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RESUM 

El personatge de Carles V s’ha mostrat com una de les figures que més interès ha 

tingut entre els historiadors de l’edat moderna. A través d’un discurs cronològic, aquest 

treball pretén mostrar l’evolució en l’estudi de la figura de Carles a través de les obres 

generals dels darrers anys. Centrarem l’inici del treball en la biografia personal del 

personatge. A partir d’aquí, entrarem en la seva etapa adulta i amb la coronació imperial 

que va permetre al jove Carles disposar de l’Imperi més gran a l’Europa occidental. 

Aquesta base serà la que ens introduirà en l’obra de govern de Carles i que ens permetrà 

conèixer com han estat tractades les mesures polítiques, socials, territorials i econòmiques 

que va prendre com a sobirà i quines possibles conseqüències internes i externes va 

comportar el seu regnat. En aquest estat de la qüestió també analitzarem si la seva pràctica 

de govern va afectar la seva abdicació i la divisió de l’Imperi.  

Paraules clau: Carles V, imperi, emperador, biografia, política, herència, 

organització, economia, conflictes, historiografia, segle XVI, Historia d’Espanya i 

d’Europa. 

ABSTRACT 

Charles V's character has been shown to be one of the most interesting figures 

among historians of the modern age. Through a chronological discourse, this paper aims 

to show the evolution in the study of the figure of Charles through the general works of 

recent years. We will focus on the beginning of work in the personal biography of the 

character. From here, we will enter into their adult stage and with the imperial coronation 

that allowed the young Charles to have the largest Empire in Western Europe. This base 

will be the one that will introduce us to the work of the government of Charles and that 

will allow us to know how the political, social, territorial and economic measures that he 

took as sovereign and what possible internal and external consequences led to his reign 

have been dealt with. In this state of affairs, we will also analyze whether his government 

practice affected his abdication and the division of the Empire. 

Keywords: Charles V, empire, emperor, biography, politics, inheritance, 

organization, economy, conflicts, historiography, sixteenth century, History of Spain and 

Europe.  
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1. INTRODUCCIÓ. 

Un dels personatges que ha produït una major admiració a causa de la gran extensió 

de territoris que va aconseguir unificar sota la seva figura ha estat, sense cap mena de 

dubte, Carles I d’Espanya o V del Sacre Imperi Romà Germànic. Tot i això, l’emperador 

no ha comptat amb una atenció proporcionada en la historiografia, sinó que la seva figura 

s’ha tingut en consideració sota la idea d’Imperi o com un membre de la Monarquia dels 

Habsburg.  

Afortunadament, en les darreres dècades han sorgit diversos estudis que han valorat 

la importància d’aquesta figura. En aquestes obres els historiadors analitzen les 

polítiques, mesures econòmiques i socials i els principals conflictes en què es va veure 

implicat. El centre d’atenció, però, segueix sent l’obra de govern imperial que va dur a 

terme durant el seu regnat així com les conseqüències que va tenir aquesta política en els 

seus territoris, destacant, el regne de Castella com a principal focus pels historiadors 

espanyols. L’objectiu d’aquest treball, doncs, és conèixer com ha estat tractada la figura 

de Carles en les obres publicades entre 1960 i l’actualitat. A través del que han dit els 

historiadors sobre l’activitat de l’emperador en el seu govern, visualitzarem com han 

variat les apreciacions de l’activitat governamental en diferents àmbits, com s’ha tractat 

la seva biografia, què va comportar l’herència de tots aquests territoris, la capacitat que 

va tenir de defendre la cristiandat a Europa, com va organitzar l’Imperi o els principals 

oponents amb què es va topar durant el seu regnat. Tot plegat, ens permetrà conèixer quin 

és l’actual estat de la qüestió entorn d’un emperador que per alguns autors es presentarà 

com un Cèsar mentre que d’altres el titllaran com un dels precursors de la decadència 

monàrquica moderna espanyola.  

L’estructuració d’aquest treball consta de quatre apartats. En el primer, farem una 

valoració general de la biografia personal del personatge, tenint en compte els àmbits que 

han estat més treballats en els manuals i que, per tant, defineixen la biografia de Carles. 

Intentarem respondre a la qüestió de si els autors han tractat la biografia de l’individu 

com un fet aïllat o si l’han tingut present a l’hora de lligar conceptes amb la seva obra de 

govern. Pel que fa al segon apartat, aquest servirà d’introducció a l’estudi de govern, a 

través de l’anàlisi de la pugna per ser emperador i dels territoris que va heretar, intentarem 

respondre com es va fer amb tots aquests regnes i valorarem si va condicionar el regnat i 

la història de Carles. 
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Tot seguit, analitzarem la valoració que han fet els historiadors sobre el govern de 

Carles V. A causa de la diversitat d’àmbits que componen un govern, realitzarem quatre 

subapartats que ens permetran conèixer més en detall les qüestions que han preocupat 

més als historiadors i que, en certa manera, han definit el regnat de l’emperador. Tindrem 

en compte l’evolució historiogràfica des de les dues darreres dècades del franquisme fins 

a les obres més actuals per observar els canvis substancials que s’han produït a l’hora 

d’examinar l’obra de govern de Carles. A causa de l’ampli ventall d’informació que 

ofereixen els manuals, la intenció és fer una síntesi evolutiva per tal de conèixer les 

mesures que es van prendre així com les qüestions més rellevants que van afectar el 

conjunt d’aquest Imperi, especialment d’aquells regnes que han tingut més 

transcendència historiogràfica, com són Castella i Alemanya. Finalment, resseguirem 

l’evolució en el tracte dels conflictes interns i externs per acabar completant el seu regnat 

amb la seva abdicació i com es va dividir l’Imperi. D’aquesta manera, podrem precisar 

millor quin és l’actual estat de la qüestió sobre aquest regnat i quines línies de treball 

centrem majoritàriament els experts.  

En els blocs d’accés a l’Imperi, herències i, especialment, el govern de Carles, la 

informació i les aportacions han estat tan abundants que ens permetran realitzar un discurs 

cronològic més precís i detallat que no pas quan parlarem de la biografia del personatge 

o en els conflictes que es va veure involucrat Carles V. En apartats com la biografia del 

personatge i part dels conflictes-problemes (tant interns com externs) les aportacions de 

les obres no seran tan profundes ni abundants, de manera que el discurs serà més general 

i menys precís respecte a una possible evolució historiogràfica que evidenciï un 

desenrotllament dins de l’estat de la qüestió d’aquest treball.  

Havent introduït l’estructura del treball, cal esmenar quin ha estat el criteri de 

selecció de les obres. En primer lloc, es va plantejar només la utilització de manuals però 

una vegada iniciades les lectures de les obres vam trobar adient afegir altres obres per 

complementar la informació d’aquests manuals inicials. Per tant, el criteri de selecció ha 

passat a ser les obres generals accessibles per les biblioteques de la Universitat de Lleida. 

Un altre criteri ha estat disposar de les obres traduïdes al castellà, a excepció dels manuals 

de Cameron i Merriman que es presenten com les úniques obres de llengua estrangera. 

Destacar, per tant, que les aportacions giraran al voltant de la Història d’Espanya, però 

també de la resta d’Europa de la qual nomenarem part de la visió alemanya que es troba 

present en alguns dels manuals seleccionats. 
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2. BIOGRAFIA: CARLES, L’HOME. 

Parlar de la figura de Carles I d’Espanya i V del Sacre Imperi Romà Germànic ha 

estat per molts autors parlar d’un referent en la història d’Espanya i de la Història 

Moderna d’Europa. Un personatge que, en gairebé quaranta anys de regnat va contribuir 

de manera decisiva a l’evolució de gran part dels estats presents en el món occidental 

europeu i, inclús, en les terres americanes que van començar a tenir una gran 

transcendència a escala universal. 

Tot i que la biografia del personatge no ha estat centre d’atenció principal pels 

historiadors contemporanis per analitzar la figura de Carles, destaquen una sèrie de 

qüestions (formació, caràcter, salut-aparença física i intimitat-aficions) que alguns autors 

han volgut tractar. En la majoria d’aquests interrogants els historiadors aporten 

conclusions generals sense entrar a valorar ni relacionar amb la biografia del personatge 

ni amb la seva obra política, econòmica o social. Tot i això, observarem que aquestes 

contribucions historiogràfiques ens permeten tenir una idea de com era Carles I 

d’Espanya.  

2.1. FORMACIÓ. 

Amb motiu del IV centenari de la seva mort, el 1958, l’interès per la seva figura va 

manifestar una renovació igual que el 2000 celebrant els 500 anys del seu naixement. 

Existeixen treballs molt sòlids sobre la seva figura, especialment els d’aquells autors que 

s’han limitat en un tema ben acotat. Aquells que intenten oferir una visió general del 

conjunt de la política imperial, presenten una major dificultat. La política de l’emperador 

segueix sent font de controvèrsies entre diferents autors, però respecte a la seva 

personalitat s’ha arribat a un cert consens.1 

Fernández Álvarez, considerat com un dels principals experts sobre la figura de 

Carles, també parla del 1958 com a punt de partida d’una renovació historiogràfica a 

causa d’un escenari que ofereix nous estudis del personatge. Així doncs, tot i que 

l’emperador es presenta en un marc de combat dels poders polítics com un dels darrers 

representants d’un món medieval que comença a desaparèixer, Fernández Álvarez el 

concep com una figura amb ple vigor renaixentista.2 L’alemany Peter Rassow, però, el 

                                                           
1 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI. Las relaciones Internacionales, Editorial Labor, 

Barcelona, 1975 (orig. 1969), pp. 272-273. 
2 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V dins de R. MENÉNDEZ PIDAL (dir.), 

Historia de España, Tomo XVIII, Espasa-Calpe, Madrid, 1966 (orig. 1958), p. 12. 
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qualifica del darrer creuat i com un dels creadors de l’Estat Modern.3 Una visió que no 

serà compartida per gran part dels autors que seguiran remarcant les bases medievals que 

figuraven en la formació de Carles i que es van reflectir en el seu llegat.  

La visió general que ens ofereix Antonio Domínguez en el seu manual d’Història 

Universal s’oposa substancialment amb la visió de Rassow. Ho descriu de la següent 

manera: 

Realmente fue un hombre de la Edad Media a quien tocó vivir en tiempos modernos. 

Como demuestran los estudios de Ramón Carande le faltaba por completo el sentido de 

la racionalidad económica [...]. Mal podía construir un Estado moderno quien no tenía 

idea del papel de la finanzas estatales y privadas.4 

Chabod, per la seva banda, diu que tot i que és cert que els primers contactes amb 

la figura de l’emperador semblaria que és un home moralment del Renaixement, seria una 

impressió errada, ja que en realitat en el seu pensament i ànima, no correspon a la cultura 

del Renaixement sinó a la de la cultura de Borgonya.5 Una aportació a la qual se li suma 

Bérenger amb el seu apartat príncipe borgoñón en l’obra El imperio de los Habsburgo on 

manifesta la importància de l’educació de la seva tieta Margarida d’Àustria per inculcar-

li l’ideal aristocràtic de la cort de Borgonya.6 

Tot i que aquestes aportacions bibliogràfiques poden semblar dues visions 

diferenciades, en cap moment són dicotòmiques. És a dir, encara que alguns autors ens 

ofereixin una visió renaixentista de Carles mentre que d’altres una de medievalista, 

comparteixen en comú el fort arrelament del jove monarca als costums i la formació 

borgonyona. De fet, el mateix Lapeyre parla que aquesta formació fou la que va quedar 

gravada en la seva educació. Una formació rebuda durant la seva joventut caracteritzada 

pels costums cavallerescos i la vinculació sentimental al ducat de Borgonya.7 

Els principals autors que han tractat la formació de Carles han estat Bérenger, 

Chabod, Domínguez, Lapeyre i Fernández Álvarez, en les obres ja citades. Aquest darrer 

historiador espanyol és, però, l’únic que destaca figures com Erasme i Adrià d’Utrecht. 

No tan sols els anomena sinó que afirma que Adrià d’Utrecht serà el seu preceptor a partir 

                                                           
3 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V…, p. 12. 
4 A. DOMÍNGUEZ, Historia Universal, Vol. III. Edad Moderna, Vicens Vives, Barcelona, 1983, p. 164. 
5 F. CHABOD, Carlos V y su imperio, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1992 (orig. 1985), p. 12. 
6 J. BÉRENGER, El imperio de los Habsburgo (1273-1918), Editorial Crítica, Barcelona, 1993 (orig. 

1990), pp. 133-134. 
7 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI..., p. 274.  
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de 1511 com la figura que va saber inculcar-li aquesta fe indestructible que havia 

manifestat al llarg de la seva vida.8  

Un dels possibles interrogants que se’ns planteja en relació a aquesta formació és 

si la valoració posterior d’aquesta educació i ensenyament ha estat rellevant o 

intranscendent en la figura de Carles. La majoria d’aquests autors citats no centra la seva 

obra en la figura del personatge, sinó que aquesta passa a formar part d’un apartat dins 

d’una visió conjunta del seu llegat, sense establir una relació directa en les seves futures 

pràctiques polítiques, econòmiques, socials o culturals. Cal destacar, però, la darrera 

publicació de Manuel Fernández Álvarez, on l’autor profunditza amb la formació que va 

rebre Carles de Gant. Enumera quins foren els mestres que va tenir, l’ús de les lliçons que 

va rebre, quines matèries entraven en els seus estudis o les llengües que parlava.9   

La formació poder ha estat un dels principals centres d’atenció de les qüestions 

plantejades en aquest apartat de la biografia del personatge. No obstant això, hem observat 

que les visions que aporten els autors no relacionen la formació del monarca amb les 

decisions que va prendre al llarg de la seva trajectòria com a emperador. Altres elements 

que veurem més endavant com el fort sentiment religiós o una creixent “hispanització”, 

per alguns autors, tindran més transcendència en la forma d’actuar de Carles V. L’elecció 

d’aquestes quatre obres no ha estat a l’atzar sinó que cadascuna d’elles correspon a una 

dècada diferent des de Fernández Álvarez (1958) passant per Lapeyre (1969) o 

Domínguez (1983) fins a la més actual del mateix Fernández Álvarez (1999).10 

Aportacions que observem que no varien respecte a la formació borgonyona, 

pràcticament tots els autors coincideixen en aquest aspecte. Si més no, les publicacions 

d’època franquista es distancien de les de la dècada dels 90’ pel que fa a la visió 

medievalista i moderna de l’autor. Les més antigues exalten el caràcter innovador del 

monarca mentre que les més actuals parlen de la seva incapacitat per adaptar-se als temps 

moderns.  

 

                                                           
8 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V..., p. 47. 
9 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre, Editorial Espasa, Madrid, 2000 (orig. 

1999), pp. 58-60. 
10 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V...; H. LAPEYRE, Las monarquías 

europeas del siglo XVI...; A. DOMÍNGUEZ, Historia Universal...; M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos 

V, el César y el Hombre... 
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2.2. CARÀCTER. 

Igual que la formació, el caràcter de Carles no figura pels historiadors com una 

faceta que va afectar en la vida política de l’emperador. Tot i una creixent línia de noves 

obres interessades en el personatge de Carles, la varietat d’estudis respecte a la naturalesa 

del monarca no és gaire àmplia. La visió que ens aporten es força global, exceptuant la 

que destaca l’obra de Fernández Álvarez. Tot i el nou interès en la figura del monarca, 

aquests manuals no emfatitzen el caràcter del personatge ni tampoc les possibles 

repercussions que podien tenir aquest en la seva tasca de govern com a emperador. 

Quant al caràcter, els autors comenten que la seva personalitat varia en funció de 

l’edat i de la situació. A vegades es mostra més insegur i covard, mentre que en altres 

ocasions es manifesta més autoritari i decidit. Si més no, tot plegat Chabod conclou que 

al llarg d’una llarga i riquíssima experiència política, l’emperador segueix sent el mateix 

que era en sortir de la joventut: amb una capacitat de judici propi, amb una notable 

“racionalitat” de mètode i observació, però igual reverència cap a Déu i amb tendència a 

concloure amb gran meditació amb un sobtat abandonament a l’insurgent sentit de 

l’aventura.11 

La majoria d’historiadors espanyols com Molas Ribalta en el seu Manual de 

Historia de España o Fernández Albaledejo en Fragmentos de monarquía conclouen que 

l’emperador durant la seva etapa adulta va patir un procés “d’hispanització” per culpa de 

la importància de Castella i de les seves respectives colònies americanes que afavorien 

els seus interessos imperials. Centren, per tant, aquest sentiment en el seu caràcter. 

Lepeyre, en canvi, creu que els trets essencials de la seva personalitat es van mantenir 

inalterats al llarg de la seva carrera i que la vinculació amb Borgonya fou la que va 

determinar en gran part el seu caràcter.12 

Fernández Álvarez dedica un apartat de la seva immensa obra sobre com era vist el 

“César” pels contemporanis, per a obtenir informació d’aquells que van tractar de més a 

prop a Carles I. Conclouen aquest que era un personatge melancòlic, enemic del riure i 

amic de la soledat. Una aportació inusual en aquestes obres generals consultades, ja que 

no trobem més fonts que ens ofereixin aquest punt de vista sobre el personatge. Tot i el 

seu gust per la història, la filosofia i l’astronomia l’emperador del Sacre imperi es va 

                                                           
11 F. CHABOD, Carlos V y su imperio..., p. 43. 
12 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI..., p. 274. 
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caracteritzar més per les armes que per les lletres.13 Seguint amb aquest autor, és l’únic 

que defineix el personatge en “tres estampas, como si se trata de tres personajes 

disntintos”. Estableix tres etapes (adolescència, maduresa i vellesa) on el caràcter de 

l’emperador varia en funció de l’edat i les mesures que ha de prendre. 14  

Tal com hem avançat a l’inici de l’apartat de la biografia del personatge, seran els 

treballs més centrats en un tema o en la figura del personatge en concret els qui abastiran 

temes particulars com el caràcter, la seva formació o la mateixa salut del monarca. 

