zabras para a protección do litoral, apremados pola insistencia do gobernador 
e o seu parecer de que «en esto no hay a qué esperar»31.

Con todo, a devandita frota, polas súas reducidas dimensións, non librou o 
reino de posibles ataques, como se puxo de manifesto o 27 de outubro de 1552, 
cando atacou Bares unha escuadra francesa formada por tres navíos grandes, 
tres pataches e unha galeota ben artillados32. Ademais, a concesión da sisa ía 
ser orixe dun importante conflito entre as cidades cabezas de provincia e loca-
lidades como Viveiro e Baiona, que se opoñían á concesión do tributo aducindo 
que eles non foran consultados respecto diso. A súa apelación ao Consello Real 
e o feito de que fose admitida a trámite sería ocasión para que a cidade da Coruña 
protestase argumentando que a sisa era «tan poca cantidad que ninguno con 
razón puede agraviarse»33. A pesar de tal afirmación, outras localidades como 
Ribadeo ou Vigo tamén acudiron ao Consello, en consonancia coa capacidade 
decisoria que lles recoñecera a Real Audiencia o ano anterior. Unha situación 
que ía provocar a airada resposta das capitais provinciais, ante o risco de que 
os acordos das cidades en xuntas de provincia fosen permanentemente cues-
tionados. Aínda que ao cabo a sisa acabou adiándose e a súa cobranza se faría 
efectiva a partir de febreiro de 1553, o desenlace deste episodio volvía evidenciar 
os importantes efectos políticos derivados do incremento das demandas mili-
tares por parte da coroa, e a condición deste reinado como etapa de ensaio de 
posibles respostas por parte do reino.

29.  AGS, GA, at. 47, f. 215.

30.  AGS, GA, at. 47, f. 46.

31.  AGS, GA, at. 47, f. 51.

32.  Segundo a información proporcionada por algúns baleeiros biscaíños que chegaran aos portos galegos nos días 
anteriores, a frota procedía de San Juan de Luz, levaba unha tropa de 400 homes e tiña como destino «yr a las naves 
de Yndias para hacer el daño que pudiere». AGS, GA, at. 47, f. 224.

33.  AGS, GA, at. 49, f. 106.
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Nun principio, esta presión monárquica estaba dirixida a reforzar a autode-
fensa do territorio nun momento en que a contribución de Galicia á política 
imperial era escasa. Malia todo, nestes anos iniciais da década dos cincuenta 
comezaban a percibirse algúns signos de cambio. O primeiro indicador do novo 
estado de cousas sería o plan que o alcaide da fortaleza da Coruña, don Diego 
López de Viveiro, enviou ao entón príncipe Filipe o 20 de xuño de 1552. Tratá-
base dunha proposta ambiciosa, destinada a formar unha armada na Coruña 
para atacar Bretaña, o que supoñía converter a Galicia en base dunha nova 
estratexia de carácter ofensivo. Segundo os seus cálculos, a frota debía estar 
composta por 12 galeóns (dous de 500 toneladas, dous de 400 e os oito restantes 
de 200 toneladas), ademais de 40 zabras de entre 80 e 100 toneladas. Para cubrir 
as súas necesidades de homes, considerábase unha cifra de 6000 soldados e 
3000 mariñeiros, o que elevaba o custo da iniciativa a 40000 ducados ao mes34.

Aínda que esta empresa non chegou a poñerse en práctica, a súa mera 
formulación resulta de grande interese, no sentido de que viña demostrar as 
posibilidades militares que a posición xeográfica outorgaba a Galicia nunha 
política imperial cada vez máis centrada na contorna da canle da Mancha. En 
consonancia con esta realidade, dous anos máis tarde ía producirse un episodio 
revelador da nova situación: a viaxe do príncipe Filipe a Inglaterra, para casar 
con María Tudor, nunha frota que saíu do porto da Coruña. Tratábase dunha 
decisión xustificada pola crecente inseguridade do Cantábrico, como poñía de 
manifesto o abandono da ruta marítima do camiño de Flandres en beneficio 
do camiño terrestre a partir de 1549 (Fagel 2001). Con todo, a elección do porto 
coruñés supoñía tamén o recoñecemento da capacidade militar da praza, unha 
circunstancia que cobraría o seu verdadeiro valor nas últimas décadas do século 
e que xogaría en detrimento de Laredo ou Santander.

