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Os Reis Católicos

A voda dos Reis Católicos, non era válida

Isabel (aos seus dezaoito anos, era segundo unha persoa da súa
confianza,"en extremo fermosa, a máis fermosa señora que
eu vin xamais, e a máis graciosa nos seus modais") considerou

que Fernando (un ano menor, "era un mozo de estatura
mediana, ancho de ombreiros, de forte musculatura, tez
bronceada, cabelos castaños, hábil, intelixente e astuto") era
o mellor candidato para esposo, pero había un problema
legal, un problema canónico para este enlace: os
contraentes eran curmáns (os seus avós eran irmáns) e
necesitaban unha bula papal que autorizase os esponsais.

Os escrúpulos de Isabel para contraer matrimonio sen contar
coa autorización papal impedían realizar a cerimonia.

Finalmente os noivos presentaron unha falsa bula supostamente
emitida en xuño de 1464 polo anterior papa, Pío II (1458-1464), a favor de Fernando, no que se
lle permitía contraer matrimonio con calquera princesa coa que lle unise un lazo de
consanguinidad de ata terceiro grao (entre curmáns é de segundo grao) . Á vez que o bispo de
Segovia falsificara outra bula presuntamente asinada polo papa Calixto III (1455-1458). Isabel
aceptou e asináronse as capitulacións matrimoniais.

Pero ante o temor de que o rei Enrique IV (irmán de Isabel) abortase estes plans, ambos os
futuros contraentes optaron por atoparse de xeito clandestino e viaxar escondidos. Isabel coa
escusa de visitar a tumba do seu irmán Afonso, que repousaba en Ávila, escapou de Ocaña, onde
era custodiada estreitamente por don Juan Pacheco. Pola súa banda, Fernando atravesou
Castela, en segredo, disfrazado de mozo de mula duns comerciantes.

Finalmente o 19 de outubro de 1469 contraeron matrimonio, en secreto, no Palacio dos Viveiro
de Valladolid.

O papa Sixto IV estende a bula o 1 de decembro de 1472 e manda, desde Roma a Castela, ao seu
legado pontificio, Rodrigo Borgia, para que lla entregue en man aos contraíntes. O cardeal Borgia,
que é quen aconsella ao Pontífice para que firme a bula, espera como recompensa, a cambio das
súas xestións, o feudo de Gandía (un ducado que engadiría aos seus dominios como cardeal de
Valencia) para o seu fillo, Pedro Luís... E así foi. En 1485, cando Fernando se converte en Rei de
Aragón, Pedro Luís pasa a ser duque de Gandía.

E como Rodrigo Borgia é un home moi agradecido cando, en 1492, sae do conclave convertido no
papa Alexandre VI, os Reis de España reciben, a través dunha bula expedida por el, o título de
Católicos.

COMPRENSIÓN DO TEXTO
1. Como se chamaban os noivos?
2. Que idades tiñan?
3. Que necesitaban para poder casar?
4. Cando se celebrou o matrimonio?
5. En que cidade casaron?
6. Como chegaron a esa cidade?
7. Que bulas presentaron os noivos para casar?
8. Quen levou, tre anos despois, a auténtica bula papal?
9. Que esperaba conseguir a cambio?
10. O papa Alexandre VI que título lle otorgou aos reis?