L’excepció que trobem en l’estudi de Fernández en entrar en detalls minuciosos sobre el 

caràcter de Carles reflexa una de les noves línies d’interès oberta per les investigacions 

més centrades en el personatge a partir dels anys 60.15 

2.3. SALUT I APARENÇA FÍSICA. 

Seguint amb la biografia del personatge, trobem que en l’exposició del llarg regnat 

de Carles I d’Espanya, el paper de la seva salut no hi té pràcticament cabuda. En la 

realització d’aquest treball s’han utilitzat més de trenta manuals sobre la història del 

personatge i la conclusió principal és que tan sols uns pocs historiadors s’han centrat en 

aquest aspecte de la seva figura. Malgrat això, les conclusions d’aquests autors són clares 

i no varien al llarg de la historiografia. Començant per Fernández Álvarez com a punt de 

partida, observem que fins a les Jornades nacionals de l’Emperador Carles, publicades el 

1999, el punt de vista que es té no varia pels historiadors. De fet, l’historiador francès, 

Henri Lapeyre, en la seva obra Las monarquías europeas del siglo XV publicada el 1969 

resumeix l’estat de salut de l’emperador en la següent frase: “tal vez su gula era 

                                                           
13 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V..., pp. 24-25. 
14 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V..., p. 18. En la primera d’aquestes tres 

etapes observem un príncep adolescent, manejat pels seus consellers flamencs, amb un cert aire pensatiu i 

somiador, no sembla haver nascut per a governar, sinó per a ser governat. És la segona, la del Carles madur, 

vencedor en els camps de batalla, el conquistador de Tunis, el que sorprèn al món amb el seu discurs de 

Roma, perpetuat amb el pinzell de Tiziano cavalcant pel camps de Mühlberg. És la tercera, per última, on 

observem un monarca atacat per la gota, que medita sobre la seva obra i vida, i que descansa en el seu darrer 

viatge al monestir de Yuste. 
15 En l’article de J. M. NAVARRO DOMÍNGUEZ, “La imagen del Emperador Carlos en el siglo XX” dins 

de VV.AA., El Emperador Carlos y su tiempo, Actas IX Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 

1999, pp. 1155-1167, trobem que a través d’un visió historiogràfica del personatge observa una voluntat a 

partir dels anys seixanta a analitzar la personalitat del personatge. Es suavitza la vinculació política, reduint 

l’èmfasi patriòtic i la retòrica nacionalista tot i que segueix una clara voluntat nacionalista del personatge 

ja que es descriu com el “rey español” que destaca per la seva agudesa política, l’enteresa de caràcter, les 

seves conviccions religioses i la seva profunda fe religiosa, una característica en la que es posen d’acord 

pràcticament tots els historiadors que han treballat aquest personatge. 
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enfermiza; el Emperador no gozó nunca de una salud vigorosa; la gota la atenazó sin 

cesar y, probablemente, también la diabetes”.16 

Com ja hem avançat, a partir del IV centenari de la mort de Carles, es produeix un 

gran interès en aquest personatge. No obstant això, tot i que trobem algunes biografies 

que parlen de l’estat de salut, aquestes aportacions tenen un rol secundari en les 

respectives obres. És sabut per la majoria d’historiadors que l’emperador no va gaudir 

mai d’una salut vigorosa. Un tret que per alguns autors fou determinant en la darrera etapa 

de la seva vida (com veurem en algunes conclusions del cinquè apartat: Abdicació i 

divisió de l’Imperi) i que va afectar en alguns dels esdeveniments de la seva carrera com 

a monarca. Tot i això, són aquestes contribucions són mínimes en la majoria 

d’historiadors espanyols, exceptuant Fernández Álvarez que es torna a presentar com un 

gran estudiós de la vida d’aquest personatge.  

L’historiador espanyol aporta un punt de vista original i diferent de la resta, ja que 

en un dels seus apartats ens manifesta l’impacte de la seva imatge en l’arribada a on la 

seva aparença fou el que va cridar més l’atenció. La caracterització que addueixen és 

bàsica i clara: un home de mitjana estatura, de front àmplia, amb el nas ‘aguilat’ i d’ulls 

blaus.17 Una descripció a la qual se li suma el seu major defecte físic, la mandíbula inferior 

desproporcionada, un tret que és compartit per la gran majoria d’autors com Lapeyre, 

Chabod o el propi Elliott, i que destaca en la majoria d’estudis sobre la seva salut. 18 

L’apartat de José A. Armillas dins de l’obra Introducción a la Historia Moderna ens 

resumeix el tracte historiogràfic que ha tingut aquest tret físic del qual es subratlla la visió 

que va tenir la societat més que la pròpia salut de l’emperador. Una impressió que no fou 

agradable entre els seus nous súbdits i que ha passat a esdevenir centre d’atenció pels 

historiadors.19 

Pel que fa a l’anàlisi del seu tret físic més distintiu, aquest es produeix principalment 

a dos nivells. El primer d’aquests es basa en les repercussions que va tenir la seva 

mandíbula inferior en l’àmbit de salut. Trobem una aportació destacada de Chabod i de 

Velazamán Perdomo en la seva publicació de Notas médicas sobre el Emperador Carlos 

                                                           
16 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI..., p. 274.  
17 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V..., p. 23. 
18 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI...; F. CHABOD, Carlos V y su imperio…; J. 

ELLIOTT, La España imperial 1469-1716, Vicens Vives, Barcelona, 1993 (orig. 1965). 
19 J. A. ARMILLAS, “Cap. I. Renacimiento y Reforma” dins de VV.AA., Introducción a la Historia 

Moderna, ISTMO, Madrid, 1994, p. 130. 
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y su tiempo. El primer autor se centra més en les malalties i malestars que va patir 

l’emperador provocades, en part, per la seva mandíbula, que van causar que Carles es 

mostrés amb quaranta anys com un personatge cansat i vell abans de temps.20 En les Notas 

médicas sobre el Emperador Carlos y su tiempo, el defecte de la mandíbula cobra relativa 

rellevància però aquest cop no tan sols per les dificultats alimentàries, sinó que aquest 

defecte dificultava l’enteniment de les seves paraules a final de les frases. 21 

Concebem que la salut de l’emperador segons gran part dels autors mencionats no 

fou bona ni favorable al llarg del seu llegat. Alguns aspectes físics com la pronunciada 

mandíbula van afectar en aspectes saludables de l’emperador així com en la seva pràctica 

oratòria de manera que aquest punt ens ha portat directament a analitzar la perspectiva 

que va tenir la societat amb la presència del sobirà. Els estudis de la salut de Carles no 

han tingut una presència destacada en la seva historiografia, tot i que en moltes de les 

obres a l’hora de tractar l’abdicació de l’emperador del Sacre Imperi fan referència al seu 

afectat estat de salut. Més enllà d’aquesta contribució no trobem lligams directes entre la 

vida governamental del personatge amb el seu estat de salut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 F. CHABOD, Carlos V y su imperio..., p. 33. 
21 V. VELEMAZÁN PERDOMO, “Notas médicas sobre el Emperador Carlos y su tiempo” dins de 

VV.AA., El Emperador Carlos y su tiempo…, p. 13. 



La figura de Carles V en les obres generals (1960-2019) 

12 
 

2.4. INTIMITAT I AFICIONS. 

Les aficions sovint es troben estretament lligades amb la formació i educació d’un 

personatge, i en el cas de Carles observarem que no serà diferent. Tal com hem dit, la 

formació borgonyona fou un dels trets més identitaris de l’emperador i observarem que 

el seu oci fou influenciat per la cort de Borgonya. Pel que fa a la intimitat del personatge, 

destacarem sobretot la faceta sexual de Carles V i els seus fills bastards els quals han estat 

font d’estudi d’alguns autors en les seves obres més recents.  

D’entre les obres consultades, la de Bennassar  és la que més es deté en els aspectes 

més íntims del personatge. Entra en detalls com quina era la seva rutina alimentària, els 

seus àpats més comuns i la varietat de plats que menjava durant el dia. Respecte a la faceta 

sexual, l’autor destaca “su gusto por los placeres del sexo”. De fet, abans del matrimoni 

amb Isabel, va tenir una filla amb una noble flamenca.22 Aquesta cara de Carles queda 

pràcticament inadvertida pels principals volums, de la segona meitat del segle XX, que 

parlen de la intimitat del personatge, tan sols les profundes i darreres publicacions de 

Fernández Álvarez i Geoffrey Parker aborden aquest tema, tal com veurem a continuació.  

A més, Bennassar s’estén sobre les seves incursions de cacera i quins eren els 

animals preferits de caça de manera que l’obra d’aquest autor publicada el 1985 ha 

esdevingut com una de les més rellevants sobre la biografia del personatge.23 De fet, pot 

ser, l’atractiu de la cacera és el més comentat entre els historiadors sobre Carles. Així, a 

més d’en Bennassar trobem altres com Fernández Álvarez o Bérenger que destaquen en 

les seves obres la predilecció de l’emperador per la cacera, un costum de l’ideal de 

Borgonya en què els tornejos i la caça es mostraven com un element destacat en la cort 

d’aquest ducat.24 

Seguin amb aquesta relació dels costums de Borgonya, Koenigsberger parla de la 

comparació que duien a terme els espanyols entre l’esplendor de la cort de Borgonya, 

amb els seus tornejos i saraus, amb la sobrietat dels Reis Catòlics. Aquesta aportació, dins 

del manual dirigit per Rudolph Elton, és nova respecte les publicacions anteriors. Malgrat 

                                                           
22 B. BENNASSAR, La España de los Austrias (1516-1700), Crítica, Barcelona, 2001 (orig. 1985), p. 17. 
23 B. BENNASSAR, La España de los Austrias…, p. 18. Cal dir que la seva aportació és idèntica en dues 

obres, la ja citada La España de los Austrias, però també en una altra publicació titulada: B. BENNASSAR, 

Historia de los españoles, Editorial Crítica, Barcelona, 1985. 
24 J. BÉRENGER, El imperio de los Habsburgo..., p. 134. 
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això, les publicacions més recents no se centren en aquesta comparació entre els dos 

models reials, de manera que és convenient destacar aquesta aportació.  

Anteriorment hem resaltat la publicació de Bennassar com una de les més 

destacades en les aficions de Carles. A aquest obra, cal afegir l’aportació del britànic G. 

Parker, ja que entra en matisacions i detalls relacionats amb el joc i l’oració que practica 

l’emperador. Els jocs d’apostes, les representacions teatrals, la voluntat de ser retratat 

freqüentment són algunes de les aficions que destaca aquest autor. La reflexió, però, que 

volem destacar és que va anteposar el plaer als negocis i als assumptes de govern. 25 

Tot i que no hi ha un ampli ventall historiogràfic sobre la intimitat del personatge, 

trobem algunes idees respecte a l’àmbit sexual i les aventures amoroses que ens permeten 

conèixer la intimitat i les aficions de Carles. Destaca la visió de Fernández Álvarez en la 

qual ens explica amb detalls les passions del monarca durant la seva joventut amb 

Germana de Foix i la filla que van tenir.26 Tot i l’existència de cronistes flamencs que 

tracten aquestes relacions, la majoria d’historiadors actuals han ignorat aquestes 

aventures del jove rei.  

Dit això, l’obra citada de Carlos V, el César y el Hombre, i la recent publicació de 

2019, Carlos V, Una nueva vida del emperador, ens aporten en detall les aficions més 

íntimes de l’emperador del Sacre Imperi Romà Germànic. Parker dedica un capítol a 

parlar de la vida sexual del monarca, destacant les tres filles i el fill il·legítim que va tenir. 

A través d’un discurs personal del mateix Carles mostra aquesta afició sexual que va tenir, 

la relació que van tenir aquests fills amb l’emperador, quina vida van tenir i destaca amb 

detall les compensacions econòmiques que van rebre cadascuna de les amants.27  

Tot i no haver-hi una línia cronològica que ens permeti obtenir grans conclusions 

historiogràfiques respecte a la intimitat del personatge, trobem que en les dècades dels 60 

i 70 els estudis íntims del personatge són inexistents, ja que trobem una voluntat durant 

l’època franquista d’evitar mostrar aquesta cara del personatge. Serà a partir dels anys 80 

i, sobretot, en les darreres dècades quan trobarem estudis i treballs més exhaustius sobre 

aquesta faceta del personatge. Aportacions que serviran de base per una nova 

historiografia en què es narra la cara més personal de Carles V.  

                                                           
25 G. PARKER, Carlos V Una nueva vida del emperador, Planeta, Barcelona, 2019, pp. 268-273. 
26 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre…, pp. 98-99. 
27 G. PARKER, Carlos V Una nueva vida..., pp. 481-488. 
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3. ACCÉS A L’IMPERI. 

3.1. PUGNA PER SER EMPERADOR. 

De forma anàloga al que hem pogut observar fins ara, la visió que es té sobre la 

biografia de Carles ha evolucionat lleugerament durant la segona meitat del segle XX. 

Els manuals que hem treballat de Carles, més que en la biografia del personatge han 

centrat l’atenció en l’accés a l’imperi i als territoris que va heretar per a proclamar-se com 

a emperador del Sacre Imperi Romà Germànic. La varietat d’obres i autors que han 

abordat la qüestió imperial i hereditària ha estat abundant de manera que observarem com 

diversos factors (suborns, poder econòmic de la banca privada o la pressió familiar) han 

estat determinants en l’elecció del  jove Carles com a emperador imperial. 

L’elecció imperial del monarca ha estat font d’estudi de múltiples autors espanyols 

i europeus. Des de les publicacions de la dècada dels 70, observem que en volums com el 

dirigit per Rudolph Elton, el punt de vista sobre aquesta elecció és clara. Spooner dins 

d’aquests volums parla del suport que va obtenir dels banquers i la quantitat de florins 

que ha haver d’abonar per ser escollit emperador.28 La tesi d’aquest autor va directament 

relacionada, tal com ens avança el títol de l’apartat, amb la disputa que van tenir el que 

seria el futur emperador i el rei francès, Francesc I. La seva aportació, però, és força 

similar a la resta d’obres que parlen de la riquesa que es va repartir en l’elecció.  

Pel que fa a la dècada dels 80, trobem en el manual de Historia Moderna l’aportació 

de Bennassar que creu que és lícit preguntar-se si el poder de Carles va guanyar amb 

l’elecció imperial de 1519. És evident que el nét de Maximilià va desitjar amb totes les 

seves forces aquesta elecció, per la que va comprometre l’enorme suma de 851.000 

florins.29 Cal destacar, a més, la innovadora aportació de Lutz sobre la coronació de 

l’emperador. L’autor entra en el detall d’enumerar les preguntes que va d’haver de 

respondre Carles durant el formulari de la seva coronació.30 Respecte a la seva 

candidatura, amb la mort del seu avi Maximilià, posa de relleu la influència del gran 

canceller Gattinara del qual n’adopta el programa.31 La majoria d’autors parlen de la 

                                                           
28 F. C. SPOONER, “Cap. XI. La pugna entre los Habsburgo y los Valois” dins de G. RUDOLPH ELTON 

(dir.), Historia del mundo moderno, Vol II. La Reforma (1520-1559), Editorial Ramona Sopena, Barcelona, 

1970, p. 230 
29 B. BENNASSAR, “Cap. IV. Una potencia a escala mundial: el Imperio de Carlos V” dins de VV.AA., 

Historia Moderna, Ediciones Akal, Toledo, 1994 (orig. 1980), p. 175. 
30 H. LUTZ, “La época de Carlos V (1519-1556)” dins de G. MANN i A. HEUSS (dirs.), De la Reforma a 

la Revolución, Vol. 1., Espasa-Calpe, Madrid, 1988, p. 36.  
31 H. LUTZ, “La época de Carlos V (1519-1556)”..., p. 32. 



La figura de Carles V en les obres generals (1960-2019) 

15 
 

importància del canceller a l’hora de tractar l’organització de l’imperi i de la seva visió 

imperial. Lutz, en canvi, és l’únic que tracta la seva influència com a determinant perquè 

Carles aportés la seva candidatura en l’elecció de la corona imperial.  

Malgrat aquesta aportació, la visió global que tenen els autors sobre l’elecció de 

Carles com a emperador no ofereix gaires canvis substancials, ja que es continua creient 

que la seva coronació fou fruit d’una compra i manipulació dels electors. L’aportació que 

ens ofereix Maltby, tot i ser la més actual respecte la pugna per ser emperador, es força 

similar a la resta de publicacions dels anys 90. Bérenger ens anticipa l’aportació de 

Maltby el 1990.32 Tot i que, la publicació de Pirenne és anterior a les obres generals 

tractades en aquest treball (1952), trobem una reedició de finals dels 80’ on l’historiador 

conclou, en el seu tercer volum d’Història Universal, que aquesta elecció no seria 

disputada per les armes sinó que actuaria la banca. 33  

Es continua creient que els múltiples suports amb els quals comptava el futur 

emperador foren determinants per la seva elecció. La majoria d’autors parlen del banquer 

Jacob Fugger com un ajut incondicional que va facilitar el seu posicionament per davant 

de Francesc I. Bérenger aporta també que el sentiment nacional era un punt a favor de 

Carles i també el suport diplomàtic de la seva tieta Margarida d’Àustria.34 Bennassar 

comparteix en el seu manual la mateixa perspectiva. Aquest autor, però, prioritza l’ajut 

econòmic amb el qual comptava Carles per part dels banquers d’Ausgburg i també 

italians, per sobre de la diplomàcia dels seus familiars més pròxims.35 

Fernández Álvarez, en una de les seves darreres obres sobre la figura de Carles, 

afegeix la voluntat i el caràcter que va tenir el rei per a postular-se com a principal opció 

per aquest títol. Comptava amb la ja anomenada tieta Margarita que va ser contundent, 

“él era el primogénito y por ningún concepto renunciaría a sus derechos. Él era el jefe de 

                                                           
32 W. S. MALTBY, Auge y caída del imperio español, Marcial Pons Historia, Madrid, 2011 (orig. 2009), 

pp. 54-55; J. BÉRENGER, El imperio de los Habsburgo..., p. 138. Destacar que ambdós autors, en les 

pàgines citades, comparteixen la mateixa conclusió davant l’elecció de Carles com a emperador. Els set 

electors estaven disposats a vendre’s, una mostra de corrupció que posa de manifest la debilitat de les 

institucions.  
33 J. PIRENNE, Historia Universal, Las grandes corrientes de la historia, Vol. III. El Renacimiento, 

Océano, Barcelona, 1987 (orig. 1952), p. 967. En la seva tesi ens diu que, tot i que Francesc comptava amb 

el suport dels Mèdici, el crèdit il·limitat dels Fugger que van lliurar als electors fou determinat per l’elecció 

de Carles com a emperador. Una aportació compartida per molts altres historiadors. Segueix, per tant, amb 

aquesta visió crítica a l’elecció de Carles. La seva figura es presenta com un poderós personatge que 

comptava amb suports econòmicament parlant molt poderosos. 
34 J. BÉRENGER, El imperio de los Habsburgo.., p. 138. 
35 B. BENNASSAR, “Cap. IV. Una potencia a escala mundial..., p. 175. 
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la dinastía, y él seguiría siendo el candidato al Imperio.”36 Al final, foren múltiples els 

factors que van jugar a favor de Carles: l’ascendència germànica, l’aprovació concebuda 

per Roma, el suport del príncep elector Frederic el Savi i, sobretot, el gran ajut bancari.37 

D’aquesta manera Fernández Álvarez aconsegueix aglutinar les principals causes que van 

permetre convertir-lo en Carles V com el coneixeria la Història.   