A documentación xerada por esa expedición a Inglaterra ofrece grande inte-
rese, dado que demostra o temor que seguían suscitando os corsarios franceses 
que navegaban pola zona. De feito, as autoridades militares encargadas da 
operación non só utilizaron os mercadores que chegaban a Galicia como fonte 
de información dos posibles movementos dos navíos galos, senón que chegaron 
a preguntar ao príncipe se «conviene [enviasen] alguna zabra a tomar lengua»35. 
A necesidade de garantir a seguridade da empresa explica a formación dunha 
frota considerable, integrada por navíos vascos e andaluces e dotada de tropas 

34.  AGS, GA, at. 47, f. 198.

35.  AGS, GA, at. 55, f. 100.
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de infantaría levantada en Castela36. Ademais, chegouse a expor a posibilidade 
de trasladar ao porto galego algunhas compañías de soldados vellos que estaban 
destinados no Piamonte ou en Navarra37.

Estas previsións constitúen un claro antecedente da política seguida con 
motivo das grandes expedicións que sairían de Galicia en tempos de Filipe II. 
O mesmo cabe dicir dalgunhas outras das decisións adoptadas en 1554, sobre 
todo en materia de abastecemento. Así, para a organización do avituallamento 
ía trasladarse á capital coruñesa don Bernardino de Mendoza, provedor xeral 
da armada e capitán xeneral das galeras de España38. El sería o encargado de 
coordinar os envíos de biscoito desde Andalucía, pólvora desde Burgos e chumbo 
desde Bilbao, dado o enorme esforzo loxístico derivado de empresas navais de 
tal envergadura. Ademais, esta expedición tamén fixo evidentes algúns dos pro-
blemas estruturais que ían afectar a armada española en diante, en particular 
as dificultades atopadas para dispoñer de suficiente mariñeiría39.

Polo que se refire a Galicia, as circunstancias que rodearon os preparativos 
da armada de 1554 ofrecen outras informacións de grande interese. Así, a 
decisión de trasladar a Ferrol os barcos chegados a Galicia desde Andalucía, 
«por no tener muchos días tantas naves y gente junta en un puerto»40, cons-
titúe un claro testemuño do recoñecemento da calidade do porto ferrolán e 
un preludio da complementariedade entre os portos da Coruña e Ferrol que 
ía poñerse de manifesto na década de 1590 (Saavedra 1987). Noutra orde de 
ideas, os preparativos da xornada que debían facer o príncipe e o seu séquito 
desde Castela virían incidir na dificultade das comunicacións e os problemas 
de abastecemento aos que terían que facer fronte ao longo da ruta galega. 
De feito, mentres os responsables do avituallamento eloxiaban a abundancia 
de provisións nas comarcas de Astorga e O Bierzo, tamén se facían eco das 
dificultades expostas unha vez que entraban en Galicia, de modo que entre 
os lugares do Hospital e Triacastela sinalaban a existencia de «dos lugares 
pobres», mentres describían o itinerario entre Triacastela e Sarria como un 
tramo de «quatro leguas, en el medio hay algunos lugares que tendrán alguna 

36.  AGS, GA, at. 55, ff. 96 e 184.

37.  AGS, GA, at. 55, f. 40.

38.  AGS, GA, at. 55, f. 193.

39.  Segundo se informaba ao príncipe Filipe, os patróns tiñan problemas para tripular as súas naves: «porque no 
encuentran la gente por el sueldo que Vuestra Alteza manda dar». AGS, GA, at. 55, f. 42.

40.  AGS, GA, at. 55, f. 103.
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provisión»41. Só as cidades de Santiago e A Coruña escapaban a esta imaxe 
de limitacións, pola súa abundancia en viño, carne e peixe, aínda que esta 
subministración fose posible pola requisa de alimentos efectuada previamente 
nas súas respectivas comarcas.

