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Resum: 

 
El present treball té com a objectiu analitzar les relacions diplomàtiques entre la 

monarquia hispànica i l’imperi safàvida durant tot el segle XVI i principis del XVII, 

parant atenció en les bases ideològiques de les dues monarquies, la relació que tenien 

amb els súbdits i el seu context geopolític. L’aliança vers l’imperi otomà, l’enemic 

comú, esdevé l’eix de les seves comunicacions i la pregunta que em faig en el present 

treball: va arribar a materialitzar-se un pla conjunt de les dues monarquies contra aquest 

enemic comú? 

 

 

Paraules clau: Safàvida, Habsburg, xiisme, catolicisme, ghulam, virrei, Papa. 

 

 

 

 

Abstract: 

 
 The objective of the present work is to analyze the diplomatic relationships 

between Hispanic monarchy and Safavid Empire during all the XVI century and the 

beginnings of the XVII, paying attention to the ideological bases of both monarchies, 

the relationship that they’re had with their servants and their geopolitical context. The 

alliance against Ottoman Empire, the common enemy, becomes the axis for their 

communications and the question that I do in the present work is: Did it realize on a 

common plan of the two monarchies against the common enemy? 

 

 

Key words: Safavid, Habsburg, shi’ism, catholicism, ghulam, viceroy, Pope. 
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Els safàvides: 
 

 

Orígens dinastia: 
 

Els orígens de la dinastia safàvida no son gaire aclaridors pel fet que alteressin la 

seva genealogia familiar a fi d’adequar-la a una estratègia propagandística. 

El primer membre del qual es té constància històrica fou Firuzhah zarrinkulah (“del 

barret daurat”), que va ser el primer de la família en establir-se a la ciutat d’Ardabil. Se 

sap que la família portava temps vivint a Azerbaidjan, doncs fins al shah Ismael el seu 

idioma fou l’asserí. Investigacions més recents apunten que la família s’hauria instal·lat 

a l’Azerbaidjan el 1025 acompanyant les tropes del príncep kurd Ravadid Mamlan b. 

Vahsudan
1
. 

 

Segons la versió oficial, Firuzhah fou propietari de nombrosos caps de bestiar 

que feia pasturar per les terres de Rangin, prop del bosc de Gilan. La seva pietat i zel 

religiós va atreure moltes gents de la contrada, esdevenint una primera comunitat 

religiosa.  

Durant aquell període, una sèrie de dinasties d’ascendència turca lluitaven pel poder a 

l’orient mitjà. Els seljúcides son els que s’imposen al conjunt del territori, derrocant les 

altres dinasties. L’estat seljúcida trontollà a partir de la mort del sultà Sandjar (1153) 

passant els diversos territoris a ser regits per atabegs, teòricament vassalls dels 

seljúcides. Els primers anys del segle XIII es caracteritzen per les invasions georgianes 

del nord de Pèrsia on hi estableixen un protectorat. 

La ciutat d’Ardabil fou la ciutat capdavantera de la província d’Azerbaidjan fins a 

l’arribada dels mongols el 1220, que la van saquejar i destruir
2
. L’influencia georgiana 

minva davant la supremacia mongol fins que un tractat de pau signat el 1243 li permet 

conservar el seu territori anterior a l’expansió, renunciant així als tributs dels estats 

clientelars, que passaran a dependre dels mongols. 

 

Ja a l’any 1253, neix Shaykh Safi al-Din (fill de Qutb al-Din) amb el qual s’entra 

en una etapa decisiva. Animat per unes experiències religioses troba el 1276 en Shaykh 

Zahid un guia espiritual. Contrau matrimoni amb Bibi Fatima, una de les filles del 

mestre espiritual, i es nomenat per aquest el seu successor al front de l’ordre anomenada 

zahidiyya. 

L’influencia d’aquesta ordre religiosa era prou forta com per inquietar a les pròpies 

autoritats mongoles
3
, doncs l’activitat propagandística dels sufís arribava fins a 

l’Anatòlia oriental i Síria, trobant molts adeptes entre les tribus turques. 

La dinastia Jalayirida, d’origen mongol, pren el 1330 un poder rellevant, però al sud 

dinasties locals es consoliden a Fars i Kirman, els Chubanids mantenen al nord la seva 

influència i a les proximitats del llac Van, una federació de tribus turques conegudes 

com Qara Quyunlu (“ovelles negres”) amenacen amb trencar el precari equilibri 

regional. 

                                                 
1
 Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980. Pag.2 

 
2
 No així Tabriz, 209 km a l’oest d’Ardabil, que gracies a una forta indemnització als mongols va garantir 

la seva supervivència i va prendre la posició privilegiada d’Ardabil. (Idem. 1980. Pag.1) 

 
3
 En resposta a una provocació d’Amir Chuban, Shaykh hauria dit: a Iran per cada soldat (mongol) hi ha 

100 sufís (Idem. Pag 10). 
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Es a partir de 1391, amb el lideratge del fill de Sadr, Khvaja’Ali, que l’organització 

tindrà un caràcter definitivament xiïta, deixant enrere els inicis sunnites
4
. El tercer fill 

de Khvaja, Ibrahim, crearà una organització amb una llarga transcendència, el “khalifat 

al-khulafa”, amb l’objectiu de mantenir el contacte amb els deixebles sufís de fora de 

les fronteres de l’incipient estat safàvida. Poc a poc el cap de l’organització actua com 

un monarca, i el fill d’Ibrahim, Junayd, no dubta en demandar títols de poder temporal 

com el de sultà  i a servir-se de la guerra santa per aquests fins
5
. 

 

Mort Timur Lang i desintegrat el seu efímer imperi, les confederacions turques 

dels Qara Quyunlu i Aq Quyunlu controlaven gran part del territori, una situació en la 

qual Junayd jugà aprofitant les seves rivalitats, ja que les dues confederacions es 

consideraven hereves dels Ilkanides i aspiraven a dominar l’antiga capital mongol, 

Tabriz
6
.  

Jahanshah, cap dels Qara Quyunlu, ordena Junayd que dispersi les seves forces i aquest 

respon mobilitzant un exercit el 1460, però es derrotat i mort. 

El seu fill Haydar continuarà amb la política de son pare, aliant-se amb els Aq Quyunlu 

mitjançant matrimonis. Es casa amb la filla de Uzun Hasan, Almshah Begum, l’avi de la 

qual era Calo Johannes, emperador de Trebisonda. Haydar pretén portar la guerra als 

osets de Circassia i Daguestán, però la historia es repeteix el 1488, i mor en batalla no 

gaire lluny d’on havia caigut Junayd
7
 
8
. 

El desembre de 1490 esclata una guerra civil pel tron Quyunlu entre mitja dotzena de 

clans. Un dels candidats, Rustam, vol utilitzar a Ali en la seva lluita pel poder arribant a 

designar-lo el seu hereu però, conscient de la seva influencia, ordena arrestar-lo 

novament el 1494. Ali pot escapar de Tabriz gracies al suport de 7 devots, coneguts com 

els Ahl-i ikhtisas. Prop d’Ardabil les tropes Aq Quyunlu maten Ali, però Ismael es va 

poder salvar i establir la seva cort a Lahijan sota la protecció del cabdill local. 

Mentre es complica el conflicte intern al si de la família Aq Quyunlu, els 7 devots dels 

safàvides estenen les xarxes d’influència pel territori de l’ordre, la qual organitzen i 

consoliden sota la figura carismàtica d´Ismael. Quan el 1499 els 7 devots consideren 

que ha arribat el moment de prendre el poder, Ismael té només 12 anys.  

El primer objectiu d´Ismael el 1499 es Ardabil, però davant la manca de forces han 

d’esperar l’arribada la primavera següent dels seus aliats d’Asia menor, la tribu turca 

dels Bayburtlu, superant així els 7000 homes. 

Abans d’enfrontar-se directament amb Aq Quyunlu, Ismael va atacar el Shirvanshah, 

matant-lo en batalla el desembre de 1500 prop del fort Gulistan, on havien mort el seu 

pare i el seu avi
9
. Capturada Bakú, Ismael s’enfronta a Alvand (que dominava la part 

                                                 
4
 Mehrad, N. Relaciones diplomáticas entre la Persia safávida y la España de Felipe III: el caso de la 

primera embajada. Librosdelacorte.es (núm.4). 2012.  pag 26. 

 
5
 Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980. Pag.16 

 
6
 Floor, W. Herzig, E. Iran and the world in the safavid age. I.B. Tauris. Londres. 2012 Pag.18 

 
7
 Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980 Pag.18 

 
8
 Es diu que poc abans de morir, Haydar va tenir un somni en el qual apareixien 12 seguidors (1 per cada 

imàn xiïta) amb turbants platejats. Anomenats pejorativament “quizilbash” pels otomans, el nom feia 

referència als seguidors turcs dels safàvides d’Anatòlia, Síria i Armènia, però acabarà sent aplicat per tots 

els  seguidors dels safàvides que duran el nom amb orgull. (Idem. Pag.19-20) 
 

 



 6 

nord i oest de l’imperi Quyunlu) i el derrota, assolint així el control d’Azerbaidjan. 

L’estiu de 1501 es coronava a Tabriz, anunciant immediatament que la religió oficial 

del nou estat seria el xiisme. 

 

 

 

El shah Ismael i el model teocràtic de govern: 
 

Quan Ismael proclama a Tabriz el xiisme com a corrent religiosa oficial, els 

números no els hi son favorables ni tan sols a la nova capital on 2/3 parts de la població 

son sunnites. L’imposició de la religió oficial suposarà l’exili o a la mort de tots els 

ulemas sunnites, els quals aniran  bé a Herat amb els timúrides o bé amb els uzbeks de 

Bukhara. Una determinació per part d´Ismael en homogeneïtzar religiosament el 

territori que es relaxaria amb la següent declaració: “amb l’ajuda de Deu, si el poble diu 

una sola paraula de protesta, treure l’espasa i no en deixaré cap viu”
 10

 
11

. 

A més del poder temporal, Ismael heretava el càrrec de murshid-i kamil (“perfecte 

director espiritual”) com a cap de l’Ordre Safaviyya, assumint així un poder teocràtic 

que estarà molt accentuat durant els primers anys del seu regnat quan les victòries 

militars hi donin un carisma extraordinari davant els seus principals seguidors. 

El shah Ismael ostentava un poder immens però depenia molt dels quizilbash, les tribus 

turques afins, així que el nou estat estava molt militaritzat i els principals càrrecs de 

responsabilitat recaigueren en els seus membres. 

Una mostra de l’enorme influència dels quizilbash en l’aparell de l’estat es el fet que el 

mateix shah fos sovint denominat padishah-i quizilbash (“rei dels quizilbash o turbants 

vermells”). Els caps quizilbash assumiren el títol d’amir al-umara (comandant en cap de 

l’exèrcit) i el qurchibashi (comandant del exercits tribals quizilbash, es a dir, 

pràcticament totes les forces de que podia disposar el shah). Els tadjiks, es a dir la 

població nativa del territori, ocupen els càrrecs de sadr (ministre de religió) i vazir (cap 

de la burocràcia) que passa a un segon pla amb la creació del vakil, viceregent del shah. 

 

El shah Ismael hauria creat el vakil-i nafs-i humayunm, viceregent del shah, que 

el en el seu nom feia les funcions espirituals de murshid-i kamil i temporals del 

padishah, amb l’objectiu de crear un pont entre el govern teocràtic i el burocràtic. 

Fins a la seva derrota davant els kurds (1507) el seu fidel Husayn Beg Lala Shamlu 

ocupà el càrrec, després ho seran tadjiks. Les divergències entre el tadjik i la gran massa 

combatent quizilbash impediren que el vakil pogués assumir plenament les funcions que 

se li donaven, especialment desprès de Chaldiran quan el vakil deixa de significar l’alter 

ego del shah per a ser vist com un subordinat de l’estat
12

. En consequencia, el vakil 

passa a estar subordinat a l’Estat i a prendre prerrogatives burocràtiques que 

tradicionalment pertanyien al vazir. 

                                                                                                                                               
9
 Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980. Pag.25. 

 
10

 Idem. Pag.29 

 
11

 Tot i la conversió a l’Islam, els perses veien els àrabs com a invasors. Així que el xiisme va permetre a 

la nova dinastia formar una identitat homogeneïtzadora que va donar molts bons resultats amb la pròpia 

població, però que va ocasionar un gran rebuig a l’estranger (Mehrad, N. Relaciones diplomáticas entre 

la Persia safávida y la España de Felipe III: el caso de la primera embajada. Librosdelacorte.es (núm.4). 

2012.  Pag 27-28). 

 
12

 Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980. Pag.47. 
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Desprès de fer dimitir el 1509 Husayn Beg Lala Shamlu del càrrec de amir al-umara, 

Ismael ascendeix al desconegut Muhammad Beg Ustalju i li dona el títol de Chayan 

sultan per a consolidar la seva posició al càrrec, també li donarà autoritat sobre les tribus 

Shamlu, les quals mai l’obeiran a la practica. 

 

Les victòries militars del shah contribuiran a assegurar la fidelitat política i 

religiosa de les seves tropes. En inferioritat numèrica marxa Ismael al sud contra el 

príncep Murad i obté una altra gran victòria prop de Hamadan el 1503, assolint així el 

control del centre i el sud de l’Iran. El 1504 conquereix les províncies del mar Caspi, 

Mazandaran i Gurgan, amb una campanya especialment ferotge ja que el seu rival, Amir 

Husayn Kiya Chulavi, era xiïta com ell i una amenaça a nivell polític i religiós
13

. El 

mateix any captura Yazd al sud-est del territori i amb la conquesta de Diyar Bakr entre 

1505 i 1507 assegura la frontera occidental. 

El 1507 els uzbeks amenacen l’ascendent trajectòria del shah conquerint Khurasan i 

entrant a la província safàvida de Kirman que esdevindrà un lloc molt conflictiu. 

Conquerides Bagdad al príncep Murad el 1508 i Shirvan el 1510, el shah Ismael avança 

sobre els uzbeks, als quals destrueix davant les muralles de Marv en una de les seves 

majors victòries. Obtindrà gracies a aquesta victòria la ciutat d’Herat, que esdevindrà la 

segona ciutat en importància del regne.  

El progrés d´Ismael causarà molta inquietud tant a la cort otomana com a la dels 

mamelucs a Egipte, ja que propugnava una doctrina religiosa contraria que comptava 

amb moltes simpaties entre alguns cabdills de Síria i Anatolia. La mateixa ideologia que 

donava consistència a l’estat safàvida, amenaçava amb deixar-la aïllada dels estats 

veïns. 

 

Els enemics del shah acolliran als prínceps Aq Quyunlu expulsats del tron i per 

la seva banda, Ismael donarà suport als moviments de revolta en territori enemic així 

com a determinats candidats al sultanat otomà, un fet que Selim no oblidarà. 

El 1511 es produeix una rebel·lió a Tekke, motivada pels atacs fronterers de Nur’Ali 

Khalifa, i que causarà greus prejudicis al poder otomà. 

Consolidada la seva posició al tron i assegurada la neutralitat del sultà mameluc, Selim 

forma un exercit de 200.000 amb la voluntat d’acabar amb el xiisme. Surt de Sivas l’1 

de juliol de 1514, però el seu avenç es molt lent a causa de les tàctiques de terra 

cremada
14

 del governador general de Diyar Bakr, Muhammad Khan Ustalju. 

El 22 d’agost Selim arriba a la plana de Chaldiran, a l’Azerbaidjan, amb un exèrcit de 

100.000 homes contra un safàvida de 40.000. Tot i que Ustalju desaconsellà entrar en 

batalla amb un atac frontal, Ismael s’escoltà al seu parent i comandant quizilbash 

Durmish Khan Shamlu, doncs confiava que fins la aleshores invencible cavalleria 

quizilbash podria superar la línia defensiva otomana, ocupada per uns 12.000 geníssers 

armats amb mosquets
15

. Tot i que l’atac comandat pel propi shah sobre el flanc otomà 

aconsegueix matar el comandant Hasan Pasha, al centre l’artilleria devasta les forces 

                                                 
13

 Ídem. Pag.35. 

 
14

 Una estratègia que serà molt habitual en els enfrontaments amb els otomans a causa de l’enorme 

superioritat numèrica d’aquests, tant en població com en forces armades. 

 
15

 Al dia d’avui encara no esta clar perquè el shah Ismael no portà armes de foc a Chaldiran, doncs 

aquestes ja eren conegudes a l’Iran. Uzun Hasan habia estat derrotat per l’artilleria otomana el 1473 i se 

sap que habia rebut instruccions per part d’experts venecians 5 anys més tard. Haydar habia utilitzat 

canons el 1488 en el setge de Gulistan. És possible que els safàvides no valoressin com a eficaços els 

canons en un camp de batalla (Ídem. Pag.43). 
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safàvides, morint-hi Ustalju i provocant una desordenada retirada on cauen també el 

vakil, el sadr i un bon nombre de governadors provincials.  

