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Presentació.
Enguany es compleixen 500 anys de les Germanies a Mallorca.
Aleshores, Vilafranca encara no era en el mapa de Mallorca. De fet,
quan la revolta de les Germanies va tenir lloc, encara hauria de
passar quasi bé un segle en el calendari perquè Vilafranca
començàs “a veure sortir el sol”. Amb tot, a Mallorca, les Germanies
representen un fenòmen històric i social que, dins el context d’allò
que en va ser el bressol de Vilafranca, anys després, el 1620 – Sant
Martí d’Alenzell i el seu entorn – ressonava com a rerefons d’allò
que havia estat un intent de trencar i capgirar, en gran part, amb el
substrat d’una societat ancorada a una estructura feudal i
polaritzada, entre privilegiats i subjugats sense poder evitar, amb el
pas dels anys, una societat en què els primers – els privilegiats –
encara poguessin seguir excercint i ajudar a fer subsistir una certa
continuïtat d’un sistema que, en el substrat ideològic de Mallorca,
aniria camuﬂant-se en diferents formes i agafaria diferents “cares”
en funció dels contextos històrics que s’esdevendrien
posteriorment – el caciquisme, la Mallorca dels vencedors i dels
vençuts de la Guerra Civil – i que, encara avui, es pot entreveure
amb els fets que discorren enmig d’una, cada vegada més,
desigualtat social, dins un món – l’actual - per una banda, de
“ciutadans poderosos” i, per altra banda, de “ciutadans i ciutadanes
– que ens diuen i ens fan creure que així és – “lliures” però “lligats
de peus i mans” per l’obscurantisme del poder blanquejat sovint
per un sempre fals “paternalisme benefactor”.
D’aquí, la necessitat de vindicar aquests passatges de la història
de Mallorca – les Germanies – com a oportunitat per reﬂexionar
sobre el nostre propi compromís social i igualitari com a societat,
com a poble. Tot i que Vilafranca no era en el mapa quan succeïren
aquests fets, sí que, en el recorregut de la seva història, ha estat
testimoni adesiara de molts episodis que, salvant les distàncies,
repeteixen patrons i discursos ideològics que foren preàmbul
d’aquelles convulsions socials, fruit alhora de certes injustícies
basades en el principi de la “desigualtat”. També, per tant, encara
que “no érem en el mapa”, les Germanies són part de la nostra
història, i com a mallorquins i mallorquines, també les sentim de
prop, en el temps i en l’esperit.

ACTIVITATS
Dijous 29 d’abril a les 19:30 h.
Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.
Conferència.
JORDI MAÍZ. Doctor en Història Medieval.

“Les Germanies.
El ﬁ de l’Edat Mitjana i les seves convulsions”.
Jordi Maíz ens acosta a tot el context històric entorn a la Revolta de les Germanies.
En aquest sentit, ens endinsarà a fets que formen part d'aquestes “convulsions” que
anuncien i propicien el ﬁ d'una època, la de l'Edat Mitjana: revoltes, pestes,
minories, pagesos i emperadors.

Dijous 13 de maig a les 20:00 h.

Dijous 27 de maig a les 20:00 h.

Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.
Xerrada i presentació del llibre.

Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.
Conferència.

TOMEU MESTRE
Investigador i promotor cultural.

“Les Germanies. 500 anys ”.

MARGALIDA BERNAT. Doctora en Història Medieval.

“Dones i revolta. La presència
femenina a les Germanies (1521-1523)”.

Presentació de la novel-la.

La historiadora Margalida Bernat, a partir d'un treball d'investagació publicat el 2005,
ens acosta al paper de les dones en la revolta de les Germanies. En aquest sentit, i a
ﬁl d'altres moviments socials i revoltes durant la Història, el paper de les dones es
considera fonamental, no només com a transmissores de les idees a les noves
generacions, sinó també com a “provocadores” de masses. Part d'aquestes
actuacions, documentades durant les Germanies de Mallorca, hi fan evident, encara
que de manera excepcional, el seu protagonisme.

“La diabòlica secta colombina”.

Dijous 10 de Juny a les 20:00 h.

De GUILLEM MORRO I VENY
Escriptor i doctor en Història.

Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.
Conferència.

Editorial: Calambur / Any 2020.

FRANCESC ROTGER
Periodista, llicenciat en Història i promotor cultural.

Tomeu Mestre, un dels impulsors de la plataforma per a la difusió de les Germanies,
ens acosta al perquè de la necessitat de vindicar aquest fenòmen de revolta social i
ens introdueix, a manera de preàmbul, en el context històric en què l'historiador i
escriptor Guillem Morro i Veny situa la seva novel-la “La diabòlica secta colombina”.

L'escriptor i historiador Guillem Morro i Veny ens presenta la seva publicació La
Diabòlica Secta Colombina -expressió amb la qual els contraris a la Germania
titllaven el moviment agermanat mallorquí liderat pel felanitxer Joanot Colom durant
el segle XV- , una història novel·lada d'un personatge que encapçalà l'explosió de
malcontentament social més rellevant de la història baix-medieval mallorquina : les
Germanies.
Se'n vendran exemplars amb la signatura de l'autor.

“Germanies i revoltes
populars vistos per la literatura, la
política, el teatre i el cinema”.
Francesc Rotger ens presenta la visió que, de les Germanies i d'altres revoltes de
caràcter popular, ha anat transmetent-se al llarg de la Història per part d' algunes
manifestacions artístiques, com ara el teatre, la literatura i el cinema, així com la que,
a través de diferents discursos de l'àmbit polític,ens ha arribat ﬁns al dia d'avui.

Dijous 1 de juliol a les 20:00 h.

Dissabte 25 de setembre (dematí ).

Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.
Presentació de la novel·la.
“Pac qui deu”.

Ruta per Palma.

D’ ANTONI RODRÍGUEZ I MIR.
Editorial: Lleonard Muntaner / Any 2021.
Amb la intervenció de Catalina Bover i Nicolau
Mestra.
Antoni Rodríguez presenta la seva darrera novel-la, que ens trasllada a l'any 1520.
A Mallorca, dins una situació de malestar de la gent més humil envers l'oligarquia, el
ﬁl narratiu se centra en el personatge de en Pere Negre, pagès de Muro, que, amb
altres companys seus, entre ells, Pau Casesnoves, es veuran arrossegats pels
esdeveniments i prendran part a favor de la Germania.
Se'n vendran exemplars amb la signatura de l'autor.
Aquesta novel-la serà la protagonista de la sessió de tertúlia-aperitiu del CLUB
DE LECTURA de dia 11 de setembre, amb la presència de l'autor.

Dissabte 11 de setembre a les 12:00 h.
Cafè S’estanc Vell
Sessió de tertúlia/aperitiu del Club de Lectura.
A partir de la novel·la

“Pac qui deu”.
D’ ANTONI RODRÍGUEZ I MIR.
Editorial: Lleonard Muntaner / Any 2021.
Amb la presència de l’autor.

Les Germanies a Ciutat.
A partir d'algunes notes i apunts de :
La ruta de les Germanies a Palma,
de GASPAR VALERO I MARTÍ publicada
al web www.germanies500.cat.
Inscripcions prèvies, a partir del 14 de setembre.
Més informació a cartells apart.
ACTIVITATS SUBJECTES A LA NORMATIVA HIGIÈNICO SANITÀRIA VIGENT
AMB MOTIU DE LA COVID-19

ÚS DE MASCARETA / NETEJA DE MANS /
DISTÀNCIES INTERPERSONALS O ENTRE GRUPS DE CONVIVENTS /
LLOCS ASSIGNATS / AFORAMENTS D'ESPAIS LIMITATS
ATENCIÓ: Per a cada una de les activitats NO ÉS NECESSÀRIA però SÍ
RECOMANABLE fer-ne una RESERVA, que tendrà en tot cas, PREFERÈNCIA.
Per RESERVAR, A PARTIR D'UNA SETMANA ABANS DE CADA ACTIVITAT:

971 83 20 72

676 058 983

infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net.
Indicant NOM DE L'ACTIVITAT, NOM I LLINATGES, TELÈFON I NÚMERO DE
PERSONES ( SI SÓN O NO CONVIVENTS).