En definitiva, aínda que será na década de 1580 cando as grandes expedicións 
navais cobren auténtica importancia en Galicia, estes precedentes de época 
carolina non só demostrarían as potencialidades do reino en materia militar, 
senón tamén a importancia que tivo este reinado para a posta en marcha dunha 
política cada vez máis activa neste terreo.

◆ Conclusións

A proclamación de Carlos de Gante como rei de Castela e Aragón en 1516 e a 
súa elección como cabeza do Imperio Xermánico en 1519 supuxeron o inicio 
dunha nova etapa na historia de España, un período marcado polas enormes 
dimensións dos dominios hispánicos e os problemas inherentes á súa xestión 
e control. No ámbito da coroa de Castela, esta nova realidade provocaría o 
xurdimento de crecentes tensións que ían culminar no estalido do movemento 
comuneiro. E, aínda que Galicia non tivese gran presenza na devandita rebe-
lión, si a ía ter como escenario da reunión das Cortes que a precederon e como 
espazo afectado pola nova política monárquica.

Neste sentido, a crecente importancia estratéxica do reino como fronteira do 
imperio ía esixir a intensificación dalgunhas das medidas xa establecidas en 
tempos dos Reis Católicos, entre as que destacarían o reforzamento da autori-
dade do gobernador, o control da aristocracia ou o robustecemento do sistema 
defensivo. Pero as continuas guerras do emperador tamén obrigaron á posta en 
marcha de novas estratexias, que ían converterse en preludio das desenvolvidas 
ao longo dos dous séculos seguintes. 

Así, xunto a disposicións estritamente defensivas, como as referidas á forti-
ficación dos principais núcleos costeiros, neste reinado asístese tamén a unha 
potenciación do papel político das cidades como capitais provinciais. Unha 
situación que trataba de facilitar as xestións das autoridades monárquicas, pero 
ao mesmo tempo reflectía o temor a un posible reforzamento da nobreza, que 
xa dera conta do seu perigo con ocasión da Asemblea de Melide. En conse-
cuencia, as novas relacións establecidas entre o rei e o reino tras a derrota das 

41.  AGS, GA, at. 55, f. 184.
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Comunidades ían converter as xuntas de provincia nun mecanismo utilizado 
de maneira crecente para obter a colaboración de Galicia non só en materia 
fiscal, senón tamén militar. A dita contribución ía orientarse nun dobre sen-
tido: a demanda de tropas galegas para loitaren nas campañas da monarquía 
e os intentos de reunir armadas para protexer o litoral das acometidas dos 
corsarios franceses. Aínda que ningunha das dúas iniciativas era totalmente 
nova, as crecentes necesidades da política imperial redobraron o seu interese 
e explican os esforzos do gobernador galego para lograr o apoio do reino ás súas 
propostas. Ben entendido que as achegas galegas en ambos os terreos serían 
moi limitadas, dado que durante este período os espazos meseteños e andalu-
ces seguirían sendo os principais territorios de recrutamento da monarquía, e 
os portos vascos e cantábricos, as bases da estratexia naval da coroa. 

Con todo, na etapa final do reinado comezaron a facerse visibles os primeiros 
signos de cambio, como revelan a proposta remitida á corte en 1552 polo alcaide 
da fortaleza da Coruña para enviar unha expedición contra Bretaña desde 
esta cidade ou a armada que dous anos máis tarde saíu do porto herculino co 
obxectivo de trasladar o príncipe Filipe a Inglaterra. Aínda que a primeira das 
iniciativas non chegou a callar, o éxito da segunda sería un elemento de gran 
relevancia de cara ao futuro. Neste sentido, a presenza do herdeiro do trono en 
Galicia permitiulle comprobar a potencialidade do porto coruñés como lugar de 
formación de armadas e a importancia da súa posición xeográfica no contexto 
da política hispano-inglesa. Unha circunstancia que alcanzaría o seu principal 
valor nas décadas finais do século e que viña demostrar a relevancia do reinado 
de Carlos V neste terreo. Desde ese punto de vista, o período carolino pode 
considerarse como o primeiro paso dunha política que outorgaría crecente 
presenza a Galicia no escenario internacional, unha realidade chamada a ter 
importantes efectos sobre a vida do reino e o equilibrio dos poderes territoriais.
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