Selim prendrà la capital, Tabriz, el 5 de setembre, però el problemes logístics impedirà 

que aprofiti la desfeta safàvida i acabà retirant-se per l’hivern als quarters d’Amasya. 

Selim s’annexa el 1516-17 la regió de Diyar Bakr i posà punt final a les dinasties locals 

de Zu’l-Qadar de Mar’ash i Albistan. 

Però més que qualsevol pèrdua territorial, la derrota de Chaldiran tingué en uns efectes 

molt profunds en el shah Ismael i en la pròpia concepció del seu poder. Des d’aquell 

dia, Ismael va vestir de negre els estendards de l’exèrcit, la seva roba i el seu turbant, i 

no va tornar a dirigir un exercit en els anys que li quedaven de regnat. 

Tot i conservar el títol de murshid, el trencament de l’aura d’invencibilitat d’Ismael 

suposà la pèrdua del fervor que habia caracteritzat els seus seguidors, fins al punt que 

molts quizilbash comencen a actuar pel seu compte
16

. A l’est, els uzbeks assetgen les 

ciutats de Balkh i Qandahar, mentre el timúrida Babur conqueria les ciutats d’Agra i 

Delhi i fundava l’imperi Mogol. 

El caràcter teocràtic del shah Ismael es suavitza durant aquests anys, envoltant-se ara 

d’un codi legal redactat per experts en la matèria
17

. 

Ismael mor el 23 de maig de 1524 i es enterrat al mausoleu familiar d’Ardabil. El cos 

del difunt shah encara es calent quan esclaten les lluites entre els quizilbash. 

 

 

 

La política de contenció de Tahmasp: 
 

El 1524, el primogènit d´Ismael, Tahmasp, té només 10 anys. El cabdill 

quizilbash Div Sultan Rumlu Rumlu s’autoproclama amir al-umara i “lala” (guardià) del 

nou shah amb el recolzament de les tribus Takkalu i Zu’l-Qadar, però no dels Ustaljus 

que tenien el control de la capital, Tabriz. 

El regent Rumli avança sobre Tabriz el 1525 i proposa un triumvirat en el poder per a 

no afeblir l’estat davant els enemics exteriors. Chuha Sultan Takkalu i Kopek Sultan 

Ustalju son els altres homes forts del govern. No trigaran en produir-se conflictes entre 

les tribus i l’any 1526 esclata una guerra civil que altera l’equilibri de forces, expulsat 

Rumli de l’entorn del shah i dominant els Takkalu. 

Serà el propi Tahmasp qui alterarà la situació política cortesana quan el 1528, en un 

enfrontament a Jam amb els uzbeks pel control de Herat, Takkalu inicií una prematura 

retirada mentre el shah es mantenia ferm al centre. Posteriorment, Tahmasp rebrà amb 

grans honors el valent governador de Herat, Husayn Khan Shamlu, posant-lo al nivell 

de Takkalu. Shamlu no perd el temps i fa matar el seu rival. 

Els Takkalu seguiran en lluita fins que Tahmasp pren la decisió de fer matar els seus 

caps l’any 1530. A diferencia del govern Takkalu, el nou regim de Shamlu governa  

amb el consens de les altres tribus quizilbash. 

L’any 1533 Tahmasp posa punt final al període de domini quizilbash (1524-33) 

executant Shamlu, al qual acusa de conspiració i col·laboració amb els otomans. 

 

El títol de vakil desapareix d’escena, permetent l’ascens del vazir com a cap de 

la burocràcia. També desapareix l’amir al-umara, sent reemplaçat en les seves funcions 

                                                 
16

 El 1516 el governador general de Khurasan arriba a desafiar l’autoritat del shah (Ídem. Pag.46). 

 
17

 Tot i això, l’agressivitat dels primers anys de regnat safàvida seguiran durant anys inquietant els veïns 

sunnites (Floor, W. Herzig, E. Iran and the world in the safavid age. I.B. Tauris. Londres. 2012. Pag.20). 
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pel qurchibashi, cap de les forces quizilbash, qui a la pràctica ja tenia control sobre 

pràcticament tot l’exèrcit safàvida. 

Aprenent de Chaldiran, Tahmasp comença a reclutar mosqueters al seu exèrcit i a 

popularitzar els canons i el 1539 crea el càrrec de tupchi-bashi (“comandant en cap 

d’artilleria”). 

Per una altra banda, Tahmasp imposa una taxa del 7% en totes les mercaderies, 

guanyant-se pels seus contemporanis una fama de cobdiciós, si bé aquestes necessitats 

econòmiques tingueren raó de ser pel fet que els safàvides lluitaren durant anys una 

guerra en 2 fronts simultanis. 

La guerra civil habia permès els estrangers aprofitar-se de la debilitat de l’estat
18

. Uns 

atacs que sovint comptaven amb el recolzament intern, fos per les intrigues dels 

germans de Tahmasp
19

 o pels Takkalu, que dividiren les seves lleialtats i foren 

responsables entre altres de la captura de Bagdad pels otomans. 

Davant l’invasió otomana de 1533 de 90.000 homes manats pel gran visir Ibrahim 

Pasha, Tahmasp només compta amb 7.000 soldats que responen amb una guerra 

defensiva i de terra cremada. 

La tercera invasió otomana, 1548 queda en un punt mort que Tahmasp aprofitarà per a 

recuperar diverses fortificacions importants i obtenir unes negociacions de pau serioses 

que es materialitzaran a Amasya el 1555, amb la repartició de Geòrgia en àrees 

d’influència. Un nou territori a l’abast dels safàvides que tindrà una enorme 

transcendència en la mateixa cort del shah. 

Pel tractat d’Amasya, el shah Tahmasp perdia molta influencia sobre les tribus pastorals 

d’Anatòlia, i per l’altra el sultà otomà amb el reconeixement de l’existència de l’imperi 

safàvida debilitava el seu discurs propagandístic (els safàvides eren titllats de 

rafezi(“heretges”)) i deixaven de donar suport obert als exiliats shaybanid
20

. 

 

Signat el tractat d’Amasya, Tahmasp no tindrà cap interès en provocar una nova 

guerra amb els otomans i no dubtarà en negar el seu ajut al fill de Suleimà, Beyazid, 

quan aquest fugi a la seva cort el 1562, entregant-lo als botxins del seu pare.  

Una actitud pragmàtica per part de Tahmasp que sovint xoca amb la seva intransigència 

religiosa. Es negà a donar auxili a l’emperador mogol Humayun, que es trobava assetjat 

pels afgans i les revoltes internes, si aquest no es convertia abans al xiisme i li entregava 

la ciutat de Qandahar
21

.  

El llarg regnat de Tahmasp s’acaba el 1574 i com havia passat amb el seu pare, els 

quizilbash tornen a formar faccions en torn al nou buit de poder, però aquesta vegada 

l’assumpte de la successió té unes característiques peculiars, ja que son pocs els 

candidats a shah d’ascendència turca. 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 5 invasions del Khurasan pels uzbeks (1524-38), 4 invasions a gran escala dels otomans (1533-53)  

(Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980. Pag.57). 

 
19

 La revolta dels germans de Tahmasp, Alqas Mirza i Sam Mirza acaba sent suprimida, el primer s’exilia 

amb els otomans de Bagdad i el segon es tancat a la presó de Qahqaha (Ídem Pag.63). 

 
20

 (Floor, W. Herzig, E. Iran and the world in the safavid age. I.B. Tauris. Londres. 2012. Pag.21). 

 
21

 (Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980. Pag.66). 
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L’expansionisme d’Abbas: 
 

Els anys que passen entre la mort de Tahmasp (1574) i la coronació d’Abbas 

(1588) son d’una gran conflictivitat que tingué repercussions molt importants per a 

l’estat safàvida. 

9 dels fills de Tahmasp el 1574 havien superat l’adolescència, i d’aquests 7 eren de 

mare circassiana o georgiana. A excepció d’un fallit intent de la facció d’Ustaljus i 

georgians per situar Haydar (de mare georgiana) al tron, les disputes dels primers anys 

envoltaran als candidats d’ascendència turca. 

Muhammad Khudabanda, el fill gran, gracies a les gestions de la seva esposa Mahd-i 

Ulya, el poder a l’ombra, esdevé shah amb el nom de Sultan Muhammad Shah.  

La nova parella reial tindrà greus problemes a l’hora de mantenir la fidelitat dels 

cabdills quizilbash, doncs Mahd-i Ulya pertany a la dinastia local de Mazandaran, molt 

hostil als turcs, i sempre farà una política pro-tadjik. Per la seva banda el shah 

promocionarà els quizilbash als governs provincials i pagarà puntualment els sous de la 

seva guàrdia reial, a mes de distribuir generosament títols com el d’emir. 

Però l’enfrontament entre l’esposa del shah i els quizilbash augmenta, i quan ella es 

nega a acatar la petició per carta dels cabdills de que s’exilií, la maten al mateix harem 

per a desprès reafirmar la seva lleialtat al shah i al seu fill Hamza Mirza. 

El 1581 les tribus Ustalju i Shamlu prenen partit pel fill del shah, Abbas, de només 10 

anys. Hamza Mirza mor en estranyes circumstancies el 1586, i davant de les successives 

derrotes davant els enemics exteriors, Murshid Quli Khan, dels Ustalju, dona el 1587 a 

Qazvin un cop d’estat utilitzant al jove Abbas contra el seu pare. Superat pels fets, 

Muhammad Shah entrega la corona a Abbas, i Quli Khan esdevé el vakil i l’home més 

fort de l’estat. 

 

 Abbas rep una herència enverinada. A més d’estar sota el control d’una de les 

faccions quizilbash, el territori safàvida ha quedat molt delmat davant les agressions 

exteriors. El 1578 una aliança entre otomans i tàrtars de Crimea habia envaït 

Azerbaidjan, forçant els safàvides a abandonar Tabriz que cauria el 1585, i per l’altra 

banda els uzbeks conquerien Khurasan el 1587. 

I no només això, l’excel·lent situació econòmica que habia deixat Tahmasp a la seva 

mort s’havia esvaït com a consequencia de la política de suborns que habia emprat 

Muhammad Shah per a conservar el tron, quedant les arques reials buides. 

Les prioritats d’Abbas eren: restablir l’ordre, reorganitzar l’exèrcit i reformar el sistema 

financer; en segon lloc prioritzava l’expulsió dels uzbeks de Khurasan i en tercer lloc 

recuperar el territori en mans dels otomans
22

.  

A fi de garantir el flanc occidental, signa un tractat de pau molt desigual amb els 

otomans (1590) pels qual els hi cedia Azerbaidjan, Qarabagh, Ganja, Qarajadagh i parts 

de Geòrgia, Luristan i Kurdistan, algunes de les províncies mes riques de l’estat 

safàvida. 

El govern del vakil Quli Khan no triga en motivar l’assalt del palau per part dels 

quizilbash opositors. Vençuts els opositors pel propi shah, no trigarà Abbas en tenir 

prou força com per autoanomenar-se vakil i fer assassinar l’antic titular. 

Paral·lelament mor Abd Allah II, cap dels uzbeks, desencadenant-se així una guerra 

civil que Abbas aprofita per a tornar a entrar al Khurasan. Els hi infringeix una greu 

                                                 
22

 Ídem. Pag.76 
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derrota a Rabat-i Pariyan (1598), recuperant la ciutat d’Herat i establint posteriorment 

una sèrie d’aliances amb caps locals uzbeks que li garantiran la seguretat del territori
23

. 

Poc desprès de l’expedició, trasllada la capital de Qazvin a Isfahan, localitzada en un 

punt més central del territori safàvida.  

 

Amb la seguretat del front oriental, el shah marxa d’Isfahan el 14 de setembre 

1603 amb missatges contradictoris destinats a confondre les guarnicions ocupants 

otomanes. Pren la ciutat de Tabriz pràcticament sense lluita, desprès captura 

Nakhchivan i s’atura a Erevan, la qual assetja amb dificultats a causa dels freds 

hivernals. 

Els otomans llancen un atac de diversió fallit sobre Bagdad. L’any següent el shah envia 

Allahverdi Khan contra els otomans refugiats a Van on hi obtindrà una gran victòria. 

Però la batalla decisiva es dona a Sufiyan, prop de Tabriz, el 6 de novembre de 1605. 

Abbas aconsegueix retornar als termes fixats al tractat d’Amasya de 1555, però els 

otomans trigaran a acceptar les noves condicions. 

El sultà Ahmad I accepta establir negociacions de pau i es revalida lo acordat a Amasya 

amb l’intercanvi d’algunes regions georgianes en mans perses per unes de Bagdad en 

mans otomanes. L’any 1616 el comandant otomà inicia un setge pel seu compte 

d’Erevan, davant la manca de resultats s’avé a re-negociar la pau i es retira amb 

l’exèrcit. L’ascens al tron del bel·ligerant sultà Mustafa força Abbas a iniciar una guerra 

preventiva, enviant el ghulam armeni Qarchaqay Khan a devastar les terres d’Erevan 

per a entorpir l’avenç dels otomans el 1623.  

Prenen Bagdad, destruint així la moral de les guarnicions otomanes a Mosul, Kirkuk i 

Shahrazur. El 1625 Hafiz Ahmad Pasha’s tracta de recuperar Bagdad i n’inicia un setge 

molt rigorós. El shah hi arriba el 7è mes de setge i aconsegueix fer passar provisions a 

l’interior de la ciutat, obligant als otomans a iniciar una devastadora retirada. 

 

A mesura que avança el regnat d’Abbas assistim a una progressiva pèrdua 

d’influència del sector quizilbash, no per una política pro-tadjik com la Mahd-i Ulya, 

sinó per l’inclusió en els cercles de poder del sector ghulam al qual em referiré més 

endavant. Un canvi de força que beneficiarà especialment al vazir, cap de la burocràcia i 

tradicionalment un tadjik. 

Els nous càrrecs de qullar-aqasi, comandant dels ghulams, i tufangchi-aqasi, comandant 

dels mosqueters, diversifiquen el control sobre les forces armades. El comandant 

d’artilleria segueix sense ser un dels principals, cosa que explicaria l’antipatia safàvida 

cap a aquestes armes. Abbas crea també el sardar-i lashkar, al servei del amir al-umara, 

suposa un triomf dels tadjiks i ghulams. L’últim nou càrrec es el ishik-aqasi-bashi, amb 

deures cerimonials i escassa influencia en els consells, normalment atorgat a un 

quizilbash
24

. 

Junt amb l’expansió del poder d’Abbas es constitueixen noves formes d’exercir el 

govern, amb una especial incidència sobre l’educació dels hereus.  

Tradicionalment els prínceps de la casa reial anaven a parar sota la protecció de 

quizilbash, se’ls entrenava en l’arc i en la munta i aprenien a administrar en les 

                                                 
23

 No només pretén garantir el control sobre el territori amb pactes amb els uzbeks, també busca el 

recolzament de la població de Khurasan, a la qual redueix les taxes a pagar en 20.000 tumans (Ídem. 

Pag.85). 

 
24

 Ídem. Pag.92. 
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províncies. La revolta d’un dels fills
25

 fa que Abbas canvií d’idea i confini els seus 

hereus a l’harem, envoltats de dones i d’una legió d’eunucs al seu servei.  

Abbas mor el 1629 a Mazandaran deixant el tron al seu net Safí. 

 

 

 

Les formes de poder safàvides: 
 

 

Identificació ideològica: 

 
En el moment d’assumir el poder a Tabriz el 1501, la dinastia safàvida 

construeix un discurs que legitima la seva posició al tron des de diverses perspectives, 

religioses i politiques. 

Aquests discursos tenien en comú l’importància cabdal de la necessària descendència 

per sang per a poder heretar el tron safàvida
26

, doncs més important que qualsevol 

privilegi donat per les autoritats mongols o timúrides era la seva ascendència. 

Per una banda el shah safàvida era el murshid-i kamil o director espiritual, un rang que 

la família habia adquirit pel matrimoni de Shaykh amb Bibi Fatima, filla de l’anterior 

cap de l’ordre Sufí. Un fet que apareix documentat a la primera genealogia d’Ibn 

Bazzaz el 1357, menys de 25 anys després de la mort del fundador de la Safaviyya. 

Posteriors genealogies oficials establiren que els safàvides descendien del setè Imam 

xiïta Musa al-Kazim, el qual descendia per la seva banda d’Ali, el primer Imam xiïta.  

Una relació familiar que no només enfonsava les seves arrels en els profetes 

musulmans, sinó que parava també atenció en els sassànides
27

, i que es consolidava 

quan Firuzhah rebé la província d’Ardabil pel fill de l’asceta Ibrahim. B.Adham, 

anomenat per la crònica rei de l’Iran. 

 

  Així el poder safàvida tenia 3 pilars que l’aguantaven: la teoria del dret diví 

heretada dels reis perses, la qual es fonamentava en que el rei posseïa hvarnah; 

khvarenah;farr (“gloria reial”); una teoria pre-islàmica que convertia al sobirà en zill 

allah fi’l-arzi (“ombra de deu a la terra”); finalment que el shah es considerava el 

representant a la terra del Mahdi (“escollit”) dotzè i últim imam del Ithna ‘Ashari  xiïta, 

desaparegut  el 873 i que haurà de tornar a la terra com a herald el dia del judici final
28

. 