En darrer lloc, cal destacar una de les publicacions més actuals sobre la figura de 

Carles V. L’aportació de Geoffrey Parker ens mostra el punt a què ha arribat la 

historiografia respecte a la seva elecció. Tot i que en certa manera és una recopilació de 

les publicacions anteriors, Parker posa de manifest els entrebancs amb els quals es va 

topar Carles, no només per part del seu màxim competidor, Francesc I de França, sinó de 

la mateixa família.38 Una perspectiva que no només se centra amb els suports 

incondicionals amb qui va comptar el jove monarca, sinó que destaca la voluntat de 

Carles.  

A grans trets, observem que no hi ha una variació clara pel que fa a l’aportació 

historiogràfica de com va aconseguir el títol d’emperador Carles de Gant. Els estudis ens 

mostren una conclusió clara, no van faltar els suborns ni els actes de força per part dels 

dos candidats al títol. El que va diferenciar Carles de Francesc I va ser el gran patrimoni 

facilitat pels banquers italians i, sobretot, alemanys que van dictar la balança a favor del 

que seria rei d’Espanya. Per tant, podem finalitzar amb l’elecció de Carles com a 

emperador del Sacre Imperi Romà Germànic amb una cita de Koenigsberger: “Gran parte 

de su éxito radicó en sobornos juiciosos que distribuyó entre los electores alemanes y sus 

ministros gracias a las grandes sumas de dinero prestados por la banca de Fugger.”39 

 

 

 

 

                                                           
36 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre..., p. 107. 
37 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre..., p. 108. 
38 G. PARKER, Carlos V Una nueva vida..., pp. 126-129. Parker posa de manifest que la tieta de Carles, 

Margarita, va proposar una estratègia diferent a la de Carles, assegurar l’elecció del seu germà, Ferran. Una 

maniobra a la que s’hi va oposar totalment Carles al·legant que era el major dels germans i que havia de 

ser coronat emperador ja que així també ho volia el seu avi Maximilià I.  
39 H. G. KOENIGSBERGER, El mundo moderno 1500-1789, Editorial Crítica, Barcelona, 1991 (orig. 

1987), p. 42. 
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3.2. HERÈNCIA DISPERSA, DESIGUAL I HETEROGÈNIA. 

L’imperi de Carles va estar format per una gran diversitat i heterogeneïtat de regnes 

en els quals la principal i, pràcticament, única unió que hi havia entre ells era la figura del 

sobirà que els governava. Observem però una línia evolutiva pel que fa a la historiografia 

d’aquest fet hereditari. En primer lloc, observem que durant el règim franquista Carles es 

presenta com l’emperador amb més territoris al seu abast, sense analitzar-ne les 

respectives conseqüències que tindria per a cadascun dels territoris. La visió nacionalista 

franquista pretén exaltar la “grandesa” de l’Imperi de Carles mentre que evita la crítica i 

les mancances que es van presentar en el seu govern i territori. Les investigacions 

posteriors posen de manifest aquesta heterogeneïtat que existia dins d’aquest imperi 

europeu, deixant en evidència que no hi va haver en cap moment un control homogeni en 

el conjunt dels diferents territoris. Per consegüent, aquest fet ha portat al fet que les 

darreres publicacions titllessin d’una complicada i dificultosa herència a causa de la 

impossibilitat que comportava durant el segle XVI un control unitari d’aquest imperi com 

a conjunt. En relació a la figura de Carles, la majoria d’autors estan d’acord en afirmar 

que era un monarca jove i inexpert quan va obtenir les terres de les quatre herències que 

li pertocaven. De fet, les figures de Chièvres, de la tieta Margarida o de Cisneros foren 

clau durant els primers anys de Carles com a hereu d’aquests territoris.40  

Es pot pensar que el regnat de Carles es tractava d’un gran imperi homogeni que 

obeïa a les polítiques promogudes pel seu emperador i que va portar a Espanya als inicis 

de la seva “grandeza”, concepte que podem observar en l’obra de Chaunu41 i que ha estat 

utilitzat per una part de la historiografia espanyola, especialment durant l’època 

franquista. Malgrat això, en aquest apartat observarem que la majoria d’autors no 

comparteixen aquesta idea, sinó que les herències que va heretar Carles de Gant mai van 

arribar a formar un imperi conjunt, sinó que es van presentar com un llegat desigual 

heterogeni i, tal com veurem en els darrers apartats del treball, acabaria esdevenint un 

dels principals factors del fracàs de la idea imperial impulsada per l’emperador Carles.  

A la dècada dels 60 observem, a través de l’obra de Fernández Álvarez, el què va 

comportar l’herència de tots aquests territoris que, a grans trets, comportaven una 

                                                           
40 Autors com G. PARKER, J. H. ELLIOT, M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ o P. MOLAS RIBALTA posen 

de manifest la col·laboració amb la que va comptar Carles durant el seu govern i la rellevància que van 

tenir aquests consellers en els primers anys com a hereteu i emperador del Sacre Imperi Romà Germànic.  
41 P. CHAUNU, La España de Carlos V, Vol. 1. Las estructuras de una crisis, Ediciones Península, 

Barcelona, 1976 (orig. 1973). 
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acumulació de recursos com cap altre sobirà del seu temps tenia a disposició, però portava 

a la mateixa vegada en contrapartida un greu obstacle que vèncer: la distància que 

separava aquells vasts i heterogenis dominis.42 Aquesta reflexió serveix per remarcar a 

continuació el gran nombre de conflictes amb els quals es va topar l’emperador durant el 

seu regnat, més que per analitzar les possibles conseqüències que varen tenir a cadascun 

dels regnes per culpa d’aquesta ‘unió imperial’ sota un mateix sobirà. 

El problema que plantejava la distància i la diversitat territorial ha estat font d’estudi 

com  una de les primeres conclusions dels autors a l’hora de tractar aquesta gran herència 

de territoris europeus. Destaquen diferents publicacions com les d’Elliott, Ernesto 

Belenguer, Fernández Albaladejo o Domínguez Ortiz que comparteixen l’inconvenient 

de la distància com un dels principals desavantatges que presentava l’herència de tots 

aquests territoris europeus sota una mateixa figura.43 Inclòs en l’obra més recent de 

Geoffrey Parker observem com l’autor dedica un apartat per parlar de la tirania que 

presentava aquesta distància. La naturalesa del sistema de comunicacions en la qual es 

basava el seu govern no va permetre fer front a les contínues negociacions del monarca.44 

Observem amb Lapeyre una aportació historiogràfica diferent de les anteriors però 

a la vegada és molt clara. Per l’historiador francès Carles es presenta com un afortunat 

hereteu de territoris, en què l’Imperi tan sols fou l’expressió d’una voluntat dinàstica, ja 

que mancava d’administració, sistema econòmic i territoris ben definits.45  

El canvi substancial es produeix durant la dècada dels 80’ amb una idea clara i que 

seguiria present en les publicacions dels 90’. Aquesta es basa en l’heterogeneïtat, 

diversitat i pluralitat dels territoris. Les obres que centren la figura de Carles com a rei 

d’Espanya, tenen una visió força similar entre elles i amb una conclusió clara respecte a 

la desigual heterogènia que presentava el territori espanyol per a l’emperador. Lynch en 

el seu volum defineix l’heterogeneïtat que presentaven els diferents regnes de la següent 

manera: 

                                                           
42 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V..., p. 17. 
43 J. H. ELLIOTT, La España imperial 1469-1716...; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de 

monarquía: Trabajos de historia política, Alianza Editorial, Madrid, 1992; E. BELENGUER CEBRIÁ, 

“El reinado de Carlos V” dins de J. M. PRATS (dir.), Historia de España, Vol. 7. Alta Edad Moderna 

(1479-1665), Insituto Gallach, Madrid, 1994; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: los Reyes 

Católicos y los Austrias, Alianza Edtiroial, Madrid, 1978 (orig. 1973). 
44 G. PARKER, Carlos V Una nueva vida..., p. 465. 
45 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI..., pp. 276-277.  
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Carlos V gobernaba sus dominios como cabeza de una organización dinàstica. [...] Ni 

siquiera en España existía una unidad formal y una institución única que le permitiera 

imponer su dominio. Carlos V era rey de Castilla y Aragón más que rey de España y no 

tenía el mismo poder en Aragón que en Castilla.46 

La tesi que observem en el manual de J. Pérez, Historia de España, ens aporta la 

mateixa conclusió d’Espanya, on Carles mai va comptar amb un territori unitari, sinó que 

va ser un conjunt de territoris que conservaven la seva fisonomia pròpia i que tan sols 

tenien una característica en comú: la de ser governats pel mateix sobirà, que era al mateix 

temps rei de Castella, Aragó, València, comte de Barcelona, entre d’altres. Per tant, és 

inadequat parlar d’Espanya, ja que com a cos polític no existeix. Els contemporanis 

prefereixen utilitzar altres termes per a referir-se a aquest territori en època de Carles V, 

al·ludint al títol ostentat pel sobirà: l’imperi en temps de Carles V.47 

Malgrat que Carles mai va comptar amb un imperi inherent i constitutiu, destaca 

l’aportació superficial, però a la vegada positiva del britànic Greengrass. En l’obra El 

siglo XVI coordinada per Euan Cameron, Greengrass es planteja quin fou el secret de 

l’èxit dinàstic amb una resposta clara i precisa: “Ninguna família alcanzó nunca tanta 

grandeza y tanto poder por medio de los lazos familiares y las alianzas como la casa de 

Austria.”48 Pel britànic foren els costums hereditàries germàniques per línia materna les 

que van permetre al jove monarca a disposar d’aquesta amplitud de territoris. Tot i que 

aquesta tesi és de principis del segle XXI, observarem que a diferència de la majoria 

d’obres, no entra en detall a explicar els efectes i resultats que comportarien en cadascun 

dels territoris. 

Més enllà d’aquesta anàlisi superficial de la multitud de territoris que va heretar el 

pròxim emperador del Sacre Imperi, autors com Maltby (o Geoffrey Parker, amb la seva 

darrera publicació de 2019) aporten una anàlisi crítica pel que van suposar tots aquests 

territoris en la història d’Espanya. Maltby, després d’analitzar un per un dels territoris 

observant la diversitat jurídica i d’aportacions econòmiques a la Corona Imperial, parla 

que l’herència va conduir als regnes espanyols a “una multitud de enredos en la Europa 

                                                           
46 J. LYNCH, Historia de España, Vol X. Los Austrias (1516-1598), Crítica, Barcelona, 1993 (orig. 1991), 

p. 65. 
47 J. PÉREZ, “Cap. II. El imperio español (1516-1598)” dins de VV.AA., Historia de España, Vol. V. La 

frustación de un imperio (1476-1714), Labor, Barcelona, 1982, p. 196. 
48 M. GREENGRASS, “Cap. 2. Política y guerra” dins de E. CAMERON (dir.), El siglo XVI, Historia de 

Europa, Oxford, Editorial Crítica, Barcelona, 2006, p. 74.  
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continental”49 mentre que Parker parla de la complicada herència que va deixar Ferran en 

un territori que, tot i la unió dinàstica de les dues corones, no existia “Espanya”.50 

En definitiva, aquells assumptes que més han captat l’atenció dels autors a partir 

dels anys 60 han estat, principalment, l’heterogeneïtat que presentaven tots aquests 

territoris, és a dir, la impossibilitat de presentar l’imperi com a conjunt. També hem 

observat que l’única unió que hi havia entre aquests era la figura de l’emperador, però en 

cap moment tenia la mateixa relació i rellevància en cadascun dels territoris. En les 

darreres publicacions existeix una tendència d’analitzar les conseqüències que van 

comportar per aquests territoris, especialment per Espanya, la unió dels regnes sota un 

únic imperi. Així doncs, l’anàlisi superficial franquista i d’exaltació de Carles com a 

emperador de l’imperi es deixa de banda per centrar-se en les repercussions polítiques, 

econòmiques i socials d’aquesta desigual i heterogènia herència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 W. S. MALTBY, Auge y caída del imperio español..., p. 55. 
50 G. PARKER, Carlos V Una nueva vida ..., pp. 126-129. 
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4. GOVERN. 

Fins aquí hem pogut conèixer l’evolució en el tractament historiogràfic de la figura 

de Carles de Gant, així com l’accés a l’imperi i a la corona d’emperador del S.I.R.G, en 

els darrers 60 anys, aproximadament. A poc a poc hem observat com es deixaven les 

visions simplistes i d’una gran exaltació del personatge per entrar a les portes d’anàlisis 

més profunds que han anat matisant la qüestió fins a arribar a les portes del segle XXI. 

Una vegada exposats els apartats de la figura de Carles i del seu accés a l’imperi, entrarem 

en detall sobre el seu govern que, tal com veurem a continuació, ha estat l’eix principal 

d’estudi dels manuals sobre l’emperador. 

4.1. POLÍTICA IMPERIAL. 

L’estudi de l’imperi com a conjunt o com a pluralitat de regnes ha estat font de 

múltiples treballs que han volgut plantejar-se les particularitats d’aquests territoris. Així 

doncs, en l’apartat anterior (Herència dispersa, desigual i heterogènia) no hem volgut 

entrar en detall en aquells estudis que tractaven l’herència des d’un punt de vista 

governamental o polític, ja que ho farem a continuació. El ventall d’obres que analitzen 

la política aplicada als territoris és força ampli, de fet, podríem afirmar que és el principal 

eix en l’estudi de la figura de Carles V. La historiografia respecte a aquesta idea d’imperi 

ha estat nombrosa i dinàmica a partir del IV centenari de la mort de Carles. 

La seva imatge es mitifica en la gran figura heroica que inspira el model del 

monarca cristià, investit de la dignitat universal d’un Imperi que, no obstant això, va 

deixar d’existir amb tals atribucions després de la seva abdicació de 1555.  

Carlos V fue el que rigió directamente tierras más extensas y apartadas. No sólo quiso 

unificar a Europa, sino que quiso europeizar a América, hispanizándola también, para 

incorporarla a la cultura occidental. Y esta prolongación del Occidente europeo por la 

Indias occidentales fue el paso más gigante que dio la humanidad en su fusión vital, el 

paso más gigantesco, desde las primeras luchas y mezclas de los grupos raciales en los 

tiempos prehistóricos, hasta hoy.51 

Aquesta cita de Menéndez Pidal ens resumeix en grans trets la visió més 

nacionalista i exaltada del personatge en època franquista. Tot i que no entra en el període 

dels anys seleccionats en aquest treball, serveix com a punt de partida per a observar el 

gran canvi historiogràfic que es produeix respecte a la idea imperial del monarca des de 

                                                           
51 R. MENÉNDEZ PIDAL, citat per B. J. GARCÍA GARCÍA, Carlos V en la Historiografia 

centroeuropea: el debate en torno a la idea imperial dins de VV.AA, El Emperador Carlos y su tiempo…, 

p. 1054. 
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finals del franquisme fins a les publicacions més recents. Els principals temes que tracten 

els autors, i que veurem a continuació, són: el paper de Gattinara en la influència de la 

política imperial, la unitat religiosa, l’heterogeneïtat territorial i una valoració del fracàs 

imperial. 

A causa de la gran complexitat d’aglutinar totes les obres seleccionades que tracten 

la idea imperial, el discurs que seguirem en aquest apartat girarà al voltant dels aspectes 

que treballen els autors més que seguint un fil cronològic de les publicacions. Els 

historiadors espanyols s’han esforçat a precisar en quina mesura la política imperial va 

condicionar la tradició i els interessos del seu país. Menéndez Pidal va demostrar que les 

idees de l’emperador divergien del seu Canceller, Gattinara. Per altra banda, els 

historiadors alemanys s’oposaven a considerar Gattinara com a inspirador de la política 

de Carles V.52 J. Pérez dues dècades més tard, en l’apartat d’Espanya Moderna parla 

també de dues interpretacions historiogràfiques del concepte de política imperial de 

Carles. Aquestes, però, tenen matisacions diferents de les anteriors. Parla de la tesi 

espanyola la qual estima que Carles va recollir la tradició política de Ferran i Isabel que 

es pot resumir en el lema: pau entre cristians i guerra contra els infidels.53 Pel que fa a la 

tesi alemanya, definida per Peter Rassow, exalta el propòsit per part del monarca de 

realitzar una monarquia imperial, inspirada per Gattinara.54 

El primer autor destaca el paper del Canceller per part dels estudis espanyols, 

mentre que el segon ho fa per part dels alemanys. Tot i que aquestes dues aportacions ens 

contribueixen amb dues visions historiogràfiques diferenciades per la seva nacionalitat, 

observem que al llarg dels anys 90 es considerarà a Gattinara com un dels principals 

artífexs d’aquest destí imperial. Lutz parla d’una sobirania suau on gràcies al paper del 

seu canceller es va aconseguir l’èxit diplomàtic per a consolidar el domini imperial des 

d’Itàlia.55 Lynch també parla d’Itàlia com a centre d’un nou imperi cristià on la figura del 

Gran Canceller va servir per il·lustrar el monarca amb el destí imperial i dotar-lo d’una 

organització imperial.56 Gattinara va intentar persuadir a Carles perquè es jugués tot el 

seu domini en territoris italians, però tal com veurem més endavant, al final Carles 

                                                           
52 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas..., pp. 274-275. Aquesta negació prové, principalment, a frases 

que giren al voltant del poder que obté de Déu, un grau de poder comparable al de Carlemany i que, per 

tant, ell sol es capaç de liderar el camí de la monarquia universal.  
53 J. PÉREZ, “Cap. II. El imperio español (1516-1598)”..., p. 189.  
54 J. PÉREZ,  “Cap. II. El imperio español (1516-1598)”..., p. 188. 
55 H. LUTZ, “La época de Carlos V (1519-1556)”..., pp. 47-54.  
56 J. LYNCH, Historia de España..., p. 88.  
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imposaria les seves intencions fent de Castell i els dominis de les Índies els territoris que 

afavoririen més les intencions imperials del sobirà, tendència que remarcarà gran part de 

la historiografia espanyola.  

