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LA FAL·LÀCIA DE LA FUNCIÓ ARBITRAL DE LA
MONARQUIA

Iniciam una nova etapa de l’Altra mirada,
trimestral i amb monografia sobre un tema cada
exemplar. Amb aquest primer número, 101, de la
nova etapa de la revista dedicat a la
commemoració dels Cinc-cents anys de l’esclat de
la revolució popular de la Germania, hem volgut
fer la nostra contribució particular al conjunt dels
actes i esdeveniments, que la Comissió Cívica de
Mallorca ha organitzat per aquest any 2021.
El magnífic treball que el conjunt d’historiadors i
experts aporten en aquest número, ens donen
una visió molt completa dels antecedents, context
històric i coincidència amb altres revoltes, fets
històrics
rellevants,
circumstàncies
socioeconòmiques, del malbaratament dels
doblers públics, dels privilegis dels poderosos,
l’espoliació fiscal de les classes populars, mal
govern de les elits polítiques amb corrupció i
institucionalització de l’arbitrarietat...
Les revoltes no surten del no-res. El conflicte de
1391, la revolta forana de 1450-1453 i la
Germania de 1521-1523, sols es poden entendre
des de l’òptica dels interessos confrontats de
classes, fins al punt que la desesperació dels més
espoliats, ja no pot ser continguda o reprimida
pels mecanismes ideològics i coercitius de les
classes dominants, presents en aquells moments
a les Illes. En els tres casos, els revoltats miren al
rei com a l’àrbitre imparcial que ha d’impartir
justícia. En les tres revoltes, la figura reial es
posiciona a favor dels poderosos, fins i tot,

portant exèrcits de mercenaris per esclafar les
tradicionals
organitzacions
armades
d’autodefensa populars, que en aquests casos en
lloc d’enfrontar-se a pirates i corsaris, es
defensaven d’uns enemics externs, enviats a
defensar els privilegis d’uns poderosos, amb els
qui els agermanats parlaven la mateixa llengua.
Les repressions foren duríssimes, I a sobre, la gent
del poble fou obligada a pagar fiscalment els
costos de la repressió, l’assumpció dels deutes
dels poderosos i a suportar majoritàriament les
despeses de les campanyes que cada dos per tres,
enllestien els monarques. En aquella època no era
imaginable altra forma de poder més que la
monarquia. Però la cultura de pacte entre
estaments i de participació popular en la gestió
pública, eren ben present. La Tretzena que
crearen els agermanats, era l'autoorganització del
poder popular, alternatiu al Gran i General Consell
amb majoria dels estaments nobles, expressió del
mal govern i de l’abús. Malgrat això, sempre
creien que una vegada instaurat el seu bon
govern, el rei acceptaria la nova realitat i la
Germania el reconeixeria com a màxima autoritat.
Els 500 anys de les Germanies no poden ser tan
sols un exercici de major recuperació del rigor
històric dels fets, malmenat pel discurs ideològic
reaccionari
del
caciquisme
illenc.
De
reconeixement social de la força, legitimitat i
dignitat de les reivindicacions dels agermanats.
Del seu valor i enteresa. De l’estudi comprensiu de
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les seves errades o ingenuïtats. També té el valor
d’identificar un seguit de problemes de la gestió
de l’administració pública, que curiosament
també es donen avui en dia.
El deute públic exagerat, utilitzat per pagar els
deutes de multinacionals financeres en fallida;
elusió i evasió fiscal dels poderosos, pagament
dels tributs en major quantitat i proporció pel
poble més explotat, corrupció econòmica i
política en les Administracions públiques
controlades pels estaments privilegiats de
sempre, desqualificació i repressió de la gent que
es rebel·la i vol un món més just...I la continuïtat
del discurs de la neutralitat i la funció arbitral de
la monarquia.

la Germania, l’esperit de rebel·lió enfront de la
injustícia on emmirallar-se. I que la traïció de la
monarquia als agermanats i a les anteriors
revoltes, sempre és un recordatori de la fal·làcia
de la funció neutral i arbitral de la monarquia. Per
tenir-ho també present avui en dia.

Felip VI es retratà en el famós discurs del 3
d’octubre de 2017. Els súbdits no poden voler
autogovernar-se. El poder no es qüestiona,
s’acata. Els «revoltats» són qualificats de
bandejats i antipatriotes. No hi ha cap casta de
concessió possible. Les gran empreses
pressionades perquè surtin de Catalunya.
Les forces repressives apallissant a gent que volia
votar pacíficament. Una legitimitat heretada de la
dictadura feixista i imposada dintre de la
Constitució de 1978. I una conxorxa d’oligarques
econòmics, famílies polítiques, empreses
mediàtiques, comandaments de l’exèrcit, serveis
policials paral·lels, poders judicials polititzats, que
han fossilitzat una versió reaccionària de la
Constitució de 1978 i que l’han consolidada sobre
el pal de paller de la monarquia. De la qual en fan
bandera i ostentació de la seva funció neutral i
arbitral.
No és casualitat que els primers reconeixements
públics a la lluita dels agermanats es feren a
Mallorca en temps de la Primera República. Que
les forces progressistes de l’illa sempre han vist en
4
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LA REVOLTA DE 1391
Guillem Morro Veny
Historiador

Els anys que van des de les darreres dècades del
segle XIV fins a la Germania (1521), foren d’una
gran inestabilitat social i política en el Regne de
Mallorca. Analitzem, a grans trets, la primera gran
commoció social, això és, la Revolta forana i
menestral de 1391.
L’any 1390 la situació a Mallorca era fort
conflictiva. Anys abans, el 1373 el rei d’Aragó i de
Mallorca, Pere el Cerimoniós, havia tramès un
“reformador” (persona amb poders especials
atorgats pel rei per implementar les reformes
necessàries per sanejar l’economia del Regne).
L’oposició sistemàtica de les autoritats locals
(Jurats de la Ciutat i Regne) i de l’oligarquia
arrecerada al seu entorn, aconseguiren dilatar
“amb colorades maneres” (com solien dir els
coetanis) les reformes engegades l’any 1373 pel
reformador Berenguer d’Abellà. Els forans havien
exigit, reiteradament, una revisió dels comptes
universals del Regne, convençuts que per part
dels administradors dels cabals públics es
produïen grans fraus.
Diverses causes entrebancaven el redreçament
de les finances públiques del Regne i el necessari
assossec dins el cos social. Una de les principals
era el gran deute públic a causa dels censals que
la Universitat, cada any havia de pagar i que
absorbia més del 90% del pressupost anual del
Regne. Un segon punt, motiu de la inestabilitat
social era la lluita entre els dos bàndols dominants
(Mallorquí i Aragonès) que trametien els seus
ambaixadors a la cort reial amb l’objectiu
d’obtenir el regiment o règim de govern. En
aconseguir-ho, el bàndol de torn, podia incloure

dins el Consell General els consellers afins i
designar el clavari bosser que era el que tenia
accés als cabals públics, així podien rescabalar-se
del donatiu ofert al rei per a la consecució del
regiment i endossar-lo a la Universitat com deute
públic, d’aquesta manera, uns diners pagadors
per tots s’aprofitaven en benefici d’uns quants.
Una altra qüestió era l’especulació que els grans
mercaders
mallorquins
feien
amb
el
subministrament de blat. L’illa n’era deficitària i
en època de males anyades (cosa que passava
molt sovint) el guardaven per a vendre’l, en
èpoques de necessitat a un preu més elevat.
En orde a fomentar la població i la feina als
jornalers mallorquins, es demanava una reducció
dels captius tinguts a setmana o a lloguer. També
es denunciava als mercaders que es feien
bancarroters per no pagar els deutes contrets
amb la Universitat i testaven els seus béns a favor
de les seves mullers per a no ser embargats, es
demanava que el seu nom fos registrat en llocs
públics per tal que en un futur no poguessin regir
cap ofici de la Universitat. S’acusava els jueus
d’acollir, sota color de regentar una botiga, o
taller, prostitutes cristianes, de rebre i amagar
productes robats i de no respectar l’ordinació,
segons la qual, les prostitutes jueves havien
d’exercir dins del Call. Hem esmentat alguns dels
greuges, no tots, atesos els límits d’aquest article.
Part de la historiografia ha posat l’accent en el
saqueig del Call jueu en parlar d’aquesta revolta.
Aquesta qüestió fou tangencial puix que els
forans revoltats, al llarg dels distints setges que
varen escometre contra la Ciutat, entesa com a
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espai de poder, es dirigiren contra els cavallers,
gentilhomes i homes de béns. Molts d’ells es
refugiaren a Bellver. Altres aconseguiren fer
veure als sediciosos que la seva desgràcia
econòmica era causada pels jueus, ja que,
aquests, en poder fer préstecs amb usura (als
cristians els era vedat) serien els causants de la
dissort dels forans. Però, com hem dit, els
documents mostren que aquesta qüestió fou
purament tangencial.
El detonant de la revolta fou la invalidació, per
part del rei Joan I, de la seva sentència donada
l’octubre de 1390, per la qual s’augmentava la
plantilla de consellers forans intervinents en el
Consell General. D’aqueixa manera, la conjunció
forans-menestrals podia imposar en el si de
l’assemblea el seu criteri per majoria de vots,
criteri que no era altre que l’aplicació de les
reformes propugnades pel reformador Berenguer
d’Abellà i una revisió dels comptes públics per tal
que els delats de corrupció fossin obligats a
retornar els diners malversats a la Universitat.
Joan I, un rei tan poc consistent en les sentències
i decisions que afectaven els seus súbdits, a
instància dels ambaixadors ciutadans, gens
encapçalada per Ramon Mosqueroles de Sóller.
Ens interessa, però parar l’esment en el primer:
Lluís de Bellviure, aquest no tenia cap necessitat
-atès el seu rang polític i econòmic- d’enfrontarse amb el rei, si ho va fer seria per raons
estrictament ideològiques. Amenaçat pel
monarca per incitar els pobles a la revolta, fou
capturat -cosa de la qual el rei se n’alegrà força- i
empresonat. Lluís aconseguí fugir de la presó i
refugiar-se a Menorca. Tanmateix, les instàncies
del monarca feren que les autoritats
menorquines el capturassin, l’engrillonassin i el
trametessin a Ciutat de Mallorca. El rei exigí que
fos tramès a Barcelona per esser jutjat i executat

interessats en què les reformes d’Abellà es
duguessin a terme, anul·là dita sentència.
Aquesta decisió del rei, deixava molt poc marge a
la pau entre les parts contendents.
El 2 d’agost de 1391, un exèrcit camperol, d’uns
7.000 homes assetjà la Ciutat i tingué un
enfrontament contra les tropes del governador,
Francesc Sagarriga, aquest en resultà nafrat. El rei
des d’un bon començament condemnà la revolta
i amenaçà els revoltats amb severes i aspres
punicions. La conseqüència més immediata de
l’assalt, per part de l’exèrcit forà, fou l’abolició de
les imposicions que gravaven el consum i, per
tant,
requeien,
fonamentalment,
sobre
l’estament popular. El cabdillatge de la
insurrecció es manifestà a través de dues
direccions: L’encapçalada pel qui l’any anterior
havia regit l’important càrrec de batle de
Mallorca: Lluís de Bellviure -la línia dura del
moviment que ben aviat seria posada fora de la
llei-, i una segona, que tot i emprar procediments
il·legals, com les persuasions per la força armada,
mai no arribà a desprendre’s d’una certa
legitimació: aquesta línia era
en aquella ciutat. Així, el monarca vulnerava les
franqueses del Regne que ell mateix havia jurat:
cap mallorquí no podia esser foragitat de l’illa per
una qüestió judicial.
El 27 de gener de 1392, Lluís fou escapat a
la plaça de la Llotja de Barcelona i el seu cap
penjat a l’antena major de la galera que l’havia
portat.
El rei vingué a Mallorca el 1395 fugint d’un
episodi de pesta declarat al Principat. S’hostejà al
castell de Bellver durant sis mesos i la seva justícia
-que no fou tal- va ser la imposició a tots els
mallorquins d’una multa de 120.000 florins d’or,
diners que anaren a omplir les arques reials.
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L’ALÇAMENT FORÀ (1450-1453)
Guillem Morro Veny
Historiador
L’alçament forà fou, exceptuant la Germania, el
moviment social més important de la baixa edat
mitjana mallorquina. La seva durable consistència
(gairebé tres anys) el converteix en un dels
episodis revolucionaris més destacables de
quants es produïren a l’Europa occidental baixmedieval durant el segle XV. L’Alçament forà
tenia unes arrels llunyanes que entroncaven amb
la gran insurrecció popular de 1391.
L’oligarquia senyorial dominant mallorquina va
controlar el poder municipal mitjançant
l’obtenció (amb l’aprovació de la reialesa) del
regiment o règim de govern i va copar el sistema
financer a través de la instrumentalització del
deute públic. Aquest esquema polític i de
relacions de poder que comptava amb la
complicitat més o menys implícita de la Juraria ja
es trobava ben implantat al començament del
segle XV i creà un dels moments de major
inestabilitat política i social durant la dècada que
va precedir l’Alçament. De fet l’Alçament
s’hagués pogut produir en qualsevol moment de
la primera meitat del segle XV, del cúmul de
greuges que causaren l’Alçament, en destacarem
tres: la gabella de la sal (un impost creat el 1425 i
que sols havia de durar 10 anys, però en revelarse com una contribució molt substanciosa que
només requeria una senzilla burocràcia
administrativa, es convertí en una segura font per
emetre censals -títols de deute- sobre la garantia
de la mateixa per la qual cosa no només es va
abolir sinó que en esclatar la Germania encara
seguia ben vigent.). La convicció per part de
l’estament popular dels grans fraus que es

