
                        LOS VALIDOS ESPAÑOLES UN MAL ENDÉMICO 

 

La Sr. Maria Isabel Pendás, ens va parlar dels “validos” espanyols, dintre 
de las Monarquías. Si mirem enrere fins el segle XVII, amb tots els Borbons 
,inclús molt abans amb els Trastámara, Austries, ens trobem que el rei no 
podia o no volia governar i per tant era imprescindible la figura d’aquets 
personatges. 

Tot i no ser un càrrec amb nomenament oficial,era un càrrec de màxima 
importància i confiança del rei, en qüestions temporals. En qüestions 
espirituals ho era el confessor real, amb gran importància política. Un dels 
mes importants va ser durant el regnat  de Joan II de Castella,va ser Alvaro 
de Luna, condestable de Castella i que finalment va ser decapitat per 
ordre del rei, seguint la voluntat de la seva esposa gelosa del poder que 
tenia vers al rei. També va tenir molta importància el Marqués de Villena, 
amb el rei Enric IV de Castella i el Duc de Lerma, que va ser l'home més 
poderós del regnat de Felip III. Es va fer immensament ric a costa de saber 
manejar el tràfic d'influències, la corrupció i la venda de càrrecs públics. 
Per a deixar constància del seu poder com a mecenes de la Vila Ducal de 
Lerma a Burgos, va emprar part de la seva fortuna a engrandir-la i 
embellir-la contractant als més excel·lents arquitectes. 
Pel seu càrrec de ministre del rei es va convertir en l'home més pròxim i 
de major confiança del monarca aconseguint fins i tot que aquest 
traslladés des de Madrid la Cort a Valladolid (1601). El duc va efectuar una 
magistral operació immobiliària sis mesos abans del trasllat, comprant 
propietats i invertint en el seu propi benefici. És el que modernament es 
coneix com a especulació. Algunes d'aquestes propietats, com 
l'anomenada Horta de la Ribera, les hi va vendre anys després al rei, pocs 
mesos abans del retorn de la cort Madrid  El retorn de la cort de Felip III a 
Madrid en 1606 es fa també per la influència i els consells del duc de 
Lerma. Els historiadors pensen que aquest retorn estava preparat per 
endavant i que el duc mai va tenir la intenció d'abandonar per complet 
Madrid. Se sap pels documents que es conserven que ja en 1603 
existeixen certes maniobres i acords entre l'alcalde  i el Compte . Va ser 
l’home més poderós del regnat de Felip III i es va fer immensament ric 
amb el tràfic t’influencies, la corrupció i la venta de càrrecs. 

Com es pot veure, això de la corrupció ve de lluny. 

 

Jordi  Rull 


