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La Germania valenciana. L’exposició
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La Universitat de València és una institució públi-
ca, universal, de qualitat i valenciana. Per això i se-
guint l’últim dels seus atributs, té en el seu entorn 
un dels objectius d’ensenyament-aprenentatge, de 
difusió del coneixement i investigació. Les fites de 
la nostra història, allò que ha construït la perso-
nalitat dels valencians, és evidentment un dels ele-
ments d’estudi per a la nostra Universitat.

La Germania Valenciana (1519-1522) és un 
d’aquests moments clau de la nostra història. L’ar-
ribada d’un nou rei, des de terres estrangeres, la 
revolta antisenyorial, el fet d’emergir de noves 
classes socials urbanes que exigeixen la seua par-
ticipació en la vida pública, un món que acaba (el 
medieval) un altre que emergeix (l’Edat Moderna). 
El fenomen no està només centrat en la ciutat de 
València, cap i casal de Regne, sinó que la Ger-
mania s’estén per diverses ciutats i pobles del 
nostre territori. Poblacions com Sant Mateu, Vi-
naròs, Penyíscola, Oropesa, Vila-real, Borriana, 
Almenara, Sagunt, València, Llíria, Alzira, Gan-
dia, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi, Elx, Alacant, Orio-
la, etc. van ser protagonistes d’aquests successos. 
El fenomen històric succeeix, amb semblances, tant 
en la Germania de Mallorca com en les Comunitats 
de Castella.

Per tot això la Universitat de València ofereix el 
seu coneixement i afan d’investigació i divulgació 
científica a través d’un equip d’investigadors que 

s’acosten a la Germania Valenciana des d’un am-
pli ventall de visions: els fets històrics, l’economia, 
la societat, la religió, la guerra, els agermanats, els 
antiagermanats, els enfrontaments…

Amb aquesta exposició multidisciplinària, el Vice-
rectorat de Projecció Territorial i Societat, òrgan 
acadèmic resultat de l’objectiu de la territorialit-
zació de la Universitat de València en el seu en-
torn i dedicat, entre altres, a la transferència de 
coneixement a la ciutadania a partir de la visua-
lització i implicació de la Universitat de València 
en la seua àrea d’influència i la Facultat de Geo-
grafia i Història de la UV, espai on convergeixen la 
docència, la investigació, la transferència i la difu-
sió del coneixement distribuïda en diverses àrees 
de coneixemen relacionades amb la Història, han 
volgut sumar-se a la commemoració i revisió, dels 
500 anys d’aquesta efemèride.

Un nodrit equip d’investigadors especialistes ha 
participat en aquesta exposició que té per objec-
te donar a conéixer “la nostra” Germania Valen-
ciana (1519-1523), guiat per un comité científic 
entusiasta que ha realitzat una encertada selec-
ció d’autors i temàtiques. A tots el nostre reco-
neixement i agraïment per la seua participació i 
col·laboració. Un projecte col·lectiu i coral que 
representa una vegada més el compromís de la 
Universitat de València amb el seu entorn terri-
torial.
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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 valenci-
ana. A la cruïlla de circumstàncies sens dubte ex-
cepcionals –contagi pestífer, temor a una ofensiva 
barbaresca per mar, buit de poder, ansietats apoca-
líptiques, etc.– la Germania va sorgir com una legí-
tima reivindicació popular de justícia en favor dels 
grups més desfavorits. Els artesans acusaven l’im-
pacte de la larvada crisi de les manufactures. Els 
cops de dalt a i baix del comerç mediterrani afec-
taven 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 vio-
lent i revolucionari en obert xoc d’interessos amb 
els tradicionals grups dirigents de la societat.
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Amb el seu drama Lo darrer agermanat (1882) Constantí Llombart va renovar l’interès dels valencians 
de finals del s. XIX per la Germania. 

Caldrà esperar fins a 1611 per disposar de la segona 
gran crònica de la Germania publicada per Gaspar 
Joan Escolano (1560-1619) al començament del 
llibre X de les seues Dècades.

El borrianenc Rafel Martí de Viciana (1502-1584) 
va ser l’autor de la primera crònica extensa i 
documentada de la Germania (1566).

L’historiador moixentí Joan Baptista Perales 
(1837-1904) va retocar i va continuar les Dècades 
d’Escolano.

Tot i que el xativí Vicente Boix Ricarte (1813-1880) 
va ser molt crític amb els agermanats, amb la seva 
obra L’Encobert de València (1859) va contribuir a la 
mitificació romàntica d’aquest personatge.

La nova monarquia de Carles I, nét i hereu dels 
Reis Catòlics des de 1516, va trobar en l’actitud 
obstruccionista dels estaments valencians el pri-
mer obstacle per als seus designis polítics. D’aquí 
el seu suport inicial als agermanats. El conflicte 
entre aquests i aquells –i, finalment, entre la coro-
na i el poble– va precedir a l’alçament de la Comu-
nitat a Castella (1520-1522), a la Germania ma-
llorquina (1521-1523), i també es va anticipar a 
la guerra dels camperols alemanys (1524-1525), 
com a part d’un extens cicle de conflictivitat que, 
dins de l’imperi de Carles d’Habsburg, va barrejar 
la insurgència política, la reivindicació socioeco-
nòmica i el Mil·lenni.

La singularitat de les Germanies valencianes rau 
en el seu caràcter pioner i en l’organització d’un 
moviment social gestat des de baix, que preconit-
zava l’assumpció plena dels drets contemplats en 
els furs i privilegis de València mitjançant la unió 
i l’agermanament del poble. Els seus líders més 
carismàtics –Joan Llorens o Guillem Sorolla– van 
sorgir del món laboral tèxtil. El seu programa con-
templava la reforma de la pràctica de govern i de 
les institucions locals. Però la Germania va tenir 
també una vessant i una fase radical o revolucio-
nària protagonitzada per menestrals com Esteve 
Urgellés, Miquel Estellés o Vicent Peris.

Principals historiadors i intel·lectuals que han renovat l’estudi de les Germanies des de mitjan del s. XX fins als nostres dies.
Amb el seu discurs d’ingrés a la Real Acadèmia de la Història (1884), l’historiador valencià Danvila 
Collado va oferir la primera versió documentada i crítica de la Germania de València.