cometien en l’administració pública (el 1425, una
de les poques o única revisió dels comptes
universals que es va fer durant els segles baixmedievals, va mostrar una malversació per espai
d’uns 20 anys -1405/1425- d’unes 380.000 lliures,
l’equivalent a 7’5 vegades el pressupost anual del
Regne via contribucions. Els gestors responsables
i els seus antecessors havien de restituir tan
important quantitat a la Universitat del Regne,
però fou suficient que Pelai Unís acudís a la cort
del rei Alfons el Magnànim per aconseguir -previ
donatiu al monarca- que el rei li concedís el
regiment de Franquesa, d’aqueixa manera, en
canviar el govern i la conselleria, els beneficiats
evitaren la publicació de la sentència
condemnatòria i en sortiren impunits sense
retornar els diners defraudats).
Així, amb matisos, operava el sistema, resultant
que un dels màxims responsables de l’estat de
postració econòmica o social que havia de
suportar el poble era el mateix rei, cap de
l’organigrama que configurava el “cos místic” i
màxim valedor de la justícia, si bé cal fer avinent
que la justícia reial, pel que fa a les tres
commocions socials que més impacte crearen en
la societat mallorquina: la Revolta de 1391,
l’Alçament de 1450 i la Germania de 1521, no
existia -entesa, com avui l’entenen els juristes,
que, perquè ho sigui, s’ha d’entrar en el fons de la
qüestió- i no se podia aplicar perquè qualsevol
brot d'insurrecció contra les normes estatuïdes,
per injustes que fossin, era considerat il·legal i,
per tant, condemnable. Així les coses, no cal
estranyar-se que al llarg dels 130 anys que van
des de la Revolta de 1391 a la Germania de 1521,
es repetissin les revoltes i insurreccions populars
malgrat la brutalitat de les penes per als seus
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caporals (esquarteraments, sentenciats a la forca,
galeres...).
Més que de justícia, cal parlar dels costos del
perdó reial. Així, a la col·lectivitat corresponsable
o no, dels avalots, se li imputava una culpabilitat
que havia d’assumir i, per tant, pagar: El 1391 el
perdó reial costà als mallorquins 120.000 florins
d’or que anaren a les arques reials. El perdó a la
Part Forana per l’Alçament de1450, costà 150.000
lliures que, també anaren a l’erari reial i el perdó
de l’emperador pels fets de la Germania 136.000
lliures i escacs.
La dècada precedent a l’Alçament forà fou força
conflictiva (5 canvis de regiment en 7 anys! Un
dels aspectes més perniciosos del sistema era la
divisió de la societat mallorquina en bàndols que
tenien els seus capitostos a la Ciutat, però amb
importants ramificacions a la Par Forana. Aquests
caps de parcialitat es disputaven el regiment i per
aconseguir-ho anaven a la Cort per exposar al
monarca la conveniència de substituir el regiment
vigent per una altra -que era el que ells
proposaven- prèvia donació d’una quantitat
important de diners que després endossaven a la
Universitat com deute públic. D’aqueixa manera,
uns diners pagadors per tots, sols beneficiaven
uns quants.
El motiu puntual de l’Alçament fou un capbreu
reial ordenat pel rei Alfons. El capbreu era una
manera d’obtenir, per part del monarca,
importants quanties en concepte de multes i
composicions. Car tots els pagesos emfiteutes
que no tenien els papers en regla (i en aquella
època en què la majoria era illetrada no eren
pocs) s’exposaven a dures sancions i fins i tot, a la
despossessió del domini útil de les terres que
conraven.
A Manacor els inspectors capbrevadors foren
rebuts a pedrades i hagueren de partir tan aviat
com pogueren cap a Ciutat. Els forans, en la seva
revolta, aprofitaren una estructura defensiva

consuetudinària: les cinquantenes: a cada vila
tots els homes hàbils d’entre 15 i 60 anys s’havien
d’aprestar per a les armes. Cada 10 homes
formava una desena que era dirigida per un
desener. Cada 5 desenes formaven una
cinquantena que era comandada per un forà amb
dots de comandament, anomenat capità.
Aquesta estructura permeté a la Part Forana
dominar l’illa i assetjar tres vegades la Ciutat
entesa com a seu del poder i centre de
malversació dels fons públics.
Els setges es produïren l’agost de 1450, la
setmana de Pasqua de 1451 i el maig del susdit
any. La mala fe del governador i de les oligarquies
arrecerades al seu entorn foren causa que aquest
mena de guerra civil duràs gairebé uns tres anys.
Cal dir, que un important fonament ideològic
aglutinava els revoltats. Expressions com que a
Mallorca ja havien mort un rei (Jaume III) i per
tant, si venia el rei Alfons i no feia justícia li
“donarien cap de porc”. O la denúncia que feien
les autoritats ciutadanes afirmant que els forans
revoltats vivien en “comuna” no respectant les
ordres dels oficials reials. Expressions tan vigents
com aquesta són dels forans armats el 1450: “Déu
ha proveït, que tots els homes han de tenir allò
que els correspon per dret i justícia...”
El líder indiscutible de l’Alçament Forà fou el
manacorí Simó Ballester, de qui Quadrado, tot i
que condemna l’Alçament, arribà a escriure:
“Hombre de osadia sin límites i de altísimos
pensamientos”. A Simó Ballester, en bona part, es
deu la durable consistència de l’Alçament Forà.
L’Alçament fou derrotat per l’exèrcit mercenari
tramès pel rei Alfons i comandat pel virrei de
Sadenya, Francesc d’Erill. A la cruenta repressió,
seguí, com hem escrit, la brutal multa de 150.000
lliures (tres vegades el pressupost ordinari del
Regne) que acabà d’ensorrar el malmenat camp
mallorquí.
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Simó Ballester i uns 300 forans salparen cap a
Nàpols, amb una galera que els forans havien
construït al Port de Pollença. Malgrat les
instàncies d’Erill i dels jurats de Mallorca, el rei no
executà Simó Ballester, aquest lluità durant uns
quatre anys en les campanyes bèl.liques que el rei
sostenia contra Florència i contra el Duc de Milà.
El 1456 tornà a Mallorca. Molts de pagesos se
n’alegraren però Simó hagué de refugiar-se a
Menorca, illa en la que, segons un privilegi atorgat
pel mateix rei Alfons, havia de sentir-se segur,
però les incessants instàncies dels jurats, d’Erill, i
dels grans senyors que veien en Simó un perill,
aconseguiren que el rei autoritzés la seva
extradició a Mallorca. Simó Ballester, moria
escapçat i esquarterat a la Ciutat de Mallorca, la
nit de Reis de 1457.
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LES REVOLTES A EUROPA DURANT LA BAIXA
EDAT MITJANA:
UN PRECEDENT PER LA GERMANIA MALLORQUINA?

Margalida Tauler i Garau
Graduada en Història
La Baixa Edat Mitjana és, sens dubte, una
època de la història d’Europa marcada per la
conflictivitat social i per nombroses revoltes de
pagesos i artesans, que demanaven una millora
de les seves condicions de vida. Ara bé, tot i que
aquestes insurreccions tenen uns patrons i
demandes molt similars, no els podem agrupar
baix un mateix esquema, degut a la seva gran
diversitat.
La crisi del segle XIV va provocar greus
repercussions tant en l’àmbit demogràfic com en
l’econòmic. A més, les tensions entre els nobles,
que veien com cada vegada perdien més poder, i
la monarquia que, cada vegada, s’anava acostant
més a l’autoritarisme; varen contribuir en
agreujar els conflictes del moment, els quals es
troben a tots els àmbits, tant polític com jurídic,
econòmic i social. Aquests enfrontaments no els
trobam només contra els senyors feudals, sinó
també entre els sectors populars i la noblesa
urbana.
Molts d’aquests moviments camperols, i
de les capes pobres de l’artesanat, han estat
qualificades com heretgies, al participar-hi molts
líders cristians crítics amb l’església del moment.

Aquest terme però, no fa més que minimitzar el
significat més profund d’aquestes rebel·lions.
Per entendre més bé aquestes demandes
de la població hem de comprendre el període en
el que es tracten, la Baixa Edat Mitjana. Entre el
segle XI i principis del segle XIV trobam un
constant creixement de la població, expansió de
les terres de cultiu, cert progrés tècnic i un
notable increment de la producció per a la venda
al mercat. Tot això va fer que les ciutats creixessin
molt, en part gràcies a una important migració de
gent des del camp. Tots aquests factors: la
immigració, la pobresa urbana i rural, el
pagament de rendes, delme i imposts als senyors,
a l’església i al rei, començaren a produir un gran
malestar social. 1
Entre els segles XIV i XV trobam un altre
període en el que les tensions de l’anterior fase
semblen arribar al seu límit. Aquestes
s’acompanyaren d’unes onades de pesta que
sacsejaren Europa i que causaren una dràstica
reducció de la població, la qual estava molt
debilitada degut als pocs recursos i desnutrició
produïts en part per l’excedent de població i les
nombroses crisis de subsistència. Per tant, com
podem veure, tant el segle XIV com el XV estan

1
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marcats per un gran descontent de la població, la
qual patia molta fam i pobresa. Això va fer que en
molts casos veiessin l’aixecament contra el poder
establert i la revolta contra els nobles com l’única
manera de sobreviure i prosperar. Per aquest
motiu, el final de l’Edat Mitjana es troba plena de
revoltes, especialment de pagesos i artesans, ja
que foren els més afectats.
La primera de les revoltes a destacar és la
succeïda a Flandes, amb una gran participació
dels artesans dels gremis de bataners i teixidors.
La situació cap a 1323 era insostenible amb un
ambient de fam, misèria i descontent de la
població, produït per diversos motius. En primer
lloc, entre 1315 i 1317 hi hagué una forta crisi de
subsistència que provocà un augment en els
preus dels cereals. En segon lloc, la relació de
dependència del Compte de Flandes, Lluís I amb
el rei de França no agradava a la població. En
tercer lloc, Flandes estava immersa en una
profunda crisi econòmica produïda per la creixent
competència de la manufactura dels draps
italians i, a més a més, també es va intentar
apujar els impostos. L’espurna va esclatar amb els
sermons d’un sacerdot de Lieja anomenat Begue,
molt crític amb el sistema i la jerarquia
eclesiàstica. La seva predicació va ser un dels
precedents de la rebel·lió de 1323 a Bruixes, que
es va prolongar fins al 1328. Veient això, el rei
Felip de Valois envià un exèrcit a Flandes acabant
amb la rebel·lió a Cassel el 28 d’agost de 1328. La
repressió́ fou cruel, violenta i implacable, a la
vegada que es reduïren els privilegis de les ciutats
i s’imposaren grans multes.
El 1358, el relleu revolucionari el trobam a
França en la coneguda revolta de les Jacqueries,
una de les més destacades del segle XIV. S’ha de

contextualitzar en la Guerra dels Cent Anys entre
el Regne anglès i el francès, el qual estava
provocant una gran misèria, especialment en les
capes més baixes de la població. A més, hi havia
hagut una devaluació de la moneda, una reforma
fiscal i la captura del rei francès a la Batalla de
Maupertuis, que va causar un enorme buit de
poder. El Regne de França també va perdre part
dels seus territoris en el tractat de Londres de
1358, la qual cosa va provocar un descontent
entre la població. La revolta fou dirigida pel líder
Etienne Marcel, qui havia estat elegit com orador
de les ciutats als Estats Generals, i tenia idees
reformadores, no només dels impostos, sinó
també del funcionament del Consell i les Corts
sobiranes. Les revoltes començaren en el nord de
França, degut a les seves dures condicions de
vida, aquesta es va caracteritzar per la seva
brutalitat, assassinant a molts nobles i assaltant
les seves cases. Finalment, per assegurar-se el
suport del poble, Etienne Marcel va instigar
l’aixecament de Paris el 1358. Finalment, la
rebel·lió fou sufocada per Carles II de Navarra al
juliol del mateix any, essent sentenciats tots els
sospitosos d’haver-se revoltat2.
Entre el 1378 i el 1382 en l’actual estat
d’Itàlia, concretament a la ciutat de Florència,
esclatà la rebel·lió dels Ciompi, és a dir, els
cardadors de llana. Fou una vertadera lluita de
classes promoguda pels sectors més pobres, els
quals eren els treballadors no agremiats ja que
aquests no tenien drets. Aquesta revolta tengué
un caràcter violent i molt combatent degut a la
seva organització mitjançant Associacions d’ajuda
mútua i de defensa. S’alçaren contra els alts
impostos, els problemes d’abastiment i els baixos
salaris. L’explosió revolucionària es donà entre el
maig i el juny del 1378, encara que al setembre