Una vegada tractat el paper de Gattinara dins de la política governamental imperial, 

cal analitzar una visió i una temàtica més social que purament política com és l’estudi 

d’aquest imperi des del punt de vista de la pràctica cristiana. Aquesta anàlisi ha estat font 

de múltiples aportacions al llarg de les dècades on l’aportació historiogràfica és força 

clara. En la següent cita de Koenigsberger apreciem l’estat de la qüestió que es presenta 

al voltant de la naturalesa d’aquest imperi: 

Ni los contemporáneos de Carlos V ni los historiadores modernos han logrado ponerse 

de acuerdo sobre cuál era la naturaleza exacta del imperio sobre los objetivos 

fundamentales de Carlos V. Personalmente, él no tenía ninguna duda de que esa 

herencia enorme se debía a la divina providencia y de que Dios debía de haber tenido 

algún motivo para crearla. Sin duda alguna, era para defender a la cristiandad de los 

turcos infieles y, más tarde también de la herejía luterana y otras herejías.57 

A la dècada dels anys 90, destaquen les publicacions de Fernández Albaladejo i  

Ernesto Belenguer que tracten la política imperial destacant la incapacitat per part del 

monarca d’unir tots aquests territoris sota una mateixa pràctica cristiana. Belenguer 

qualifica d’utòpic i il·lusionat el pensament globalitzador de Carles.58 Albaladejo, per la 

seva banda, posa de manifest que Carles va finalitzar la seva activitat política sense haver 

aconseguit mantenir la unitat religiosa de la cristiandat.59 El paper de la política i lluita 

cristiana ha estat abundant i diversa en la historiografia. Sense entrar en detall, observem 

en aquest apartat com fou un dels pensaments clau en la política universal que va voler 

desenvolupar l’emperador del Sacre Imperi amb la seva voluntat d’unir tot l’imperi sota 

una mateixa pràctica religiosa. Tot i la gran diversitat d’estudis, la conclusió és clara i 

compartida pel que fa a les obres analitzades. Ja bé sigui pel mateix context en què es va 

trobar el monarca o per les pròpies mesures que va dur a terme, Carles va fracassar en el 

                                                           
57 H. G. KOENIGSBERGER, El mundo moderno 1500-1789..., p. 42. 
58 E. BELENGUER CEBRIÁ, “El reinado de Carlos V”..., p. 1509. Pel Cèsar, en el seu pelegrinatge 

europeu, tots són territoris de la cristiandat en què caben totes les seves herències i inclòs els regnes 

independents però cristians, subordinats als màxims poders temporals i espirituals amb un fi suprem: la 

lluita contra l’Islam, el concili i la reunificació religiosa.  
59 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de monarquía..., p. 67. Carles V va haver de reconèixer 

a si mateix la impossibilitat de mantenir sota un sol monarca el complex de territoris heretats. A partir dels 

acords de la família d’Augsburg de 1551 es va establir un ordre successori pel qual definitivament feia 

fallida la unitat del sistema dels Àustries i es reconeixia a partir de la pau d’Augsburg de 1555 una relativa 

llibertat religiosa que hagués resultat inimaginable anteriorment.  
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seu afany de desenvolupar una política imperial amb l’objectiu de mantenir la unitat 

religiosa. 

Les aportacions que més destaquen entre els historiadors, però, són relacionades 

amb la pluralitat i el fracàs d’aquesta política imperial com a conjunt. Seria un gran error 

veure en aquest imperi alguna analogia amb algun gran Estat contemporani. Tampoc es 

tracta d’un imperi centralitzat on tots els habitants obeeixen a les mateixes lleis i són regits 

per les mateixes institucions. Aquest imperi, segons Bennassar és d’alguna manera “un 

juego de construcción dinàstica” completat per la conquesta, realitzat per acumulacions 

successives, per efecte de matrimonis ben concertats i de morts prematures.60 

Fruit d’aquesta pluralitat de territoris i de l’heterogènia que presentaven aquests, 

Molas Ribalta conclou que aquesta diversitat territorial es va mantenir durant tot el regnat 

de Carles, ja que mai va haver realment una unificació d’aquests estats.61 Per tant, es posa 

en evidència la coexistència de múltiples i diferents territoris dels quals destaquen 

principalment els europeus i no tots aquests de la mateixa forma. Tal com hem avançat 

anteriorment, la historiografia parla de dos estats forts econòmicament parlant, Itàlia i 

Països Baixos, però destaquen Castella com a regne que va afavorir la política imperial 

de Carles. La resta de territoris europeus pràcticament ni s’anomenen, a excepció 

d’Alemanya, principalment vinculada als conflictes interns que va tenir més que per la 

mateixa pràctica governamental que va impulsar. Pel que fa a les Índies, aquestes tenen 

un paper més secundari tot i que autors com Maltby, Elliott, Fernández Álvarez o Parker 

tracten la rellevància d’aquest territori.62 

Fins al moment, hem dut a terme una mena d’introducció dels principals eixos que 

han tractat les obres generals de Carles respecte a la seva política aplicada al seu Imperi. 

Si més no, la historiografia destaca per sobre de la resta de qüestions si el govern imperial 

que va intentar desenvolupar l’emperador fou un fracàs o no. I podem afirmar, a grans 

                                                           
60 B. BENNASSAR, “Cap. IV. Una potencia a escala mundial..., p. 140. 
61 P. MOLAS RIBALTA, Manual de Historia de España, Vol. 3. Edad Moderna (1474-1808), Espasa-

Calpe, Madrid, 1996 (orig. 1988), p. 82. Comptava amb les àrees de major desenvolupament econòmic 

(nord d’Itàlia i els Països Baixos). Els italians i flamencs ocupen alts càrrecs de l’administració imperial. 

No obstant això, es va produir una creixent hispanització del monarca a causa que Espanya i les Índies 

constituïen la base més ferma per la seva política dinàstica i imperial. Observem que cada estat es presenta 

com un territori particular, no va existir en cap moment una política unitària que igualés aquests regnes sota 

un sol imperi. 
62 W. S. MALTBY, Auge y caída imperio español...; J. H. ELLIOTT, La España imperial 1469-1716...; 

M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre...; G. PARKER, Carlos V Una nueva vida... 
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trets, que les aportacions són força clares i comunes entre els historiadors: Carles V no va 

aconseguir establir una política imperial homogènia i conjunta durant el seu regnat. 

Fernández Álvarez ens aporta un enfocament diferent a l’hora d’analitzar el perfil 

polític de Carles. Tot i ser de les primeres publicacions amb les quals comptem, ens 

ofereix una evolució de la política imperial des de la joventut de l’emperador fins a les 

reflexions de l’experiència madura.63 Un estudi innovador i que cap altre autor utilitza 

com a model, ja que no observem en les obres una anàlisi per etapes en la política de 

l’emperador. 

A la dècada dels anys 70 trobem en les obres matisacions respecte al fracàs d’aquest 

govern imperial. G. R. Elton afirma que el regnat de Carles va fracassar en les seves 

principals ambicions perquè eren desmesurades.64 Domínguez Ortiz segueix una línia 

força similar però a més a més aporta els motius del seu fracàs: “El drama de Carlos V 

fue el hallarse siempre atenido a medios materiales inferiores a las necesidades de su 

política universal”.65 Per tant, per aquests autors, l’anomenat imperialisme no s’ajustava 

perfectament a les seves idees expressades.  

A les acaballes dels anys 80, destaca l’obra de Lutz on dedica un a apartat a analitzar 

els motius pels quals es pot considerar que la política imperial de l’emperador va 

esdevenir un fracàs. No tan sols enumera les diverses facetes sinó que creu que s’ha de 

matisar cadascuna de les condicions que el van determinar en tota la seva importància 

real i biogràfica.66 Observem que les contribucions segueixen essent similars pel que fa a 

                                                           
63 M. FERNÁNDE ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V..., p. 25. En la seva primera etapa 

va realitzar una guerra ofensiva contra els turcs i va confiar amb arribar una solució pacífica en la qüestió 

de Luter, Més tard, va considerar com inevitables les treves amb Turquia, conflictes que al temps eren una 

garantia de llibertat d’acció contra el protestantisme.    

Aquesta evolució de les idees es va veure per la realitat de la situació política europea. Per arribar al cim 

d’aquests projectes inicials li era necessari comptar amb la pau de la resta de prínceps cristians i trobar-se 

amb plena concòrdia de la Santa Seu. Els principals obstacles que es va trobar l’emperador i que marcarien 

la seva vida política consistia en el fet que ni el papat ni França podien col·laborar amb els seus 

acompliments. 
64 G. RUDOLPH ELTON, “Introducción: La Edad de la Reforma”..., p. 4. No hi havia possibilitat de 

convertir en realitat el destí que acompanyava el títol de Sacre Imperi Romà Germànic. No obstant això, 

l’autor afirma que va aconseguir establir una certa coherència entre el gran conglomerat de terres i pobles 

que dominava. Els ambiciosos plans de Carles per unir la cristiandat es van veure fallits per l’existència i 

creixent poder de l’estat seglar nacional i la seva contrapartida en els principats alemanys.  
65 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen..., p. 254.  
66 H. LUTZ, “La época de Carlos V (1519-1556)”..., p. 92. A Itàlia el model es va poder imposar gràcies a 

la seva efectiva superioritat, en la resta de l’Imperi només era possible un nou reordenament constitucional 

amb el consens dels “Estats”.  
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aquests autors. Lutz qualifica el projecte d’irreal mentre que Elton amb 15 anys 

d’anterioritat el titllava de desmesurat.   

Ja entrant al segle XXI, destaca la recent publicació de Maltby on l’historiador se 

centra en els motius del fracàs del sistema imperial espanyol. Destaca la seva tesi en la 

qual remarca la incapacitat per actuar amb rapidesa per part de les institucions com a 

principal fracàs d’aquest imperi.67 Aquesta visió diferenciada de les anteriors, centra el 

seu focus en una política poc desenvolupada, que no s’adapta als territoris que s’aplica i 

que tampoc permet una eficàcia en la voluntat, per part de l’emperador, d’unir tots els 

regnes sota un sol Imperi.  

La gran selecció de manuals sobre Carles V que s’han utilitzat per a la realització 

d’aquest treball, ens permet observar que no només en les àmplies obres citades 

anteriorment parlen de la política imperial de Carles, sinó que pràcticament en totes elles 

hi ha una aportació de l’autor sobre aquest apartat. Ja bé sigui una simple i breu visió 

general com si es tracta d’un intens anàlisi dels motius pel qual fa fracassar aquesta 

política governamental imperial. 

Autors com S. Gunn, sota la direcció de E. Cameron, A. Tenenti o A. Corvisier ens 

serveixen com a model d’aquelles obres generals del segle XVI de les quals l’aportació 

historiogràfica respecte al personatge de Carles bàsicament gira al voltant del seu fracàs 

imperial. En aquests manuals no hi ha una aportació nova ni tampoc un profund anàlisi 

sobre quins foren els principals motius que van conduir a aquest fracàs.68 Així doncs, 

serveixen perquè el lector tingui una lleugera idea general del govern imperial de Carles. 

De fet, trobem en l’obra de Tenenti una cita que ens mostra perfectament aquesta visió 

general que utilitzen alguns autors en els seus manuals d’Edat Moderna per tractar el 

regnat de Carles V: 

 

 

                                                           
67 W. S. MALTBY, Auge y caída del imperio español..., p. 108. El sistema imperial espanyol tenia els seus 

punts febles, però entre aquests no figurava ni el comportament tirànic de la corona ni l’aïllament respecte 

als seus súbdits. El paternalisme i una fe ingènua en el poder de la regulació reflectien la voluntat de 

governar amb justícia i segons els principis cristians. L’indiscutible dret dels súbdits a comunicar-se amb 

la Corona colava la debilitat humana dels seus funcionaris.  
68 S. GUNNS, “Cap. 3. War, Religion and, the State” dins de E. CAMERON (dir.),  Early Modern Europe, 

Oxford University Press, Nova York, 1999; A. TENENTI, La Edad Moderna, Siglos XVI-XVIII, Editorial 

Crítica, Barcelona, 2003 (orig. 2000); A. CORVISIER, Historia Moderna, Editorial Labor, Barcelona, 

1977.  
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Carlos V soñaba con restablecer el prestigio del Imperio y convertir a su jefe árbitro de 

los destinos continentales. No obstante, pese a perseguir su objetivo durante más de tres 

décadas, finalmente tuvo que reconocer que no lo había alcanzado. Como había 

acaecido en Italia en el siglo XV, en el ámbito de la Europa del XVI las fuerzas 

existentes eran demasiado vigorosas para que un solo Estado, por grande que fuera su 

poder, pudiera someterlas o al menos dirigirlas y armonizarlas.69  

Tot plegat, trobem una gran varietat d’autors de diverses nacionalitats i que 

publiquen en diferents dècades que permeten al lector obtenir una idea política del govern 

de Carles. Els estudis, com hem observat, cada vegada són més exhaustius i crítics a l’hora 

d’analitzar la figura política de Carles i les mesures, inabordables per alguns autors, que 

va aplicar durant el seu regnat. Destaquem autors com Fernández Álvarez, Lutz, 

Bennassar o Maltby que posen de manifest la complexitat i heterogeneïtat de territoris 

amb què va comptar l’emperador que en cap moment van facilitar la posada en escena 

d’aquest idea que va voler impulsar juntament amb l’ajut del seu Canceller Gattinara.  

4.2. EIXOS POLÍTICS GENERALS. 

Si bé la conclusió ha estat clara respecte a la política imperial aplicada als territoris 

durant el regnat de Carles V, cal endinsar-se en els eixos polítics que van configurar el 

govern de l’emperador i que podem dividir en una sèrie d’àmbits (territorial, social-

cultural i econòmic) que permetran desglossar la pràctica política que es va produir en els 

diferents regnes que formaven el seu Imperi. 

4.2.1. Territorial. 

Un dels factors que va caracteritzar el regnat de Carles fou l’ampli ventall de territoris 

amb els quals comptava el seu mandat. Unes herències que tal com hem vist anteriorment, 

no van permetre sempre desenvolupar una mateixa política dins del seu Imperi. Una 

qüestió en què gran part dels historiadors, especialment espanyols, s’han dedicat a 

precisar amb les conseqüències que va tenir pels interessos de cada regne, particularment 

el de Castella. Més enllà, de la mateixa complexitat que porta aquest anàlisi territorial de 

l’imperi europeu més gran del moment, autors com Lapeyre posen de manifest l’anàlisi 

d’historiadors espanyols com J. A. Maravall i Menéndez Pidal que d’acord amb els seus 

estudis, parlen de què la política del César va travessar tres etapes: la primera, fins al 1530 

dona un valor universal al títol imperial; la segona, de 1530 a 1542, predomina la tradició 

germànica i italiana i, també, corregir els errors dels mals de l’Església, finalment, els 

                                                           
69 A. TENENTI, La Edad Moderna..., p. 92.  
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seus darrers anys es basen en assentar l’edifici imperial a Espanya, amb els suports de 

Milà i els Països Baixos.70 Una aportació que no serà seguida en la resta de publicacions, 

ja que gran part dels autors se centraran més en el pes de cada regne dins de la política 

imperial que d’establir unes etapes o fases en l’evolució de la política territorial del sobirà.  

Chabod és qui ens introdueix a les contradiccions internes de l’Imperi estrictament 

relacionades amb l’heterogeneïtat del seu Imperi. Destaca el Mediterrani per centrar tots 

els seus esforços pel fet que presentava les millors possibilitats d’èxit. Les dificultats amb 

les quals es va topar no ho van permetre. El seu discurs s’articula com el de la resta 

d’autors, el pes que va tenir Espanya, en concret, Castella, com a principal suport de les 

seves mesures.71  

Seguint amb aquesta tendència, les aportacions de Koenigsberger i Lynch, ambdues 

publicacions de la dècada dels 80, són pràcticament idèntiques pel que fa a la rellevància 

del regne de Castella en la política territorial de l’emperador.72 L’anàlisi és clar, Carles V 

va trobar a Castella majors recursos que en la resta d’indrets. Com diu Koenigsberger:  

Carlos V encontró más apoyo en Castilla que en ningún otro lugar, porque ofreció 

premios espléndidos a sus seguidores: capitanías, coronelías y generalatos de sus 

ejércitos a los nobles; gobiernos de provincias e incluso virreinatos en España, Italia y 

el Nuevo Mundo a los grandes; obispados y cardenalatos al clero; y perspectivas de 

carrera deslumbrante a los abogados y administradores de sus consejos.73 

Referint-nos als estudis convergents sobre el pensament polític de Carles, entre els 

que sobresurten els de R. Menéndez Pidal, Vicens Vives, Maravall i Walser, segons 

Fernández Álvarez, comporten una conglomeració de treballs que permeten a 

l’historiador una confrontació dels vells esquemes muntats per l’antiga historiografia 

sobre la figura de Carles V i d’Espanya del seu temps.74  

Aquesta pinzellada historiogràfica de la política territorial ens serveix per introduir, 

més endavant, com serà tractada l’organització de Carles V segons els manuals. Pel que 

hem pogut observar, hi ha una tendència en remarcar el pes que va tenir Castella en el 

                                                           
70 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI..., p. 276. 
71 F. CHABOD, Carlos V y su imperio..., p. 125. Si més no, la dispersió de forces que caracteritza tota la 

política de Carles V, va fer que s’imposés a Espanya un pes enorme, desproporcionat pels seus mitjans.  
72 H. G. KOENIGSBERGER, El mundo moderno 1500-1789…, pp. 39-43; J. LYNCH, Historia de 

España…, pp. 60-61. 
73 H. G. KOENIGSBERGER, El mundo moderno 1500-1789…, p. 43. 
74 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V..., pp. 11-12. Entén la historia 

d’Espanya, sota el regnat de Carles V, com alguna cosa profundament acoblada amb la història d’Europa 

occidental d’aquella època.  
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discurs polític de l’emperador. Aquesta inclinació ha portat a molts autors de parlar del 

monarca com a Carles I d’Espanya en lloc de fer-ho com a Carles V, com la majoria de 

la historiografia l’ha tractat.  

El paper de les Índies, d’Alemanya o els Països Baixos ha estat secundari i en alguns 

casos pràcticament inexistent pel que fa a l’anàlisi polític territorial. Malgrat això, en el 

següent apartat (Organització de l’Imperi) observarem com existeix una preocupació per 

alguns autors en analitzar com s’estructurava realment aquest imperi, si era existent una 

adaptació en cada territori o si es valora la desigualtat que presentava cadascun dels 

regnes dins de les arques de l’Imperi. 