D’entre les bases teòriques del poder del shah, fou el xiisme el que tingué major efecte 

propagandístic sobre la població i el que marcà un caràcter diferenciat respecte les altres 

dinasties veïnes, donant-hi una força i un discurs que no tenien
29

. El xiisme tingué un 

poder dinàmic i aglutinador de la població que es preveia sobreviure al shah Ismael. 

                                                 
25

 L’any 1614 Muhammad Baqir, el primogènit d’Abbas, es va veure implicat en un complot fallit 

d’elements circassians de la cort (Ídem. Pag.94). 

 
26

 Un principi recollit al pidar-farzandi que en els primers anys del regnat d´Ismael serà especialment 

conflictiu donat que Ibrahim, el seu germà restant i per tant hereu, es trobava en mans dels Aq Quyunlu 

(Ídem. Pag.25). 

 
27

 Segons aquesta versió, el fill més jove d’Ali hauria contret matrimoni amb la filla de l’últim monarca 

sassànida Yazdigird III (Ídem. Pag.27). 

 
28

 (Ídem. Pag.2) 
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Sabent de l’importància de mantenir la reputació familiar com a fonament del mateix 

poder, les tombes dels més il·lustres ascendents, com es el cas de Shaykh, seran 

reformades i millorades posteriorment. Uns santuaris familiars que les autoritats 

tractaran de popularitzar a fi de treure redit econòmic i polític. 

 

 Fora d’aquests fonaments del govern del shah, els regnats d´Ismael i Abbas 

foren molt diferents entre sí, en tant a la seva imatge publica. 

Tot i que els deixebles ja havien anomenat a Junayd com a Deu i al seu fill com a fill de 

Déu, es amb Ismael quan la propaganda el presenta com una apoteòsica encarnació 

divina amb el títol de vali Allah (“lloctinent d’Allah”)
30

. La desobediència al shah era 

considerada crim i pecat a l’hora. Però com he assenyalat anteriorment, el prestigi 

personal d´Ismael era fonamental i la derrota a Chaldiran ensorra aquesta aura 

d’invencibilitat. 

Per la seva banda, el shah Abbas no construeix el seu poder en base als èxits militars, 

principalment perquè el seu projecte ja no depenia només dels quizilbash. El 1601 

peregrina  d’Isfahan a Mashhad en 28 dies, desprès animarà tots els cortesans a seguir el 

seu exemple, tampoc oblida visitar el santuari familiar d’Ardabil donant a entendre amb 

aquest gest que seguia sent el murshid-i kamil. Conscient de l’importància de la religió 

en l’exercici del poder, Abbas beneficia els mujtahids (doctors en llei xiïta i teologia) 

traient poder al Sadr, però a l’hora treu prerrogatives als mujtahids quan insisteix en 

presentar-se com a representant a la terra del Mahdi
31

. 

 

 

 

El shah i la societat: 
 

La relació del shah amb la seva societat era molt paternalista, assumint aquest un 

paper que sovint s’immiscuía en el funcionament de les institucions de l’Estat. 

Tradicionalment s’ha assenyalat que el fet que el shah tingues un poder tan elevat 

actuava en benefici del poble i en detriment dels cortesans i senyors de la guerra, 

suposats intermediaris entre el shah i el poble
32

. La presencia activa del shah en la 

societat hauria estat fonamental per al bon desenvolupament de les tasques de govern, 

tot i que en molts casos les ordres del shah eren contraries a les de la seva 

administració
33

. I a diferencia d’altres monarquies, el shah era un personatge públic, 

dedicant 6 o 7 hores diàries a aquests afers
34

. 

                                                                                                                                               
29

 La caiguda del califat de Bagdad el 1258 habia debilitat molt el sunnisme, el referent del qual passà a 

ser Egipte. 

 
30

 Un mercader venecià contemporani als fets senyalava que la gent tenia mes en boca el nom d´Ismael 

que el de Deu (Ídem. Pag.24) 

 
31

 Ídem. Pag.93. 
 
32

 Ídem. Pag.33. 

 
33

 Un cas prou conegut es el del sergent britànic que treballava per al govern persa durant el regnat 

d’Abbas. Quan un oficial superior li retingué el sou va apel·lar directament al shah (Ídem. Pag.178). 

 
34

 Segons Malcolm, Abbas I visitava d’incògnit amb una certa freqüència cafeteries, teteries i bordells 

d’Isfahan (Ídem. Pag.179). 
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Però tot i el que pugui semblar, l’Estat no era impopular i quan no hi intervenia el shah 

actuaven amb una gran normalitat, tot i que els servents de l’Estat eren també 

anomenats els esclaus del shah, en un nivell de subordinació simbòlica aproximat al 

dels creients amb Allah. 

Encara que una sèrie de famílies, especialment les quizilbash, van conservar una posició 

de prestigi sota el govern del shah, l’Estat safàvida es movia segons uns criteris 

meritocràtics que buscaven evitar la consolidació d’aristocràcies
35

. La total dependència 

de l’autoritat del shah i el fet que qualsevol fill d’aquest pogués heretar dificultava 

enormement l’independència dels grups de pressió.  

Podríem aplicar en el cas safàvida les teories de Max Weber de les diferents formes de 

domini, es a dir: l’estamentaria-patrimonial i la carismàtica. Determinades ambdós per 

la relació de 3 factors: l’autòcrata, que en aquest cas seria el shah, el grup central elitista 

que inicialment correspondria als quizilbash i un àmbit més ampli de poder. El poder 

carismàtic que habia sostingut Ismael durant els primers anys de regnat era en essència 

una crisi de poder reial, doncs la sostenibilitat del model depenia de la capacitat del shah 

d’enviar els seus contra un objectiu exterior comú seguint una causa, reprimint 

qualsevol dissidència interior. L’ascens dels tadjik a la primera línia i l’aparició dels 

ghulam servirien al shah per a consolidar la seva posició hegemònica per sobre de les 

confrontacions entre els diferents grups, seguint un model polític estamentari-

patrimonial
36

. 

 

El contacte entre el poder del shah i el poble no només es manifestava en les 

intervencions personals del primer, també existien tot un seguit d’institucions locals de 

caràcter popular que hi negociaven. Els gremis de cada ciutat triaven un representant 

davant el shah que desprès ell reconeixia i nomenava. També triaven per consens el 

kadkhuda, oficial administrador de la llei comú, que als pobles exercia com a cap, però 

que a les ciutats grans es trobava sota el kalantar, l’encarregat del rei de vigilar les 

actuacions dels governadors. 

Els gremis d’artesans tenien una forta presència pública, així com els grups futuvva
37

. 

Un grup emergent fou els dels ulemes, els quals s’uniren amb famílies de mercaders a fi 

de donar un contingut més religiós als gremis, i que a la llarga incrementaren els 

territoris autònoms vaqf, sumant-hi els beneficis hereditaris en les taxes coneguts com 

suyurghals
38

. D’aquesta manera l’Estat comptava amb uns territoris autònoms que 

podien posar fre a les aspiracions territorials dels grups guerrers, legitimats a més per 

uns criteris religiosos que a la practica eren un dels pocs nexes d’unió del l’imperi 

safàvida. 

L’adopció del xiisme tingué l’efecte de crear un sentiment d’identitat nacional, vital per 

a sobreviure a l’enfrontament amb els otomans, la major potencia militar de l’Islam. Es 

va veure com indispensable l’uniformització de la doctrina xiïta, així que Ismael va fer 

portar doctors en jurisprudència islàmica de Síria. Reformula el càrrec de sadr (ja 

existent amb els timúrides) amb l’objectiu polític de controlar els religiosos, depenent la 

seva capacitat de jutjar les heretgies del poder reial. Al final del regnat d´Ismael, el sadr 

                                                 
35

 Muhammad ‘Ali Beg era de nen un humil pastor. Un fortuït episodi amb el shah Abbas li va permetre 

escalar a la posició de nazir, superintendent reial de botigues (Ídem. Pag.183). 
 
36

 Elias utilitza les mateixes teories de Weber en la monarquia absoluta de Lluís XIV (Elias Pag 165-66). 

 
37

 Compostos per dervichos i gent pobre amb una base moral i religiosa, subjectes a la guia espiritual del 

sufí shaykh i als manuals futuvvat-namas (Ídem. Pag.182). 

 
38

 Ídem. Pag.186. 
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va passar a controlar l’administració de les institucions religioses i a supervisar la 

propietat vaqf
39

.  

El sistema administratiu safàvida per una banda heretava la burocràcia medieval 

musulmana, per l’altra tenia el problema de com incloure dins l’estructura de poder 

l’ordre sufí que havia permès prendre el tron. Sabent que els elements sufís eren molt 

volàtils i corria el risc d’encendre noves revoltes, va enviar-los en expedicions fora de 

les seves fronteres. La derrota a Chaldiran qüestionà la figura de murshid-i kamil fins al 

punt de veure-la com una antigalla, sent per la seva banda el Khalifat al-khulafa un rang 

prestigiós. 

 

 

 

El conflicte tadjik-quizilbash i l’aparició de la tercera força:  
 

Aquest serà un element conflictiu en el si de la societat i el govern safàvida, la 

resolució del qual tindrà uns efectes molt positius per a l’Estat. 

D’una banda les forces tribals turques, conegudes com els quizilbash, havien estat 

indispensables per al shah Ismael a l’hora de prendre el poder i fins i tot en el moment 

de màxim apogeu del shah Abbas, la seva presència a l’exèrcit era majoritària. Per 

l’altra banda els tadjiks representaven la població nativa d’Iran, que havia regit els 

propis territoris i havia administrat en nom de tots els invasors que hi havien passat: 

àrabs, turcs, mongols i tàrtars. Eren coneguts popularment els quizilbash com “homes 

d’espasa” i els tadjiks com “homes de ploma”
40

 

Sabent del poder que tenien els quizilbash, ja des d´Ismael s’intenta una aproximació a 

la població tadjik. La derrota d’Husayn Beg Shamlu davant el kurds el 1507 es l’excusa 

per a cessar-lo del càrrec de vakil i posar en el seu lloc Amir Najm, un banquer de 

Rasht. Però els quizilbash no accepten el lideratge d’un tadjik i tot les represàlies del 

shah, hostilitzen els vakil d’origen tadjik fins al punt d’arribar a assassinar-ne. 

Amb la voluntat d’acabar amb el bel·licisme quizilbash, el shah Abbas impedirà que cap 

quizilbash ocupi un càrrec alt de l’administració (cedint-los uns de nous amb finalitats 

honorifiques) i tractarà de donar-los una educació més enllà del tradicional tir al arc que 

els apropés als tadjiks
41

. Però seria la “3 força” la que permetés assolir una pau entre els 

grups. 

 

L’origen d’aquesta 3a força es pot trobar en les campanyes de Tahmasp al 

Càucas de 1540 i 1533. Una sèrie de conflictes que el shah Tahmasp titllava de guerra 

santa contra els infidels cristians, però que realment tenien una voluntat expressa de 

saqueig i de recuperar la moral d’un exèrcit que encara tenia a sobre el fantasma de 

Chaldiran
42

. 

De la campanya de 1533-34 es faran uns 30.000 presoners caucàsics, la majoria dones i 

nens els quals es convertiren oficialment a l’Islam
43

, si bé se’ls hi va permetre conservar 

                                                 
39

 Ídem. Pag.30. 

 
40

 Ídem. Pag.31-32. 

 
41

 Ídem. Pag.185.   

 
42

 Ídem. Pag.65. 

 
43

 Tot i l’importància que tenia com a fet aglutinador per a la resta de la població, la conversió a l’Islam 

mai fou una prioritat del shah respecte a les poblacions caucàsiques. Abans de tot es pretenia  transformar 
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els seus costums. L’atracció d’aquestes poblacions no tan sols tingué mecanismes 

violents ja que alguns nobles georgians emigraren voluntàriament per a servir el shah 

Tahmasp, assumint alguns d’ells càrrecs com el de governador o lala. La integració en 

la cort safàvida anirà un pas més enllà quan aquestes comunitats tinguin representants 

en l’harem del shah com a concubines. 

Ja amb el shah Abbas (fill d’una cristiana) es culminarà el procés integrador del grup de 

georgians i circassians que seran coneguts popularment amb el nom de ghulams 

(“esclaus del shah”) i que prendran llocs de rellevància a l’administració de la casa reial 

i a l’exèrcit
44

. 

El major desafiament a l’autoritat del shah eren els llaços tribals, inherents en tots els 

quizilbash, de manera que Abbas donava el lideratge d’aquestes tribus a quizilbash 

forasters o als ghulams, debilitant així les xarxes internes de fidelitat. Imitant el model 

genísser dels otomans, Abbas constitueix un grup que només li es lleial a ell mateix. 

Quan la noblesa del regne de Kakheti es revolta contra el domini safàvida, el shah 

Abbas va promoure la noblesa de Kartli, rival tradicional de Kakheti, reconeixent-hi 

títols de reialesa i fent-los del ghulam. Després de l’expedició de càstig a Geòrgia, el 

shah recuperà la tradició de posar a prínceps georgians en posicions de responsabilitat 

local
45

. 

Així, la noblesa de Kartli veia recolzat el seu poder per la dinastia safàvida i al mateix 

temps li garantien al shah un grup de pressió important a la Cort amb un marcat caràcter 

estranger que l’allunyava de la noblesa quizilbash
46

. El casament l’any 1624 entre la 

neta del shah Abbas i el rei de Kartli Simó II implicarà l’extensió de la casa reial 

safàvida al Càucas on el rei georgià hi tenia la residencia reial. 

L’ascens dins de la nova aristocràcia ghulam depenia d’una sèrie de factors com els 

matrimonis i la conversió a l’Islam, que implicaven ja de per si una millora de l’estatus 

social. Un model de personatge que interessarà molt al shah Abbas es el d’Allahverdi 

Khan, el qual pertanyia a la baixa noblesa de Kartli i que gracies a l’intercessió del 

propi Abbas aconsegueix unir-se en matrimoni amb les grans famílies de Kartli, arribant 

l’any 1595 a ser l’home més poderós de l’Estat. 

 

 

 

Administració de l’imperi: 
 

Tradicionalment les províncies de l’imperi, anomenades divan o províncies 

estatals, eren gestionades per un quizilbash de confiança, el qual podia disposar de la 

seva riquesa a canvi de tenir sempre un exercit a disposició del shah, un model 

d’organització que era conegut com el mamalik o de províncies estatals. 

La necessitat d’una font de finançament regular per a la corona que li permetés assumir 

els costos d’un exèrcit permanent a la seves ordres van motivar la creació de les 

províncies reials. Aquestes eren administrades per un intendent de la Corona, 

normalment un ghulam. Les províncies reials eren impopulars, ja que el seu intendent 

només es preocupava per recaptar els diners que exigia la Corona, ja que s’hi jugava el 

càrrec, sense donar-li importància a la situació interna de la província. Conscient de la 

                                                                                                                                               
la noblesa local d’aquests territoris en una èlit a nivell estatal (Floor, W. Herzig, E. Iran and the world in 

the safavid age. I.B. Tauris. Londres. 2012. Pag.480). 

 
45

 Floor, W. Herzig, E. Iran and the world in the safavid age. I.B. Tauris. Londres. 2012. Pag. 480. 

 
46

 Ídem. Pag. 486. 
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menor aptitud d’aquest model per a la defensa militar, Abbas el limità a províncies que 

no estaven sota risc de guerra
47

. 

 

Una altra de les serioses reformes emprades pel shah Abbas fou l’esforç que 

dedicà per a que l’imperi safàvida millorés la seva situació econòmica de cara a 

l’exterior. Fins al moment havia projectat una imatge d’identitat cultural i política forta 

que s’havia vist traduïda en el fet que el persa era la llengua internacional de la política, 

així com l’art persa era dels més valorats. 

Part de l’èxit del producte persa en temps d’Abbas es devia al trasllat de milers 

d’artistes armenis des de Julfa (frontera Azerbaidjan) al nou barri d’Isfahan, Nova Julfa. 

La seva feina permet la consolidació i el prestigi internacional dels objectes de luxe 

safàvides
48

. 

No tenia el mateix pes econòmic que el seu veí otomà i sovint les línies comercials 

esquivaven el territori safàvida fent el trajecte per mar.  

Conscient de l’importància de la ruta de la seda, Abbas construí nombrosos 

caravanserais (edificis de posta per a les caravanes viatgeres) al llarg dels camins de 

l’imperi safàvida. Arran del trasllat de la capital a Isfahan el 1598 hi inverteix molts 

diners en embellir-la, així com la restauració del santuari de Mashhad que pretenia 

retenir les riqueses dels peregrins i evitar que anessin a altres ciutats sagrades xiïtes com 

Karbala i Nayaf
49

.  
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 Savory, R. Iran under the safavids. Cambridge University press. Cambridge. 1980. Pag.100. 