Mollat, M; Wolff, Ph. (1976) Uñas azules, Jacques y
Ciompi. Las revoluciones Popul... pàg 100 a 117.
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del mateix any la revolta ja havia estat eradicada.
De la mateixa manera que les anteriors, les
conseqüències de la revolta dels Ciompi varen ser
molt greus perquè s’imposaren penes de mort als
membres més radicals. Mentre que la resta de
revoltats varen haver de pagar quantioses
multes3.
A 1381 esclatà a Anglaterra una
insurrecció pagesa i urbana coneguda
popularment per la revolta de Wat Tyler. És l’únic
moviment del que parlarem que té un caràcter
nacional com a tal, ja que es va estendre per la
majoria de regions, sent nombrosa al camp, però
també en les ciutats. Va sorgir degut al
descontent generat per les nombroses
campanyes bèl·liques empreses sense èxit contra
França i degut a la imposició de nous imposts per
poder sufragar-les, molt abusius i que ofegaven a
la població. En el seu context trobam també la
predicació de John John Wyclif, líder dels
Lolardos, qui considerava com a únic camí per
resoldre els problemes, la rebel·lió social per
obtenir justícia. Els camperols de diverses parts
d’Anglaterra varen emprendre una marxa cap a
Londres, on trobaren el suport de part dels
artesans i dels treballadors sense drets. Aquesta
revolta veié el sorgiment de diversos líders
carismàtics, entre els quals hi hagué Wat Tyler, el
qual li acabaria donant nom4.
Mallorca no se n’escapà d’aquestes
revoltes. A inicis del segle XIV, les divergències
entre Ciutat, on residien els estaments poderosos
i la Part Forana, on vivien, sobretot, els pagesos,
són molt presents. Aquesta pugna anirà creixent
fins a 1391, quan es produí l’esclat dels forans,
amb la irrupció i assalt del call jueu, els quals
foren ajudats pels menestrals. Els motius

d’aquesta revolta s’havien entès per la
historiografia com a resultat de l’antisemitisme,
però realment encobria el malestar generalitzat
dels vilatans contra els elements poderosos de la
ciutat.
Ja en el segle XV i a la península Ibèrica
trobam la Segona Revolta Hermandiña a Galicia,
el qual fou el conflicte més accentuat de tot el
regne de Castella. Va ser una revolta general, de
tipus antifeudal, comparable a altres moviments
europeus, tant per l’amplitud de les capes socials
involucrades, com per la intensitat dels conflictes.
Al segle XV les relacions entre els senyors i els
camperols gallecs foren molt tenses, provocades
per l’increment de la pressió senyorial per fer
front a la caiguda de les rendes dels nobles i per
poder garantir la seva posició com a classe
dominant. Hi havia una gran escassesa de terres,
degut a l’augment demogràfic. A més, a tot això,
se li havia d’afegir l’augment del bandolerisme, el
qual acabà provocant una degradació del mode
de vida dels camperols. Entre els anys 1467 i 1469
les masses populars, camperoles i urbanes
establertes en una Hermandad, la qual havia estat
creada amb el propòsit de la conservació de
l’ordre públic i la persecució de bandolers a 1418,
es rebel·laren contra els senyors feudals. El
sentiment acumulat de greuge es transformà en
insurrecció a la primavera, sent una organització
molt sòlida, a base de quadrillers, alcaldes i
procuradors. Fou vençuda a 1469 en part degut a
la superioritat militar dels nobles, però també,
probablement, degut a les fissures que sorgiren
entre els propis hermandiños5.
Al segle XV es produí un altre alçament a
Mallorca que es pot englobar dins les crisis de la
Baixa edat mitjana. Aquesta és la Revolta Forana
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motivada per l’acumulació constant de
problemàtiques greus sense resoldre al llarg dels
segles entre les que podem destacar: fam,
misèria, pesta, corrupció de l’administració,
conflictes entre banderies, entre un altre volum
casuístic molt variat i que acabà com era habitual
amb una gran repressió corporal i econòmica amb
una multa de 150.000 lliures pels revoltats.
Finalment al segle XVI trobam un nou conjunt de
revoltes, aquestes però, ja no formen part dels
moviments de la Baixa Edat Mitjana, sinó que ja
s’integren en l’Edat Moderna. L’inici del regnat de
Carles V, emperador del sacre imperi, es troba
indubtablement marcat per l’esclat de la
Germania valenciana al 1519 i les Comunidades
de Castella a 1520.
Pel que fa a les Comunidades, aquest conflicte es
troba marcat per dos aspectes, la conjuntura
econòmica i la conjuntura política. Els inicis del
segle XVI foren de crisi, es succeeixen males
collites, epidèmies i fam, a tot això li hem de
sumar una gran pressió fiscal, que ho acaba
d’arrodonir. A més, amb la mort de la reina Isabel
de Castella s’inicia una crisi dinàstica, ja que
l’hereva, Joana, encara que no estava boja, no
tenia les capacitats per governar el regne.
S’iniciarà un conflicte entre els detractors de Felip
el Bell com a regent o el rei Ferran el Catòlic, que
durà a una situació preocupant. Tots aquests
conflictes semblava que s’arreglarien amb
l’arribada de Carles V, però tot al contrari, només
estava interessat en l’obtenció de subsidis per
poder-se pagar la coronació com emperador, a
més va deixar Castella a mans de funcionaris
flamencs partint a Brussel·les. Això va acabar
d’enfadar a la població de Castella. Dins tot
aquest context per tant, apareixen les
Comunidades, que s’alçaran a les ciutats de
6

Pérez, J. Los comuneros. Pp 18 a 40.

Toledo, Salamanca, Àvila i Toro i Valladolid entre
el 1520 i el 15226.
Els comuneros tenien dues motivacions
principals: per una part l’adhesió a un govern
revolucionari que expressés la voluntat nacional
front a la reial i la noblesa alta. Per altra banda,
la substitució de les institucions de l’antic règim
aristocràtic per institucions representatives.
També elaboraren una constitució que limitava
estretament el poder reial, volent organitzar un
govern
representatiu
que
plasmes
la
problemàtica de les classes mitjanes. Hi ha hagut
molta discussió sobre si les Comunidades s’han de
considerar com una revolta de l’Edat Moderna.
Se’ns dubte molts historiadors estan d’acord amb
aquesta afirmació, ja que el programa polític dels
comuneros, hi apareixen les seves idees amb una
clara significació política i sens dubte el qualifica
com una de les primeres revolucions burgeses de
l’Edat Moderna i la separa clarament de les
anteriors revoltes baix medievals7.
La Germanies mallorquina, al igual que totes
aquestes revoltes citades, és un intent de la
població per sobreviure dins una societat que
ofegava i limitava la supervivència de les classes
populars i del qual només se’n beneficiava la
noblesa. Així i tot, podem veure que aquesta
revolta, al igual que la dels comuneros, ja entra
dins un altre període de la història, l’Edat
Moderna, i que marca a Mallorca, aquest trànsit
entre les dues èpoques.

7
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LA GERMANIA
MALLORQUINA
Maria Margalida Perelló Pons
Historiadora

El passat 7 de febrer del 2021 es compliren els
cinc-cents anys de l’inici de la Germania
mallorquina. L’aixecament, revolta i revolució
agermanada que sacsejà la societat illenca en la
primera meitat del segle XVI està enguany
d’aniversari.
Per entendre per què sorgí l’alçament
agermanat a l’illa, s’han de tenir en compte tres
aspectes: 1. Les revoltes de la baixa edat mitjana
a Europa. 2. El context dels segles XIV i XV amb
les revoltes de 1391 i 1450 a Mallorca. 3. El
context en el qual esclatà la germania, és a dir, a
principis de la dècada del 1520.
Per tant, tenint això en compte, ja es pot intuir
que, com passa amb la majoria de fenòmens
històrics, no només hi havia una única motivació
que provocà l’esclat agermanat. Així, es pot dir
que la Germania mallorquina fou motivada per
una multiplicitat de factors que fan que a
principis del 1521 a Mallorca es respirés un clima
alterat i tens.
En primer lloc ha de quedar clar que la revolta
s'emmarca dins d'una sèrie de convulsions
8
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europees que marquen la primera crisi del
sistema feudal: les jacqueries franceses, la
insurrecció anglesa del 1381, els ciompi italians,
els irmandinhos gallecs, les comunitats de
Castella, i les guerres camperoles alemanyes.
En segon lloc, la Germania mallorquina esclatà a
Ciutat el 7 febrer d’ara fa cinc-cents anys, fruit
d’un cúmul de problemes sense resoldre i
acumulats durant segles8. De fet, al llarg dels
segles XIV, XV i XVI al Regne de Mallorca s’anaren
reunint un seguit de condicionants que establiren
les bases d’unes reivindicacions i demandes que
es repetiran i ampliaran en tres moments claus
per a la història baix medieval i moderna de l’illa:
la Revolta de 1391, coneguda com l’Assalt al Call,
la Revolta Forana de 1450 i la Germania en el
1521. Ara bé, l’alçament agermanat s’ha explicat
tradicionalment a través de dues causes; les
econòmiques i les males collites. Aquesta, però,
és una explicació molt simplista per fer veure que
aquest aixecament era: injustificat, espontani,
sense organització i buit de contingut9.
En tercer lloc, aquest alçament durà vint-i-cinc
mesos i esclatà en el moment i lloc idonis per fer
de l’inici del regnat de Carles V, un període molt
convuls. L’aixecament agermanat a Mallorca s’ha
de contextualitzar en una època molt complexa
per a la Monarquia hispànica. El jove monarca i
emperador Carles V tot just arribat al tron va
haver de fer front a tres alçaments pràcticament
simultanis: la Germania valenciana (15191521/22), les Comunidades castellanes (15201521) i la Germania mallorquina (1521-1523) que
s’inicià quan aquests dos anteriors estaven ja
pràcticament en declivi. És important destacar,
9
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però que malgrat que foren alçaments més o
menys simultanis responen a tota una casuística
pròpia de cada territori tot i que és indubtable la
relació entre ells.
De fet, els contactes entre els agermanats
mallorquins i els valencians els trobem des dels
inicis dels aixecaments. Pel que fa als contactes
amb els comuners castellans, se sap també que
un cop derrotats a Villalar, hi va haver comuners
que varen venir a Mallorca i lluitaren en el bàndol
agermanat, concretament amb el setge a la vila
d’Alcúdia que restava antiagermanada o
mascarada10.
Són molts els historiadors que han reflexionat
sobre la possibilitat que l’aixecament agermanat
mallorquí es pogués produir sense l’existència
dels alçaments coetanis que hi va haver dins la
Monarquia Hispànica. Ara bé, és possible que
s’hagués fet amb un altre nom i amb alguns
aspectes diferents a causa de la problemàtica
pròpia de l’illa i acumulada durant segles sense
resoldre.
Entre la múltiple problemàtica present al Regne
de Mallorca al segle XIV, XV i XVI trobem la
necessitat de fer una reforma administrativa per
sanejar l’economia11. Ara bé, era impossible de
dur a terme perquè els sectors poderosos
impedien qualsevol classe de reforma que pogués
alterar els seus privilegis12. A més d’aquest greu i
10
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preocupant problema s’hi havia d’afegir les
contínues onades de pesta, els elevats donatius
que s’havien de fer als monarques en cas de
guerra13, coronatge o maridatge i l’èxode del
camp a la ciutat14 que provocava que els que es
traslladaven a ciutat deixessin de contribuir per
les propietats que conservaven a les viles. Per
tant, ens trobem que els imposts requeien en una
població pobra, delmada per la pesta i cada cop
més reduïda per l’èxode a Ciutat15.
Però per acabar-ho d’adobar, al segle XV s’hi
afegiren més problemes com l’augment del deute
públic, la contribució a les càrregues comunes del
Regne, l’excessiva pressió fiscal, la demanda dels
forans d’augmentar la participació en el Govern,
un major control administratiu de les finances
públiques, el problema pràcticament endèmic de
dèficit de producció cerealística16 i els
enfrontaments entre les parcialitats per controlar
el govern agreujaren encara més la situació17.
Amb tota aquesta problemàtica acumulada s’hi
afegí el capbreu reial que ordenà Alfons el
Magnànim que suposava una sangria econòmica
pels sectors més humils.
El canvi de segle, no provocà una millora i
s’afegiren altres factors com la reivindicació dels
forans reclamant l’aplicació de la Sentència
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Arbitral de 151218, la suspensió del virrei
Aymerich del seu càrrec, el procés contra el
regent Frederic de Gualbes i els conflictes entre
els bàndols Call i Almudaina, no feren que la
situació remetés. Però si hi ha un fet fonamental,
imminent a l’esclat de la Germania mallorquina,
és la defensa de Bugia el 1515, on participaren
molts de mallorquins. Aquesta expedició
proporcionà als mallorquins el coneixement de
les espingardes i l’ús més extensiu d’una
organització militar que seria emprada durant la
Germania mallorquina; els deseners i els
cinquanteners19.
Els mesos anteriors a l’aixecament a ciutat
començaren a sorgir rumors que s’estava gestant
un alçament popular. El virrei i governador del
Regne de Mallorca, Miguel de Gurrea, com a
mesura desesperada per frenar-ho i evitar un
alçament a l’estil de la Germania valenciana
(1519-1521) ordenà la detenció de set menestrals
per ser els principals sospitosos. Aquests eren:
Joanot i Francesc Colom, Pasqual Rosselló, Rafel
Ripoll, Pere Begur, Guillem Vich i Joan Crespí. Com
a resposta, l’endemà, dia 7 de febrer, es va
produir una gran concentració de gent davant
Cort reclamant l’alliberament dels menestrals,
objectiu que es complí i que marca l’inici de la
Germania mallorquina20.
A partir d’aquells moments i fins al setembre del
mateix any, el líder de la germania sota el títol de
18
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Instador del bé comú, va ser Joan Crespí21. Durant
els primers mesos d’aixecament els fets més
destacats varen ser: la destitució de Miguel de
Gurrea del seu càrrec per part dels agermanats22.
La creació d’una institució per a gestionar
l’aixecament anomenada Tretzena23 (formada
per l’instador i dotze tretzeners representant la
ciutat i la part forana). A més a més, la revolta
passà de ser exclusivament ciutadana a què les
viles de tot Mallorca s’agermanessin, a excepció
d’una, Alcúdia.
Entre els principals successos violents destaca
l’assalt al castell de Bellver el 29 de juliol24, on
foren assassinats molts dels integrats de la família
de Pacs, entre ells, el mateix Pere de Pacs, el qual
havia substituït breument a Miguel de Gurrea,
quan aquest va ser destituït de llur càrrec. Al mes
de setembre, Joan Crespí començà a caure en
desgràcia en ser acusat de massa moderat com a
líder de la germania mallorquina i després del
consell general del 23 de setembre, fou destituït,
empresonat i posteriorment assassinat pels
mateixos agermanats segons l’historiador Josep
Maria Quadrado.
Durant aquests primers vuit mesos, tot i semblar
que el bloc agermanat era fort i unitari, s’ha de dir
que patiren desafeccions i traspassos de gent al
bàndol antiagermanat o mascarat. Aquests últims
es refugiaren a espais com la Seu, el castell de
Santueri o a Alcúdia pel que fa a Mallorca. Molts
revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de
les Arts, nº5, p.37.
21
DURAN, E. (1982). Les Germanies als Països Catalans.
Barcelona: Curial, p. 272.
22
JUAN, J. (1985). Els Agermanats, Palma: Ajuntament de
Palma, p. 66.
23
JUAN, J. (1985). Els Agermanats. Palma: Ajuntament de
Palma, p. 67.
24
DURAN, E. (1982). Les Germanies als Països Catalans.
Barcelona: Curial, p. 294.
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d’altres, s’exiliaren a Eivissa, Menorca, València o
Barcelona.
El consell general del 23 de setembre, suposà
l’entrada a la direcció del govern de Pau
Casesnoves i Joanot Colom25, tot i que, el
protagonisme l’ocupà aquest darrer. Fou
aleshores quan es va dur a terme la política
econòmica plantejada que consistia en: aplicar la
sentència arbitral del 1512 i la supressió dels
drets com el de molitja, el quint del vi, la sisa de
la carn, el segell del tèxtil, i la gabella de la sal26.
A partir de l’octubre del mateix any i durant els
primers deu mesos del 1522, els agermanats
sotmetran a setge la vila d’Alcúdia per no voler
dur a terme la Santa Quitació i ser lloc de refugi
de mascarats27. Els seus contraris, els
antiagermanats o mascarats, començaren a
preparar una contraofensiva per aconseguir
aplicar l’ordre anterior a Mallorca28.
L’esquadra reial arribà a Mallorca el 13 l’octubre
del 1522 comandada per Juan de Velasco. Aquest
intentà negociar al port de ciutat, però sense èxit
i davant l’atac dels agermanats, es dirigiren a
Alcúdia, des d’on es començà una política
intimidatòria a les viles veïnes29.