4.2.2. Social – Cultural. 

Definir política cultural pot portar a múltiples discussions i qüestions, ja que en el 

govern de Carles establir una política cultural pel seu immens Imperi era pràcticament 

inabordable atesa la seva organització i el funcionament de les seves institucions. Malgrat 

això, hem definit que una de les principals voluntats del sobirà fou la d’assentar un regnat 

cristià i, per tant, creia en la seva missió imperial. D’aquesta manera, observem que una 

de les polítiques culturals en les quals va tenir més incidència Carles fou la Reforma 

catòlica. 

La historiografia ha tractat la Reforma com un dels escenaris culturals i socials més 

destacats del segle XVI, de manera que Carles V, com a emperador del Sacre Imperi 

Romà Germànic, va tenir un paper destacat del qual molts autors han volgut analitzar. G. 

R. Elton destaca que Carles va fracassar amb la voluntat de construir una Europa unida 

sota el cristianisme.75 La seva aportació va més enllà d’explicar aquest fracàs, i descriu el 

monarca com un dels culpables d’aquest fet. J. Pérez en la seva publicació als anys 80, 

deu anys més tard, també destaca les esperances que va tenir d’evitar una ruptura de la 

Cristiandat europea i mantenir la unitat de l’Imperi. Si més no, parla de factors externs a 

l’emperador com a culpables que no fos possible aquesta unitat espiritual. D’una banda, 

                                                           
75 G. RUDOLPH ELTON, “Introducción: La Edad de la Reforma”..., p. 7. Per a ell la lluita contra el 

protestantisme era més que una pugna per a guanyar ascendència dinàstica contra el cisma; era una batalla 

per la unitat de l’Europa catòlica. El Títol i l’autoritat imperial es van convertir en un obstacle per la 

realització de les seves ambicions més modestes. En lloc d’unir Europa, va ser testimoni, i en part causant, 

de mantenir un estat de guerra pràcticament constant contra les nacions.  



La figura de Carles V en les obres generals (1960-2019) 

30 
 

parla de la mala voluntat dels pontífexs romans, mentre que com a conseqüència de les 

rivalitats amb França, es va impedir la reunió del concili.76 

Podem afirmar, doncs, que el paper de la Contrareforma ha estat font d’estudi per 

gran part dels historiadors on la figura del monarca va aportar una sèrie de suggeriments, 

tal com afirma A. Domínguez, per aconseguir l’avinença cristiana.77 

Els trets definits fins al moment, no s’adrecen pròpiament a polítiques culturals en 

general, però cal destacar que la historiografia no ha focalitzat els seus estudis en intentar 

determinar quines foren les mesures socials i culturals durant el seu regnat. Reglá 

Campistol, en l’apartat d’Edat Moderna dins de Introducción a la Historia de España, és 

un dels únics autors que destaca aquest marc polític. Destaca pel que fa a les arts la 

introducció d’elements decoratius i d’un nou estil plateresc utilitzat com a una imatge de 

propaganda pels cèsars.78 

Seguint amb el mateix autor, destaca les doctrines d’Erasme de Rotterdam com a 

influència de la política imperial de Carles i d’Espanya, considerant la influència d’aquest 

personatge com a positiva.79 Fernández Álvarez aporta un estudi historiogràfic nou, ja 

que va més enllà, relaciona la possible influència d’Erasme amb les seves futures 

polítiques imperials, culturals i/o socials. Lynch publica a inicis dels anys 90 el paper que 

va tenir la difusió de les doctrines d’Erasme en l’inici d’una nova fase en el renaixement 

espanyol; és més, qualifica entre els anys 1522 i 1525 com el moment en què es va produir 

el triomf d’aquest moviment erasmista.80 Per tant, podem considerar aquestes tres 

referències com les més rellevants pel que fa al paper d’Erasme en la política cultural de 

l’emperador. Aquest aportacions principalment fan referència a Espanya de manera que 

observem que és complicat i inusual trobar estudis sobre la cultura que va impulsar Carles 

en el conjunt del seu Imperi.  

Una de les preocupacions que va tenir Carles fou aconseguir una imatge de la seva 

figura per la posteritat, una voluntat força comuna entre els monarques de l’època. 

                                                           
76 J. PÉREZ, “Cap. II. El imperio español (1516-1598)”…, p. 213. 
77 A. DOMÍNGUEZ,  Historia Universal…, pp. 169-170. 
78 J. REGLÁ CAMPISTOL, “Cap. VIII. El imperio” dins de VV.AA., Introducción a la Historia de España, 

Editorial Teide, Barcelona, 1971 (orig. 1963), p. 352. Respecte a la introducció dels elements decoratius 

aquest van viure uns esquemes ornamentals esplendorosos durant l’època de Carles I. La grandesa del nou 

estil plateresc va transformar l’art dels constructors, ja que va aparèixer davant els cèsars com a una imatge 

apropiada de l’amplitud geogràfica dels seus dominis i de la grandesa mística de les seves esperances.  
79 J. REGLÁ CAMPISTOL, “Cap. VIII. El imperio”..., p. 344. 
80 J. LYNCH, Historia de España..., pp. 82-83. 
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Diversos estudis han mostrat que la principal imatge que té la societat de Carles V és el 

retrat eqüestre de l’emperador a la batalla de Mühlberg.81 Un dels principals propòsits del 

monarca quan decideix viatjar a Itàlia va ser el d’aconseguir els serveis d’un pintor de 

cambra que sabés complir amb l’ofici d’oferir una imatge de Carles per la posteritat.82 

Aquesta afirmació de Manuel Fernández Álvarez no és comuna en la historiografia, però 

sí que alguns autors parlen d’aquesta imatge-propaganda que servia per exaltar el seu 

poder a Europa. 

No trobem en els manuals un discurs de la política cultural que va desenvolupar 

Carles de Gant, més aviat el contrari. Alguns autors dediquen breus apartats a anomenar 

alguns dels aspectes culturals o de promoció personal que va desenvolupar Carles però 

sense arribar a conclusions generals. Per tant, la visió que podem obtenir els lectors és de 

què no hi ha un interès definit, que no es tracta d’un àmbit principal i que tampoc té una 

important rellevància en les publicacions dels autors al llarg de les darreres dècades.  

4.2.3. Economia. 

La gran majoria d’autors destaquen la política general des de l’àmbit imperial sense 

entrar en assumptes socials i culturals, no obstant això, la majoria sí que tenen en compte 

la faceta econòmica imperial. Juntament amb la visió general de l’Imperi, la política 

aplicada a l’economia és un dels eixos en què els historiadors entren més en detall.83 

L’ampli ventall d’estudis ens permeten examinar polítiques monetàries, quina era la 

situació de la hisenda imperial o si els autors tracten aquesta economia com a conjunt o 

parlen d’una fragmentació territorial. 

Koenigsberger publica sota la direcció de Rudolph Elton a principi dels anys 70 el 

fracàs de Carles a l’hora de desenvolupar una política econòmica de caràcter general per 

l’Imperi. Afirma que no ho va poder aconseguir en cap moment, no va concebre una unitat 

econòmica dels seus dominis al mode en què la resta de governants dels estats 

independents començaven a enfocar la unitat econòmica dels seus regnes.84 En aquesta 

                                                           
81 J. M. NAVARRO DOMÍNGUEZ, “La imagen del Emperador Carlos en el siglo XX”..., pp. 1164-1165. 

L’autor a través d’un estudi de diferents llibres de text diu que la representació que més apareix per il·lustrar 

al personatge és el retrat de Tiziano. 
82 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre..., p. 464. 
83 L’estudi clàssic d’economia en el regnat de Carles V és el de R. CARANDE, Carlos V y sus banqueros, 

Editorial Crítica, Barcelona. Vol. 1. La vida económica en Castilla (1516-1556), (orig. 1943); Vol 2. La 

hacienda real de Castilla, (orig. 1949); Vol. 3. Los caminos del oro y de la plata, (orig. 1967).  
84 H. G. KOENIGSBERGER, “Cap. X. El imperio de Carlos V en Europa” dins de G. RUDOLPH ELTON 

(dir.) Historia del mundo moderno, Vol. II. La Reforma (1520-1559), Editorial Ramon Sopena, Barcelona, 

1970, p. 209. 
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mateixa dècada destaca l’aportació de Domínguez Ortiz la qual va estretament lligada 

entre el fracàs de l’imperi i la política econòmica impulsada per l’emperador. La 

resistència dels diversos regnes a subministrar les elevades contribucions financeres que 

exigia un Imperi de tipus modern no van permetre promoure adequadament la política 

econòmica de Carles V.85  

Aquestes dues aportacions ens anticipen els que ja hem estat avançant durant el 

treball, una desigual herència que va implicar que un gran nombre de regnes haguessin 

de formar part d’un mateix Imperi sense tenir una relació directa entre ells i sense que hi 

hagués una organització econòmica comuna. Elliott és, probablement, l’autor qui realitza 

un discurs més acurat respecte el problema que van plantejar les finances dins de l’imperi 

de Carles V. La càrrega de les finances va ser suportada per territoris diferents en èpoques 

diverses segons la capacitat fiscal de la qual disposava cadascú. Aquesta reflexió permet 

a l’historiador britànic establir dues etapes pel que respecta a la despesa imperial durant 

el regnat de Carles V: la primera meitat, gairebé tot el pes el van portar els Països Baixos 

i Itàlia. Quan varen quedar exhausts els ingressos, Castella va anar adquirint una 

importància major en detriment de la resta de territoris.86 

La majoria d’autors, a diferència d’Elliott, parlen de la importància d’alguns regnes 

com Itàlia, els Països Baixos o Castella com els territoris que van assumir una major 

pressió econòmica dins de l’Imperi, tal com publiquen Chaunu, Reglá Campistol o 

Maltby,87 de manera que deixen de banda, en la majoria de casos, l’heterogeneïtat que 

comportaven la resta de regnes. Unes contribucions que en la majoria de casos tenen 

clarament Espanya com a centre del seu discurs. 

Seguint amb aquesta recaptació d’ingressos per impulsar una política econòmica 

imperial, autors com el mateix Elliott o Molas Ribalta y Maltby destaquen el paper de la 

Hisenda com a principal institució per a recaptar el recursos que demanava l’emperador. 

Molas Ribalta, per la seva banda, destaca la hisenda castellana per sobre la resta tot i que 

parla de què Flandes i Nàpols van sofrir també un increment de la pressió fiscal. Malgrat 

aquest augment, defineix aquest hisenda imperial com una penúria de cara a l’economia 

                                                           
85 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen..., pp. 254-255. 
86 J. H. ELLIOTT, La España imperial 1469-1716…, pp. 213-214.  
87 P. CHAUNU, La España de Carlos V, Vol. 2. La conyuntura de un siglo, Ediciones Península, Barcelona, 

1976 (orig. 1973); J. REGLÁ CAMPISTOL, “Cap. VIII. El imperio”...; W. S. MALTBY, Auge y caída del 

imperio español… 
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del govern.88 Maltby, amb una publicació força més actual, primera dècada segle XXI, 

creu que el sistema financer era sòlit, no obstant això, aquest feia que els impostos 

augmentessin amb més rapidesa que la taxa d’inflació fet que va fer davallar l’economia 

dels territoris. Per tal de solucionar aquest inconvenient, va haver de recórrer al 

finançament de banquers privats.89 

Elliott es desmarca d’aquest finançament privat per tal d’enumerar la gran diversitat 

d’impostos i recaptacions que va rebre el monarca a través de contribucions regulars per 

contribuir en la lluita contra els moros, per part de l’Església espanyola o dels ingressos 

de les seus vacants. Tot i aquesta varietat d’impostos, l’autor remarca el fracàs de Carles 

amb la Corona d’Aragó, regne del qual va obtenir poques recaptacions i el va fer dependre 

cada vegada més dels recursos fiscals de Castella.90 Quan els autors parlen de les 

recaptacions espanyoles i el paper que va tenir aquest territori econòmicament parlant, 

tots ells es centren en Castella, ja que tal com evidencia Elliott la importància de la resta 

de territoris peninsulars a l’economia del govern fou molt escassa.91 

A la dècada dels 90 segueix aquesta tendència de remarcar el regne de Castella en 

les aportacions financeres del govern. Lynch destaca la rellevància d’aquest territori amb 

les seves prestacions a través de la següent cita: “Por lo que respeta a los empréstitos, 

consiguió cuatro veces más préstamos en Castilla que en Amberes. Al finalizar su reinado, 

Castilla realizaba la aportación más importante y sobre ella recaía la carga de la política 

imperial.”92 Seguint amb la importància d’aquest regne, destaca la contribució de 

Belenguer Cebriá de la qual destaquem la mateixa conclusió. En el volum d’Historia de 

España l’autor destaca les quantitats recaptades per les relacions comercials obtingudes 

al sud, especialment a Sevilla, però que no foren suficient per a sufragar la política 

imperial del rei.93 

El finançament del l’imperialisme de la casa dels Habsburg ha estat font d’estudi 

d’una gran varietat d’historiadors dels quals el paper de Carles V fou important en 

l’evolució de l’economia, especialment, dins d’Espanya. Tot i la rellevància d’Itàlia, 

                                                           
88 P. MOLAS RIBALTA, Manual de Historia de España..., p. 85. 
89 W. S. MALTBY, Auge y caída del imperio español…, p. 69. 
90 J. H. ELLIOT, La España imperial 1469-1716..., p. 215. 
91 En altres obres com B. BENNASSAR, “Cap. IV. Una potencia a escala mundial...; P. CHAUNU, La 

España de Carlos V, Vol. 1. Las estructuras de una crisis... trobem que els autors destaquen els grans tributs 

que va haver de pagar Castella la majoria d’ells procedents del consum i del comerç exterior.  
92 J. LYNCH, Historia de España …, p. 72.  
93 E.. BELENGUER CEBRIÁ, “El reinado de Carlos V”…, p. 1512. 
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Països Baixos i, sobretot, Castella, els autors parlen del gran paper que varen tenir les 

provisions provinents de les Índies per a finançar gran part d’aquest mesures polítiques 

econòmiques. Seran els capítols d’Armillas i de Bennassar on els autors destacaran la 

riquesa que van aportar les Índies, uns recursos que van permetre a Carles constituir una 

gran potència imperial.94  

Una publicació més recent de J. H. Elliott de la que hem parlat fins al moment, ens 

destaca que Carles (i el seu fill Felip) no hagués pogut finançar el seu imperialisme sense 

les enormes proporcions de plata que obtenien del Nuevo Mundo. La possessió americana, 

juntament amb Castella, és la que va permetre sostenir la gran aventura imperial europea 

del segle XVI que va intentar dinamitzar Carles, segons Elliott.95 J. A. Merriman destaca 

la importància de les Índies per expandir el programa imperial de l’emperador tot i que 

no va arribar a obtenir una gran quantitat d’ingressos d’aquest territori: “Althoug income 

from its colonies never accounted for more than about 10% of the crown’s total income, 

Spain’s colonial empire in the Americas contributed to its expandint economy.”96 

Havent atès la rellevància territorial econòmica d’alguns dels regnes, cal analitzar 

quines foren les polítiques que va promoure el govern de Carles, i en algunes obres 

observem que varien al voltant d’un concepte: la política monetària. Reglá Campistol en 

la seva publicació a la dècada dels 60 parla del rebuig del monarca per rebaixar el valor 

de la moneda. Les seves reformes van consistir en adequar els valors monetaris a la 

realitat.97 Una dècada després, observem en l’apartat de Koenigsberger el paper que va 

tenir Gattinara en aquesta política econòmica, ja que fou el Gran Canceller qui va 

proposar la utilització d’una moneda comuna en tots els dominis. Aquesta però, no va 

resultar eficaç.98 Serà Chaunu qui explicarà amb més detalls les alteracions que va sofrir 

la moneda durant el regnat de Carles V. En primer lloc, parla d’una moneda forta durant 

els primers any de regnat per a continuació parlar d’una inflació monetària. Destaca el 

1537 com l’any que es va produir l’únic ajust de la moneda durant el règim. Malgrat això, 

                                                           
94 J. A. ARMILLAS, “Cap. I. Renacimiento y Reforma”..., p. 136.; B. BENNASSAR, “Cap. IV. Una 

potencia a escala mundial..., pp. 149-155. 
95 J. H. ELLIOTT, España y su mundo (1500-1700), Taurus Historia, Madrid, 2007 (orig. 1991), p. 46. 
96 J. A. MERRIMAN, A History of Modern Europe. From the Renaissence to the Present, W. W. Norton 

& Company, Nova York, 2010 (orig. 1996), p. 177. 
97 J. REGLÁ CAMPISTOL, “Cap. VIII. El imperio”..., p. 337 
98 H. G. KOENIGSBERGER, “Cap. X. El imperio de Carlos V en Europa”..., p. 209. 
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l’autor parla de Carles com l’emperador que va iniciar la tradició de bancarrotes 

periòdiques.99 

Pel que fa a Castella, Reglá Campistol i Mousnier destaquen un cert proteccionisme 

en aquest regne. L’historiador francès parla d’una sol·licitació de prohibir l’exportació de 

mocadors, teixits, cuirs i guants per tal d’estimular la importació de l’estranger. La 

política heretada dels Reis Catòlics va produir una certa revolució de preus de manera 

que les Corts van demanar aquesta mesura econòmica pel regne de Castella.100 Reglá 

també destaca aquesta mesura que va permetre abaratir la producció.101  

4.3. ORGANITZACIÓ DE L’IMPERI. 

L’Imperi de Carles va estar format per un conjunt de regnes amb una molt diferent 

administració i desigual organització que va impedir modificacions en els seus 

ordenaments. Tal com veurem a continuació, el fet que aquest Imperi no comptés amb 

una capital o amb un centre destacat sinó que es tractava d’un sistema polític per 

agregació de territoris no ha permès que el seu estudi s’enfoqui des d’una perspectiva 

centralitzadora. Alguns autors parlaran d’una tendència absolutista per part del monarca, 

d’altres posaran de manifest la multiplicitat de representacions en el territori mentre que 

un nombre elevat d’historiadors parlaran de l’organització de les possessions de Carles a 

través dels diferents consells que va establir en els seus territoris.  

L’organització passa a ser el centre d’atenció per múltiples motius: donar una 

explicació a com es governava l’immens Imperi de Carles; en quins territoris s’ha treballat 

més la seva organització i per què; també per explicar la formació dels diferents Consells 

que seguirien com a base de l’estructura imperial dels Habsburg. La primera conclusió és 

clara: l’heterogeneïtat dels territoris no ha permès un estudi que aglutini la diversitat 

organitzativa de l’Imperi. Trobem que gran part dels autors centren el seu focus a Espanya 

i, en concret, en Castella mentre que d’altres bàsicament expliquen el sistema polisinodial 

característic d’aquest regnat sense entrar en detall en l’eficiència d’aquests. No obstant 

això, autors com Elliott, Maltby o Fernández Álvarez ens ofereixen algunes possibles 

conclusions com la incapacitat de les institucions, el problema de la informació o el paper 

que van tenir els consellers de Carles a l’hora de dur a terme una estructuració de l’Imperi.  