 
49

 Mehrad, N. Relaciones diplomáticas entre la Persia safávida y la España de Felipe III: el caso de la 

primera embajada. Librosdelacorte.es (núm.4). 2012. Pag 31. 
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Els Habsburg: 
 

 

Orígens dinastia:  

 
La monarquia hispànica dels Habsburg que prendria contacte amb l’imperi 

safàvida la segona meitat del segle XVI era resultat d’un complex fenomen que habia 

combinat diferents tradicions politiques europees i de la casualitat dinàstica. 

El nom d´Habsburg, identificat en el moment de la formació de la monarquia composta 

amb la figura de l’emperador, ja era abans de Carles V cap polític d’uns territoris 

autònoms molt diferenciats. 

Originaris del castell de d´Habsburg (Suïssa), construït el 1020, no es fins al 1090 que 

un dels seus membres, Otó, rep per primer cop el títol de comte d´Habsburg per haber 

participat com a vassall de l’emperador Enric V en una campanya contra el rei 

d’Hongria
50

. Al llarg del segle XII vincularen la seva sort a la dels Hohenstaufen, 

aprofitant la política activa d’aquests i l’extinció de molts llinatges per a reunir 

nombroses herències. 

Rodolf IV d´Habsburg es considerat el fundador de la dinastia imperial i de la “pietas 

austriaca” que caracteritzarà la casa d´Habsburg a través d’unes llegendes al voltant de 

la seva vida
51

. La mort de l’emperador Frederic II (1250) hauria donat lloc a un buit de 

poder de més d’un quart de segle que Rodolf (I de Germania), pràcticament un 

desconegut fora de Suàbia, hauria posat fi el 1273 tot i haber de renunciar a la política 

d’apropiacions territorials per a complaure els electors imperials. 

L’elecció de Rodolf molestà Ottokar II, rei de Bohèmia, el qual habia estat descartat per 

tenir massa poder, i que decidí enfrontar-s’hi amb desastroses conseqüències a la batalla 

de Durnkrut (1278). L’expansió del regne de Bohèmia quedà tallada i Rodolf aprofità 

l’oportunitat per a apropiar-se d’Àustria el 1282. 

Des d’aquell moment l’influència dels Habsburg fou vista com una amenaça pels 

electors tal i com havia passat amb Ottokar II van ser apartats de la corona imperial, no 

sense haber perdut abans a la batalla de Muhldorf (1322). Albert II, conegut com “el 

savi”, inicià una època més pacifica i resolgué el problema de la successió el 1355 

apostant pel principi de la primogenitura i declarant els seus fills corregents, així evitava 

el repartiment del patrimoni Habsburg. 

Rodolf IV, apartat de la corona imperial per la Butlla d’or del seu sogre Carles IV de 

Luxemburg el 1356, intentà consolidar l’autonomia austríaca en relació amb l’imperi, 

buscant aliances amb els Visconti italians i ampliant les llibertats municipals de les 

ciutats en detriment dels senyors.  

Extingida la casa de Luxemburg, el 1440 es elegit per una unanimitat el primogènit dels 

Habsburg, Frederic III
52

 amb la benedicció del papa Eugeni IV, afavorit en l’elecció per 

la seva aparent debilitat pels electors imperials.  

                                                 
 
50

 Bérenger, J. El imperio de los Habsburgo. 1273-1918 (tit.orig.: Histoire de l’empire des Habsbourg 

1273-1918). Editorial Crítica. Barcelona. 1993. Pag 20 
51

 Es diu que desprès de la seva elecció com a rei de romans (1273), ningú trobava el ceptre reial, així que 

Rodolf hauria aixecat els ulls i en veure el crucifix que penjava a la sala l’hauria pres i dit: “Heus aquí el 

signe de la nostra redempció, sigui aquest el nostre ceptre!” (Ídem. Pag 23) 

 
52

 Considerat el segon fundador de la dinastia imperial, a ell se li atribueix el famós lema en llatí 

“Austriae est imperare orbi universo” (Àustria regnarà sobre tot el món) (Ídem. Pag 87) 
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Les fronteres occidentals de l’imperi es veien amenaçades pel duc de Borgonya, Carles 

el Temerari, que havia arribat a acaronar l’idea d’esdevenir emperador. Malauradament 

pel Temerari, els suissos i el seu cosí el rei de França eren adversaris temibles dels seus 

projectes expansionistes, així que va haver de buscar una aliança amb Frederic III. 

L’any 1473 a Treveris es produïen les núpcies entre el fill de l’emperador, Maximilià, i 

la princesa Maria de Borgonya, un enllaç que tindria un efecte cabdal en el destí de la 

casa d´Habsburg, doncs el 1477 moria Carles de Borgonya davant els suissos donant a 

Maximilià l’oportunitat de construir la monarquia universal. Uns projectes que 

necessitarien reiteradament el suport financer de la casa Fugger, ja present en regnats 

anteriors i indispensables en temps de Carles V
53

. 

 

Sense el rival borgonyó, el regne de França assumia una posició hegemònica 

desprès d’un segle de decadència durant el qual potencies menors havien lluitat entre si 

pel control regional, incapaces d’anar més lluny pels seus limitats mitjans
54

. La pròpia 

legitimitat discutible de les noves famílies regnants (Castella, Navarra, Anglaterra, 

Borgonya) imposà un sistema d’autolegitimitat mitjançant el qual aquestes famílies es 

casaven entre elles restringint l’accés a les nobleses locals, a més de reforçar 

propagandísticament l’imatge del príncep capitalitzar-la  amb l’adscripció d’elements 

jurídics i religiosos. D’aquesta manera es reforçaven les tradicionals lligues entre els 

poders locals amenaçats per la potencia hegemònica. 

La unió dinàstica de Castella i Aragó el 1469 responia a les necessitats politiques que he 

al·ludit anteriorment, buscant consolidar l’statu quo a la península, reforçar el comerç 

tradicional i donar cobertura als territoris amenaçats pel Rei Cristianíssim
55

. El 

matrimoni entre Joana de Castella i Felip, el fill de l’emperador Maximilià i Maria de 

Borgonya hauria tingut com objectiu refermar l’aliança envers França, però la mort de 

la resta de fills dels Reis Catòlics i de la pròpia reina Isabel de Castella hauria alterat 

completament la situació. 

Des de l’inici de la Guerra de Granada que el poder dels Reis Catòlics s’havia 

fonamentat en l’acumulació d’autoritat mística i política que els hi donava un paper 

arbitral sobre les disputes nobiliàries. Amb la mort d’Isabel, la noblesa castellana passà 

a donar el seu suport a Felip de Borgonya (i I de Castella), sabent que un monarca 

absent els hi permetrà recuperar el seu antic poder
56

. 

Felip que havia estat el principal noble de França com a duc de Borgonya, amb 

l’incorporació dels territoris Trastamara esdevé el cap d’una coalició contra el regne del 

Rei Cristianíssim. Per la seva banda, Ferran el Catòlic contrau matrimoni amb Germana 

de Foix (1505), la neboda del rei de França, alterant un cop més l’equilibri de forces 

internacional. 

La mort de Felip de Borgonya (1506) suposa la tornada al poder dels antics partidaris 

dels Reis Catòlics en la persona de l’arquebisbe de Toledo, Cisneros, que afavorirà la 

petita noblesa i patriciat urbà en detriment de les grans famílies castellanes. 

Quan el primogènit de Felip i Joana, Carles, té prou edat es revifen els conflictes 

cortesans, i aquest cop, fidel als costums de la família Habsburg, l’emperador Maximilià 

s’assegura que el seu net sigui receptor de totes les herències. 
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Carles V i les lluites patrimonials: 

 
L’emperador Carles V neix a la ciutat de Gant el 1500, on rebrà una educació 

erasmista que el vincularà amb els principis de tota una generació de prínceps 

renaixentistes identificats amb els principis d’un rei-cavaller
57

. 

Els interessos patrimonials de Carles eren grans i molt dispersos, amenaçats a més per la 

potencia hegemònica del continent, la qual sovint condicionà les politiques de Carles. 

L’herència borgonyona era la que més valorava Carles, en tant que era la més rica i amb 

la qual la casa d’Habsburg s’identificava simbòlicament. El desastre de Nancy el 1477 

havia debilitat l’autoritat reial davant els súbdits borgonyons, però fou l’herència més 

senzilla de Carles ja que aleshores França lluitava les guerres italianes i l’aliança amb 

Anglaterra li donava unes garanties. 

D’altra banda, el territori “natural” dels Habsburg, Àustria, era el menys extens i 

significatiu de la monarquia. El major perill provenia d’Hongria, regne que es trobava 

sota pressió turca i que acabaria vinculat amb el territori austríac pels matrimonis dels 

Habsburg amb les Jagellón, implicant l’emperador en un nou escenari conflictiu. 

Paral·lelament es produïen conflictes en els diferents territoris de la monarquia, atiats 

pel fet que tinguessin un rei absent, el conflicte enfrontava a sectors antagònics de la 

societat mentre la monarquia feia el paper d’espectador. A Castella, la revolta de les 

Comunidades suposa una guerra civil a cada ciutat entre l’oligarquia urbana i els grups 

ascendents. El vencedor de la lluita esdevenia el representant del poder reial i s’ajustava 

a aquest en un marc més estable, mentre al vençut se li atorgaven promeses de perdó a fi 

que l’oposició caigués tan ràpid com habia estat el seu ascens
58

. La natura d’aquesta 

monarquia implicava un respecte cap a l’elit local ja que l’acumulació de territoris per 

via hereditària no suposava necessariament l’establiment d’una monarquia composta. Es 

veia com antinatural l’acumulació de territoris autònoms en un sol cap doncs cada un 

d’ells fundava una relació particular del sobirà amb la seva població construïda sobre el 

contacte directe. Un príncep absent semblava una invitació al col·lapse polític i 

enfonsament del regim.
59

 

 

Preocupat pels interessos patrimonials castellans, Carles deixa Borgonya i 

s’estableix una llarga temporada a Castella (1522-29) amb l’objectiu de restaurar els 

llaços afectius amb el territori  i recompensar els seus nous aliats, que havien represaliat 

la revolta de les Comunidades, definint així la posició social d’aquests com legitima i 

tradicional
60

. El seu matrimoni amb Isabel de Portugal seria una forma de guanyar-se les 

simpaties de l’èlit local, interessada en estendre la seva influencia al regne veí. 

A mitjans de la dècada de 1540 es produeix un canvi de tendència en les relacions entre 

emperador i territori a causa de l’augment de la fiscalitat necessària per a complir amb 

els compromisos politics, els quals sovint eren com a reacció a una agressió exterior. 
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La necessitat continua de crèdit impulsà l’emperador a dur una política viatgera pels 

seus territoris, buscant-lo en aquells que no estiguessin involucrats en conflictes bèl·lics. 

Reforça la seva vinculació amb els territoris deixant com a governadors a membres de la 

família reial
61

. Sovint el malestar arriba per part d’elits locals que no es veuen prou 

beneficiades de la seva vinculació amb la monarquia
62

. El fet que les guerres amb 

França es traslladessin d’escenari al sud dels Països baixos feu que les seves èlits 

aspiressin a nous privilegis dins l’àmbit reial, en no satisfer-se es produïren revoltes 

com la de Gant el 1538. 

L’imperi de Carles era conegut per l’ambigu terme de Monarquia universal cristiana, i 

com ja havien fet abans Carles VIII de França i Ferran el Catòlic, pretengué reactivar 

l’ideal de croada com a mostra de la seva hegemonia política i com a instrument 

legitimador. La coronació imperial pel Papa a Bolònia (1530) esdevé el punt culminant 

en la carrera per la preeminència política. 

 

Tot i els seus èxits, l’emperador Carles tingué greus dificultats a l’hora de 

defensar el seu territori patrimonial, donats els rivals que tingué a nivell internacional. 

L’invasió de Francesc I de França del Milanesat (1521) fa esclatar la primera d’una 

sèrie de guerres que esgotaran tots 2 bàndols i que tindran una especial incidència a 

Itàlia. La periodicitat de les guerres amb França van exhaurir els fons econòmics de la 

monarquia, la qual tingué a la vegada molts altres fronts que requerien d’efectius 

militars. 

L’aliança tàctica del rei de França amb el turc perjudicà l’imatge del rei Cristianíssim, 

que des de San Lluís ostentava de facto l’imatge de cap de la Cristiandat, i que trigaran 

més d’un segle en recuperar
63

. 

Quan l’emperador Carles allibera Viena el 1532 del seu setge per part dels turcs, esdevé 

el primer líder europeu capaç d’enfrontar-se als otomans i no perdre el regne, assumint 

la posició de portaestendard de la cristiandat. Desprès buscarà expulsar el corsari 

Barbarroja dels estats satèl·lits del nord d’Àfrica, vencent el 1535 a Tunis. Aquesta 

victòria no tindrà major transcendència ja que l’acció corsària es trasllada a l’Alger. La 

lluita per l’hegemonia naval no aconsegueix garantir la seguretat de les costes i 

l’expedició el 1541 sobre l’Alger acabà en fracàs, si bé té l’efecte de frenar els avenços 

de Solimà a Hongria. 

 

Bona part de les dificultats de l’emperador venien pel debilitament que havia 

patit la cadena de lleialtats amb la societat arrel de la Reforma luterana, que l’obligava o 

bé a obrir un front de guerra contra els prínceps protestants o bé a transigir les seves 

demandes més d’un cop, soscavant el seu ideal d’Universitas Christiana i de dignitat 

imperial
64

. L’edicte de Worms (1521) havia prohibit la lectura de les obres de Luter, 

però aquest comptava amb aliats poderosos com el príncep elector de Saxonia que li va 
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donar refugi. Desprès de ser coronat emperador, Carles va convocar la dieta d´Augsburg 

(1530) amb l’objectiu de calmar les tensions amb el protestantisme, i aquests li 

presentaren l’anomenada Confessió d´Augsburg, la primera exposició oficial dels 

principis del més tard conegut com luteranisme. 

Els prínceps alemanys protestants formen la Lliga d’Esmalcalda amb l’objectiu de 

defensar la seva opció religiosa al territori i lluitar contra l’emperador, el qual tenia 

aleshores un front obert amb França. Carles els infringeix una derrota a Muhlberg 

(1547), però no es capaç d’aprofitar la situació i es veu obligat a arribar a més acords. 

La resolució de les tensions entre luterans i catòlics no es va assolir fins a la dieta 

d’Augsburg (1555) en la qual l’emperador Carles, recentment abdicat, deixà al seu 

germà la feina de reconèixer l’autoritat religiosa de cada príncep sobre el seu territori. 

Carles es reclogué al monestir extremeny de Yuste el 1557 on morí l’any següent. 

 

 

 

Felip II i la defensa de la religió: 

 
Nascut el 1529 a Valladolid del matrimoni de l’emperador Carles i Isabel de 

Portugal, Felip participà de ben jove en els projectes politics del seu pare, com a duc de 

Milà (1540) i rei consort d’Anglaterra (1554) pel seu matrimoni amb Maria Tudor. 

L’any 1555 l’emperador Carles abdicava del títol imperial a Brussel·les. El següent 

emperador seria l’oncle de Felip, Ferran, qui pel seu matrimoni amb Anna Jagellón i el 

títol d’arxiduc d’Àustria era el noble més poderós de la regió. A fi d’evitar un conflicte 

familiar, Carles cedeix el títol imperial al seu germà a canvi de que feus imperials com 

els Països Baixos i l’Italia meridional passin a control del seu fill. 

En el seu “Testament polític”, Carles recomanava a Felip la col·laboració amb el seu 

tiet, essencial per a mantenir segures les comunicacions entre els territoris europeus. 3 

anys més tard es produiran els primers conflictes familiars quan Ferran nomeni el seu 

propi fill Maximilià a com a vicari imperial d’Itàlia, títol que havia de rebre Felip. Tot i 

això, Maximilià reconeixerà en Felip el principal membre de la dinastia
65

. 

 

El regnat de Felip a Castella s’inicia el 1556 en plena guerra amb França per les 

possessions italianes, iniciada pel rei Enric II el 1551. La batalla de San Quintin (1557) i 

de Gravelines (1558) força els francesos a acceptar el tractat de Cateau-cambresis 

(1559) amb el qual renunciaven per sempre als territoris italians. Poc desprès del tractat 

de pau, Enric II moria accidentalment en un torneig, desencadenant a França les guerres 

de Religió que haurien de fer-la desaparèixer com a rival geopolític de la monarquia 

durant dècades. Un conflicte llarg del qual Felip II no es podrà desentendre per por a 

l’efecte contagi
66

. Econòmicament, però, la situació no era senzilla, i el 1557 Felip II 

declarava per primera vegada l’Hisenda Reial en Bancarrota, un fet que suposaria 

préstecs amb condicions més exigents i problemes a fires com la de Medina del Campo. 

S’iniciava així l’hegemonia de la monarquia hispànica, de l’associació de poders 

regionals havia passat a un cos jerarquitzat amb la capital a Madrid (1561). A diferència 

de la política reactiva del seu pare, Felip II seguí unes línies estratègiques al llarg del 
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seu regnat que prioritzaven la Península Ibèrica (com es demostrà amb la crisi 

successòria de Portugal) a costa d’altres fronts com els Països Baixos. En segon terme 

anava la defensa de l’església catòlica contra enemics interns i externs, desbarata 

negociacions favorables a una treva amb els turcs i posa la defensa del Mediterrani per 

sobre de la resta d’obligacions
67

 . 

