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Crim de Germania s’inicia amb el banquet que or-
ganitza la reina germana de Foix amb l’objectiu que 
els seus vassalls obliden la dura repressió contra els 
agermanats. Però ningú no acudirà a la cita del con-
vit. El perquè d’aquesta «revenja» el trobarem en les 
pàgines següents, que ens mostren diversos episodis 
de la lluita sagnant que va enfrontar el poble i la no-
blesa, uns fets històrics que es poden llegir, també, en 
clau molt més actual.

TEMÀTICA: la revolta de les Germanies, els drets 
de la ciutadania, els conflictes de poder i ètnics, el 
paper de la Inquisició.

GÈNERE: novel·la històrica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: confrontació entre els 
estaments, l’autoritarisme, l’odi als moriscos, les 
aspiracions dels agermanats i les contradiccions 
de la societat actual.

CLAUS PER A LA LECTURA
Les germanies
La revolta de les Germanies va ser una rebel·lió arma-
da que es va produir al Regne de València i a les Illes 
Balears ben entrat el segle xvi. La revolta va accelerar 
el procés centralitzador autoritari monàrquic, la pro-
gressiva pèrdua de poder de l’oligarquia nobiliària 
valenciana i la reducció dels drets del poble valencià.

La societat actual
La societat descrita és avantpassada de la societat va-
lenciana actual i l’origen de altres etapes. Qüestions 
com els prejudicis ètnics i sexuals, l’abandonament 
de la llengua pròpia i la tendència a la violència per a 
resoldre conflictes socials no són sobrevingudes, sinó 
que responen a processos històrics que han contribu-
ït a la construcció de la mentalitat col·lectiva.

Úrsula Germana de Foix
Al llarg de la història, diversos personatges femenins 
han jugat papers clau en el desenvolupament dels 
fets. En aquesta obra descobrim Úrsula Germana de 
Foix, virreina que va dirigir un dur procés de repressió 
amb l’execució de més de 800 persones. 

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

   Possibilitat de visita d’autor.

   En 2020-2021 se celebren 500 anys de la 
revolta.

  40 anys de la publicació de Crim de 
Germania 

   La revolta de les germanies. Revista  