25

SERRA, J. (2001). Pau Casesnoves i les germanies a Inca.
Palma: Documenta Balear, pp. 19.
26
JUAN, J. (1985). Els Agermanats, Ajuntament de Palma, p.
77.
27
SEGUÍ, A. (2015). «Contra la diabólica desmandada. La
reducció militar de la Germania mallorquina». III Encuentro
de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Universidad
de Valladolid. P. 799.
28
PÉREZ, F. (1976) Les Germanies i Sóller. Palma:
Ajuntament de Palma.pp. 16-23.
29
DURAN, E. (1982). Les Germanies als Països Catalans.
Barcelona: Curial, p. 311.
30
DURAN, E. (1982). Les Germanies als Països Catalans.
Barcelona: Curial, p. 311.

El 29 d’octubre, part de l’exèrcit reial intentà i
aconseguí després d’una dura resistència la
reducció de la vila de Pollença per les armes. El
total de víctimes segons les fonts, ascendí a prop
de cinc-cents morts30. L’endemà, Gurrea envià les
provisions reials i l’edicte intimidant la rendició de
sa Pobla, lloc on s’instal·là Gurrea amb l’exèrcit i
des d’on intimidava Muro. Fou aleshores quan es
va produir la batalla més sanguinària i cruenta de
la Germania mallorquina, la de Son Fornari, on
moriren més de mil agermanats31.
A les darreries de novembre es produí una altra
gran derrota pels agermanats la batalla del Rafal
Garcès, entre Inca i Binissalem on moriren uns
cinc-cents agermanats més32. A principis de
desembre l’exèrcit reial s’instal·là al monestir de
la Real i iniciaren el setge a la ciutat33.
Al mes de gener, en un intent desesperat dels
agermanats d’aconseguir el favor reial i poder
parlar amb l’emperador per explicar-li els fets. Es
confeccionaren i s’enviaren a la cort a través de
Bartomeu Ventallol les claus d’or del Regne de
Mallorca. Malgrat aquest gest, el rei no acceptà
les claus. Carles V només volia obtenir la rendició
dels agermanats mallorquins i restablir l’ordre
anterior34.
Finalment, el 7 de març de 1523, la ciutat de
Mallorca va haver de capitular35.
31

DURAN, E. (1982). Les Germanies als Països Catalans.
Barcelona: Curial, p. 311.
32
JUAN, J. (1985). Els Agermanats, Palma: Ajuntament de
Palma, p. 92.
33
CAMPANER, Á. (1881). Cronicón Mayoricense. Noticias y
relaciones históricas de Mallorca desde 1229 a 1800. p.
295.
34
LLOMPART, G. (2007). «Dos obras de arte significativas
de la Germanía mallorquina». Memòries de la Reial
Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i
Històrics, nº17, 2007, p. 21.
35
DURAN, E. (1982). Les Germanies als Països Catalans.
Barcelona: Curial, p pp. 312-313.
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La repressió que es va dur a terme a l’etapa final
de la Germania i un cop acabat l’alçament va ser
molt dura amb sentències de mort, condemnes a
galeres i multes econòmiques per a tota la
població. Es pot dir, que aquesta repressió suposà
un vertader trauma que marcà les generacions
següents. El fet que no es conservin llegendes,
cantarelles
o
refranys
sobre
aquest
esdeveniment36, quan sí que se’n conserven
d’anteriors, ens indica l’abast que assolí la
repressió.
És per aquest motiu que es diu que la repressió de
la Germania mallorquina durà com a mínim, tres
segles, concretament els 299 anys que el cap de
Joanot Colom, líder de l’alçament, restà dins una
llanterna de ferro a la porta pintada de Ciutat.
Ara bé, segons historiadors com Jaume Serra, la
ideologia agermanada sí que va persistir en els
anys posteriors a l’alçament. De fet, es tenen
algunes mostres, en la dècada del 1560 la
Universitat i el lloctinent hagueren d’intervenir el
mercat de cereals per evitar l’esclafit d’una nova
germania i en el període de 1618-1625 encara es
detecten reunions sedicioses, amb cartells
incitant una nova germania37.

36

SERRA, J. (2000). «El bandolerisme mallorquí postagermanat». Mayurqa, 26, p. 75.

37

SERRA, J. (1958). «Mallorca i la Unió d’Armes». Randa 18,
pp. 25-44. vist a SERRA, J. (2000). «El bandolerisme
mallorquí post-agermanat». Mayurqa, 26, p. 82.
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ELS ENDARRERS DE LA REPRESSIÓ DE LA
GERMANIA: «PERQUÈ SIA EXEMPLAR I POSAR
TERROR ALS POBLES» I «PER BORRAR LA
MEMORIA DE DIT COLOM ».
Antoni Mas i Forners
Historiador

«Tots jorns [els dies] treball - passant ma vida
trista
per obtenir [guanyar-me la vida] – envejant l’hom
epulent [home opulent]
e com més veu – cobejant [desitjant] la vista
no obtinc res -romanint molt pus dolent.
De l’envejar – ací portant tortura
ne [ni] pot noure [fer mal]– al qui passió no sent;
roman donques [idò, doncs] – l’envejós amb
tristura [tristor]
mes [però] lo gran ric – sa [la seva] vida passa
rient.» 38
Ja fa un grapat d’anys –i perdó per autocitar-me—
que vaig escriure un text, de naturalesa
divulgativa i que servia d’introducció per a unes
rutes de naturalesa històrica i patrimonial, en el
qual afirmava que:
«La Germania (1521-1523) va ser el conflicte
social més violent que ha viscut la societat
mallorquina en els darrers cinc-cents anys.
Inicialment, els seus objectius van ser: posar fi a la
38

Composició poètica que figura a la primera lletra d’un
protocol notarial del notari solleric Pere Bernat, de mitjan
segle XIV, donada a conèixer per en Francesc Pérez (1976):
Les Germanies i Sóller, Palma, il·lustració i pàgina sense
numerar entre les pàgines 56 i 57. He actualitzat, en la
mesura del possible, l’ortografia (únicament) d’aqueix i de la
resta de texts d’època esmentats en aquest article. Vull
aclarir, d’altra banda, que només he citat, ateses les

corrupció del govern del Regne, dominat per la
aristocràcia; resoldre l’apressant problema del
deute públic, que asfixiava l’economia
mallorquina; i reformar, fent-lo més just, el
sistema contributiu. Però el que en principi va ser
un moviment reformista, va acabar per convertirse en la pràctica en una forma de govern
alternativa que, encara que va seguir reconeixent
l’autoritat de Carles I, va fer cas omís de les seves
ordres de restablir la legalitat vigent i es dedicà a
perseguir –no van faltar els assassinats- els
disconformes amb la Germania que, com
resultava previsible, va acabar sent il·legalitzada
per l’emperador, que va restituir la seva autoritat
per la força de les armes, enviant a Mallorca un
exèrcit que desencadenà la pitjor matança
viscuda a Mallorca des de la conquesta del rei
Jaume I el 1229.»39
A hores d’ara mantenc, fil per randa, el mateix
parer. I això fa venir al cap una altra qüestió: si
aqueixa matança, l’extrema crueltat de què foren
objecte els agermanats, varen ser premeditades,
o almanco previstes com una possibilitat, o si més
aviat foren conseqüència de les circumstàncies,
dels girs imprevists dels esdeveniments. I, per
malavejar d’aclarir-ho, ens haurem de remetre als
historiadors, als cronistes i a les fonts. Parcials i
esbiaixades, vera és, però són les que tenim.

característiques de la publicació, les obres a què faig
referència de manera expressa.
39
Patrocinades i publicades pel Diario de Mallorca. Vegeune
la
versió
web
a:
https://mas.diariodemallorca.es/itinerarioshistoricos/cat/category/edat-mitjana-i-renaixement/rutade-las-germanias/ Han estat reproduïdes també a
https://germanies500.cat/ca/rutes-toni-mas .