                                                           
99 P. CHAUNU, La España de Carlos V, Vol. 2. La coyuntura de un siglo…, pp. 32-34. 
100 R. MOUSNIER, “Cap. IV. El renacimiento del estado” dins de M. CROUZET, Historia general de las 

civilizaciones, Ediciones Destino, Barcelona, 1967 (orig. 1959), pp. 118-119. 
101 J. REGLÁ CAMPISTOL, “Cap. VIII. El imperio”..., p. 337. 



La figura de Carles V en les obres generals (1960-2019) 

36 
 

Seguint un fil conductor cronològic, comptem als anys 60 amb les publicacions de 

Reglá Campistol, John H. Elliott i H. Lapeyre. El primer d’aquests autors parlar d’una 

política encaminada a reforçar l’absolutisme monàrquic (impulsada pels primers 

Àustries) que Carles V va desenvolupar a través del règim polisinodial format per dotze 

Consells. L’autor destaca, també, la retallada de les atribucions de les Corts.102 Lapeyre 

no entra en profunditat en l’organització del govern imperial sinó que bàsicament es 

disposa a enumerar els diferents consells que van configurar aquest govern destacant les 

institucions específiques que va haver-hi a Castella.103 

Serà John Elliott l’autor que realitzarà una anàlisi més amplia pel que fa a aquesta 

organització durant els anys 60 i observarem que a partir d’aquí no hi haurà canvis 

significatius en els estudis referents a l’estructuració de l’Imperi de Carles. L’historiador 

britànic destaca el 1522 com a punt de partida per canviar les polítiques administratives 

gràcies al paper de Gattinara. La visió d’aquest autor està clarament emmarcada en 

territori espanyol, tracta els reptes que va suposar aquesta reorganització dels nous 

consells per la Corona espanyola. Segons Elliott, fou Carles I d’Espanya qui va establir 

el sistema administratiu que perduraria durant els dos segles següents.104 Pel que fa als 

consells parla de dues categories principals: aquells que permetien l’assessorament del 

monarca en els assumptes generals i els que eren responsables del govern a cada 

territori.105 Així doncs, ens presenta un estudi diferent al merament descriptiu de cada 

consell que observarem més endavant amb les publicacions de la dècada dels 90. 

 Dues dècades posteriors, trobem la introducció de conceptes i d’estudis que 

s’ocupen d’altres territoris com són Las Américas. Bennassar destacarà en el manual 

d’Historia Moderna el títol de virrei en els països que tenien la condició de regne. Tal 

com hem dit, l’extensió territorial de l’Imperi va obligar a l’emperador a fer-se representar 

en aquelles regions on no residia.106 Molas Ribalta destaca el paper que va tenir la família 

imperial per ajudar a pal·liar les conseqüències que provocaven el seu durador absentisme 

                                                           
102 J. REGLÁ CAMPISTOL, “Cap. VIII. El Imperio”…, pp. 325-326. Amb Carles I d’Espanya es va posar 

en marxa una sola estructura administrativa en l’àmbit dels antics regnes, sense que això impliqués retallar 

la seva autonomia.  
103 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI…, p. 31. 
104 J. H. ELLIOTT, La España imperial 1469-1716..., pp. 180-185. 
105 J. H. ELLIOTT, La España imperial 1469-1716 ..., p. 182. 
106 B. BENNASSAR, “Cap. IV. Una potencia a escala mundial..., p. 140. D’aquesta manera, totes les parts 

de l’Imperi van tenir al seu cap un personatge de rang prou elevat per a que fos capaç de prendre iniciatives 

importants.  
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en els territoris.107 Destacarà, per tant, el suport familiar per sobre del paper dels virreis. 

És evident que a causa de les dimensions de l’Imperi era necessari que el rei comptés amb 

representació territorial. De fet, J. Pérez distingeix els tres sectors administratius que van 

possibilitar l’organització en la immensa majoria del territori nacional.108 Aquestes obres 

ens evidencien una preocupació en l’estudi organitzatiu per tal de conèixer quina era la 

representació amb què comptava l’emperador en els seus respectius territoris per tal de 

suplir les seves llargues absències.  

Entrant una vegada més en l’obra de J. H. Elliott, cal destacar el paper de Francisco 

de los Cobos que per aquest autor tingué un paper determinant en el govern efectiu 

d’Espanya. Ja hem dit que és difícil trobar en els manuals seleccionats aportacions 

detallades d’organització de cada regne, no obstant això, en el cas espanyol i, 

especialment de Castella, les contribucions són força més nombroses i acurades. Tot i que 

en diverses obres es parla de Gattinara com el personatge més rellevant en la governació 

de Carles, tal com remarca Elliott el protagonisme de los Cobos fou major, ja que es va 

mantenir durant més de vint anys en el govern d’Espanya.109 Als anys 90 trobem l’obra 

de Fernández Albaladejo qui també destacar el paper de Cobos juntament amb el 

d’Antonio Perrenot de Granvela com a consellers que monopolitzaven l’assessorament 

de l’emperador.110 

A partir d’aquí observem que la majoria d’obres i manuals publicats a partir de la 

dècada dels 90 centren l’organització a explicar els diferents consells que van permetre a 

l’emperador tenir un cert control del territori. Seran les obres més acotades de Carles com 

les de Fernández Álvarez i Geoffrey Parker les que entraran en detalls més minuciosos 

com els de J. Elliott. Si més no, els manuals generals de la figura de Carles enfocaran 

bàsicament les tasques de cada consell. 

Seguint amb Pablo Fernández Albaladejo, la seva obra és un exemple de com la 

historiografia ha tractat els consells, explicant en què consisteix cadascun d’ells, quines 

                                                           
107 P. MOLAS RIBALTA, Manual de Historia de España..., p. 82. 
108 J. PÉREZ, “Cap. II. El imperio español (1516-1598)”..., p. 188. Els tres modes d’administració que 

distingeix l’autor són: els senyorius, que formaven un ampli sector en el qual en les seves jurisdiccions els 

senyors exercien poders que corresponien a l’Estat i que la corona els delegava; l’existència dels sectors 

municipals que feia que la major part del territori nacional quedés més o menys fora de l’autoritat directa 

del sobirà; el tercer sector el formava el sector polític pròpiament dit. La corona havia de col·laborar amb 

les Corts que presentaven una minoria.  
109 J. H. ELLIOT, La España imperial 1469-1716..., p. 174-175. 
110 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de monarquía..., p. 97. 
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funcions realitza i quines foren les principals competències que van dur a terme.111 Tot i 

l’enumeració d’aquests organismes i la seva respectiva explicació, aquest autor també 

aporta que els Àustries majors van configurar finalment una administració creuada de 

jurisdiccions,  “la administración imperial resultó ser no tanto materia de dirección 

positiva desde el centro, como un sistema de controles y equilibrio de fuerzas 

semiautónomas”.112 

Publicacions com la de Chabod o la d’Ernesto Belenguer Cebriá són alguns dels 

exemples on s’aprecia aquesta tendència historiogràfica de dur a terme subapartats on 

s’expliquen els principals consells del govern de Carles: Consell Reial, d’Hisenda, 

d’Estat, de Guerra, de la Inquisició i d’Índies.113  

Ja iniciat el segle XXI comptem amb dues publicacions força recents: el manual de 

Maltby i el de Parker. El primer autor destaca la varietat d’organització de cadascun dels 

regnes i amb ells la capacitat dels mateixos per a generar ingressos destinats a projectes 

de les necessitats més immediates.114 Qualifica l’administració heretada de Maximilià I 

de rudimentària i administrada per funcionaris nomenats per la Dieta i, per tant, autònoms 

respecte a l’organització imperial. A través d’un discurs territorial, l’autor també és capaç 

de mostrar com es presentaven els principals regnes amb una conclusió clara: els territoris 

que van formar el Sacre Imperi Romà Germànic no van aportar molts recursos a Carles i 

van augmentar enormement les seves responsabilitats. A més la importància d’aquest no 

era equitativa sinó que Nàpols, Castella i les possessions americanes van tenir un major 

pes i protagonisme.115 La majoria d’autors tracten les aportacions d’alguns dels regnes a 

                                                           
111 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de monarquía..., pp. 101-137. 
112 P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de monarquía..., p. 159. 
113 F. CHABOD, Carlos V y su imperio…, pp. 67-68; E. BELENGUER CEBRIÁ, “El reinado de Carlos 

V”..., pp. 1481-1499. 
114 W. S. MALTBY, Auge y caída del imperio español..., pp. 55-56. El Sacre Imperi Romà Germànic no 

era un regne, sinó una federació de més de dos-cents principats i ciutats lliures, que en la seva majoria tenen 

polítiques pròpies, poc adequades a les de l’emperador. En teoria, se suposava que l’emperador determinava 

la política exterior  i que actuava com a cap militar de l’imperi. Però a la pràctica tan sols podia actuar amb 

el consentiment de la Dieta Imperial, un organisme que feia que poques vegades s’arribés a un acord.  
115 W. S. MALTBY, Auge y caída del imperio español..., pp. 56-63. Pel que fa als Països Baixos, aquests 

es presentaven com un mosaic de ciutats i governs provincials. Quan Carles necessitava fons addicionals, 

els sol·licitava a cadascun dels estaments provincials, on els membres responien amb una llista de demandes 

i greuges. Els ducs de Borgonya també havien desenvolupat un rudimentari govern central per a solucionar 

els problemes que afectaven el conjunt de les províncies. El govern dels Països Baixos, tot i indisciplinat i 

descentralitzat, va funcionar raonablement en l’època de Carles V.  

Per a Carles, les parts més valuoses de la seva herència aragonesa eren Nàpols i Sicília. Tant en ell com els 

seus successors van veure en els dos regnes una primera línia defensiva en la lluita contra els turcs, i Nàpols 

li proporcionava a Carles una base estratègica a la Península Italiana. Tot i la debilitat de les institucions 

napolitanes va permetre als virreis treure del regne grans quantitats de diners.  
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través dels papers dels consells. Maltby en la seva obra destaca les bases d’aquesta 

organització-administració i també tracta l’estructuració dels principals regnes de cara al 

govern en lloc de fer-ho per mitjà dels consells. 

Fernández Álvarez en el seu manual Carlos V, el César y el Hombre creu que 

l’Imperi de Carles V no existia més que en la persona de l’Emperador. El fet que no 

comptes amb una capital fixa ni que hi hagués un vertader cos d’Estat que agrupés tots 

els seus membres va complicar l’organització de l’Imperi a la que va tractar de donar 

solució Gattinara com a canceller imperial.116 Seguint amb el discurs polisinodial, 

l’historiador espanyol descriu el Consell Reial, la Inquisició i el Consell de l’Estat 

juntament amb la resta del sistema, de forma breu. De tot aquest sistema, el que destaca 

l’autor, per finalitzar amb “l’aparato institucional”, és el problema de la informació. 

Aconseguir que la informació que procedia i era transmesa tant de l’interior com de 

l’exterior i que aquesta fos retornada en ambdues direccions fou una de les principals 

dificultats amb les quals es va topar aquest sistema d’organització governamental.117 

La publicació del 2019 de G. Parker destaca més els desafiaments que implicaven 

governar un imperi global que no pas com s’estructuraven i en què consistien cadascun 

dels consells. Crida l’atenció la decisió que va prendre l’emperador de guardar-se per a si 

mateix la darrera decisió, una mesura que ens resumeix aquest sistema organitzatiu de 

Carles V.118 

Tot i la varietat d’obres i d’autors, trobem que el paper dels consells ha estat present 

en totes les dècades a l’hora d’aplicar l’estudi de l’organització del govern. Les 

publicacions dels anys 90 han estat aquelles que més s’han cenyit en tractar aquest sistema 

polisinodial. No obstant això, no hi ha una evolució cronològica respecte a aquest sistema, 

                                                           
Amb una població entre els cinc i sis milions d’habitants, Castella era la possessió principal de Carles. En 

gairebé tots els sentits seguia essent una societat pobra, majoritàriament agrícola, però el seu sistema de 

finançament i govern havia evolucionat de tal manera que al seu governant li resultaria útil. Les Corts 

castellanes tendien a cooperar. Carles posseïa amb Castella un regne amb règims de finançament, 

eclesiàstics i jurídics que ell controlava amb tota la fermesa que permetia una època en què la pobresa de 

les comunicacions i les deficiències de la informació limitaven l’eficiència de qualsevol govern. Comptava, 

a més, amb el millor exèrcit d’Europa. En conseqüència, des del punt de vista dels fons disponibles, els 

recursos humans i l’organització, Castella era la possessió més valuosa de Carles. Després de 1519, 

l’adquisició per la seva part d’un extens i nou imperi a Amèrica li concedia encara més importància. 
116 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre…, p. 199.  
117 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre…, pp. 234-235. 
118 G. PARKER, Carlos V Una nueva vida..., pp. 463-464. El governador de Milà i comandant de l’exèrcit 

imperial, va dir a Carles que passava massa temps escoltant les crítiques dels seus ministres. Un dels seus 

representants de la cort, Natale Musi, va recomanar a Carles que castigués a tots aquells que el mentissin o 

que l’acusessin de tirà de manera que l’emperador va prendre la mesura de reservar-se la darrera decisió 

per a si mateix.   
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sinó que la rellevància varia en funció de l’autor més que de l’època. Sí que es passa d’un 

estudi descriptiu a un de més valoratiu, ja que les darrers publicacions citades en aquest 

apartat ens mostren que tot i l’enumeració dels consells existeix una preocupació en 

valorar els principals problemes que van ocasionar la ineficàcia d’aquest sistema. Pel que 

fa a l’escenari, la majoria tenen en compte bàsicament el territori espanyol i , en alguns 

casos, les possessions americanes. La resta de regnes queden en segon pla, la majoria 

d’elles no s’anomenen. L’enfocament que es té sobre aquests dominis és principalment 

institucional, tot i una certa preocupació pels aspectes socials. Tot i això, apareixen en la 

majoria d’obres el nom de personatges que van intentar dotar-li un sentit a l’organització 

imperial de l’emperador.  

4.4. PRINCIPALS PROBLEMES: CONFLICTES I CENTRE D’ATENCIÓ. 

La complexitat d’aglutinar una diversitat de territoris tan gran va portar a Carles 

més problemes que beneficis. De fet, el seu regnat es qualifica d’una contínua batalla per 

resoldre tant problemes interns com problemes externs per tal d’aconseguir la unitat dels 

regnes que va heretar i amb la unitat cristiana europea que va impulsar com a emperador 

del Sacre Imperi Romà Germànic. Les obres que han tractat els conflictes i les contínues 

batalles de Carles són abundants, especialment el conflicte intern de Castella o el 

problema alemany del luteranisme, i les seves dues confrontacions externes, Francesc I 

de França i l’avanç dels otomans pel Mediterrani. Territoris com els Països Baixos, les 

Índies o Itàlia, tal com veurem a continuació, no han tingut un especial centre d’atenció 

en les diferents obres.   

4.4.1. Dins de l’Imperi. 

a. Espanya: Comunidades i Germanías. 

Les insurreccions que es van produir amb el nomenament de Carles com a sobirà 

de Castella van provocar una sèrie de revoltes pel territori de Castella, anomenats com els 

Comuneros, i també en territori de la Corona d’Aragó, anomenada Germanías, que han 

estat font d’estudi en diverses obres. Si el rei de Castella havia de ser Emperador, això 

provocaria conseqüències per aquests territoris, que J. Elliott les classifica en dues, la 

primera suposaria un gran absentisme reial i la segona un augment de les contribucions 

per a subsistir les despeses del rei. Una notícia que provocaria l’aixecament del poble. 119 

                                                           
119 J. H. ELLIOTT, La España imperial 1469-1716…, p. 154. 
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A la dècada dels 60 destaca l’aportació de Reglá Campistol i el ja citat J. Elliott. 

Ambdós parlen del rebuig i malestar social que hi va haver a principi dels anys 1520 quan 

Carles fou escollit com a rei de Castella. Si més no, tracten dos aspectes diferents respecte 

a aquest aixecament popular que la historiografia anirà seguint al llarg del segle XX. El 

primer autor, posa èmfasi a què va ser un moviment urbà amb una escassa participació 

del món rural-agrari. Un enfrontament que va suposar la lluita entre l’absolutisme i las 

comunidades que va acabar amb un rotund triomf de la monarquia. L’autor, però, destaca 

que hi va haver un canvi significatiu en les Corts, ja que aquestes van anar perdent 

importància.120 J. H. Elliott, per la seva banda, posa el centre d’interès en les dues greus 

conseqüències que suposava per Castella el nomenament de Carles, però destaca sobretot 

algunes de les exigències que van demanar part de la població castellana perquè no 

tragués tants diners d’Espanya i perquè els estrangers no obtinguessin càrrecs 

administratius a Espanya.121 

Pel que fa als anys 70 cal subratllar l’obra de Domínguez Ortiz qui dedica un apartat 

per definir què van ser las Germanías i las Comunidades. A diferència de la majoria 

d’autors, dedica per igual explicació als motius i fracàs d’aquestes dues insurreccions, ja 

que la majoria d’autors se centren principalment en el cas castellà. En el primer cas, parla 

d’una revolta en contra de la noblesa corrompuda valenciana. Pel que fa als comuneros, 

aquests lluitaven contra la tirania i l’extracció de la moneda d’or. Un aixecament que 

segons Antonio Domínguez va fracassar per la limitació geogràfica, per la manca d’un 

lideratge eficaç i per l’heterogeneïtat dels seus components.122 

Molas Ribalta remarca que hi ha hagut un enriquiment de la historiografia sobre las 

comunidades a través d’estudis de síntesis i monografies. Dins d’aquestes, trobem la visió 

de Maravall que és positiva, ja que la presenta com una primera “revolución moderna”. 

També destaquen aproximacions que parlen del final d’un procés de tensions socials.123 

L’aixecament, per J. Pérez, va suposar un moviment antisenyorial que va posar en escena 

dues característiques essencials de la monarquia dels Habsburg: la debilitat de l’Estat (no 

diferenciava les nacionalitats que componien l’Imperi) i la força social que representa 

l’aristocràcia terratinent.124 
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Quan trobem un major nombre d’obres que analitzen aquests aixecaments socials 

és a la dècada dels 90. Autors com Pablo Fernández o John Lynch destaquen el que ja 

han aportat estudis anteriors, l’historiador britànic parla de què estaven formats per 

sectors populars urbans que pretenien aturar el poder de la noblesa i reduir els impostos.125 

L’espanyol, per la seva banda, destaca l’absència del monarca en territori castellà com a 

motiu principal d’aquest aixecament.126 Cap dels dos aprofundeix sobre aquest tema, sinó 

que plantegen una sèrie d’interrogants sobre les causes profundes tant del seu fracàs com 

èxit inicial.  

