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UN CONFLICTE

ENTRE DOS ÈPOQUES
LA GERMANIA

500 ANYS (1519-2019)
En 2019 es compleixen els 500 anys del principi 
de les Germanies de València, que, iniciades en 
aquell estiu a la ciutat de València, es van estendre 
com la pólvora entre les principals viles del regne 
i van afectar bona part dels dominis senyorials. 
Com a moviment social, va aconseguir unes 
proporcions inusitades. Això explica bé la seva 
caracterització com una de les grans fites de la 
història valenciana. A la cruïlla de circumstàncies 
sens dubte excepcionals –contagi pestífer, temor 
a una ofensiva barbaresca per mar, buit de poder, 
ansietats apocalíptiques, etc.– la Germania va 
sorgir com una legítima reivindicació popular 
de justícia en favor dels grups més desfavorits. 
Els artesans acusaven l’impacte de la larvada 
crisi de les manufactures. Els alts i baixos del 
comerç mediterrani afectaven els mercaders, als 
professionals i, en general, a aquells grups que 
solem qualificar com burgesia. Inicialment pacífic 
i, fins i tot, ben vist per la Cort, el moviment 
va acabar adquirint un caràcter violent i 
revolucionari en obert xoc d’interessos amb els 
tradicionals grups dirigents de la societat.

A les acaballes del segle XV i començament del 
segle XVI les societats ibèriques experimentaren 
un esclat general de conflictivitat, amb les 
Germanies de València i Mallorca, i amb les 
Comunidades de Castella, que presentaren una 
reivindicació ajustada a les formes polítiques del 
passat, el qual va xocar amb els interessos de la 
nova monarquia de Carles I. Amb motiu del 500 
centenari de la Germania de València es planteja 
l’oportunitat de reflexionar sobre aquell passat 
i plantejar els nous horitzons de la investigació 
amb aquest seminari.
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COORDINA: 
Rafael Narbona Vizcaíno – Pablo Pérez García

ORGANITZA:
Grup d’investigació d’excel·lència, Desigualdad 

económica y movilidad social en la Europa 
medieval (ss. xiii-xvi), Generalitat Valenciana,

Prometeu 2019/072 (2019-2022)
Programa de investigación europeo HERA

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Convocatoria Programación Conjunta Internacional.

Proyecto: Public Renaissance: Urban Cultures of 
Public Space between Early Modern Europe and

the Present (PURE). Ref: PCI2019-103749
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat. UV 

Facultat de Geografia i Història. UV

DILLUNS, 2 DE DESEMBRE

10:00 h. Inauguració del seminari
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Projecció Territorial i Societat
- Josep Montesinos Martínez
Degà de la Facultat de Geografia i Història
- Rafael Narbona Vizcaíno
Coordinador del seminari
- Pablo Pérez García
Coordinador del seminari

SESSIÓ DE MATÍ
Presideix: Enric Guinot Rodríguez

(Universitat de València)
10:30 h. Presentació a càrrec de Pablo Pérez García 
i Rafael Narbona Vizcaíno 

11:00 h. La historiografia de les Germanies 
Antoni Furió Diego (Universitat de València)

11:30 h. Pausa café

12:00 h. La Germanía de Valencia.
Elementos para un debate
Pablo Pérez García (Universitat de València)

12:30 h. Mesa redona i col·loqui

SESSIÓ DE VESPRADA
Presideix: Mónica Bolufer Peruga

(Universitat de València)
16:30 h. “Juan Azor, síndico, publicando que él era 
rey y papa”. Las revueltas comuneras en el reino 
de Murcia
Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia)

17:00 h. “Por la libertad del reino”. Nuevos puntos 
de vista sobre el conflicto comunero
Hipólito Rafael Oliva Herrer (Universidad de Sevilla)

17:30 h. La Germania de Mallorca (1521-1523) 
i els seus precedents (els aixements pagesos de 
1391 i de 1450-1453): similituds programàtiques 
i aspectes particulars de tres revoltes fracassades
Antoni Mas Forner (Universitat de les Illes Balears)

18:00 h. Mesa redona i col·loqui

DIMARTS, 3 DE DESEMBRE

SESSIÓ DE MATÍ
Presideix: Anaclet Pons Pons

(Universitat de València)
10:00 h. Catalunya i les Germanies
Àngel Casals Martínez
(Universitat de Barcelona)

10:30 h. Antecedentes, causas y desarrollo de la 
Germanía en la ciudad de Orihuela
Juan Antonio Barrio Barrio
(Universidad de Alicante)

11:00 h. Los gremios de Valencia en el preludio de la 
Germanía: organización y competencias (ss. xv-xvi)
Juan Martínez Vinat
(Universitat de València)

11:30 h. Pausa café

12:00 h. Els oficis i els conversos a la Germania
de València
Rafael Narbona Vizcaíno
(Universitat de València)

12:30 h. Mesa redona i col·loqui

SESSIÓ DE VESPRADA
Presideix: Mateu Rodrigo Lizondo

(Universitat de València)
16:30 h. El fin de la morería de Valencia a 
consecuencia de las Germanías y del decreto de 1526
Manuel Ruzafa García
(Universitat de València)

17:00 h. La conflictividad política y social en el sur 
de Aragón a lo largo de los siglos XV y XVI
José Manuel Latorre Ciria
(Universidad de Zaragoza)

17:30 h. Els agermanats més enllà del ‘crim de 
germania’ i del binomi moderats-radicals. Algunes 
propostes per aclarir conceptes a la Governació de 
Xàtiva o dellà lo riu Xúquer
Vicent Terol i Reig
(Arxiu Municipal d’Ontinyent)

18:00 h. Mesa redona i col·loqui

DIMECRES, 4 DE DESEMBRE

SESSIÓ DE MATÍ
Presideix: Emilia Salvador Esteban

(Universitat de València)
10:00 h. Los agermanados, arbitros de la 
negociación en el conflicto feudal de Carlet
(agosto, 1520)
Rafael Benítez Sánchez-Blanco
(Universitat de València)

10:30 h. El ejército y la formación del bando real 
de las Germanías
Juan Francisco Pardo Molero
(Universitat de València)

11:00 h. La justicia penal del Maestre de Montesa 
frente a los agermanados del Maestrazgo: 
castigos y composiciones
Javier Fernández Ruano
(Universitat de València)

11:30 h. Pausa-café

12:00  h. Mesa redona i col·loqui

12:30 h. Conclusions 