Pertoca, idò, treure a rotlo, com a referència
ineludible, en Josep Maria Quadrado.
L’historiador menorquí relata que l’emperador
Carles va refusar l’oferta de les claus de la ciutat
que li havien remès els agermanats en uns termes
més que eloqüents; en paraules del polígraf:
«la respuesta dictada por S. M. á la atrevida
consulta en 24 de Enero de 1523 rechazando con
desdén las llaves que no quería sino de pura y
legítima adhesión, desmintiendo la odiosa
patraña de que para sujetar la isla se echase
mano de moros cuando tan buenos cristianos y
fieles servidores eran los encargados de reducirla
á su deber, y amenazando, si en su terquedad
persistían, con mandar refuerzo de tropas y aun
con venir personalmente á hacer tal castigo que
jamás se borrase del mundo su recuerdo, era para
helar de espanto los más insolentes bríos: escrita
en idioma del país para mayor claridad,
terminaba con grave conminación al honor y
fama, á las vidas y bienes de todos.»40
Literalment, en la lletra de l’emperador, dictada a
Valladolid i publicada per n’Eusebio Pascual,
l’emperador s’adreçava «A tot lo poble y altres
particulars persones de qualsevol grau, condició
que sien, veïns habitadors i residints de present en
la nostra ciutat de Mallorques», tot remarcant
que no acceptava les claus d’or que li havien estat
trameses «per a senyal de la innata fidelitat que
dieu tenir a nostre corona reial». I això perquè
considerava que «les dites raons» —aquelles que
li havien exposat els agermanats, a fi de justificar
l’aixecament— no eren «dignes d’admetre i que
les vertaderes claus que ens haveu de donar e
trametre han de ésser de pura e feel
obediència ab tot afecte a nostra reial persona, i
en nom d’aquella a don Miquel de Garrea, nostre
40

Pablo Piferrer – José Maria Quadrado (1888): Islas
Baleares, Barcelona, pàg. 415.

loctinent i capità general, que és anat (...) per
manament nostre en aqueix regne ab la armada i
gent (...) per a reduir els inobedients a deguda
obediència nostra».
Així mateix, els ordenava que desistissen «ab tot
efecte de la resistència que feu ab les armes al dit
nostre loctinent i capità general» i que fos restituït
en el càrrec, en les mateixes condicions en què el
regia «abans de les commocions i germanies que
haveu començades i perseguides fins ara, deixant
les armes i tot lo exercici d’aquelles i desistint de
tots los actes que fins ara haveu fets, i obeint i
honrant i acatant al dit don Miquel de Gurrea
nostre loctinent i capità general en tot lo que de
part nostra vos manarà així com a nostra mateixa
persona».
Si no ho feien, afirmava l’emperador, manaria
«trametre més gent ab les municions o altres
coses necessàries pera reforçar lo exèrcit que té lo
dit nostre loctinent i capità general, manant-li
que proceesca per força d’armes contra vosaltres
així com contra súbdits que son enemics rebel·les
e inobedients a son rei i senyor natural, per a lo
qual si fos necessària nostra presència no
dubtarem de posar-la ab tota celeritat, per forma
que l’execució y càstig d’açò reste en perpètua
memòria
i exempli
a
vostres
successors. Guardau-vos per açò de fer lo contrari
si desitjau evitar la total ruïna e perdició de lo
honor, fama, vides i béns de tots vosaltres».[Els
subretxats de tots els texts són meus].41
Infringir un càstig exemplificador, que no
s’esborràs de la memòria dels mallorquins, es
preveia, per tant, com un escenari possible –
l’únic, de fet— si els agermanats no es retien. Tal
volta –no sé si mai ho arribarem a aclarir— els
informants i assessors tenien al cap que els
41

Eusebio Pascual (1891-1892): «Otro dato sobre las llaves
de oro del Reyno de Mallorca [1523]», Bolletí de la Societat
Arqueològica Lul·liana, Volum 4, Palma, pàg. 155-156.
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mallorquins s’havien aixecat, amb objectius ben
consemblants, a 1391 i a 1450. Tres alçaments en
devers cent cinquanta anys potser es devien
considerar massa per a un regne tan petit,
geogràficament i demogràfica. Tanmateix, el més
probable és que no arribem a saber si aqueixa
circumstància va ser tinguda en compte, si va
pesar o si només n’hi va haver a bastament amb
el fet que la Germania mallorquina fos la tercera
revolta consecutiva que es vivia en els dominis
hispànics de l’emperador en manco de cinc anys.
Fossen quins fossen els motius, sabem com va
anar la cosa, i que els agermanats no tan sols no
es reteren, sinó que miraren de resistir les
envestides de l’armada comandada per don Juan
de Velasco i — a la pràctica— també pel virrei
Miguel Gurrea. No podrem saber tampoc, si no
localitzam pus fonts que ens il·luminin sobre
aqueixa qüestió, si sobreestimaren les seves
possibilitats, com és més possible que succeís a
1391 i a 1450. En tots tres aixecaments, els
revoltats feren servir l’estructura defensiva del
regne, basada en les milícies populars –els
«homes d’armes»– per organitzar-se. Tenien
armes –tot i el que, ben sovint, el seu armament
fos més aviat domèstic—, havien rebut una certa
instrucció –la que podien fer a la «mostra» o al
cos de cada municipi—, però de fet, les seves
possibilitats bèl·liques envers efectius externs es
reduïen a poder repel·lir, com a molt, invasions
corsàries més o manco organitzades, però no
podien fer front a veritables exèrcits
«professionalitzats», ben armats i amb
experiència.
Retornem, però, a la interrogant que ens havíem
plantejat: ¿la violència extremada i la crueltat de
l’exèrcit imperial, i del virrei, quan ocuparen l’illa
i durant la repressió, responien a consignes o
42

Antoni Mas (2013): «La Germania de Mallorca narrada per
un contemporani. La descripció de la Germania del notari

instruccions prèvies? Ja hem vist que aqueixa va
ser l’amenaça explícita de l’emperador Carles. En
qualsevol cas, el saqueig –i la matança—de
Pollença permeten pensar que la intenció dels
cappares de l’exèrcit reial –o imperial, si tant
voleu— era terroritzar, i escarmentar, els
agermanats. El notari mascarat Joan Morro, tot i
que pareix que malaveja de justificar aqueixes
accions per la negativa dels revoltats a retre’s,
descriu de manera detallada ferm que els efectius
de l’exèrcit imperial «no hi estigueren a prendre
la vil·la sinó tant quant duraria un credo». Bona
part dels agermanats i de la població de la vila
s’haurien refugiat al temple parroquial («les
banderes foren alt de l’Eclésia»). Sobre això, s’ha
de tenir en compte que les esglésies, i el sagrat –
o sagrera— que els enrevoltava eren espais
considerats immunes de la violència. En Morro
relata que:
«com la gent de l’armada fonc a plaça, los de
l’Eclésia, que s’eren tancats, nafraren alguns
soldats, circa [devers] sis o set, dels quals foren
nafrats mossèn Nicolau de Quint e hun fill seu e
(...), aprés tres dies moriren [a] Alcúdia. E així los
soldats, veent que els nafraven de l’Eclésia,
posaren foc als dos portals [sic], a les portes de
què s’ofegaren circa, entra dones, nines, arlots
[al·lots] i minyons, circa de ·CC· [dues-centes]
ànimes. E així moriren molts hòmens, e lo visrei
n’ofegà molts i penjà, e l’armada n’hi matà
molts, e tota la gent de la vil·la fugí per les
muntanyes, e cremaren los soldats circa sis o set
cases».42
Un altre notari mascarat, en Pere Llorenç Suaris,
va descriure el saqueig de Pollença amb aquests
termes:

Joan Morro», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana:
Revista d'estudis històrics, vol. 69, Palma, págs. 311-322.
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«Lo estol se partí d’Alcúdia contra la vil·la de
Pollença, lo qual aprés d’haver haguda una gran
batalla i molt perillosa, prenguérem la vil·la i
matàrem molta gent i penjà lo visrei lo mateix
dia molts traïdors, fonc saquejada dita vil·la,
morí molta gent de dones e minyons perquè fonc
posat foc a les portes de l’església i així moriren
olre [nombre?] de tres-centes ànimes i d’aquí lo
mateix dia ab molta victòria, sens perdre due [?]
hòmens nostres».43

torre: y quedando por de los soldados la villa, la
saquearon a su placer, y quemaron siete casas.»45

El cronista valencià Gaspar Escolano, a la segona
part de la Década primera de la historia de la
insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia,44
pareix que intentava justificar la feta de l’exèrcit
imperial. I això magnificant –si hem de fer cas a
les cròniques anteriors— la capacitat de
resistència dels agermanats, deixant de banda
que l’església havia estat assetjada i atacada, i
obviant el fet –que devia ser conegut a
bastament— que a dins hi havia moltes de dones,
d’infants i de nins. Així i tot, la seva descripció
coincideix bàsicament amb les anteriors:

«los traïdors [els agermanats] ab llurs cavalls,
que eren molts en nombre, e molta gent,
vingueren a ferir [a lluitar]. E los del rei ab ells,
per manera que tantost foren los traïdors ab crit
del Rei destrossats, e mataren-hi tants que
vertadarament no es pot dir lo nombre (...) e
foren los morts circa MXVIII [mil devuit]. E los qui
moriren del camp del Rei fonc un germà d’un
capità d’una galera, que es deia lo capità Gira,
home de molta faiçó. E així ne mataren fins a la
bassa de Muro. E per quant a la vil·la de Muro
s’hi morien de pesta, lo senyor visrei tornà a la
Pobla e fonc donada a saco [saquejada], per la
tanta formada rebel·lió.» 46

«Íbanse retirando los de Pollenza, y siguiéndolos
el ejército real peleando siempre: y cuando
llegaron á la plaza, se metieron en la iglesia, y
fortificadas bien las puertas, se defendían desde
allí. Herían a muchos con balas y flechas
enherboladas, de que morían; y fueron de estos,
mosén Nicolás de Quint, y su hijo: y visto el daño
por los soldados, metieron fuego a las dos puertas
de la Iglesia y la ganaron. Murieron ahogados del
humo más de doscientas mujeres y niños: y a
manos del virrey muchos hombres prisioneros,
que los mandó ahorcar y dar garrotes. Los demás
huyeron a los montes, y algunos se retiraron á la

43

Ramon Rosselló – Jaume Albertí (2003): Història de Selva
(1229-1600), Campos, pàg. 166-167.
44
Publicada a València, a 1611.

Pel que respecta a la batalla de Son Fornari, la
crònica d’en Joan Morro fa referència a la
impossibilitat dels agermanats d’aturar l’ofensiva
de l’exèrcit imperial i mostra ben a les clares la
inferioritat dels primers, que es reflectia en el
desequilibri numèric –potser exagerat, pel que fa
a les que patiren les tropes reials— en les baixes
d’un i d’altre bàndol durant la batalla:

D’acord amb les diverses cròniques, va ser a partir
d’aleshores quan tornaren a reprendre les
mostres de crueltat, despietada i sanguinolenta,
que es perllonguen fins passada la batalla del rafal
Garcés. En paraules d’en Joan Morro:
«E lo s’endemà se partí lo ost del Rei e anà a
Inca, e per lo camí ne penjà alguns dels qui
h avia presos a la batalla, e n’escortarà.» (…) «E
així l’ost trobà los rebelles al rafal Garcés e
feriran ab los desmandats, de manera que
tantost los desmandats donaren en fuita, e així
45

Gaspar Escolano (1611): Segunda parte de laDécada
primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno
de Valencia, pàg. 1657-1658.
46
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començaren a degollar, que moriran circa ·D·
[cinc-cents]. E així ne prengueren d’aquells que
eran escapats, en què ne mataren al mercat
d’Inca circa ·XXXX· [quaranta] desmandats que
havien portats lligats. E lo senyor visrei
desliberà tornar en Binissalem e tengué circa
·CC· [ d e v e r s d o s - c e n t s ] presoners, dels
quals ne penjà e scortarà circa ·LXX·, que tots
los arbres e garrovers n’eren plens».47
El prevere mossèn Bernat Caldès, enviat pel virrei
com a missatger a fi d’intentar que els
agermanats es retessen, es refereix a la batalla
del rafal Garcès en aquests termes: «i d’aquí [des
de sa Pobla] amb molta victòria anàrem per tota
l’illa fins que encloguérem mil i cinc-cents rebel·les
desmandats qui eren eixits de Ciutat; e açò vora la
vil·la d’Inca, aont los rompérem i matarem-ne
vui[t]-cents i lo senyor visrei n’ha penjats del[s]
que prenguérem quatre-cents. Fonc una cosa
molt necessària la destrossa de dits hòmens
desmandats; fonc en lo rafal Garcés.48
En Gaspar Escolano es refereix, fins i tot de
manera més colorista, a les conseqüències de la
batalla del rafal Garcés: «avisado el virey por las
espías, salió tan de boga arrancada a buscarlos,
que casi iba corriendo la gente; y topando a la de
los comuneros al Ráfol Garcés, tuvieron un recio
encuentro con ellos; pero venciéronlos, y
habiéndoles degollado cerca de quinientos
hombres, se llevaron presos cuarenta que fueron
ahorcados en la plaza de Inca. Lo propio mandó
hacer el virey de setenta comuneros en
Benissalem, que apenas quedó árbol en sus
contornos que llevase otra fruta que hombres
ahorcados».49
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Ramon Rosselló – Jaume Albertí (2003): Història… pàg.
166-167.
48
Ramon Rosselló – Jaume Albertí (2003): Història… pàg.
167.