Fracassada l’idea tradicional d’imperi, la monarquia de Felip passa a definir-se com a 

defensora de la fe, assolint el lideratge confessional catòlic
68

. El fet que el monarca 

deixi de gravitar al voltant d’Itàlia i els Països Baixos per a fer-ho a Castella s’explica 

per la major dependència cap a aquest regne que, des de la dècada de 1540 rebia de 

forma estable metalls preciosos d’Amèrica donant opció al rei a no dur la política 

viatgera del seu pare ni a fer tantes concessions a les èlits dels diferents territoris
69

 
70

. 

D’aquesta manera els principals càrrecs de l’administració reial passen a mans de 

castellans mentre que els territoris menys contributius o menys vinculats amb les xarxes 

d’influència reial queden relegats a càrrecs subalterns
71

. 

 

 Un dels grans èxits d’aquesta monarquia fou la coronació de Felip II com a rei 

de Portugal el 1580, aprofitant la mort sense descendència del rei Sebastià I 2 anys 

abans i els ingents recursos de la monarquia. La falta de competidors internacionals 

habia permès a la monarquia hispànica duplicar el seu imperi colonial i mantenir una 

flota competitiva a l’Atlàntic.  

La monarquia buscarà a Itàlia mantenir una estreta relació amb les dinasties locals, fent-

hi honors i convidant els seus membres a la Cort, a fi de conservar una “pax hispànica” 

per mitjans pacífics
72

, doncs el control de la península italiana era fonamental per a fer 

front a les amenaces otomanes que es faran sentir al llarg de tot el regnat de Felip II. La 

pèrdua de Trípoli (1551) i Bugia (1555) habia suposat un cop molt dur per a la 

monarquia catòlica, la qual tenia greus dificultats per a mantenir la posició al 

mediterrani central. L’ús de la religió com a causa de guerra fou útil, però encara 

trigaria anys en donar els resultats esperats
73

.  

El 1565 els turcs assetjaven infructuosament l’illa de Malta i el 1568 esclatava la 

rebel·lió morisca de les Alpujarras, aixecant totes les alarmes de la monarquia davant la 

previsió d’una invasió otomana de la mateixa península hispànica. Reprimida la revolta 

de les Alpujarras el 1571, la monarquia forma juntament amb el Papa i els principals 

estats italians una Lliga Santa contra el turc. Derroten a les forces navals turques a la 
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batalla de Lepant, però la ràpida recuperació dels otomans i l’abandó de la Lliga per part 

de Venècia impedeixen un aprofitament de la victòria. 

La monarquia hispànica signa amb el turc una treva el 1578, preocupats per altres 

conflictes, tot i que de totes maneres Felip II seguirà buscant maneres d’enfrontar-s’hi a 

través d’aliances amb perses i balcànics
74

. 

 

 Un conflicte que capficarà la monarquia hispànica durant dècades és el dels 

Països Baixos, que tingué un origen polític i que fou justificat en termes religiosos per 

ambdues parts. A més, els assalts de tropes professionals (conegudes des de 1534 com a 

Terços) a les ciutats dels Països Baixos
75

 perjudicaven encara més la imatge política 

d’una monarquia ja de per si malmesa per les intromissions de la inquisició. Després de 

la vertiginosa carrera naval contra els turcs que havia vist el seu moment culminant el 

1570, la rebel·lió de les Províncies Unides tindria un efecte decisiu en l’Atlàntic, amb la 

pèrdua de l’hegemonia el 1580 i el domini holandès el 1610
76

. La segona bancarrota de 

l’Hisenda Reial (1575) hi tindrà molt a veure. 

Ni la repressió del duc d’Alba ni les solucions pactades de Lluís de Requesens 

aconsegueixen frenar els ànims de revolta de les Províncies Unides, les quals faran 

l’acta d’abjuració de Felip II el 1581. Isabel I d’Anglaterra donarà suport als rebels i 

l’emperador Maximilià II mantindrà una posició de neutralitat. Però la monarquia de 

Felip II es negarà a tallar llaços amb els Països Baixos tot i les dificultats per motius 

estratègics, donat que des d’allà es mantenia subjecte el regne de França
77

. 

L’intent de derrocar la reina Isabel I amb l’enviament d’una Gran Armada el 1588 acaba 

en fracàs, impedint una vegada més que Felip II assumís una posició indiscutible a 

Europa. 

Paral·lelament es produïen a França les guerres de Religió en les quals Felip II participà 

ajudant a un bàndol o altre (sense importar la confessió religiosa) i mantenint el regne 

veí en una posició que els hi impedia participar en els afers europeus. El 1590 participa 

directament a les guerres de Religió enviant un gran exercit amb la intenció de 

proclamar com a reina a Isabel Clara Eugènia, la seva filla amb Isabel de Valois. Els 

Estats Generals denegaren el 1593 la seva candidatura i la conversió d’Enric IV al 

catolicisme posà fi a aquest període turbulent. La tercera bancarrota (1596-97) enfonsa 

encara més la situació econòmica de la monarquia, forçant Felip ha acceptar amb la Pau 

de Vervins (1598) els termes de la Pau de Cateau-cambresis. 

Mor aquell mateix any al monestir de l’Escorial. 

 

 

 

Felip III i la política de Reputació: 

 
En morir Felip II, conegut per ser un infatigable treballador, el regne passava a 

mans del seu fill Felip el qual havia estat sempre apartat de les funcions de govern. 
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En aquest marc el duc de Lerma va començar a governar en nom del rei com el seu 

“Privado”, arribant el 1612 a tenir la facultat d’utilitzar el segell reial. La seva privanza, 

era el triomf dels grups cortesans castellans i valencians
78

. 

El mateix Lerma organitzà les núpcies de Felip III el 1599 amb Margarita d’Àustria, 

apostant per l’aliança amb els Habsburg enfront d’un enemic, els Borbó de França, cada 

cop més poderós. Per influència de Lerma la Cort es va traslladar a Valladolid (1601) 

prop dels dominis del duc, per a retornar a Madrid el 1606. 

En la seva caiguda en desgracia el 1618 hi tindrà molt a veure el seu fill, el duc 

d’Uceda, que esdevindrà el següent Valido, continuant amb aquesta forma de govern 

privat. 

 

Pressionat per l’amenaça d’enemics exteriors (França, imperi otomà) Felip III 

decidí el 1609 expulsar dels seus regnes a la població morisca que, en casos com el de 

Valencia, tingué uns efectes dramàtics en l’agricultura. D’aquesta manera, tot i això, la 

monarquia obtenia un triomf de cara a certs sectors de la societat, hostils a la política 

que duia a terme. 

I es que la difícil situació econòmica que habia heretat Felip III l’obligà a signar treves 

amb els enemics de la monarquia. Als Països Baixos, Felip II havia llegat el territori a la 

seva filla Isabel Clara Eugènia i a l’arxiduc Albert, amb la condició de que si morien 

sense hereus, el territori tornaria  a mans de  la monarquia hispànica. El reconeixement 

de les Províncies Unides el 1609 arran de la treva dels 12 anys permeté l’expansió 

d’aquests a les Indies orientals. En arribar al tron angles Jaume I d’Escòcia milloren les 

relacions d’aquest regne amb la monarquia hispànica, signant-se en conseqüència la Pau 

de Londres (1604). 

La política de defensa de la fe perd molta força amb Felip III, sent el principi de 

legitimació per la militància confessional difícil de sostenir estant el regne en pau amb 

els turcs i que pactava amb els calvinistes holandesos
79

. 

Per a mantenir les contribucions econòmiques dels territoris es començà a parlar de la 

defensa de la “Reputación” de la monarquia, l’hegemonia de la qual depenia de la seva 

integritat territorial. La tornada de veterans de Flandes en el marc de la treva dels 12 

anys crea a la península un estat d’opinió partidari d’una política de prestigi actiu, es a 

dir, més agressiva. 

Tot i aquestes tensions internes, el regnat de Felip III es va veure inicialment molt 

afavorit pels problemes dels seus enemics exteriors. A França la mort del rei Enric IV 

(1610) habia aixecat un debat intern entre els partidaris de reconstruir l’eix catòlic amb 

la monarquia i els partidaris de defensar els interessos geopolítics del regne, mentre als 

Balcans els turcs lluitaven una estèril guerra que els hi impedia emprendre accions 

majors a la Mediterrània.  

L’apropament a l’imperi significà tot una política ambiciosa que passava per obrir una 

nova connexió mitjançant la Valtelina que havia de connectar el Milanesat amb els 

Països Baixos, davant la qual la república de Venècia i el ducat de Saboya s’oposen pel 

poder que tenia la monarquia a la península italiana. 

En produir-se la Defenestració de Praga (1618) els partidaris de la política de Lerma 

perden davant de les tesis intervencionistes de Baltasar de Zúñiga. Davant de la petició 

d’ajuda de l’emperador Ferran II, Felip III accedeix a ficar-se en la guerra, tenint les 
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tropes hispàniques un paper clau en la batalla de la Muntanya blanca (1620) contra els 

rebels txecs.  

Felip III morí de forma prematura el 1621 de camí a Portugal a causa d’unes febres, fou 

enterrat a l’Escorial com el seu pare. 

 

 

 

El paper polític de la monarquia: 
 
 

Identificació ideològica: 
 

Els Habsburg van esdevenir una gran corporació de govern internacional amb 

una mitologia pròpia i un fort sentit de destí
80

. 

La monarquia mantingué sempre el record de la gloria borgonyona, identificant-se la 

dinastia amb els seus símbols (toisó d’or, creu de Sant Andreu o l’escarapel·la 

vermella)
81

. D’altra banda, com a monarques, les seves responsabilitats estaven 

relativament ben definides en els àmbits de la justícia i la guerra, sent la justícia una 

forma d’autoritat personal que mostrava la subordinació d’aquells que hi intercedien, i 

el triomf en la guerra com un senyal del propi valor del monarca
82

 

  

El mite original dels Habsburg (datat cap al 1340) parlava d’un Rodolf I que 

durant una cavalcada amb els seus seguidors es troba un sacerdot que duia el viàtic, la 

sagrada comunió que s’administra als moribunds. Rodolf desmunta immediatament i 

ofereix el seu cavall al sacerdot “en un acte de reverència per amor a Déu”. Al segle 

XVI aquesta historia s’interpretava com la revelació d’una promesa d’imperi mundial 

concedida als Habsburg. Igual que eren protectors de l’eucaristia, el cos de Crist, se’ls 

hi donava la custodia temporal d’un altre cos, l’església universal
83

. 

Carles I fou sovint representat com a descendent d’Eneas, hereu de l’imperi romà i 

contrapart secular de l’Església. Una relació amb el poder espiritual que volgueren 

representar-se fluides, fent-se gran publicitat de l’ideal monàstic dels Habsburg amb el 

retir de l’emperador Carles al monestir de Yuste
84

. Però a diferència dels seus hereus, 

les guerres de Carles estigueren només justificades per sòlids arguments dinàstics, 

donada la seva preocupació per la justícia d’una causa
85
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Un tret que caracteritzava les monarquies europees d’aquell moment era el 

providencialisme, una visió que el propi Felip compartia. Abans de prendre una decisió 

acostumava a consultar a comissions de teòlegs famosos per la seva suposada capacitat 

d’interpretar la voluntat divina
86

.  

Felip II utilitzava la religió com a l’element vertebrador de la monarquia hispànica, 

presentant-se com a hereu d’una línia sense interrupció des del primer rei visigot 

convertit al cristianisme, Recared (587), a l’expulsió de moros i jueus pels Reis 

Catòlics. En la dècada de 1580 es multipliquen profecies i moviments mil·lenaristes, 

que el partit castellà construïa per enfortir la monarquia i legitimar-la
87

. 

D’aquesta manera el monarca seguia un imperialisme messiànic que el duia a abandonar 

qualsevol tipus de precaució en les seves accions per la creença que comptava amb el 

recolzament de Deu, sent el fracàs atribuït a una senyal de falta de fe per part seva
88

. La 

coincidència de la victòria a Lepant amb el naixement del seu fill Felip donarà encara 

més força a l’idealisme messiànic
89

. 

 

 Des del començament del regnat de Felip III, la casa d´Habsburg reforça les 

seves senyes d’identitat com a defensora de la fe catòlica
90

. En obres de pensadors, entre 

ells diversos arbitristes, recurrentment s’identificava Espanya amb un “nou poble 

escollit” per Déu amb una missió providencial, per altre banda s’assenyalava la 

monarquia de Felip III com la culminació de la grandesa hispànica
91

. 

Però a principis del segle XVII, la política es vista com la ciència de conservació de 

l’Estat, en la qual politics i cortesans pretenien suplir la falta d’experiència amb 

exemples d’història política de l’antiguitat, i en la qual el rei passa definitivament a 

convertir-se en un signe humà i visible de l’Estat racional amb justificacions 

religioses
92

. Es generalitza l’idea que la fortuna no es l’únic àrbitre dels assumptes 

humans i que pot ser vençuda per l’art de governar, desvinculant la política de la moral i 

dividint aquesta entre pública i privada
93

. 
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Monarquia i societat: 
 

El rei com a persona física i referent polític, assumia la plena legitimitat de 

l’ordre polític confessional, i al mateix temps l’autoritat legitima dels poders territorials. 

Per a garantir la justícia reial, el monarca havia de mantenir o aixecar una força militar 

capaç de dissuadir els seus enemics, la capacitat de la qual depenia dels poders 

territorials
94

. A mesura que les guerres s’allarguen i es produeixen en indrets llunyans, 

es constituiran exercits amb un fort esperit de cos, els Terços, l’ús dels quals es 

generalitzarà arreu d’Europa. 

Revoltes internes com la de les Alpujarras haurien contribuït a reforçar la solidaritat de 

la població catòlica majoritària envers de la minoria morisca, actuant un cop més la 

religió com a element aglutinador de la societat amb el rei. 

La pròpia natura de la monarquia s’assentava en la funció mística del monarca, el qual 

devia vetllar per l’honor de l’Església i el seu correcte funcionament. Així com la 

Corona justificava les seves accions mitjançant teòlegs i juristes, la propaganda assumia 

com a natural que l’estabilitat depenia de l’homogeneïtat confessional entre rei i 

súbdits
95

. 

La tensió mística de la guerra contra l’infidel era recordada contínuament amb la 

predicació de la butlla per croada, peticions d’almoina per a redimir captius i la 

celebració del martiri de catòlics a Anglaterra, nord d’Àfrica o el Japó
96

. 

L’extinció de la casa d’Avis i l’acceptació del protestantisme a molts territoris, deixaren 

a la monarquia un mercat matrimonial molt reduït, quedant els primogènits limitats a les 

cases reials de França i a la branca austríaca dels Habsburg mentre els menors es 

limitaven al ducat de Baviera i Saboya. Aquest fet contribuí encara més a identificar el 

destí de la monarquia amb el del catolicisme. Quan major era la repressió sobre els 

catòlics, més era apreciada la monarquia hispànica com un aliat natural i possible refugi. 

En fase agressiva la diplomàcia hispànica donaria suport a moviments conspiratoris, o 

bé conformaria un partit filohispànic en altres Corts a fi de reorientar la seva política
97

. 

 

 La monarquia també projectava la seva influencia sobre els territoris mitjançant 

un sistema polisinodal que havia d’imposar-se a les relacions personals directes. 

Concejos com el de Portugal i el de Borgonya esdevenien els vigires de la jurisdicció 

del rei
98

. Per una banda hi havia els consells d’àmbit territorial amb autonomia 

administrativa, i per l’altra a Castella es constitueixen consells temàtics amb cada una 

de les funcions regies: Croada, Guerra, Hisenda i Ordres. El Concejo de l’Inquisició
99

 

(1483) tenia capacitat d’intervenir a tots els regnes peninsulars, exceptuant Portugal. 
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Però tot i la creació d’aquests organismes, l’accés directe a membres de la família reial 

continuarà tenint una importància cabdal, especialment amb l’establiment de la cort a 

Madrid (1561) i l’evolució del model borgonyó. 

Donat que el rei no podia incrementar els seus ingressos de forma arbitral, calia que 

convoqués Corts que ho concedissin, i a canvi d’aquestes disposicions la Corona 

atorgava gràcies, premis i mercès. La negociació resultava fonamental per a les bones 

relacions del monarca amb els seus Estats, però sovint la convocatòria de Corts 

resultava una feina molt feixuga, a més d’incòmode.  

El virrei de cada territori exercia com a alter ego l’autoritat reial, tenint a Nàpols i els 

Països Baixos els seus propis Concejos, però entre 1567-79 les dificultats pràctiques per 

a fer efectiva la seva autoritat fa que els secretaris prenguin una posició privilegiada 

com a intermediaris entre la Corona i els Concejos
100

. 