José A. Armillas centra l’interès en l’evolució d’aquest conflicte castellà, destacant 

les ciutats de Toledo i Segovia. La majoria d’obres, com hem pogut observar, no precisen 

els territoris on la insurrecció tingué més rellevància. En aquesta publicació, en canvi, els 

autors mostren els diferents focus rebels en els quals es va anar estenent aquest 

aixecament urbà.127 Jaime Contreras tampoc posa el nucli del seu estudi en l’evolució 

territorial d’aquest aixecament sinó que analitza que va suposar per la població castellana 

la derrota d’aquesta insurrecció. Per aquest autor, l’estructura de l’Imperi es va imposar 

als regnes hispànics i l’espai nacional va quedar relegat a un segon pla.128 

Per finalitzar, les publicacions més recents de Fernández Álvarez i Geoffrey Parker 

segueix la línia dels discursos anteriors però amb algunes matisacions destacades i 

curioses. L’historiador espanyol dedica un profund estudi als aixecaments que es van 

produir en terres castellanes, valencianes i mallorquines. El fet que, segons aquest autor, 

“la rebelión no coge de sorpresa a Carlos V” ens mostra que l’elecció d’aquest monarca 

comportaria un cert descontentament entre la població d’aquest regne. Uns successos que 

posarien a prova la capacitat del jove Carles V com a home d’Estat. Moment a partir del 

qual es formaria el seu ideari polític i la seva creixent “hispanización” segon Manuel 

Fernández.129 Parker parla d’aquests moviments socials com aixecaments que van més 

enllà d’estar en contra de la figura de Carles. Gran part dels camperols van atacar als seus 

senyors i destruir les seves propietats de manera que Carles va reaccionar amb unes 

mesures que van permetre que las germanías s’estenguessin per tot el regne. Una 

afirmació que no posa de manifesta una gran traça del monarca per a controlar aquesta 
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revolta social. La tesi del britànic no es basa tant en aspectes socials sinó que utilitza un 

discurs amb els fets polítics com les mesures que va prendre més que els motius que va 

tenir la població per aixecar-se en contra de l’emperador.130 

A causa de la complexitat d’aglutinar tota la informació estudiada dels problemes 

interns que hi va haver a Espanya en temps de Carles V, en aquest treball hem volgut 

centrar aquest apartat a les insurreccions que es van produir amb l’arribada de Carles al 

regne de Castella que van desencadenar el moviment comunero i las germanías en 

territori de la Corona d’Aragó. Ha estat centre d’estudi de molts autors i, pràcticament en 

totes les obres que apareix la figura de l’emperador, hi ha un apartat dedicat a aquests 

conflictes interns. Hem observat que les conclusions han estat múltiples, des de l’absència 

del rei fins a l’augment dels impostos, però tot i haver-hi varietat de contribucions la 

majoria d’obres destaquen el fracàs d’aquests aixecaments per causes de lideratge, falta 

d’organització o per la pluralitat de sectors que formaven aquests grups. La victòria 

absolutista de Carles acapara un major centre d’atenció en els manuals que el fracàs 

d’aquestes insurreccions i conclouen que, després d’aquests moviments, el monarca no 

va tornar a patir revoltes d’aquest tipus dins la península.  

b. Alemanya: luteranisme. 

Un dels territoris que va causar més problemes per l’emperador i que fou el centre 

de contínues preocupacions i conflictes durant el seu regnat va ser Alemanya. Els 

conflictes de caràcter religiós són els que centraran aquest apartat en què hi ha una gran 

diversitat d’estudis que tracten el conflicte del luteranisme. Aquesta divisió del 

cristianisme va marcar no tan sols part del regnat de Carles sinó pràcticament tot el segle 

XVI i l’Edat Moderna, en general. Així doncs, la majoria d’obres d’època moderna 

dediquen estudis i anàlisis a aquest esdeveniment, no obstant això, en aquest apartat es 

tindran en compte només les obres que tenen com a centre d’interès la figura de Carles V 

dins d’aquestes confrontacions. 

No entrarem en detall en l’anàlisi profund de totes les obres que tracten el conflicte 

religiós del luteranisme a Alemanya i que va afectar directament al govern de Carles, sinó 

que a través d’una visió general aportarem diferents visions sobre aquest xoc de doctrines 

religioses i socials. Lynch parla de la voluntat de Carles d’assumir la defensa de la 

cristiandat a partir de la Dieta de Worms de 1521. El que destaca aquest autor, però, es 

                                                           
130 G. PARKER, Carlos V Una nueva vida…, pp. 149-158. 



La figura de Carles V en les obres generals (1960-2019) 

44 
 

que l’emperador va subestimar les diferències entre Luther i l’Església fet que el va portar 

a actuar tard. A aquest enfrontaments religiós se li suma el problemes polítics derivats per 

la sobirania dels parlaments i la independència dels prínceps que van frustrar el contingut 

del govern imperial.131   

A partir d’aquest fet, trobem que en l’obra de Lynch i en l’apartat d’Armillas, els 

dos autors centren els esdeveniments en el paper del Concili. Aquesta assemblea no va 

satisfer la voluntat de l’emperador sinó que es va disposar a resoldre pel seu compte la 

qüestió religiosa que dividia Alemanya. Els articles que va formular en la dieta 

d’Augsburg són una afirmació dels principis fonamentals de la fe catòlica que defensava 

Carles.132 Lynch, per la seva banda, destaca aquest esdeveniment com: “la culminación 

lógica de la política y de la debilidad del emperador en Alemania. Fue un duro golpe para 

él y dejó las negociaciones en manos de Fernando.”133 Els estudis de Carles amb el 

conflicte alemany centren, principalment, les dificultats amb les que es va topar el 

monarca per desenvolupar el seu ideari imperial. Les dissensions entre protestants i 

catòlics foren un dels principals motius pels quals van fracassar les mesures preses per 

l’emperador. Per entendre la complexitat d’aquest esdeveniment, cal realitzar una lectura 

dels apartats que posen l’èmfasi estrictament en l’apartat de protestantisme i 

Contrareforma més que en les pròpies biografies de Carles V. 

Pel que fa a un dels darrers episodis on es va afrontar l’emperador del Sacre Imperi 

va ser la batalla de Mülhberg. Aquesta, tot i ser presentada d’inici com una campanya 

victoriosa per Carles, la conclusió final es de connotacions negatives pel seu regnat. José 

Armillas destaca que després d’aquesta batalla es va dur a terme una campanya de 

desprestigi contra Carles V a qui s’acusava d’avançar cap a l’absolutisme i de prioritzar 

els interessos alemanys en funció dels Estats mediterranis.134 Antonio Domínguez 

subratlla que la victòria militar no va resoldre els problemes de fons. La posada en marxa 

del Concili de Trento en una direcció no desitjada per l’emperador no facilitaria la unitat 

d’Alemanya sinó que perpetuaria la divisió.135 

Jaime Contreras a diferència de A. Domínguez planteja el Concili com una possible 

solució a la fractura que Luther havia iniciat. L’emperador estava a favor i en plena certesa 
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que, per sobre de l’autoritat papal, es trobava l’autoritat del concili universal.136 Aquesta 

visió, però, ens mostra la percepció inicial de Carles V no la final. L’evolució del concili 

no va afavorir la idea i política de l’emperador, ja que el papa va intentar enfortir la seva 

posició enlloc de posar fi a la reforma luterana.   

Fernández Álvarez destaca els anys a partir de 1545 quan finalitza la guerra a 

França, el conflicte que va tenir més ocupat a Carles V, i que, per tant, va voler fer front 

a la guerra alemanya a través d’un discurs clar, presentar-se com l’emperador que va 

restaurar el món eclesiàstic que Jesucrist va formar.137 Carles v estava disposat a reduir 

el protestantisme alemany o per la via de les negociacions o per la força de les armes. 

Moment en què es va produir la batalla de Mülhberg la qual l’historiador espanyol la 

destaca com una “deslumbrante victoria” però que a l’igual que l’aportació d’Antonio 

Domínguez, la victòria va portar a l’emperador a la soledat en la cimera però el 

luteranisme ja s’havia estès per terres alemanyes.138  

Els conflictes interns alemanys, tal com mostren els múltiples manuals, són d’una 

complexitat tant àmplia que es difícil concloure amb una tesi de l’autor sobre les 

conseqüències d’aquest esclat durant el regnat de Carles V. Hem avançat que la majoria 

d’obres tracten aquesta qüestió en apartats específics sobre el luteranisme i la Reforma 

Catòlica, si més no, en les biografies més extenses i centrades en la figura de Carles també 

apareixen aportacions sobre les múltiples batalles, insurreccions, mesures polítiques i 

socials que mostren la complexitat d’analitzar aquest esdeveniment. La majoria, però, 

destaquen la voluntat de Carles per afrontar aquest problema i dur a terme totes les 

mesures possibles per tal de posar fi a la revolució luterana. La llarga absència de Carles 

en territori alemany fou un dels múltiples factors que va permetre al luteranisme aixecar-

se amb força juntament amb la ineficàcia del Concili de Trento per trobar una solució 

comuna i efectiva per resoldre aquests enfrontaments.  
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c. Altres territoris interns: Països Baixos, Itàlia i les Índies. 

La historiografia de Carles ha centrat els seus estudis principalment en el territori 

espanyol, especialment en els manuals treballats en aquest treball, juntament amb la 

relativa importància d’Alemanya que ha estat tractada com un escenari problemàtic pel 

que fa a les pretensions imperials de l’emperador. La complexitat d’aglutinar tots els 

territoris amb què va comptar Carles durant el seu regnat fa que les obres no presentin la 

mateixa atenció a cadascun d’aquests regnes. Destaquen però altres territoris com els 

Països Baixos, Itàlia o els dominis de les Índies que han tingut un paper destacat en el 

llegat del monarca. La majoria d’aquests territoris han estat tractats en altres apartats com: 

Herència dispersa, Política aplicada als territoris o Organització de l’Imperi. Territoris 

que han passat a ser el centre d’estudi per explicar l’elecció de Carles com a emperador, 

per destacar el paper d’Itàlia en la política imperial impulsada pel Canceller Gattinara o, 

generalment, per destacar la importància d’aquests territoris en l’ideari imperial de Carles 

V. 

En aquest apartat, volem centrar l’atenció en els possibles problemes interns 

produïts en aquests regnes. La primera conclusió és clara: no hi ha un fil clar entre les 

obres que ens permeti obtenir una idea pel que fa als altercats que es van donar en aquests 

regnes. Possiblement, si des d’un inici s’hagués dut a terme una anàlisi exhaustiva dels 

problemes que es van donar, la informació obtinguda seria més àmplia i diversa. No 

obstant això, el principal objectiu del treball fou analitzar la figura de Carles V a través 

dels manuals atenent, principalment, les fonts que tractaven el seu personatge i la política 

i organització del seu imperi.  

Més enllà de la importància dels Països Baixos i Itàlia en el regnat de Carles, 

Chabod destaca les discussions a Espanya, a partir de 1544, entre el dilema que plantejava 

cedir algun d’aquests dos territoris. La lògica conclusió que va prendre l’emperador fou 

la d’escollir el mal menor, així doncs la cessió de Milà fou perquè presentava els menors 

inconvenients.139 Molas Ribalta té en compte la transcendència dels Països Baixos en la 

política de Carles i remarcar que quan el monarca va prendre la decisió de proclamar els 

disset territoris sota el poder del sobirà de Castella i Aragó, aquests van deixar de formar 

part del Sacre Imperi.140 Aquests territoris no es presenten com escenaris on es van 
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produir grans conflictes bèl·lics o socials, sinó espais en els quals Carles va haver de 

prendre importants decisions per les arques del seu Imperi. 

La descoberta i conquesta americana es presenta com un dels escenaris que 

caracteritzen l’inici de l’Edat Moderna i que, per tant, ha estat font d’estudi d’un ampli 

ventall d’obres. Carles V es presenta com un dels primers emperadors europeus que 

disposa d’aquests territoris de manera que molts autors han plantejat l’organització 

d’aquest territori. Ara bé, pel que fa als problemes interns destaquem l’apartat d’Armillas 

i la darrera obra de W. S. Maltby. El primer autor destaca els excessos patits pels indis, 

les actuacions irregulars de les autoritats en l’aplicació de les normes legals i la necessitat 

de reformar la seva administració. Una sèrie de motius que van agitar els dominis dels 

quals disposava Carles al continent americà.141 Serà Maltby qui realitzarà un estudi més 

profund sobre el problema de govern en aquest gran territori. L’emperador va utilitzar els 

precedents establerts per Isabel i Ferran i no li va funcionar millor que als seus 

antecessors. Per tal de resoldre el problema del govern americà va utilitzar un règim afí 

al dels aragonesos a Itàlia.142 A partir d’aquí, l’estudi segueix tractant els diferents 

consells i virregnats, un assumpte que hem estudiat en l’apartat d’organització del govern.  

Així doncs, la visió dels conflictes interns de territoris com els Països Baixos, Itàlia 

o les Índies destaquen per ser aportacions globals o apartats d’extenses obres que tenen 

en compte aquells espais que conformaven l’herència de Carles V. No hem pogut dur a 

terme una visió historiogràfica en sentit cronològic pel fet que no ha estat centre d’interès 

generalitzat en les obres consultades. Els conflictes i problemes no són tan rellevants en 

aquests estudis com sí que ho han estat les aportacions d’aquests regnes a l’Imperi de 

Carles. En apartats anteriors, hem vist com aquests territoris s’han presentat com les zones 

que van permetre impulsar d’inici l’obra que va voler desenvolupar l’emperador d’ençà 

que es va fer amb la corona imperial.  
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4.4.2. Conflictes externs: França i l’Imperi turc. 

L’elecció de Carles de Gant com a emperador del Sacre Imperi Romà Germànic va 

comportar que comptés amb una varietat i amplitud de territoris que van actuar  de 

diferent manera en funció de la política de Carles i atesos els múltiples conflictes interns 

que van aparèixer. En l’apartat de l’elecció de Carles com a emperador hem observat que 

va tenir un gran competidor en aquest nomenament, un oponent que no només va 

dificultar la seva elecció sinó que a partir d’aleshores Francesc I es presenta com el 

principal rival del govern imperial de Carles V. Per tant, gran part de la historiografia s’ha 

dedicat a analitzar els principals conflictes bèl·lics que va tenir el monarca amb l’estat 

francès. Uns estudis que en algunes obres han acaparat gran part de l’anàlisi de la figura 

de Carles mentre que en d’altres han tingut un rol més secundari. 

Els historiadors tendeixen a admetre que l’elecció imperial va fer inevitable 

l’enfrontament entre Francesc I i Carles V. Lapeyre analitza la gènesi d’aquest conflicte 

en un dels seus apartats. Un conflicte que va durar fins a la mort de Francesc I i que, tan 

sols, va tenir tres anys de tranquil·litat (1529-1532). Una prolongació a la qual se li 

sumava els conflictes amb els prínceps alemanys i amb l’avanç dels otomans al 

Mediterrani.143 

A la dècada dels 70 trobem una de les publicacions d’Antonio Domínguez on dedica 

un apartat al conflicte amb França. Més enllà de tractar els mateixos xocs entre ambdós 

monarques, l’historiador espanyol afirma que el balanç de les forces hagués estat 

aclaparadorament favorable a Carles si l’Imperi alemany hagués estat una entitat política 

coherent i sotmesa a les seves decisions.144 Culpa als territoris alemanys de les 

preocupacions que va causar a l’emperador i que no li van permetre fer front a la rivalitat 

amb Francesc. Aquesta aportació és original, ja que la majoria analitzen aquesta batalla 

per l’elecció imperial o bé per la conquesta de territoris italians. A més que gran part de 

la historiografia ha tingut un enfocament “simplista” en veure aquesta disputa com un 

lluita per l’hegemonia de l’Europa occidental. Una publicació més recent del mateix 

Antonio Domínguez, parla de les diferents etapes en què es va dividir aquest llarg 

conflicte amb una data clau per l’emperador, 1547. Aquest any es presenta com l’únic 

moment favorable per Carles V, ja que al mateix any va morir Enric VIII, Martí Luther i 

                                                           
143 H. LAPEYRE, Las monarquías europeas del siglo XVI..., pp. 75-86. 
144 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen..., p. 249. 



La figura de Carles V en les obres generals (1960-2019) 

49 
 

el rei francès, Francesc I.145 Així doncs, hi va haver un canvi en els conflictes 

internacionals pel fet que Carles va deixar de preocupar-se pels enfrontaments amb 

França i centrar els seus darrers anys de govern per solucionar el problema alemany.  

Pel que fa a la dècada dels 90, destaquem Lynch amb la seva obra Historia de 

España en la qual destaca la línia ja mencionada de l’enfrontament imperial com a origen 

d’aquesta disputa.146 Manuel Fernández en la seva extensa obra del César explica 

cronològicament les diferents guerres que hi va haver entre tots dos monarques destacant 

per sobre de tot els aspectes bèl·lics i polítics. En aquests enfrontaments amb Carles a 

batalla campal, segons l’autor, van portar amargues experiències a l’exèrcit francès.147 

L’ampli ventall de batalles que hi va haver entre l’Imperi de Carles i el regne francès 

han dificultat que hi hagi estudis amb una visió global i sintetitzada de manera que la 

majoria d’obres destaquen per comptar amb extensos apartats on s’expliquen els 

enfrontaments destacant dates puntuals i la pròpia complexitat d’aquest esdeveniment que 

va ocupar gran part de l’escenari europeu occidental durant llargs períodes. Seguint amb 

aquesta mateixa conclusió però canviant aquesta vegada de protagonisme, passa el mateix 

amb la lluita del Mediterrani contra els turcs. Tot i que en aquest cas no hem observat un 

mateix volum d’obres, l’estudi d’aquest conflicte extern segueix formant part d’un ampli 

apartat on es narren les múltiples batalles i esclats bèl·lics que van tenir lloc, 

principalment, en territori marítim.  