No ens podem aturar ací a detallar les
característiques de la capitulació de Ciutat i de la
repressió que s’inicià tot seguit. Segurament n’hi
haurà a bastament a treure a rotlo que, segons el
prevere mossèn Bernat Caldès, «Foren presos
innumerables traïdors, així de la ciutat com de
fora, i per manament de sa Majestat penjats i
escorterats en grandíssima abundància. Fonc
aportat lo rebel·le d’en Joanot Colom per la Ciutat
sobre un carro i atenallat i aprés escorterat i lo seu
cap posat ab una gàbia de ferro sobre la porta
Pintada la vespra de Corpore Christi de l’any Mil
·DXIII·. Durà lo fet de justícia circa de dos anys
aprés reduïda la terra.»50
Els objectius de la repressió posterior varen ser
explicitats, de manera clara i llampant, pel
lloctinent general –que hem d’identificar amb en
Miguel de Gurrea— fent servir unes paraules que,
crec, no han de menester gaire comentaris:
«Atès etc. Que per la bona administració de
justícia son estades executades algunes persones
dels principals de la Germania així per lo
predecessor nostre com encara per nós, ço i
perquè sia exemplar i posar terror als pobles que
d’aquí avant se guarden de tan enorme crim, ha
aparegut posar alguns caps dels dits delats per los
portals de la present ciutat de Mallorques, ab
lanterna y cadenes de ferro, i son los següents: e
primo per la gàbia, cadena i grua de ferro per lo
cap de Joanot Colom, 2 lliures. Ítem per semblant
lanterna per lo cap d’en Gili, 1 lliura 12 sous. Ítem
per semblant gàbia per lo cap d’en Jaume
Andreua, i claus per clavar les barres del carro
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Gaspar Escolano (1611): Segunda… pàg. 1660. El cronista
mallorquí Vicenç Mut s’hi va referir en termes pràcticament
idèntics.
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aont és estat justiciat dit Andreua 3 lliures 5 sous,
que tot són 6 lliures 17 sous.»51
Així mateix, el dos de juny de 1523, en Guillem
Valentí anotava que «lo Sr. don Miquel de Gureya
governador d’Aragó, virrei i capità general de
Mallorques començà á fer justícia dels traïdors
agermanats de dita ma[jestat ] qui per ses
malícies levaren la terra al rei en senyal de quitar
la terra, acomesos molts i diversos actos i molts
leits y han comesos moltes morts així per la ciutat
com per la església matant hòmens i dones i
minyons», i parava esment que «açò faç perquè
sia memòria als qui vindran que per la vida no
vinguen contra la majestat del Sr. Rei ans
comportar que es vulla i morir i passar
qualssevulla treballs ans que esser traïdor».52
Podem entendre, per tant, que els objectius de la
intervenció de l’exèrcit imperial, i de la repressió
posterior, eren que la població de Mallorca
conservàs a la memòria els efectes de la derrota
militar i de la repressió que patiren els
agermanats, però també –tot i que puga semblar
paradoxal—, al mateix temps «borrar la memòria
de dit Colom».53
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Álvaro Campaner y Fuertes (1881): Cronicón Mayoricense.
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 a
1800, Palma, pàg. 304.
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Álvaro Campaner y Fuertes (1881): Cronicón… pàg. 297.

mosen Pedro de Pachs. Era el censo de 4 libras, y estaba
pagado has ta el año de 1520. «Costa tot lo que se devia per
borrar la memoria de dit Colom, 74 Ibs. 6 ss. 8 ds.» (Álvaro
Campaner y Fuertes (1881): Cronicón… pàg. 303)
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«Redención y pago de atrasos del censo que la casa de
Juan Colom (mandada demoler judicialmente) debía á
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«Tots jorns [els dies] treball - passant ma vida trista
per obtenir [guanyar-me la vida] – envejant l’hom epulent
[home opulent] e com més veu – cobejant [desitjant] la vista
no obtinc res -romanint molt pus dolent.
De l’envejar – ací portant tortura
ne [ni] pot noure [fer mal]– al qui passió no
sent; roman donques [idò, doncs] – l’envejós amb
tristura [tristor] mes [però] lo gran ric – sa [la seva]
vida passa rient.»
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PAU CASESNOVES, EL GRAN OBLIDAT DE LA
GERMANIA.
Antoni Rodríguez Mir

Ara que es compleixen 500 anys de l’inici de la
Germania cal vindicar la figura de qui fou un dels
seus dirigents més destacats. Pau Casesnoves,
Instador de la Part Forana i membre de la
diarquia que s’establí després que el Consell
agermanat feu dimitir Joan Crespí el setembre de
1521. La figura de Pau Casesnoves en especial ha
estat víctima de l’oblit que es va imposar per part
de “la historiografia oficial” després d’uns anys
convulsos en els quals va tenir un paper
protagonista. Curiosament les figures d’en Joan
Crespí i d’en Joanot Colom van transcendir els
segles i han estat vindicades ja des del segle XIX.
La figura d’en Pau Casesnoves no va córrer la
mateixa sort.
Cert és que la falta de documentació o
referències en determinats moments de la seva
biografia fan difícil establir un retrat definit d’en
Pau Casesnoves. Ara bé, a partir d'allò que hem
pogut investigar, hem de tenir ben clar que va ser
una persona agosarada i avançada al seu temps
en uns moments tempestuosos i incerts, en que
va defensar uns valors molt propers a la
democràcia tal com l'entenem avui dia. La
igualtat dels homes davant la llei i que les lleis
fossin justes varen ser algunes de les seves
lluites.
Es té constància de que la família d’en Pau
Casesnoves, cirurgià de professió, ja vivia a Inca
l’any 1484. El pare, Miquel Casesnoves,

provablement era originari de Menorca, ja que el
llinatge Casesnoves és molt comú a aquella illa.
De professió cirurgià, com en Pau, residia a Inca
abans de 1484, any en què ja el trobem com a
administrador de la companyia de Santa Llúcia,
Sant Cosme i Sant Damià, patrons i advocats del
gremi de cirurgians.
Pau Casesnoves era l'hereu de la família. I si bé
s’han trobat dades dels parents masculins, en canvi
no en tenim dels femenins. Del que si es te
coneixement és dels seus quatre germans: Antoni,
Miquel, Sebastià i Andreu.
De n’Antoni i en Miquel se saben poques coses. De
n’Antoni al llistat d’addictes es diu “Revenedor,
afectat de gran manera, sermonador, matador,
composador i gran lladre, de mala intenció. Era
desener y anà amb un cavall contra lo rey a batallar
y mataren lo los del rey en una scaramussa prop de
Jesus ab un colp de bombarda”. Sembla que va
morir a la primavera de 1523. D’en Miquel s’apunta
al mateix llistat que: “era revenedor, molt afectat i
anava molt furiós i armat en mostres y aplechs, ha
stat totstemps reclús dins la ciutat, y stava a la taula
de la quitació, y era gran composador, lladre y
traydor. D’en Sebastià es té datada una sentència
del 7 de juliol de 1514 en contra seva per matar uns
animals que no eren seus, però en fou absolt.
N’Andreu, en canvi, és el més conegut. Residia a
Ciutat. Comerciant i paraire, tenia importants
tractes, sobretot de llana, amb Menorca, negocis
que compartia amb el seu germà Pau. Participà

activament a les Germanies i va ser caixer dels
llibres de la Universitat. Al llistat dels addictes a la
Germania trobam que se l’acusa de “grandíssim
sermonador” que predicava la Santa Quitació.
“Avalotador, de malíssima reputació y perseguidor
de mascarats”.

instador a la Part Forana d'Inca, Selva i Escorca. En
l'època que precedeix la Germania, Pau Casesnoves
es va veure implicat en els conflictes derivats de la
manca de blat. Els seus enemics el denunciaren i el
mes de maig de 1511 es dictà sentència en contra
seva acusat, sobretot, de mal administrador.

En Pau Casesnoves és gairebé un desconegut
abans de la seva activitat política. Els primers
documents que parlen d’ell són de gener de
1497. Devia a uns diners com a preu d'una llana
estrangera comprada per a obrar a casa. En els
següents documents, datats per setembre i
novembre de 1498, era en Pau, hereu de la casa
pairal, qui reclamava un deute contret amb el seu
pare per part de la vila d'Inca per tenir cura dels
malalts de la pesta, la qual cosa fa suposar que
en aquell temps el pare ja era mort, tot i que se'n
desconeixen les causes. També reclamava deutes
per haver curat ell mateix un captiu.

Per tal de posar remei a la mala situació que es vivia
a Mallorca, el rei Ferran intentà redreçar les
finances i al final del seu regnat es succeïren les
ambaixades davant el rei per plantejar els
problemes existents i les solucions per resoldre el
conflicte. La més important va ser la de 1512.
Aquesta, de la qual en formava part en Pau
Casesnoves, viatjà fins a la Cort Reial, on
aconseguiren una sentència arbitral, signada a
principi de febrer a Burgos, que havia de redreçar la
situació del Regne de Mallorca. En veure que la
postura del rei es decantava pels interessos forans,
l’oligarquia contraatacà amb una altra ambaixada
que fructificà. Així el rei Ferran, per calmar els ànims
dels sectors privilegiats, el novembre de 1512, des
de Logronyo, revocava el nomenament de Pau
Casesnoves i els altres ambaixadors i els substituí
per altres més dòcils als interessos de l'oligarquia. A
partir d’aquí la tensió, provocada pels conflictes
entre els bàndols, l’oposició de l'oligarquia a les
reformes i l’endeutament, va anar en augment.

A partir de 1506 el trobam relacionat amb els
afers polítics. Jurat de la vila d’Inca, conseller del
Gran i General Consell, batle reial d’Inca o
instador a la Part Forana d’Inca, Selva i Escorca
foren alguns dels seus càrrecs. El setembre
d’aquest any encapçalà una delegació de davant
el Virrei reclamant pel preu excessiu del blat.
Al 1507 la situació general s'agreujà i va ser un any
de vertadera fam. Per tal de pal·liar la gana al mes
d’abril el batlle, els jurats, entre els quals es trobava
Pau Casesnoves, i alguns consellers tractaren sobre
la necessitat d'alimentar la població i decidiren
repartir blat entre els més necessitats. Aquell any
en Pau Casesnoves era conseller forà en el Gran i
General Consell, càrrec que repetí els anys 1511 i
1512. A partir de 1510 en Pau Casesnoves destacà
per la defensa dels interessos dels més desvalguts i
necessitats tant a Mallorca com a la Cort Reial. Així
a l'octubre de 1510 els jurats del Regne l'elegiren

Després de la sentència de 1512 trobem en Pau
exercint el càrrec de conseller forà en el Gran i
General Consell. En un document redactat el 1514
pel governador i enviat al batlle de Sencelles es fa
ressò d'una queixa d’en Pau Casesnoves per unes
possessions que no havien estat retornades a Inca.
Des del retorn de la Cort Reial se'l va sotmetre a una
veritable persecució política i patí una sèrie de
processos judicials on no mancaren testimonis
falsos obligant-lo al 1515, essent batlle d'Inca, a
pagar una multa acusat de defraudar els comptes.
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Després ja no sabem res d’ell fins a l’esclat de la
Germania l'any 1521.
Des de finals de 1520 se succeïren les reunions de
menestrals influïts per la revolta de les Comunitats
a Castell i de la Germania a València. El 6 de febrer
de 1521 el virrei Gurrea ordenà l’empresonament
dels principals dirigents agermanats. Al dia següent
es produí la revolta dels menestrals, els quals
aconseguiren l'alliberament dels presos. El virrei fou
destituït i marxà cap a Eivissa.
A partir de l'abril agermanats de la Part Forana
s'uniren als avalotats de Ciutat, entre ells 400
homes d’Inca que varen ser hostatjats al convent de
Sant Francesc, convertit en el seu quarter general.
Inca va ser una de les viles encarregades de formar
el primer exèrcit a qui se’ls va encomanar vigilar els
camins del Pla.
Els agermanats s'organitzaren políticament i
nomenaren el paraire Joan Crespí com a Instador
del bé comú i el seu màxim representant. En el
camp militar feren servir la mateixa formació de
l’exèrcit apresa a la guerra de Bugia i el mes de juny
arribà una carta de Carles I, on declarava il·legal i
condemnava la Germania i amenaçava els avalotats
amb greus penes.
La situació va sofrir un tomb important quan el
setembre de 1521 es reuní el Consell General
agermanat a Sant Francesc i el sector forà s’imposà.
Es va fer dimitir en Crespí i es passà a l'elecció de
dos instadors, un per la part forana i un per Ciutat.
Els escollits foren Pau Casesnoves, d’Inca i el
tintorer Jordi Moranta, de Ciutat. Tot i que
l’assemblea havia escollit en Moranta, al cap d’un
mes ja era en Colom qui consta com a instador i la
Germania passà a ser dirigida per la Diarquia
Casesnoves/Colom.