En aquest marc, els secretaris personals o “favoritos” gaudiran d’una gran influència a 

causa del seu contacte directe amb el rei.  

 

La forma d’articular el govern als diferents regnes només era possible mitjançant 

les xarxes clientelars
101

. Amb l’assentament definitiu de la Cort a Madrid, l’èlit 

castellana assolí una posició preeminent a la Casa del Rei i des de la segona meitat del 

XVI les famílies nobiliàries dels territoris perifèrics se sentiren atretes per les 

castellanes, les quals tenia l’hegemonia. 

A Castella el concepte de noble estava vinculat a la reialesa en una relació simbiòtica de 

mútua dependència en la qual la noblesa participava del poder, en capitanies generals, 

ambaixades i virregnats, en representació del rei el qual els tractava tots amb la formula 

protocol·lària de “cosí”
102

. 

A tot arreu (amb l’excepció dels Països Baixos) la gran noblesa deixa de qüestionar 

l’autoritat regia per a inserir-se en l’administració reial sempre i quan la projecció del 

rei sobre la població no amenacés el poder que tenia aquesta noblesa sobre les 

institucions locals. 

El domini de la monarquia s’articulava a través de les negociacions amb institucions 

com els ajuntaments, els quals s’encarregaven de mobilitzar les tropes, cobrar impostos 

i gestionar el bé comú, doncs eren la referència bàsica de la població local
103

. Des de 

Carles I que aquests municipis eren controlats per una èlit urbana en detriment dels 

gremis. 

 

 Quan la monarquia tenia necessitat de millorar les relacions amb algun grup 

social, sovint el dignificava fent-lo més exclusiu; es a dir, hi imposava criteris de neteja 

de sang, de noblesa, d’antecedents laborals o bé limitant el nombre d’insaculats.  
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La importància de les dignificacions rau en el fet que es considerava que l’herència 

sanguínia transmetia predisposicions, un noble estava més predisposat a un càrrec 

elevat, l’emotivitat de les dones les feia mes susceptibles a l’influencia del Maligne, i el 

fet de descendir d’un agermanat era motiu de desconfiança
104

. En un marc en el qual es 

donava una gran importància a la neteja de sang i en el qual la dignitat d’una corporació 

(gremi, confraria) depenia de les restriccions al seu accés, la falsificació de genealogia 

donava oportunitat a grups ascendents de procedència dubtosa unir-se a l’èlit social 

arruïnada i donar-li permanència
105

. La tendència a l’aristocratització de les famílies 

ascendents feu que deixessin sectors dinàmics (comerç, finances i manufactures) per a 

constituir “mayorazgos”, comprar deute públic (“juros” i renta) i bens immobles a ciutat 

i camp, doncs una bona família habia d’invertir en imatge i reforçar la posició social. 

Però les dinàmiques de competència social imposaven que si una família obtenia 

l’hidalguia
106

, la resta de llinatges poderosos havien de fer el mateix per a mantenir 

l’equilibri social. En el cas de l’alta noblesa, la seva fortuna depengué cada cop més del 

favor regi, distingides les grans cases castellanes (Mendoza, Guzman, o Alvarez de 

Toledo) de la massa nobiliària pels títols de “Grande de España” donats per Carles I. 

 

De totes maneres les xarxes clientelars no eren solides arreu dels territoris de la 

monarquia, i mentre en alguns indrets les disputes de la noblesa es resolien 

judicialment, en altres el bandolerisme actuava com a instrument de regulació política i 

social. Les comunitats marginals amb una forta identitat també vivien conflictes interns 

entre famílies per la posició de delegat d’aquesta comunitat davant la monarquia
107

. 

El baix clergat era sovint un mitjà de promoció de les classes baixes, un fet que no 

sorprèn tenint present que aquest clergat acostumava a encapçalar les revoltes populars. 

No es tractava doncs d’una societat en calma. Per una banda les actuacions continues 

del Sant Ofici, que des de 1570 actua amb l’idea de corregir els costums i l’ideal 

popular per adaptar-lo a l’ortodòxia, dona a la societat un caràcter autorepressiu, 

comptant a més amb un exercici públic de la justícia amb funcions pedagògiques 

(“sambenitos” i càstigs corporals). Per l’altra, aquesta mateixa societat estava 

extremadament armada amb una voluntat de resoldre violentament les tensions socials 

sense que l’autoritat hi intervingués
108

. 
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Els contactes Habsburg-safàvides: 
 

 

Coneixement mutu: 
 

 

L’arribada dels portuguesos al golf pèrsic no suposà per als europeus la 

descoberta de cap regne desconegut, més aviat contribuí a donar forma a un territori que 

fins al moment existia envoltat de llegendes. 

Podem situar l’origen de les relacions d’Europa amb el món persa a l’Antiguitat, abans i 

tot de les Guerres Mèdiques que enfrontaren Atenes amb l’imperi Aquemènida al segle 

IV A.C. Unes relacions que perviuen al llarg dels segles donat que l’Iran era punt de pas 

obligatori de la ruta de la seda. 

Tradicionalment des d’occident se situava el Regne del Preste Joan en aquella zona i si 

bé era una apreciació errònia, es cert que l’Iran vivien nombroses comunitats cristianes 

de tradicions molt diferents
109

.  

Els contactes diplomàtics entre Habsburg i safàvides generaran a la península ibèrica tot 

una sèrie de textos referents al mon persa
110

. Sovint l’origen d’aquesta propaganda tenia 

origen en la mateixa Cort (“Historia de la guerra entre turcos y persianos” estava 

dedicada al secretari Juan de Idiázquez), alimentant l’interès per enviar més ambaixades 

al shah. L’any 1618 es lloava públicament a Madrid l’actuació persa en relació a la 

guerra amb el turc
111

. 

Per la banda persa es tenia també poca informació i sovint aquesta era fragmentada. La 

primera crònica persa on apareixen els conceptes “Farang” i “Farangestan” per a referir-

se als estats europeus es la de Hasan Rumlu, que menciona el nom de San Sebastin (don 

Sebastià) i diu d’ell que es rei dels “farangi” (francs) amb presencia a Ormuz
112

. Amb el 

shah Abbas els contactes amb Europa augmentaran i a la vegada la informació que es té 

dels regnes “farangi”. L’historiador Eskandar Bayg Monshi considera el Papa el rei més 

gran de Farangestan i de la seva superioritat vers els altres regnes cristians, els quals 

tindrien les seves famílies reials i serien: Namse (Àustria), Faranse (França), Volandis 

(Holanda) i Englis (Anglaterra) entre altres
113

. 

De totes maneres Europa mai serà per als viatges perses més que un destí minoritari, 

anant aquests preferentment a Siam i a l’Índia
114

. 
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 Anteriorment a les expedicions de Don Sebastià i a l’adveniment de la dinastia 

safàvida ja s’havien produït breus intercanvis diplomàtics entre els dos distants 

territoris, sovint per la mateixa raó que mouria un shah Abbas a buscar una aliança amb 

un rei Felip, complicar les coses a l’enemic comú. Els Quyunlu, en plena disputa amb 

els otomans, havien tractat d’establir una xarxa d’aliances amb Venècia, Gènova i fins i 

tot Polònia
115

.  

 

 

 

Primers contactes (1507-1565) 
 

L’any 1507 es presenten els portuguesos a la illeta de Gerun i exigien al sultà un 

tribut de 15.000 serafins i el permís per a construir-hi un fort. Era la primera part d’un 

ambiciós pla dissenyat per Alfonso de Albuquerque, l’objectiu del qual era 

monopolitzar el comerç mitjançant la nova ruta del Canal de la Buena Esperanza. Però 

l’èxit total del pla depenia del tancament simultani del Mar Roig, objectiu que no van 

arribar a assolir tot i les ocupacions d’Aden, Socotra i incursions com la que el 1541 va 

arribar a Suez. Així, bona part del comerç va seguir en mans dels turcs, senyors 

d’Egipte des del 1517
116

. 

A l’ocupació d’Ormuz hagués calgut sumar-hi la de Basora, punt de transit obligat per 

les caravanes que haguessin d’arribar a Alep des de Bagdad, el 1529 Nuño de Cuña la 

prenia però el 1547 aquesta quedava fermament en mans otomanes. 

La falta de fusta a Basora forçà un reconeixement mutu i a l’establiment de mercaders 

arreu
117

. 

 

Tot i les precàries condicions d’habitabilitat d’Ormuz
118

, aquest s’havia convertit 

en un centre administratiu i empori comercial. Els portuguesos estaven interessats en 

tenir-hi una guarnició que protegís la factoria comercial, així que van respectar la 

sobirania del rei d’Ormuz i els seus drets successoris, tot i que sota la vigilància del 

capità de la fortalesa. Es substitueix l’impost de 1515 per un molt més productiu el 1543 

sobre les rendes de l’alfandega, i a canvi els portuguesos es feien càrrec dels deutes i 

costos de l’administració del rei ormuzí Sargolxa
119

. 

Goa quedava massa lluny per donar-los suport i Mascate no tenia prou força. Quedaven 

garantides relacions de bon veïnatge amb Bandel, pel temor d’aquests als turcs, i a la 

carència persa d’una flota de guerra. 

La distancia que separava Ormuz de Goa i Goa de Lisboa impedia que les ordres del 

virrei i les del rei es complissin en el seu degut moment així com els informes que 

aquests rebien. Les comunicacions amb la península s’efectuaven o be vorejant la costa 
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africana, bé fent el camí de Moscòvia, o bé per la via de Bagdad a través del desert fins 

arribar a Alep en el Mediterrani
120

.  

 

Ismael protesta davant la conquesta d’Ormuz pels portuguesos, exigint el tribut 

per a si, però la derrota recent de Chaldiran i l’absència d’una armada obliguen el shah a 

acceptar l’ocupació com un fet consumat. Més tard, els portuguesos s’alien amb els 

safàvides per a recuperar l’illa de Bahrein, en mans de la dinastia àrab Jabrid, i ajudar-lo 

contra la revolta baluchi de Makran. Però a l’hora de prendre Bahrein el 1515, els 

portuguesos decidiran mantenir-la sota el seu control
121

.  

Una segona ambaixada portuguesa el 1523 serà ben rebuda pel shah Ismael, en un 

moment de fragilitat safàvida i irrupció naval otomana. 

El 1523 Ismael envia una carta en llatí a Carles I astorat davant la divisió interna de la 

cristiandat i que junts podrien vèncer els turcs. L’emperador Carles respon el 1529 en 

termes amistosos a la sug·gerència d´Ismael (ignorant que el shah havia mort 5 anys 

abans)
122

. 

Al final de la sexta dècada del XVI, l’emperador Maximilià II sota pressió turca, 

decideix enviar una ambaixada al shah Tahmasp oferint-li amistat i aliança, conscient 

que l’èxit del sultà es la seva habilitat per firmes paus per separat, comunicat el projecte 

a Felip II, aquest decideix actuar de comú acord. Don Sebastià també seria informat del 

projecte ja que els ambaixadors esperarien al seu regne fins a l’arribada del salconduit. 

El primer ambaixador, el baró de Dietrichstein entregaria el missatge i una quantitat de 

2.000 ducats amb regals per als principals ministres del shah. En cas de no estar el shah 

preparat per a fer la guerra obertament, se li demanava que l’inquietés “haziendo o 

exerciendo de nueuo gente de guerra, y embiándola hazia las fronteras del turco, o 

leuantando algún motín, tumulto y alboroto sedicioso”. Signades les cartes al març de 

1556, ben aviat se’n penedeix l’emperador i demana que s’enredereixi l’ambaixada a fi 

d’esperar a conèixer les condicions de pau del sultà
123

.  

No serien els únics en tractar amb el shah Tahmasp, el 1561 el shah rebia en audiència 

Anthony Jenkinson, qui portava cartes de la reina Elisabet i d’Ivan el terrible, l’objectiu 

de la qual era obrir rutes per a les empreses comercials que arribessin a Xina des del 

nord amb la connivència de Moscòvia
124

. 

 

 

 

Desprès de Lepant (1566-1592) 
 

El projecte comú de Pèrsia i la Cristiandat queda paralitzat durant anys a causa 

de les negociacions de l’emperador Maximilià II amb el turc. La victòria de la Lliga 

Santa a Lepant motiva el rei de Portugal a escriure al shah i suggerir-li un atac conjunt 
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sobre els otomans
125

. Tots els confederats s’adrecen al rei Sebastià per a que faci arribar 

les seves cartes al shah, tenint les del Papa Pius V (1566-72) un interès particular. 

Pius V s’inclinava pels plans estratègics del jesuïta Francesc de Borja d’unir a la 

cristiandat i els perses en una croada
126

. Pius V instava al shah Tahmasp a envair els 

turcs i recuperar els territoris perduts pels seus avantpassats de Síria i Mesopotamia 

(ignorava que les pèrdues les havia patit el propi Tahmasp), mentre des dels regnes 

europeus es llançarien tota una sèrie d’atacs contra els interessos otomans. Francesc de 

Borgia comptava amb que el rei Sebastià atacaria els turcs des del mar Roig, Pèrsia i 

Etiòpia amb una armada de 40000 portuguesos i el recolzament d’abissinis, àrabs i 

egipcis, mentre l’emperador i el rei de Polònia atacarien des d’Hongria. L’ambiciós pla 

del jesuïta s’ensorra quan Portugal desvia la flota a fi de castigar els calvinistes que amb 

70 naus havien atacat el Brasil
127

. Joan d’Àustria, integrant de la Santa Lliga, buscaria el 

suport dels cristians de Rodes, els grecs del Braç del Maina, i probablement també al 

duc de Moscòvia i les províncies de cristians del Mar Negre
128

. 

L’ambaixada no obtindrà resposta per part del shah Tahmasp. Possiblement un raó fou 

l’arrogant ingenuïtat que el rei Sebastià expressà a la seva carta en titular-se com a rei 

de Pèrsia
129

. 

L’optimisme que havia caracteritzat els anys de la Santa Lliga s’esvaeix quan el 1573 

Venècia signa la pau per separat amb el turc i les galeres otomanes devasten les costes 

del sud d’Itàlia, Sicília i conquereixen Tunis (1574). Però la idea de refer la Santa Lliga 

es una obsessió recurrent del Papa i de la casa d´Habsburg. 

Gregori XIII (1572-85) segueix enviant informadors a Egipte i Constantinoble
130

, confia 

en suplir l’absència veneciana de la Lliga incloent-hi la resta de prínceps italians, 

l’emperador, el gran duc de Moscòvia, el rei de Polònia i el shah de Pèrsia. Un primer 

pas per a tirar endavant la Lliga seria que Felip II iniciés la guerra contra el turc, així 

que envia a la península al cardenal Marcantonio Colonna
131

, però es inútil, el 1579 un 

emissari del shah arriba a Portugal demanant ajut (el sultà Murat III llença un atac 

directe el 1577) i tampoc en fa cas el Rei Catòlic, necessitat d’una pau amb el turc per a 

poder encarregar-se dels seus enemics europeus
132

. 
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El virrei de Portugal reconeixeria el 1601 que Felip II sempre hauria volgut una 

aliança estable amb Pèrsia contra el turc, com les que estava treballant als Balcans, al 

nord d’Africa i a l’Europa oriental, finançant o enviant ambaixadors
133

.  

El rei prudent sol·licità el 22 de desembre de 1566 a don Alonso de Tovar, ambaixador 

a Portugal, un informe sobre la manera d’anar a Pèrsia, les ambaixades que enviaven els 

reis de Portugal, el tractament que es donava al shah i els regals que més agradaven als 

perses. La resposta li arriba el 7 de gener de 1567: El rei de Portugal es comunicava 

amb el de Persia per mitjà del virrei de Goa i el capità d’Ormuz, les naos sortien de 

Portugal cap a Goa un cop a l’any (15 de març a la primera setmana d’abril), dos cops a 

l’any les que anaven de Goa a Ormuz (del 10 de novembre a finals de desembre, i finals 

de març). A l’hivern s’arribava a Ormuz vorejant la costa India i a la primavera pel cap 

Rosalgate amb una duració aproximada de 30 o 40 dies. Des d’Ormuz a la cort persa es 

trigava un mes. Els correus eren indis que deixaven a la família al càrrec del capità 

d’Ormuz amb una assignació de 2.000 o 3.000 ducats. La llengua amb la qual 

s’expressava el rei de Portugal era el persa, prou coneguda a Ormuz i Goa, dirigint-se al 

shah com a “Alteza” i al mateix temps era convenient escriure i fer regals als grans 

personatges de la Cort, sent apreciades: “armas doradas y armas blancas (...) más 

hermosas que recias y espadas y rodelas, escarlatas muy ricas, damascos rojos y 

terciopelos rojos y verdes y rasos rojos (...), porque los de acá son mejores y huelgan 

con ellos; tapizería muy rica; piezas de plata dorada que sean grandes y algunas cosas 

de la India que se pueden allá comprar como paños de la India, menjuí, palo de 

águila.” 