Jaime Contreras destaca el problema turc com el gran problema de Carles V. Si per 

algun motiu ell va ser l’emperador, era precisament per establir el predomini de l’Europa 

cristiana davant el poder creixent de l’Imperi turc. Subratlla el 1526 com la primera 

frustració política de Carles, ja que aquest no va comptar ni amb el suport del Papa ni el 

del rei de França per retenir l’avançament otomà en terres hongareses.148 John Lynch en 

la seva obra, publicada el mateix any que la J. Contreras (1991), destaca però el fracàs 

d’Argel com una de les majors catàstrofes que va sofrir l’emperador durant tot el seu 

regnat. Moment a partir del qual la situació del Mediterrani es va deteriorar ràpidament.149 

Aquest conflicte per l’historiador britànic fou heretat igual que també ho va ser el 

conflicte francès i que havia de fer front a l’islam pràcticament en solitari, igual que els 

                                                           
145 A. DOMÍNGUEZ, Historia Universal..., p. 167. 
146 J. LYNCH, Historia de España..., p. 99. 
147 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, el César y el Hombre..., p. 759. 
148 J. CONTRERAS, “Cap. 2. Los Austrias Mayores”..., p. 513. 
149 J. LYNCH, Historia de España..., p. 109. 
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seus predecessors d’Espanya. Dos sistemes imperials que es presentaven similars però 

eren incompatibles.150 

La historiografia de Carles V com hem vist fins al moment s’ha centrat 

principalment en la seva obra com a emperador imperial de manera que els conflictes han 

tingut cabuda en els enfocaments que ens aporten part dels historiadors. Tot i això, 

l’objectiu d’aquest treball ha estat més relacionat en la figura de Carles que pròpiament 

en aquells conflictes en els quals es va trobar involucrats el sobirà. En el moment d’anàlisi 

de les obres s’ha tingut en compte la visió general i la qüestió de si era un tema tractat per 

part dels historiadors que no pas de les matisacions de cadascun d’aquests dins d’aquest 

apartat. Hem pogut obtenir, per tant, una idea general de quins eren els centres d’interès 

i com es presenten aquests esdeveniments externs que van tenir ocupat a Carles durant 

gran part del seu regnat. En el cas francès, la idea ha estat força clara, la pugna per 

l’elecció imperial dels dos monarques va desencadenar continus xocs entre l’Imperi de 

Carles i el rei francès. A més a més, Francesc I va utilitzar les hostilitats com un 

mecanisme de defensa d’un estat centralitzat que es veia cercat pel poder de l’emperador. 

Pel que fa a la batalla turca aquesta respon a la defensa cristiana que va desenvolupar 

Carles durant el seu llegat i que va trobar amb els otomans els seus màxims rivals i 

competidors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 J. LYNCH, Historia de España..., p. 92. 



La figura de Carles V en les obres generals (1960-2019) 

51 
 

5. ABDICACIÓ I DIVISIÓ DE L’IMPERI. 

La idea imperial que va intentar impulsar Carles V com a emperador del Sacre 

Imperi Romà Germànic no va finalitzar amb l’ideari imperial que va plantejar en els seus 

inicis com a sobirà tant per motius socials, polítics com econòmics. L’abdicació per part 

de l’emperador abans de la seva mort va ser una sorpresa durant l’època de manera que 

molts historiadors han intentat donar-li explicació en els seus manuals. La divisió de 

l’imperi ha passat a ser centre d’estudi en obres que parlen tant de Carles V com del seu 

fill, Felip II, per tal de donar continuïtat a un discurs hispànic. Així doncs, trobarem en 

les diverses publicacions estudis sobre perquè va abdicar, què va suposar per l’Imperi la 

seva abdicació i també com i on va passar els darrers anys de la seva vida.  

La tesi que ens aporta Fernández Álvarez, sobre l’abdicació de Carles, a les 

acaballes dels anys 50 és una aportació que té en compte un punt de vista personal i 

estratègic. A diferència de moltes de les obres posteriors que se centraran en els motius 

pels quals va abdicar l’emperador, l’historiador espanyol focalitza la seva tesi en destacar 

a Carles com l’home que va preparar la seva successió sàviament. Va formar el seu fill 

com un deixeble que continués la seva obra.151 Va prevaldre la importància de la seva 

dinastia al triomf personal. 

A principis dels anys 70, l’estudi d’Antonio Domínguez destaca les circumstàncies 

que van fer renunciar a Carles del seu immens imperi: l’angoixant falta de recursos, les 

decepcions de la seva política alemanya i, sobretot, del seu esgotament orgànic. Una 

situació que va fer renunciar a l’emperador el 1556 a Brussel·les el seu títol imperial per 

venir a retirar-se a Espanya. Una decisió que segons aquest autor fou proporcionada pel 

clima i el fet d’escollir una retirada allunyada per a deslliurar-se de les preocupacions de 

govern.152 En una obra més recent del mateix A. Domínguez, l’autor analitza els darrers 

anys de govern seguint amb els motius que el van fer abdicar, destacant aquesta vegada 

la malaltia de la gota i la derrota religiosa com a principals motius.153 Així doncs, aquests 

dos autors posen el seu centre d’interès en dos àmbits diferenciats. Dues qüestions que 

                                                           
151 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del emperador Carlos V …, p. 21. Per Manuel Fernández, 

Carles és el monarca que sap fer del seu fill tot un rei, i amb això radica una de les seves grans virtuts 

d’estadista. Va considerar el seu fill com un deixeble en qui s’acumuli la seva experiència vital, com a home 

i sobirà. 
152 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen…, p. 259-260. 
153 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia Universal…, p. 169. 
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acapararan la majoria d’estudis en els manuals: raons per les quals va abdicar Carles i 

com va preparar aquesta successió. 

Bartolomé Bennassar seguirà amb la tendència de Fernández Álvarez. Centrarà la 

divisió de l’imperi amb el paper hereditari que va tenir el fill de Carles, Felip, que en els 

darrers anys de regnat del seu pare va ser reconegut com hereu dels Països Baixos per, 

d’aquesta manera, seguir constituint en el sentit polític un vertader Imperi. Aquest, cada 

vegada més hispànic i menys finançat pels Països Baixos i Itàlia.154 Lutz, per la seva 

banda, parla de l’abdicació de l’emperador com una època d’inseguretat i de transició. A 

causa de la caiguda de les estructures de l’Imperi es comença a formar una nova vida 

moderna. L’investigador nord-americà ho descriu de la següent manera: “La abdicación 

del emperador significaba la renuncia a la unidad efectiva del Imperio de los Habsburgo, 

como también a la idea de una monarchia universalis suprapersonal. Al retirarse Carlos 

V la situación general de Europa ofrecía una imagen confusa y contradictoria.”155 

Pel que fa a la dècada dels 90, trobem les publicacions de tres autors, J. Bérenger, 

J. Lynch i J. Contreras, que focalitzen l’abdicació de Carles V des d’una perspectiva força 

similar. Els dos primers destaquen la branca espanyola de l’Imperi atenent als territoris 

espanyols i els dominis americans que continuarien en la línia descendent del monarca. 

Bérenger parla d’una renúncia a la monarquia universal impossible de realitzar atenent al 

sorgiment de les aspiracions nacionals,156 mentre que Lynch destaca la pèrdua 

d’Alemanya i la divisió d’Itàlia de manera que Espanya passa a ser el pilar del poder de 

la monarquia austríaca i la base natural de la monarquia Habsburg.157 

Jaime Contreras i Jean Bérenger coincideixen en el fet que va suposar personalment 

la divisió d’aquest Imperi universal. Aquests autors utilitzen termes com “amargura” o 

“fracaso personal” a la confessió de Carles quan va haver d’abdicar com a Emperador i 

entregar part de les seves terres. L’emperador, segons Contreras, es va prendre la condició 

imperial com si es tractés d’un assumpte de família. L’Imperi significava un estadi 

diferent de paternitat que l’atorgava una autoritat superior sobre els reis cristians. Per tot 

això, parla d’un sentiment “d’amargura” en veure fracassar el seu ideari.158 Bérenger parla 

de fracàs perquè el sobirà no va aconseguir imposar els valors de cristiandat, monarquia 

                                                           
154 B. BENNASSAR, “Cap. IX. El fin del sueño de la unidad imperial”…, p. 303-304. 
155 H. LUTZ, “La época de Carlos V (1519-1556)”…, p. 103. 
156 J. BÉRENGER, El imperio de los Habsburgo..., p. 147. 
157 J. LYNCH, Historia de España..., p. 121. 
158 J. CONTRERAS, “Cap. 2. Los Austrias Mayores” …, p. 529. 
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universal i unitat de la fe catòlica. Així que va abdicar dolgut perquè no aconseguí aplicar 

el seu pensament.159 

Dues de les obres més recents treballades en aquest manual, són les que expliquen 

amb més detall els darrers anys de la vida de Carles, els passos que va realitzar abans de 

la conferència d’abdicació, el mateix discurs que va comunicar als espectadors a 

Brussel·les, com va gestionar la renúncia al bloc hispànic-alemany o com va justificar 

davant l’oposició pública la cessió del ducat de Milà al seu fill Felip. Tant Fernández 

Álvarez com Geoffrey Parker realitzen un extens apartat a analitzar els minuciosos detalls 

que van formar part dels darrers anys de Carles com a emperador. 160 

Una de les principals qüestions que s’ha plantejat la història de Carles ha estat els 

motius pels quals va abdicar i com va continuar la dinastia imperial després de la seva 

mort. En relació a la segona pregunta, aquesta faria més referència als estudis vinculats 

amb Felip II i l’herència que va heretar del seu pare. Si més no, una de les principals 

conclusions, que ens aporten els autors mencionats, respecte a l’abdicació de Carles és la 

preparació successòria i la formació del seu fill Felip per a continuar la seva obra imperial. 

Centrant-nos en els motius que van accelerar l’abdicació del monarca, tot i la varietat de 

circumstàncies, hi ha una sèrie de factors que els autors comparteixen en comú: el seu 

estat de salut, el fracàs d’unir Europa sota un imperi cristià catòlic i els aixecaments 

nacionals que es van produir dins l’Imperi. De fet, podem considerar que aquest apartat 

resumeix les principals qüestions i confrontacions que va haver de fer front l’emperador 

al llarg del seu regnat. D’una banda, trobem la salut, que no ha estat centre d’un gran 

nombres d’estudis i de treballs tot i que alguns autors han remarcat la importància que va 

tenir en donades circumstàncies. En segon lloc, destaca la idea imperial cristiana, aquesta 

va ser la principal preocupació de Carles durant el seu llegat i que va formar part del seu 

ideari imperial, però que finalment va fracassar. En darrer lloc, trobem els aixecaments i 

conflictes interns i externs amb què es va topar Carles i que van ser un dels principals 

artífexs perquè l’emperador no aconseguís la seva idea imperial. Per tant, podem 

considerar que algunes de les conclusions sobre la seva abdicació resumeixen la vida i 

obra de Carles V.  
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6. CONCLUSIONS. 

A l’inici d’aquest treball hem parlat dels àmbits que prioritzaven els historiadors a 

l’hora d’analitzar la figura de Carles V. En un primer moment, l’organització d’aquest 

apartat fou força diferent del qual hem realitzat finalment. Existia un interès per analitzar 

la família del personatge en diferents etapes però a causa de l’escassa informació va patir, 

doncs, modificacions. La formació i el caràcter de l’emperador han passat a esdevenir els 

eixos principals d’aquesta secció. També hem volgut destacar quin fou l’estat de salut del 

rei, un apartat que ha desencadenat indirectament la preocupació per l’aparença física per 

culpa de la destacada mandíbula que alguns autors destacaven en l’aspecte saludable 

mentre que d’altres ho feien en el social. Finalment, relacionant la formació de Carles i 

la seva procedència, hem observat la connexió d’aquests aspectes amb les aficions de 

l’emperador. Un oci que hem volgut agrupar amb la intimitat del personatge de la qual la 

majoria d’historiadors han tractat l’activa faceta sexual del personatge destacant alguns 

dels fills no reconegut que va tenir Carles. 

A partir d’aquí, la intenció i motivació d’aquesta breu primera part ha estat la 

d’intentar trobar relacions entre els trets que definien la figura de Carles i l’obra que va 

realitzar com a emperador del Sacre Imperi. Si més no, tal com hem dit, no hi ha una 

relació directa entre aquest primer apartat i les consegüents activitats governamentals. Sí 

que hem observat, però, un augment en l’estudi d’aquesta faceta més personal respecte a 

la línia historiogràfica anterior, especialment d’època franquista on la principal 

preocupació seran les mesures polítiques que va realitzar com a Carles I d’Espanya. Tot 

i el renovat interès per aquest figura a partir de la dècada dels 60, les obres que presten 

més atenció a la seva figura seran dels anys 90 i especialment aquelles darreres 

publicacions de segle XXI amb profundes investigacions de la vida de Carles. 

La historiografia respecte a l’herència de Carles és més amplia de manera que 

trobem matisacions més diverses i estudis més específics. No obstant això, la majoria 

d’obres exalten punts força similars al voltant de com Carles va fer-se amb la corona. No 

hi ha per tant, una gran modificació pel que fa a les obres publicades entre els anys 70-80 

i les més actuals, en totes elles predomina els recursos que van facilitar la seva elecció. 

Pel que fa a les herències, és evident que l’Imperi no va formar un conjunt homogeni 

en cap moment del regnat de Carles. Malgrat això, les aportacions superficials franquistes 

destaquen l’Imperi en si mateix, sense preocupar-se per com responia cadascun d’aquests 
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territoris en el regnat de l’emperador ni les repercussions per a cadascun dels territoris. A 

partir d’aquí, però sorgeix una línia que es preocupa per analitzar les conseqüències que 

va portar l’aglutinació de tots aquests regnes sota una mateixa persona, una anàlisi que 

tampoc tracta per igual els territoris sinó que prioritza aquells que van tenir un major 

efecte per al regnat. Com hem pogut observar, aquest canvi de paradigma s’ha fet a base 

de detalls i matisacions puntuals. 

Amb l’objectiu d’introduir els territoris que formaven l’Imperi, aquest apartat ens 

permetia avançar la qüestió territorial general de si era tractat com una unitat territorial o 

els autors posaven en evidència la coexistència de múltiples territoris. Si més no, 

l’heterogeneïtat que formava aquest Imperi era evident en la secció anterior de manera 

que la intenció ha estat observar quins eren els eixos que tractaven els autors a l’hora de 

tractar la política imperial. Un interrogant que ha estat tractat per quatre temes principals 

(influència de Gattinara, unitat religiosa, heterogeneïtat territorial i valoració del fracàs 

imperial) que han centrat l’estat de la qüestió de la política imperial de Carles V. 

Hem pogut observar com al principi aquest tema se centrava en les mesures que van 

facilitar l’ideari imperial de l’emperador per anar observant una nova tendència 

historiogràfica que plantejava els motius del fracàs d’aquest obra de govern. Les 

publicacions més recents de Maltby, Fernández Álvarez o Bennassar han estat aquelles 

on els autors han procurat aprofundir més en aquest estudi. Tret d’una visió global, calia 

aprofundir més en eixos polítics generals que van més enllà de la percepció de l’Imperi. 

Les polítiques socials i, especialment, econòmiques han estat les més tractades pels 

historiadors juntament amb la política territorial que es realitzava a cadascun dels regnes. 

La intenció inicial era fer més apartats com quina era la gestió administrativa, si va 

dur a terme polítiques d’imatge i propaganda o quines eren les principals institucions. 

Aquests àmbits però han estat englobats en els tres blocs on hem tractat els eixos polítics 

generals junt amb el d’organització de l’Imperi. Així doncs hem realitzat una visió més 

àmplia per tractar de veure, dècada per dècada, quin ha estat el seguiment dels autors. Pel 

que fa als territoris, aquests no han estat estudiats equitativament sinó més ven aviat el 

contrari, Castella i Alemanya han tornat a ser el centre d’atenció en la majoria d’obres. 

Respecte a la cultura i la política social no hi ha hagut una gran contribució historiogràfica 

sinó que destaquen breus aportacions com el paper de la Reforma Catòlica o la relació 

amb Tiziano per tal d’impulsar la seva imatge. Serà l’àmbit econòmic on trobarem un 

ventall d’obres més ampli amb les polítiques monetàries o els tributs que va recaptar el 
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monarca. La principal carència d’aquest bloc ha estat que l’interès torna a recaure, 

pràcticament de manera hegemònica, en el regne de Castella fet que no hem pogut tractar 

per igual tots els territoris. No obstant això, també destaquen aportacions sobre la 

rellevància dels Països Baixos i Itàlia.  

La política institucional i de gestió ha estat finalment encapçalada per l’organització 

de l’Imperi. Dins d’aquesta destaca el paper dels consells que van permetre un cert control 

sobre el territori, però aquest anàlisi general ha estat substituït per un de més profund on 

la precarietat del sistema i els problemes que es produïen en aquest han mostrat la 

impossibilitat de gestionar la totalitat de l’Imperi.  

A causa d’una gran varietat d’obres que focalitzen la figura de Carles en múltiples 

conflictes durant la primera meitat del segle XVI, hem considerat necessari posar èmfasi 

a aquells territoris on l’emperador va tenir més problemes. D’una banda, en les obres una 

part d’aquesta informació ha estat tractada en apartats aliens a Carles, com és el cas de la 

revolució luterana. No obstant això, els problemes interns de Castella o els externs amb 

el rei francès, Francesc I, juntament amb l’avanç de l’imperi otomà, han centrat la seva 

figura a l’hora de tractar les batalles i revoltes. Per finalitzar, el desgast d’aquests 

esdeveniments ha estat relacionat, per alguns autors, com un dels motius de l’abdicació 

de l’emperador del Sacre Imperi. Hem observat, però, que una de les raons principals ha 

estat la incapacitat de desenvolupar l’ideari imperial juntament amb un dels motius pels 

quals la figura de Carles ha estat més ben valorada per la historiografia espanyola, el 

llegat i la formació que va heretar el seu fill Felip.  

Per finalitzar, podem concloure que en la realització d’aquest treball hem pogut 

apreciar un renovat interès historiogràfic amb motiu del IV centenari de la mort de Carles 

que ens ha permès comptar amb un ampli ventall d’obres sobre el llegat d’aquest 

emperador. Tal com hem posat de manifest en la introducció, el criteri de selecció de les 

obres no ha estat definit sota una regla establerta. Tot i això, la selecció de les obres ha 

estat molt extensa (més de trenta-cinc obres citades i més de quaranta consultades) de 

manera que ens ha permès complir el principal objectiu d’aquest treball que ha estat oferir 

al lector un discurs historiogràfic dels principals àmbits que van definir la vida i obra de 

Carles I d’Espanya i V del Sacre Imperi Romà Germànic.  
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