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PROGRAMA
2 D’OCTUBRE

18 h. Acte d’inauguració de la 2ª edició de la 
Universitat de Tardor d’Alaquàs
- Antoni Saura
Alcalde de Alaquàs
- Pilar Sarrión
Diputada de Benestar Social
- Jorge Hermosilla 
Vicerector de Projecció Territorial i Societat
-Luis Arciniega
Coordinador de la Universitat de Tardor d’Alaquàs

18’15 h. Conferència: «Les Germanies de València, 
mig mil·leni d’història»
Pablo Pérez
Departament d’Història Moderna i Contemporània. UV

19 h. Conferència: «Els perjudicats per les Germanies: 
els mudèjars i el seu passo a moriscos»
Manuel Ruzafa
Dpt. d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques. UV

19’45 h. Taula redona: «Línies d’investigació al 
voltant de les Germanies i la conversió morisca»
- Pablo Pérez
Departament d’Història Moderna i Contemporània. UV
- Manuel Ruzafa
Dpt. d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques. UV
- Amadeo Serra
Departament d’Història de l’Art. UV

3 D’OCTUBRE
18 h. Conferència: «“Gran culpa té sanct Vicent 
Ferrer de açò”. Ressons de la predicació vicentina en 
la conversió mudèjar durant les Germanies»
Óscar Calvé
Càtedra Demetrio Ribes, Universitat de València

18’45 h. Conferència: «Mesquites, Germanies i 
esglésies»
Luis Arciniega
Departament d’Història de l’Art. UV

19’30 h. Conferència: «Arxius en guerra i en xarxa»
Jesus E. Alonso i Luis Arciniega
Arxiu Històric de Gandia i Departament d’Història de l’Art. UV

20’15 h. Debat

PRESENTACIÓ
La Universitat de València junt a la Diputació de 
València presenta la segona edició de la Universitat de 
Tardor d’Alaquàs, fruit de l’estreta col·laboració entre 
aquestes institucions i l’Ajuntament d’Alaquàs.
Les Germanies (1519-1522), de les quals commemorem 
el seu V centenari, va ser un complex moviment social 
i polític en el Regne de València desencadenant d’una 
guerra civil. La percepció d’un problema de convivència 
forma notòria part de la seua etiologia. Els gremis es 
van armar per a repel·lir un posible atac musulmà, la 
noblesa ho va rebutjar i, enmig de la tensió, els vassalls 
mudèjars van rebre bona part de les represàlies de 
sectors cristians. En aquest període, els agermanats van 
promoure alguns baptismes i en 1525 es va imposar la 
conversió forçosa dels mudèjars, que van passar a ser 
moriscos. Investigadors especialitzats tractaran aquest 
fenomen. A més, es promourà el debat entre diverses 
disciplines, també amb el públic assistent, incidint en 
noves línies i tècniques d’estudi i anàlisi.
La Universitat de València, fidel al seu compromís 
amb el territori i la societat local valenciana, impulsa 
aquesta acció acadèmica, lligada a la formació, la 
recerca i la transferència del coneixement, que pretén 
convertir-se en un referent a Alaquàs i la seua comarca.
Aquesta iniciativa forma part del Programa 
“Universitats Estacionals” impulsada pel Vicerectorat 
de Projecció Territorial i Societat.
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