El cost total dels presents seria 10.000 ducats. Era convenient que anessin 2 

ambaixadors pels rigors del temps de Pèrsia. Aconsellava que embarquessin en 

caravel·les i galions que no fessin escala, d’aquesta manera es podia arribar a Ormuz en 

4 mesos
134

. 

 

 En annexar Portugal a la Corona, Felip II respectà, per les Capitulacions de 

Tomar (1582), el fet que les possessions d’ultramar portugueses romanguessin sota el 

control d’aquests i que qualsevol innovació legislativa o administrativa hauria de passar 

per les corts portugueses o el Consell de Portugal
135

. Així la monarquia de Felip II 

accedia paral·lelament a una font d’oportunitats i de problemes. 

Dins la política de contenció sobre l’imperi otomà, l’aliança amb Pèrsia permetia atacar 

el turc pel flanc oriental i guardar les possessions portugueses a l’Índic, amenaçades per 

anglesos i holandesos. 

Quan Francisco de Mascareñas fou enviat com a nou virrei a l’Índia el 1581, tenia 

instruccions de contactar amb el shah Khudabanda
136

. A través de l’agustinià frai Simón 

de Morais el 1583, Felip II sap de la situació política a Pèrsia i d’accions contra el turc 

que satisfarien al shah com ara un atac a l’estret de la Meca per on passava el comerç 
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d’espècies i fusta amb la qual construïen les galeres. Simón de Morais romangué una 

temporada a Pèrsia en missió evangelitzadora fins que el 1585 Tahmasp l’envia de 

tornada a Espanya a causa del recel del clero musulmà
137

. En el viatge de tornada, el 

vaixell on anava Morais naufragà i les gestions quedaren novament paralitzades. 

A fi de millorar les comunicacions amb Pèrsia, Felip II confia als venecians el 

desplaçament de correus
138

. La decisió no acaba de convèncer doncs eren habituals les 

queixes de la lentitud dels agents venecians en fer arribar les cartes i sovint aquestes 

eren obertes per turcs o àrabs niquelucs. A més, la Corona de Portugal recelava de la 

importància que adquiria el consolat de Venècia en els assumptes d’Ormuz i les Indies 

Orientals i van exigir tenir-hi allà el seu propi consol
139

.  

 

L’any 1588 es presenta molt favorable per al Papa Sixt V (1585-90) que rep una 

carta d’un espia dins l’exèrcit otomà en la qual deixava clar que es trobava el sultà en 

una situació molt delicada. L’ocupació d’amplis territoris a Pèrsia havia suposat als 

otomans uns costos desmesurats, els quals a més ja no podien comptar amb l’ajut dels 

tàrtars tot i les seves ofertes de guerra amb el ducat de Moscòvia. L’espia senyalava que 

els otomans temien una entesa de georgians i moscovites i per aquest motiu buscaven 

signar la pau amb els safàvides
140

. 

La diplomàcia pontifícia es mobilitza de ple i aquell mateix any li arriba a Felip II la 

invitació del duc de Moscòvia d’afegir-se a una lliga contra el turc en la qual 

participarien el rei de França i el shah de Pèrsia. La reacció del monarca Habsburg es 

limita a un consell: els membres de la lliga farien bé d’excloure a França i haurien de 

vigilar la divulgació que fan del seu projecte pel risc que el sultà se n’assabentes
141

.  

De totes maneres Felip II reitera al shah l’oferta d’amistat a través del virrei de Nàpols, 

Iñigo de Lopez de Mendoza i de l’armeni Joan Baptista
142

. 

 

 

 

Els inicis d’una estratègia comú? (1593-1601) 

 
El Papa Climent VIII (1592-1605) reprendrà l’idea d’una acció mancomunada 

contra el turc, commocionat per la situació dels georgians sota domini otomà
143

 i 

conscient dels símptomes de decadència que presentava l’imperi turc. 

El Papa seguia les conversacions de la monarquia hispànica amb els safàvides i veia 

fonamental per l’èxit del nou projecte de lliga comptar amb el suport de les missions 
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religioses al territori, pretenent assentar definitivament una missió catòlica dirigida pels 

jesuïtes
144

. Però Felip II habia enviat al territori agustinians (cap a l’any 1600 eren 200 

homes), els quals veien amb molt mals ulls la ingerència jesuítica a Pèrsia
145

. En 

aquestes ambaixades sempre hi seran presents religiosos, però els conflictes entre les 

diferents ordres complicaran qualsevol projecte
146

. 

Els intents de contacte es reinicien el 1594-96 en el context de la guerra d’Hongria, amb 

l’objectiu de distreure els turcs del seu atac i als perses de les seves pretensions sobre el 

golf pèrsic i la factoria d’Ormuz
147

.  

 

 Curiosament, els responsables de portar les negociacions entre el shah safàvida i 

el rei Habsburg al punt més àlgid no eren naturals de cap dels dos regnes i ni tan sols 

havien rebut l’encàrrec de cap dels sobirans. 

Anthony i Robert Sherley eren uns germans anglesos de confessió anglicana amb una 

carrera de pirata al darrere que van veure els guanys personals que els hi aportaria 

impulsar una iniciativa com la d’unir les forces de la monarquia hispànica i safàvida 

contra el turc. De camí a Isfahan troben a l’agustinià portuguès frai Nicolas de Melo, 

que no dubta en ajudar-los a fer-se passar per ambaixadors del rei Felip, pels guanys que 

creu aportarà aquest engany a la causa cristiana
148

. 

Dignataris d’origen georgià com Allah-verdi Khan o Tahmasp Quli Beg eren favorables 

a declarar la guerra al turc, mentre altres com Bustam Aga i Courtchy Bassa s’hi 

oposaven, doncs creien que els hi seria molt més senzill i productiu sotmetre l’estat tap 

de Lar, aliat amb els portuguesos. L’arribada del general genísser Mahomet Aga, exigint 

la devolució de Khorasan i dels exiliats turcs a Pèrsia decantaria l’opinió d’Abbas en 

favor de la guerra
149

. 

El shah Abbas nomenà cap de la delegació a occident al noble Husein Ali Beg, i hi 

envià també uns altres 4 nobles perses i al propi Anthony Sherley
150

. Abbas no escolta 

el consell d’Anthony d’enviar com cap de delegació un noble de major categoria, però 

si accedeix a seguir la ruta marcada per l’anglès, que arribaria a Europa des de Tartaria i 

Moscòvia amb cartes per al duc de Moscòvia, al rei de Polònia, emperador d’Alemanya, 

reina d’Anglaterra, rei d’Escòcia, rei de França, senyoria de Venècia, el rei d’Espanya i 

el Papa
151

. 
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Les ofertes d’Abbas es poden resumir en els següents punts: la seva amistat a tots els 

prínceps cristians pel seu odi comú amb el turc, posar-se en peu de guerra sempre i quan 

aquesta no recaigui per complet a les seves esquenes, la supressió de tot comerç que 

afavorís les finances i recursos militars del turc, coalició dels prínceps cristians dirimint 

les diferències internes, un termini fix per a les operacions, per la seva banda 

mobilitzaria  60.000 mosqueters i uns altres tants genets, rebutjar la guerra defensiva, 

ofensiva des de diferents llocs, no només d’Hongria, enviament d’ambaixadors 

plenipotenciaris de l’Imperi i dels prínceps confederats, pacte de no prendre cap 

resolució sense el consentiment de la majoria de confederats, establiment a Pèrsia 

d’ambaixades permanents dels sobirans d’Occident, compromís de no retirar-se de la 

guerra sense el consentiment general, fer paus i treves conjuntament. A canvi de tot això 

el shah oferia llibertat als cristians de moviment i estància pel seu regne amb privilegis 

comercials amplíssims, garanties per a l’exercici públic i privat de la seva religió, la 

imposició del catolicisme a tots els cristians de Pèrsia i l’observança del pacte pels seus 

successors
152

. 

 

Uruch Beg, un dels 4 nobles perses presents en l’ambaixada i futur autor de las 

“Relaciones” escriu que la sortida s’efectua el 9 de juliol de 1599, si be sembla que 

Anthony Sherley i frai Nicolas de Melo haurien sortit amb un mes d’antelació
153

. 

L’ambaixada de Husein Ali Beg i Anthony Sherley tingué uns problemes interns que 

l’acompanyarien la resta de la missió quan, arran de les baralles entre els dos homes per 

veure qui era l’ambaixador principal, Ali reclamà a Sherley els cofres amb els regals del 

shah que havien de portar-se a Roma i que pel que sembla Sherley havia venut a 

Moscòvia
154

. 

La noticia dels motius de l’ambaixada arriba abans a la Cort de Felip que la pròpia 

delegació a l’imperi. Nicolas de Melo escriu a la Cort un missatge en el qual posa en 

qüestió les avantatges que ofereix el shah, el qual oferia llibertat de comerç a tots els 

prínceps cristians col·ligats contra el turc, cosa que permetria a regnes enemics de la 

corona accedir als mercats d’orient llunyà a través del mar Caspi
155

. 

El duc de Sessa, present a Roma per a rebre l’ambaixada del shah, rep instruccions de la 

Corona per a excusar la vinguda d’aquests a la Cort en cas que l’Imperi i el Papa 

desestimessin les ofertes de l’ambaixada
156

, però l’emperador respon favorablement a 

les condicions del shah i envia per la seva part una ambaixada de resposta
157

. 

 

Mentre l’ambaixada esta recorrent Europa, el shah Abbas comença a dubtar de 

l’èxit de la mateixa a causa de la falta de noticies i envia Asad Beg d’incògnit a Venècia 

per investigar, però es reconegut per Diego de Miranda, amb el qual habia coincidit a 

Ormuz, i en un sopar Asad Beg exposa les simpaties pro-cristianes d’Abbas
158

 i una 
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possible conversió del shah al cristianisme
159

. En saber de la suposada disposició 

d’Abbas pel cristianisme, Climent VIII els hi escrivia el 24 de febrer de 1601 unes 

lletres al shah i a la seva esposa cristiana en els quals es comprometia a enviar 

predicadors a Pèrsia i a perseverar en l’idea de la coalició cristiana contra el turc
160

. El 

25 d’abril del mateix any rep el Papa en audiència als ambaixadors oficials
161

.  

Aleshores l’ambaixada s’escindeix, se’n va Sherley per la seva banda i 3 perses del 

seguici romanen a Roma per abraçar el cristianisme. Renunciant a complir els altres 

objectius del viatge, fa Husain Ali Beg camí cap la Cort de Felip III. El 15 de juliol es 

rebut a Barcelona pel duc de Feria i un més després fa entrega de la carta d’Abbas al rei 

Felip III a la seva Cort de Valladolid
162

. 

El Concejo de Estado estudia favorablement el 7 de setembre de 1601 el memorial de 

l’ambaixador i accedeix a enviar una ambaixada de resposta amb 2 persones, 1 seglar i 1 

religiós. Per la seva part Felip respon favorablement a les paraules de l’ambaixador
163

, 

accedeix a la repartició de terres en mans del turc i mana al capità d’Ormuz que 

mantingui bones relacions amb els súbdits del shah
164

. Don Cristóbal de Moura no es 

mostrarà tan optimista amb el tracte, adverteix que les possessions de Felip properes a 

Pèrsia (Ormuz i Lara) ja paguen paries al shah i per tant la seva situació no perilla. El 

problema seria que el Mogol declares la guerra al shah pel regne de Sinde, movent els 

regnes vassalls mogols de Bengala i Cambodja atacar les possessions hispàniques a 

l’índia. Recomana l’enviament d’ambaixadors experimentats al territori
165

. 

 

 

 

Problemes entre els aliats (1602-1612) 

 
La bona voluntat transmesa pels sobirans amb els recents contactes no hauria de 

trigar en deteriorar-se davant la coincidència d’una sèrie de factors: 
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Bahrein 

 
L’any 1602 Allah-verdi Khan rebia ordres del shah d’atacar el regne dels Lara, 

estat coixí entre l’imperi safàvida i Ormuz, amb el pretext que en aquell regne es robava 

a les caravanes perses que travessaven el seu territori. Poc després els soldats del Khan 

conquerien l’illa de Bahrein gracies a la traïció que fan des de dins als portuguesos
166

. 

Furiosos davant la conquesta del shah i el temor a que l’imperi safàvida s’imposi als 

turcs fins al punt de conquerir els ports de Síria i Xipre
167

, donen recolzament a una 

sublevació dels Lara (sotmesa en menys de 20 dies) i el shah respon tancant les rutes 

comercials amb Ormuz fins que el rei de l’illa no el reconegui com el seu sobirà
168

. 

En aquest punt de crispació arriba Husain Ali Beg a Goa, que envia una carta 

tranquil·litzadora a Felip III el 24 de desembre de 1602 en la qual li assegura que posarà 

remei a la situació a causa de l’amistat entre els dos sobirans
169

. Una comissió de 3 

agustinians es enviada des de Goa a la Cort del shah amb l’objectiu de recordar al shah 

el compromís mutu de fer la guerra al turc
170

. 

Però ni el capità d’Ormuz ni Allah-verdi Khan estan disposats a renunciar al control de 

Bahrein. Envia el capità una flota amb ordres de recuperar l’illa, a la qual cosa respon el 

ghulam enviant el seu lloctinent Adam Soltá amb una força de 5.000 a 6.000 homes per 

a posar setge a la fortalesa de Comorán a fi d’obligar els portuguesos a dividir les forces 

i forçar-los a acceptar la nova situació
171

. 

 

 Paral·lelament el shah Abbas es troba al Khorasan lluitant contra els uzbeks, així 

que en aquella direcció que va la comissió d’agustinians. Passen per Shiras on son 

rebuts amb grans honors per Eman Qoli Khan, fill d’Allah-verdi. De nou en el camí es 

troben amb Allah-verdi, qui no es tan generós com el seu fill, doncs ha rebut d’Abbas el 

govern del regne dels Lara i per al seu fill el govern de Bahrein, suposa que la comissió 

anirà a protestar davant el shah i els hi treu els guies i els camells
172

. Tot i això arribaran 

a temps a entrevistar-se amb el shah, el qual ordena Allah-verdi que abandoni el setge 

de Comoran i es retiri als seus dominis, mentre els agustinians convencen el capità 

d’Ormuz de retirar-se de Bahrein. El shah Abbas es nega a deslliurar-se de Bahrein i 

envia una ambaixada composada pels agustinians i un quizilbash dit Ali-verdi Beg amb 

l’objectiu d’explicar al rei Felip les raons que legitimen el domini persa sobre l’illa, 

informar de l’inici de les hostilitats amb el turc i a permetre el lliure comerç amb 

Ormuz
173

. Uns dels comissionats, Antonio de Gouvea, quan arriba a Ormuz se li 

demana que torni cap a Shiras per assegurar-se que Allah-verdi retorni les terres del 
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Mogostán i que denegui l’entrada als seus ports de vaixells holandesos, els quals 

comencen a rondar per la zona
174

.  

 
Luis Pereira de Lacerda es nomenat ambaixador el 1602

175
, però en no arribar a 

temps als vaixells d’aquell any enredereix un any el viatge. No surt d’Ormuz fins el 22 

d’abril de 1604 i quan arriba a Isfahan, el shah ha anat a lluitar contra els turcs a 

Erzerum
176

. La delegació troba el shah el 10 d’octubre al camp de batalla, així que opta 

per retirar-se a Qasvin on arriben el 30 de novembre. Durant mesos, el shah es nega a 

fer cap mena de concessió respecte a la sobirania de Bahrein però a la vegada manté el 

compromís de fer la guerra als otomans en no signar el conveni de pau que porta el 

general turc Djighale-Zade
177

. 

Lacerda i l’ambaixador Pakize Iman Qoli Beg arriben a Goa el 28 de desembre de 1605 

portant una carta d’Abbas en la qual lloava Lacerda i enumerava les seves victòries 

recents sobre el turc sense fer cap menció a Bahrein. Felip III arribarà a la conclusió que 

el seu ambaixador no havia fet be la seva feina i que el regal proposat pel virrei no habia 

estat afortunat i que calia remeiar-ho
178

. 

 
Missions religioses 

 

 

 Bona part de les negociacions amb el shah aniran de la mà de les missions 

religioses, les quals estaran molt motivades amb la perspectiva de convertir el shah 

Abbas al cristianisme, un fet del qual el sobirà safàvida se n’aprofitarà a fi de donar més 

interès a la seva causa. 

Antonio de Gouvea explica que, havent el shah conquerit Khorasan als uzbeks, li va 

explicar que tant el duc de Moscòvia com l’emperador Rodolf s’han aixecat contra el 

turc i que no trigarien a sumar-se els altres prínceps cristians, entre ells Felip III, el mes 

temut pel turc. Complagut amb les paraules del frare, li assegura que la seva intenció es 

declarar la guerra al turc com abans millor i l’impressiona amb el seu coneixement del 

cristianisme
179

. 

 

Però tot i ser útils per a la comunicació entre els dos sobirans, sovint les ordres 

religioses donaren una pèssima visió al shah a causa de les seves discòrdies. 

L’entusiasme que habia demostrat l’ambaixador Francisco de Costa per les campanyes 
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contento y la alegría en todos los que estábamos en la tienda que realmente parecía que comenzáramos a 

gozar las primicias de lo que pretendíamos en Persia” (Ídem. Pag.262). 
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militars d’Abbas mogueren el Papa a reemplaçar-lo el 1601 per una missió de 

carmelites castellans que no agradarà gens els agustins portuguesos
180

. Unes diferències 

entre les ordres de les quals el shah se n’assabentarà. 

A la Cort de Valladolid els preferits eren els jesuïtes, però l’arquebisbe de Goa, Alejo de 

Meneses, era agustinià i només promovia gent de la seva ordre. El 1602 formaven el 

primer convent catòlic de Pèrsia, esdevenint una mena d’ambaixada a Isfahan i el 1607 

per ordres del rei 2 agustinians assitien el shah en els seus viatges Antonio de Gouvea i 

Guillermo de San Agustín, als quals s’uniria desprès Melchor de los Angeles, amb 

l’objectiu de convèncer al shah de continuar la guerra. Paral·lelament, Climent VIII opta 

per deixar de confiar en els portuguesos i encarrega una nova missió als pares carmelites 

descalços. Comissionats el 1603 els italians Juan de la Asunción i Pablo de Jesús María, 

i 3 espanyols: Juan de San Elíseo, Vicente de San Francisco i el sergent major de 

Flandes Francisco Riodolid de Peralta
181

. 

En tornar el 1608 a Roma, Pablo de Jesus Maria aconsellava a Felip III que poses 

d’ambaixador permanent algú que no fos portuguès, ja que els agustins destorbaven les 

missions i que un castellà faria moltes més conversions
182

. 

 

 Succeïa a Pèrsia que la conversió del shah no era l’únic al·licient dels 

missioners. Els armenis eren la minoria cristiana més nombrosa i des de principis 

d’aquest segle eren forçats a emigrar des del Càucas al nou barri d’Isfahan de Nova 

Julfa. El shah permeté el contacte amb els missioners catòlics amb l’idea que així els 

armenis no dependrien del patriarcat de Constantinoble (ignorant que aquests tenien el 

seu propi patriarcat). La divisió física de la comunitat armènia porta al cisma, per una 

banda el patriarca David IV a Nova Julfa i per l’altra Melchisedec a Ectmiazin. El 

cismàtic David fa acte d’obediència al papa Pau V a Isfahan (1607) davant els agustins, 

però la cerimònia no arriba a ser confirmada pel shah
183

. Li ha arribat a Abbas la noticia 

que l’emperador ha signat amb el turc la pau de Zsitvatorok (1607), i sabent de la poca 

disposició de Felip III a iniciar la guerra amb el turc es planteja l’expulsió dels 

religiosos i la conquesta d’Ormuz
184

. 

 
Les propostes de Sherley 

 
Els interessos divergents de les dues parts amenaçaven amb posar en perill 

l’aliança contra els otomans, si be cap dels dos tenia intenció en trencar les relacions pel 

moment. Un dels majors inconvenients eren les distancies, i des de diferents sectors al 

servei de la monarquia hispànica es van presentar propostes. 

El comte de Benavente amb el carmelita frai Pablo Simón de Jesús María pretengué 

establir el 1608 un sistema de correus amb Ormuz sense la interferència de mercaders 

per mitjà d’agents establerts a Isfahan, Babilonia i Alep. Un arbitri que es desestimaria 

l’any següent. A més el Consell de Portugal va tancar la via de Moscòvia, fent encara 
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més complicades les comunicacions. També rebutjà la proposta d’Anthony Sherley (el 

qual havia començat a treballar per a la monarquia) de dividir el càrrec virregnal, 

deixant un a Goa que governi els territoris del nord de la línia equinoccial, i altre a 

Ceilan amb competències als del sud. També recomana sense gaire èxit que els 

comandaments militars a la zona fossin d’una duració prudencial ja que càrrecs que es 

tornaven cada 6 mesos feien que els seus titulars es preocupessin més pels seus 

interessos personals, amb actes de pirateria d’escàs risc militar i guany fàcil
185

. 

 

D’altra banda, el shah era conscient que la monarquia hispànica era l’única 

potencia europea amb capacitat per enfrontar-se al turc, però necessitava un gest per 

part d’aquesta per creure’s l’aliança. Sherley aconsella el 1604 a la monarquia hispànica 

una acció sobre l’illa de Xipre en la qual bastarien les galeres de Gènova, Nàpols, 

Sicília i Malta, que interceptaria el comerç entre Constantinoble i Alexandría en un 

moment molt delicat pels turcs que acabaven de perdre Nauan el 1603 (prop de 

Babilònia) a mans perses
186

. El 1611 Robert Sherley a Valladolid insisteix en el projecte 

de Xipre, però un cop més es ignorat per la Cort i d’això se’n faria ressó el shah
187

. 

Però era el tema comercial el que més interessava a Abbas.  

Anthony Sherley proposa el 1607 un ambiciós projecte comercial que pretenia desviar 

el comerç de la seda persa d’Alep a Ormuz, beneficiant a Portugal i perjudicant a 

Venècia i França. Abbas rep l’oferta encantat i pretén tantejar el mercat enviant una 

gruixuda carrega de seda (unes 50 bales) per a vendre-la a Lisboa, però com el shah va 

fer que passes per Ormuz sense pagar duana, en arribar a Europa es va interpretar que 

era un regal molt generós pel rei Felip (valorat en 100.000 ducats) que es va quedar el 

benefici de la venta
188

. Realment la Cort no hi estava gaire interessada tot i els aparents 

beneficis que portaria el projecte doncs el sistema impositiu d’Ormuz ja era molt 

lucratiu i no interessava que altres europeus amenacessin el seu monopoli. A més, 

centralitzar les sedes a Ormuz requeriria uns preus molt competitius que la ruta d’Àfrica 

no podia garantir, d’altra banda caldria bloquejar el mar Roig per a protegir el 

monopoli
189

. 

 

 

Trencament de les relacions (1613-1622) 
 

2 ambaixadors acabaran per fer perdre a Abbas l’interès de cara al projecte 

d’aliança, ja prou malmès a causa de la pèrdua del carregament de seda, els 

endarreriments cortesans provocats per la lluita entre portuguesos i castellans, i el 

ridícul regal de Felip III. Antonio de Gouvea es enviat el 1613 a Pèrsia amb la dignitat 
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de bisbe titular de Cirene i visitador apostòlic, prenent-se tan seriosament la seva missió 

evangelitzadora que comença a competir en autoritat espiritual amb el shah, el qual 

respon desencadenant una persecució de missioners cristians que han d’abandonar 

Pèrsia
190

. Paral·lelament torna l’ambaixada liderada per Dengiz Beg Rumlu i que havia 

de pressionar Felip III per a fer la guerra al turc i tantejar el mercat, no només havia 

fracassat, també 2 dels perses de l’ambaixada s’havien convertit al cristianisme amb el 

padrinatge del rei Felip i la reina Margarida. Furiós, Abbas fa executar el cap de la 

delegació
191

. 

 

Des de la banda de la monarquia hispànica es procura mantenir les bones 

relacions amb els safàvides, sent la qüestió turca secundaria en comparació amb el risc 

que suposaria perdre el shah com aliat a la zona. El socors als rebels de Maina (1614) 

pretén ser una demostració del compromís de Felip III en la lluita contra els otomans i 

evitar les suspicàcies del shah
192

. 

No n’hi ha prou amb aquest gest ja que a finals de 1614 Imam Quli Khan conquereix el 

petit port portuguès de Jarun (mes tard dit Bandar Abbas) i desembarca soldats a l’illa 

de Qishm tallant el subministrament d’aigua a Ormuz
193

, la presa de Comorán posa als 

portuguesos en una molt difícil situació. La pressió fiscal augmenta quan el rei d’Ormuz 

ha de pagar paries als perses, estant militarment els portuguesos poc preparats per 

resistir un atac
194

. 

L’ambaixador espanyol Don Garcia de Silva i Figueroa arriba a Goa l’octubre de 1614, 

amb un regal molt més digne que Lacerda, però les males relacions amb els portuguesos 

fan que sigui detingut durant 2 anys. Arriba a Isfahan l’estiu de 1617, però no es rebut 

per Abbas fins al 1619. Exigeix al shah que retorni Bahrein i els territoris continentals 

d’Ormuz, i que expulsi la Companyia anglesa de les Indies Orientals, present al territori 

des de 1614
195

. Conscient del fracàs de la seva missió, l’ambaixador abandona l’imperi 

safàvida el 1619, però el virrei de l’Índia el retindrà a Goa fins al 1624
196

. 

 

Fracassades les negociacions, el juny de 1620 surt un esquadró d’Ormuz amb 

l’intenció d’enfonsar els vaixells de la East India Company, però son derrotats el dia de 

Nadal de 1620 i el 7 de gener de 1621. Fallida la temptativa de dominar el mar, 

dirigeixen ara els esforços contra Pèrsia. Reconquereixen l’illa de Qishm i llençen atacs 
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sobre les costes perses causant molts danys. Imam Qoli Khan demana ajut a la 

companyia anglesa per a conquerir Ormuz, i aquesta accedeix tot i trobar-se els regnes 

de Portugal i Anglaterra en pau
197

. 

La situació a Ormuz es molt delicada
198

, teòricament hi havia 700 soldats, però les 

pagues havien anat a parar al capità i als seus oficials, de manera que quan s’escampa el 

pànic davant una imminent invasió persa, amb prou feines son capaços de reunir una 

força de 200 homes en armes
199

. L’aliança anglo-persa conquereix en primer lloc Qishm 

i desprès Ormuz, la guarnició de la qual es rendirà el 3 de maig de 1622
200

. 

Tot i les noticies de persecucions a cristians armenis i siris, i la fugida de molts 

agustinians i carmelites, el Papa Urbà VIII tracta d’asserenar els ànims i envia 

l’ambaixador Francisco da Costa el 1623 amb la missió de restituir Ormuz als 

portuguesos, fracassant novament
201

. 

Els portuguesos intenten reconquerir Ormuz el 1625 sense èxit. Necessitats d’una 

posició solida a la regió, es reforcen a Muscat, però a diferencia d’Ormuz, aquesta era 

vulnerable als atacs de les tribus àrabs d’Oman. Així, la lluita pel control del golf pèrsic 

es disputarà entre anglesos i holandesos, i la monarquia hispànica quedarà 

definitivament apartada de qualsevol projecte al costat dels safàvides
202

. 
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Conclusions: 
 

 Responent a la pregunta sobre si l’aliança entre la monarquia hispànica i l’imperi 

safàvida es va materialitzar, la resposta es clarament no. Tot i que el turc era una 

amenaça potencial per a totes dues dinasties, sempre s’imposà una visió regionalista i 

s’actuà segons els seus plantejaments. Es cert que els mitjans de comunicació de l’època 

no admetien una coordinació eficient de les dues dinasties, però aquesta no fou realment 

la responsable del trencament de les relacions i l’ajornament d’una acció conjunta. 

Davant altres problemes de major urgència, el projecte de la monarquia hispànica 

envers l’imperi otomà hagué d’arraconar-se a l’espera d’una oportunitat favorable per 

actuar, confiant provisionalment en que el xoc dels 2 imperis islàmics impediria un atac 

sobre les posicions portugueses al golf pèrsic. D’altra banda, l’enfrontament entre 

l’imperi safàvida i l’otomà només distrauria al primer de les possessions de la 

monarquia hispànica en tant al seu rival principal (el turc) fos fort i seguis sense una 

flota capaç de rivalitzar la portuguesa. Només una actitud de la Cort hispànica favorable 

als plantejaments econòmics safàvides hauria permès una convivència més duradora.  

L’aliança natural de les dues dinasties no era prou forta per a suportar els conflictes 

regionals. 
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Estret d’Ormuz 
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Anys Imperi safàvida Monarquia 

hispànica 

Imperi otomà 

1500-10 Coronació d’Ismael a 

Tabriz (1501) 

Invasió uzbeka de 

Khurasan (1507) 

Batalla de Marv 

(1510) 

 

Neix Carles a Gante 

(1500) 

Mort de Felip de 

Borgonya (1506) 

Deportacions de 

xiïtes a Morea (1502) 

1511-20 Campanya de 

Transaxonia (1512) 

Batalla de Chaldiran 

(1514) 

Els portuguesos 

conquereixen Bahrein 

(1515) 

Pèrdua de Diyar Bakr 

(1516-17) 

Carles es reconegut 

com a rei de Castella 

per les Corts (1518) 

Mor l’emperador 

Maximilià I (1519) 

Revolta de les 

Germanies (1519-23) 

Revolta de las 

Comunidades (1520-

22) 

Rebel·lió de Tekke 

(1511) 

Abdicació de Beyazid 

(1512) 

Batalla de Chaldiran 

(1514) 

Conquesta del 

sultanat mameluc 

(1517) 

Mort de Selim (1520) 

1521-30 Mort del shah Ismael 

(1524) 

Guerra civil (1526) 

Batalla de Jam (1528) 

Edicte de Worms 

(1521) 

Primera guerra contra 

Francesc (1521-26) 

Saqueig de Roma 

(1527) 

Coronació imperial a 

Bolonia (1530) 

Conquesta de Belgrad 

(1521) 

Conquesta de Rodes 

(1522) 

Batalla de Mohacs 

(1526) 

Primer setge de 

Viena (1529) 

1531-40 Execució de Shamlu i 

primera invasió 

otomana (1533) 

Alliberament de 

Viena (1532) 

Victòria a Tunis 

(1535) 

Tercera guerra amb 

França (1535-38) 

Conquesta de Bagdad 

(1533) 

1541-50 Visita de l’emperador 

mogol Humayun 

(1544) 

Tercera invasió 

otomana (1548) 

Derrota a l’Alger 

(1541) 

Quarta guerra amb 

França (1542-46) 

Batalla de Muhlberg 

(1547) 

 

1551-60 Tractat d’Amasya 

(1555) 

Conspiració fallida 

d’Ismael, fill de 

Tahmasp (1556) 

Abdicació imperial i 

dieta d’Augsburg 

(1555) 

Primera bancarrota de 

l’hisenda reial (1557) 

Tractat de Cateau-

Cambresis amb 

França (1559) 

Conquesta de Trípoli 

(1551) 

Tractat d’Amasya 

(1555) 

 

1561-70  Rebel·lió de les 

Alpujarras (1568) 

Rebel·lió de les 

Províncies Unides 

(1570) 

Setge de Malta 

(1565) 

Mort de Solimà I 

(1566) 
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Anys Imperi safàvida Monarquia 

hispànica 

Imperi otomà 

1571-80 Mort del shah 

Tahmasp (1574) 

Breu regnat d’Ismael 

II (1576) 

Inici del regnat de 

Muhammad 

Khudabanda (1577) 

Batalla de Lepant 

(1571) 

Segona bancarrota de 

l’hisenda reial (1575) 

Treva amb el turc 

(1578) 

Coronació de Felip II 

com a rei de Portugal 

(1580) 

Conquesta de Xipre 

(1571) 

Recuperació de Tunis 

i mort de Selim II 

(1574) 

Campanya de Murad 

III contra Pèrsia 

(1577) 

1581-90 Les tribus Ustalju i 

Shamlu prenen partit 

per Abbas (1581) 

Abandonament de 

Tabriz (1585) 

Cop d’estat a Qazvin. 

Abbas esdevé el nou 

shah (1589) 

Tractat de pau amb 

els otomans (1590) 

Fracàs de la Gran 

Armada (1588) 

Intervenció en les 

Guerres de Religió 

(1590) 

Annexions territorials 

a Pèrsia (1590) 

1591-1600 Batalla de Rabat-i 

Pariyan (1598) 

Pau de Vervins i mort 

de Felip II (1598) 

Guerra d’Hongria 

(1594-96) 

Mort de Murad III 

(1595) 

Batalla de 

Mezokeresztes 

(1596) 

1601-10 Recuperació de 

Tabriz (1603) 

Batalla de Sufiyan 

(1605) 

Trasllat de la Cort a 

Valladolid (1601) 

Pau de Londres 

(1604) 

Treva amb les 

Províncies Unides 

(1609) 

Mort de Mehmed 

(1603) 

Rebel·lió de 

Mombarec (1605) 

Pau de Zsitvatorok 

(1607) 

1611-20 Setge otomà 

d’Erevan (1616) 

Caiguda en desgracia 

de Lerma i 

Defenestració de 

Praga (1618) 

Batalla de la 

Muntanya Blanca 

(1620) 

Mort d’Ahmed I 

(1617) 

Primera deposició de 

Mustafà I en favor 

del seu nebot Osman 

(1618) 

1621-30 Núpcies del rei de 

Kartli amb la neta del 

shah (1624) 

Derrota otomana a 

Bagdad (1625) 

Mort del shah Abbas 

(1629) 

Mort de Felip III 

(1621) 

Conquesta de Breda 

(1625) 

Formulació de la 

“Unión de Armas” 

(1626) 

Assassinat d’Osman 

III (1622) 

Segona i definitiva 

deposició de Mustafà 

I (1623) 

 

 