Amb aquesta nova situació el que es pretenia era
posar en vigor la sentència de 1512 i iniciar una
reforma fiscal. Segons la carta que els instadors
enviaren als jurats de Ciutat, calia l’aboliment d’una
sèrie d’imposts indirectes que gravaven articles de
consum, i que, per tant, requeien sobre els més
pobres. Des de final de setembre de 1521 fins a final
d’any en Pau Casesnoves i en Joanot Colom,
visitaren diverses viles de Mallorca i els jurats del
regne, per aconseguir que se sumessin a la causa
agermanada i complissin la sentència de 1512. En el
mateix sentit varen escriure a diversos batlles
perquè anessin per les cases per aconseguir què
cada un pagués el que pogués.
Després de l’intent agermanat d’instaurar la
reforma fiscal i que les tensions més intenses
esclatessin, Alcúdia es negà a acceptar-la i els
agermanats es disposaren per al setge. Els intents
d’arribar a un acord fracassaren i els alcudiencs es
prepararen per a donar cabuda als mascarats que hi
acudiren a trobar refugi. Joanot Colom i Pau
Casesnoves instaren els jurats de la Ciutat i Regne
de Mallorca que obliguessin els alcudiencs a
acceptar les propostes.
A principi de gener 1522 va haver-hi un intent
contrarevolucionari. El regent de la Governació
Berenguer Esbert planejà l’assassinat de diversos
dirigents agermanats. Els germans Colom se
salvaren de miracle. És curiós que no s’intentés ferho també amb en Pau Casesnoves, perquè, de fet,
l’endemà ell i Joanot Colom destituïren el regent.
Com a conseqüència la persecució contra els
mascarats, contraris a la germania s'intensificà i a
principi de febrer 1522 es trià una nova comissió
negociadora de la qual Pau Casesnoves formava
part com a instador forà.
El febrer 1522 el Gran i General Consell ordenà
l’execució de la sentència de 1512 però les tàctiques
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dilatòries d’alguns batlles obligaren els instadors a
sol·licitar la intervenció del governador. La situació
es va radicalitzar i en Joanot i en Pau obtingueren el
permís per a la creació d’un exèrcit per a reduir
Alcúdia. El maig de 1522 en Pau Casesnoves posà un
impost als gentilhomes i ordenà l’embargament
dels mascarats. Mentrestant, amb Joanot Colom,
obtingueren del governador una carta que
ordenava el segrest dels béns tant dels mascarats
refugiats a Alcúdia com d’aquells que els donaven
ajuda.
La darrera notícia que tenim d’en Pau Casesnoves
és que partí en la seva darrera ambaixada, la qual el
20 juny 1522 va sortir del port de Sóller per dirigirse cap a Barcelona i intentar convèncer el rei.
S’havien d’entrevistar a Tortosa amb Adrià VI,
l’antic preceptor de l’emperador, on havia rebut la
notícia de la seva elecció com a pontífex. Però a
Barcelona, on corrien notícies falses de la situació
de Mallorca, els ambaixadors varen ser rebuts amb
precaució i no aconseguiren l’entrevista en la qual
pretenien deixar constància de la seva fidelitat al
rei, a qui no consideraven ben informat. De fet, en
tot moment, els ambaixadors pretenien ser rebuts
per Carles I i davant la negativa papal es dirigiren
cap a la Cort, que aleshores era a Valladolid. Lluny
de rebre’ls l'emperador va ordenar el seu
empresonament i execució. En Pau Casesnoves va
ser jutjat, després que es reunissin proves testificals
en contra d'ells entre la colònia de mallorquins
mascarats exiliats a València, sota els càrrecs de
predicador laic, rebel a la corona, heretge i
considerat enemic públic. Massa càrrecs perquè
pogués escapar amb vida del procés que se li havia
obert. Carles I va voler donar una lliçó amb ell a la
resta d’agermanats i quan les tropes imperials
iniciaren la repressió a Mallorca dels moviment

agermanat en Pau Casesnoves ja havia estat
sentenciat i executat a la forca a Valladolid.
Segons l’historiador José Delfin, Cronista oficial de
Valladolid, segurament Pau Casesnoves i Antoni
Tomàs foren enterrats al convent de Sant Francesc,
desaparegut amb la desamortització de Mendizabal
que es trobava a la plaça Major i ocupava un gran
espai urbà. Degué ser executat a la plaça del
Mercat, que era on es solien fer-se aquestes
actuacions, mentre eren atesos per la confraria de
la Passió. El convent de Sant Francesc disposava de
moltes capelles i diversos cementiris on eren
enterrats els ajusticiats. Cal suposar que en Pau
Casesnoves, per ser metge i home de categoria
política fou enterrat en alguna de les capelles
d’aquell convent. Encara avui en dia quan es fan
obres al subsol de la plaça es troben restes
arquitectòniques i humanes.
Avui no són pocs els records que es tenen envers
la gent de Germania que donà la seva vida per
uns ideals. Pau Casesnoves és se'ns dubte un
d’ells. Però no fou fins a l’arribada de la
democràcia, al final de segle XX, quan Inca, d’on
era originari, començà a reconèixer els seus
mèrits. Se li donà el nom d’un carrer i
posteriorment es posà el seu nom a un institut
d’ensenyament. Aquest centre va encarregar la
seva biografia a en Jaume Serra, autor del llibre
“Pau Casesnoves i les germanies de Mallorca”,
gràcies al qual aquest article ha estat possible.
Des de fa 10 anys, i en un acte de justícia històrica
vers el personatge en qüestió, en Pau es Fill
Il·lustre de la ciutat que el va veure néixer i un
quadre seu del pintor Joan Lacomba forma part
de la galeria de fills il·lustres de la ciutat a la sala
de plens de l’Ajuntament.
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ELLES TAMBÉ HI EREN:
DONES AGERMANADES – MALLORCA, 15211525
Margalida Bernat i Roca
Doctora en Història - Investigadora
A hores d’ara ja s’ha dit tantes vegades que
sembla una reiteració innecessària allò de què les
dones sempre se les ha negat un lloc com a
subjectes històrics. No de bades, la Història
sempre l’havia escita els homes des d’una òptica
masculina tant per inèrcia com per
convenciment. Poc importa. El cas és que, en
algunes ocasions, s’havia de transigir i si no hi
havia una història de les dones, sí que s’havia
d’admetre que hi havia dones a la Història: reines,
heroïnes, santes, ... en singular. El problema rau
en què es tractava d’una concessió gairebé
condescendent i interessada perquè si se les
ignorava, a la llarga, el qui en sortien deslluïts
eren els homes.
Què passa, emperò, amb els dones com a
col·lectiu, les més anònimes? Ells sempre eren /
són presents i no importava / importa l’absència
de noms, mentres que les dones innominades, la
mitat de la humanitat, quedaven / poden quedar
excloses de tota acció positiva o negativa, tant se
fa. D’aquesta manera, la menysvaloració ha
consagrat el paradigma de què aquesta mitat està
composta d’éssers inferiors, sense iniciativa ni
capacitat de pensament i costa trencar-lo encara
que s’han donat passes importants en la direcció
correcte. Així i tot, encara hi ha qui, calladament
o a cara descoberta, llança la pregunta: Per què
ocupar-se’n?

de que les dones han contribuït i molt en les
avenços i millores, ja fos per medis pacífics o amb
la violència. Des d’un bell principi, en tota gran
transformació i molt més del que es vol admetre,
les dones s’implicaren i es comprometeren en tot
tipus d’accions per acabar pagant un preu sovint
molt més alt que els homes, de tal manera que
l’oblit es pot veure com el mal menor. La major
part de la història humana han estat el blanc de
censures duríssimes i acusades d’usurpar el lloc
natural dels homes, culpables de no ocupar el lloc
que les pertocava. Si el context era el d’una
revolució, el que una dona es posàs en primera
línia encara resultava una situació més incòmoda
i difícil d’assumir per l’Home, en majúscules. Es
podrien esmentar no pocs exemples i una manera
de suavitzar-ho era amagar-les al darrere d’un
referent masculí, negant-ne una entitat pròpia,
minimitzar-les amb l’esperança de, a la llarga, es
facin invisibles en el sí d’un món completament
androcèntric.
El cas de la Germania de Mallorca en pot ser una
bona mostra. Sempre és difícil abastar el que
pensen, senten o anhelen altres persones i això
facilita que en el sí de fets com la revolució
agermanada, els vencedors es puguin permetre
afirmar que fou un esclafit espontani,
desorganitzat, sense ideologia ni objectius. La
realitat documental a l’abast, generada pels qui
triomfaren, delata tot el contrari i resulta d’igual

La resposta és una senzillesa absoluta: encara que
de manera tàcita, sempre ha existit la consciència
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aplicació per agermanats i agermanades,54 però
d’elles han arribat al present uns pocs noms. Si se
les coneix, si es té qualque besllum de feren o
digueren és perquè la major part d’elles
representen una dada més amb la qual identificar
i definir l’home que encapçala el registre.
Una maniobra, en principi, innocent, que alguna
vegada s’ha volgut justificar amb l’excusa
d’alliberar-les de mals majors relegant-les a un
plànol secundari. Amb tot, les dones addictes a la
Germania apareixen qualificades amb els
mateixos improperis que els homes; se’ls
atribueixin crims semblants; se les troba divulgant
els ideals agermanats amb vehemència;
participaren en actes violents i, malgrat no se’n
xerri, foren igualment castigades. Més ben dit,
doblement castigades, ja que si els agermanats
que sobrevisqueren se’ls feu costa amunt seguir
endavant, a les agermanats els esperava un futur
prou incert i tot per la seva dependència dels
homes segons les regles del moment. Uns homes
que decidiren resistir i s’alçaren com a
bandolers;55 que s’exiliaren o els desterraren; que
foren empresonat o els condemnats a galeres, ...
i això per no xerrar de les viudes dels morts en
campanya, de pesta o dels executats. En
qualsevol cas, dones soles d’una o altra manera,
obligades a sobreviure del que fos i com fos.

Tal com ho ha demostrat Eulàlia Diran en no poques
ocasions per les Germanies en el conjunt dels Països
Catalans i es pot comprovar amb el títols que es troben a:
TOLDRÀ, M. “Bibliografia d’Eulàlia Duran sobre les
Germanies”. DURAN, E. El moviment revolucionari de les
Germanies. Ideologia i consciència social. Lleonard
Muntaner Editor, Col. Panorama de les Illes Balears, 67,
Palma, 2021, pp. 39-42.
Més concretament per Mallorca:

54

BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J. La veu de la revolta.
Sermonadors i profetes a les Germanies de Mallorca (1521-1523). Lleonard
Muntaner Editor, Col. L’Arjau, núm, Palma, 2008.

SERRA i BARCELÓ, J. “El bandolerisme mallorquí postagermanat”, Mayurqa, núm.26, 2000, pp. 73-97.
56 QUADRADO, J. Ma. Informacions judicials sobre’ls Adictes
á la Germania en la Ciutat é Illa de Mallorca é penes de cos
55

Una única font, de moment
Pel moment, les fonts documental bàsiques per
conèixer la Germania de Mallorca segueixen sent
les oficials i de totes elles el protagonisme encara
correspon a les Informacions judicials de J. Ma.
Quadrado,56 amb totes les prevencions amb les
quals avui en dia se les ha d’encarar. En primer
lloc, no són una transcripció literal de les notícies
originals, sinó que es publicaren fundiéndolas de
modo que nada se pierda (?) segons ho específica
el propi autor. Per altra banda, J. Ma. Quadrado
només va ressenyar els addictes a la Germania de
Ciutat i de 16 de les parròquies de la Part Forana,
corresponents al Pla, el Llevant i una part de
Tramuntana,57 en una relació on hi manquen
escenaris tan importants com Alcúdia. No se sap
per quina raó no feu el mateix amb les restants
viles, tota vegada que n’han anat publicant
algunes, com ara Llucmajor.58
Per últim, i sense que sigui el darrer motiu a
considerar, la més que creïble raó que es varen
fer desaparèixer aquells documents que no
interessaven, tant dels arxius públics, com dels
privats59 així com altres testimonis d’origen més
popular com ara cançons o gloses.60 L’única
memòria que havia de perviure era la dels
vencedors, sense deixar cap escletxa por on es

é d’haver á ells imposades aprés la reducció de 1523.
Estampa de Felip Guasp, Palma, 1896.
57 Les viles en concret són: Algaida, Artà, Bunyola, Campos,
Esporles, Felanitx, Manacor, Montuïri, Muro Petra,
Porreres, Sant Joan Santanyí, Sineu, Sóller i Valldemossa.
58
FONT OBRADOR, B. Historia de Llucmajor. El siglo XVI.
Mallorca, 1978, Volumen Tercero, pp. 374-408.
BOVER, J. Ma. (1976) Biblioteca de Escritores Baleares, 2 toms. Ed. Curial
– Barcelona / Sueca, 1976, Tom I, pp. 535-536 Aquest autor comenta com
va esser a temps de veure expurgacions puntuals de documents que
implicaven determinats llinatges en esdeveniments poc clars.
59

QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 33, Reg.
353; p. 89, Reg. 1.138. Es tracta de Rafel Crespí, capeller
d’ofici, del quan se’n diu que era trovador de cobles a favor
de les Germanies, com també en feia Dionis Silvestre que, a
més a més, legia las per ciutat y las venia.
60
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pogués escolar una altra veritat. Malgrat tot,
emperò, amb una lectura atenta als detalls és
possible extreure’n dades prou valuoses que
permeten besllumar qui eren aquestes dones per
damunt de les valoracions absolutament parcials.
Fa uns anys, ja es va dur a terme un primer
apropament a aquestes dones agermanades61
que en aquests moments es troba en curs la
revisió i ampliació. Això ha obligat, entre altres
coses, a què es corregeixin i rectifiquin les dades
de la quantificació que es va fer en aquella ocasió.
A les Informacions judicials hi figuren 5.134
registres directes, dels quals 1.165 corresponen a
Ciutat de Mallorca i els restants 3.973 a la Part
Forana, però, a hores d’ara, el nou recompte ha
permès ampliar la xifra de dones detectades. Com
a resultat provisional, ara per ara, sumant
aquelles amb entrada pròpia, i totes les que s’ha
pogut localitzar a partir d’un referent masculí –
figuren com a muller, filla, germana, nora, ...- de
les 122 s’ha passat a un total de 174 ítems: 131
pertanyents a Ciutat de Mallorca i 43 a la Part
Forana. Val a dir, emperò, que no són de totes les
viles donades a conèixer per J. Ma. Quadrado,
sinó només de Artà, Bunyola, Campos, Manacor,
Montuïri, Petra i
Porreres. Això no
necessàriament significa que a les restants viles
no n’hi hagués, sinó més bé que els escrivans no
es molestaren en ressenyar-les.
Com es veu, la major part de dones
addictes a la Germania són clarament urbanes i
gairebé totes formen part de la menestralia, la
qual cosa les converteix en dones treballadores
més enllà de les tasques domèstiques. Un dels
entrebancs per aprofundir en aquest tema és que
les fonts solen ser bastants minses en facilitar-ne
dades i, per tant, costa saber en certesa a quina

activitat concreta es dedicaven i quantificar-ho.
Les dones del món menestrals, d’una o altre
manera, contribuïen a arrodonir l’economia de la
casa. Treballaven al costat dels homes -en els
obradors del pare; en el del marit si es casaven o,
no tant freqüentment, el del germà que en restas
al capdavant- bé fent la mateixa feina que el
mestre titular o dedicades a tasques
complementàries. A vegades, feien feina a un
obrador que no era el familiar.
La documentació sol passar per alt
ambdues circumstàncies, sobre tot la de tipus
gremial, ja que la tendència general de l’època era
la de la progressiva exclusió del treball femení
dels oficis col·legiats. A vegades, eren dones soles
que, pe altra part, també desenvolupaven no
col·legiades a les quals se’ls hi suposava certa
llibertat d’iniciativa per més que sempre s es
trobaven sota una figura masculina que les tenia
ben vigilades i controlades, generalment una
autoritat municipal com el mostassaf, encara que
de segons quines se n’ocupava el veguer, com era
el cas de les que, segons costum de l’època eren
dones enamorades, més nombrosos del que es
pugui creure en un principi.
Aquesta presència femenina en el sí del món
menestrals i d’activitats urbanes les feien bones
coneixedores de la realitat social i econòmica,
tant per pròpia experiència com per la dels homes
devora dels quals es movien, de la mateixa
manera que la coneixien les dones de la Part
Forana, on l’activitat preponderant corresponia al
treball agrícola a més d’ocupar-se paraires en
altres feines com ara filar o, fins i tot, teixir per
compte de paraires i mercaders. Per unes i altres,
la dificultat del dia a dia era igual de preocupant.
Per tant, les ànsies de canviar a millor eren

BERNAT I ROCA, M. “Dones i revolta. El paper femení a les
Germanies (Mallorca, 1521 - 1523)”. Bolletí de la Societat
Arqueològica Lul·liana, Tom 61, 2005, pp. 71-94
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comunes a totes elles i d’aquí que no dubtassin en
alinear-se amb els agermanat des dels primers
moments.

Ser avalotadora o incitar els desmandats
i els matadors.66
Ser pitjor que marit / pare o ser com tota
la família, tal i com apareix en les
anotacions de Joan Manressa, teixidor
de lli; Joan Jaume; Andre Mesquida; Pere
Rosselló o Sebastià Pons.67

Les acusacions
Una de les barreres principals a l’hora
d’esbrinar la naturalesa de les actuacions
femenines en el sí de la Germania és el poc detall
amb el qual en prengueren nota els escrivans,
encara que també s’ha de dir que algun va tenir
cura d’escriure que los testimonios no saben més
perquè és dona.62 En general, totes varen ser
qualificades com a agermanades o com a gran
agermanada, per més que en no poques ocasions
es va expressar amb diferents formulacions:
affectada o gran afectada, de Germania, dona de
Germanis, germanista, ... Fora d’això, l’enunciat
dels delictes atribuïts resulta bastant genèric en la
majoria de casos, encara que això no impossibilita
del tot confeccionar un llistat sobre quin tipus
d’acusacions es varen vesar sobre elles, com ho
fan palès les mostres següents:
Pastar pels agermanats, com la muller
del paraire Ramon Cerdà o la de Jaume
Rexach a. Balma.63
Escorcollar mascarades o robar-ne els
béns.64
Actuar com a una desmandada.65
62

QUADRADO Informacions judicials ... Bunyola, p. 128:
Reg. 10.
63
QUADRADO Informacions judicials ...Ciutat, p. 34, Reg.
1.097;
Idem ... Manacor, p. 182, Reg. 392.
64
QUADRADO Informacions judicials ...Ciutat, p. 30,
Reg.323.
Idem ... Manacor, p. 175: Reg. 192; ... ...
65
QUADRADO Informacions judicials ...Ciutat, p. , Reg. 200.
66
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 19, Reg.
12; p. 116, Reg. 24; p. 24; Reg. 261; ...

Ser terrible ut vir (= com un home), com
la muller de Miquel Garau, botiguer.68
La llista es podria allargar, però basti dir
que, del que s’ha omes, intencionadament se
n’han extret la qualificació de sermonadora, pel
seu particular significat, que la fa mereixedora
d’un tractament més espinzellat. En principi, se’n
comptabilitzen 20, de les quals 19 tengueren
Ciutat de Mallorca com a escenari i 1, Manacor.
En el sí de la Germania, hi hagué els que es
descriuen com a sermonadors. La seva funció era
difondre la ideologia de la revolta, quins objectius
es perseguien i explicarlos, així com fomentar
l’esperança en el triomfo o sostenir-la en els
moments adversos. La majoria varen ser homes,
amb una certa formació però sobre tot amb
facilitat de paraula i capacitat didàctica per fer
entenedor a pràcticament tothom que era el que
es volia assolir. Sovint també feien de profetes,
recitant i explicant el significat de velles
prediccions que anunciaven l’arribada de la
Germania i el seu triomf.69 Juntament amb ells, hi

67

QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, pp. 46-47,
Reg. 530.
Idem ... Manacor, p. 175, Reg. 210; p. 177, Reg. 253; p. 181,
Reg, 337; p. 18,. p. 180,
Idem ... Porreres, p. 230, Reg. 28.
68
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 34, Reg.
369.
69
Una aproximació inicial a aquesta temàtica aplicada a
Mallorca es pot veure a:
BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J. “Voces de
profetas en las Germanias de Mallorca (1521 -1523)”.
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va haver la nòmina de dones que actuaren en
aquesta mateixa línia.

d‘inútil. El més significatiu, emperò, era el de
Diablot.74

Tot sembla indicar que es mogueren en
cercles reduïts, de caràcter familiar o entre
persones que els eren molt pròximes, sense que
s’hagi d’entendre que ho feren d’amagat.70
Simplement, pot significar que, a diferència dels
sermonadors i profetes, no feren rotlos pels
cantons, ni s’enfilaren a arbres, ni pujaren a les
trones, almanco que sigui conegut, però sí des de
les finestres, llocs on feien els seus sermons la
mare, la muller i la filla d’Antoni Lladó.71

Cap els darrers moments i a l’igual que els
homòlegs masculins també s’ocuparen del de
l’Encobert. Només hi ha un cas recollit i és de
Ciutat de Mallorca, on la muller del teixidor de
llana Rafel Falcó sermonava del Encobert ab gran
affecio y sabor. De totes manera, si havia de
seguir la línia general, devia xerrar més del Llibre
de l’Encobert que de la figura d’aquest rei amagat
i salvífic en si mateix, llibre que aglutinà un
vertader grupuscle a l’illa.75 L’interès d’aquest
fenomen rau en què la fe depositada en un
monarca jove es va veure defrauda quan aquest
s’enrocà en exigir submissió i obediència
incondicional, sense atendre a res. Esl
agermanats sempre havien manifestat la seva
fidelitat al sobirà. Per això cercaren explicar-se el
perquè de la seva actitud, explicació que consistí
en no’n sabia res de tot el que feya lo Sr. Virrey
perque aquest ho emabarassava, segons opinió
compartida Gabriela Macipa i Antelma Anglada.76

Els contenguts del que sermonaven eren
pràcticament els mateixos que els dels homes. Un
dels temes era la Quitació. Entre altres coses, la
muller d’En Figuera, fosser, sostenia que bé anava
tot si los lorers que havien posats per la Quitació
matien rel,72 mentres que Gabriela Macipa no
dubtava en afirmar que la Quitació no es podia fer
sense sanch.73 De totes maneres, si hi va haver
una constant varen ser els atacs ben
personalitzats contra el virrei Miguel de Gurrea el
qual va ser el blanc de sobrenoms diversos com
els de En Fideu o Borreó. Si pel primer no hi ha una
explicació plausible, el segon ben bé es pot
relacionar amb els borrallons o residus inservibles
que resten després de preparar la llana pel filat,
en una accepció no recollida pels diccionaris a l’ús
però molt pròpia de la manufactura tèxtil. En
poques paraules, es pot entendre com a sinònim

ALVAR, A. / CONTRERAS, J. / RUIZ, J.I. [Editores:] VI Reunión
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna:
Política y cultura en la época moderna – Cambios
dinásticos, Milenarismo y utopías. Universidad de Alaclá de
Henares, Madrid, 2004a, pp. 565-578.
BERNAT i ROCA, M. / SERRA i BARCELÓ, J. “El paper de les
profecies i els sermons a les Germanies de Mallorca (15211523)”. Randa, núm. 57: Homenatge a Miquel Batllori/7,
2004b, pp. 31-55.
Revisat i ampliat a:
BERNAT / SERRA La veu de la revolta, pp. 181-259.

Transmissió d’idees
En part, que algunes dones assumissin el
paper de sermonadors no es pot deslligar de la
funció atàvica que tenien -tenen?- com a
portadores i transmissores de generació en
generació d’un determinat tipus de bagatge
compost d’història familiar, tradició, costums,
memòria de greuges, creences i esperances, un
paper sovint compartit amb els membres de la
70

BERNAT “Dones i revolta”, p. 81.
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 78, Reg.
1.028.
72
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 80, Reg.
1.143.
73
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 7, 24;
74
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 55, Reg.
689; Reg. 1.120; p. 78, Reg. 1.130; p. 80: Reg. 1.041
75
BERNAT / SERRA La veu de la revolta, pp.240-246.
76
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 7, Reg. 24;
p. 16, Reg. 160.
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família de més edat, a vegades amb una divisió
dels missatges d’acord amb la naturalesa de cada
un d’ells.
En aquest sentit i encara que no es
refereixi directament a la Germania, ho paga
recordar que amb motiu de la revolta de 1451, es
va penjar Francina, d’Alcúdia i muller de Guillem
Totosaus, pels seus sermons i crits sediciosos.77
Coincidència o no, un dels centres actius de la
Significativament, un dels centres de la
conspiració de 1463 va ser Alcúdia i un dels
dirigents nomia Guillem Totosaus.78 Per si això no
fos suficient, a l’any 1457, s’executa un home
molt vell, de Campos, per incitació a la revolta
popular.79 La transmissió de greuges i anhels
resulta prou evident com per entendre que les
dones agermanades formaren part d’aquesta
cadena.
D’aquí que, com ja es troba prou
demostrat, la Germania mallorquina assumís com
a seves tota una sèrie de reivindicacions de model
messiànic, postures joaquinistes, determinats
postulats franciscans com el de la pobresa
evangèlica, part d’ells ja presents d’alguna
manera en els esclafits de 1391 i 1450 ... i s’hi ha
volgut cercar trets vinculants amb el judaisme.
Tot plegat és molt complex, però es detecta com
a part del substrat sobre el qual es formulà la
ideologia agermanada en el cas de Mallorca.80
Sigui com sigui, els repressors ho aprofitaren i
77

QUADRADO Forenses y Ciudadanos, p. 200.
78
SERRA I BARCELÓ, J. / DELGADO ALEMANY, P.P. “La
conspiració d'Inca de 1463”. III Jornades d’Estudis Locals.
Ajuntament d’Inca, 1997, pp. 27-45.
79
CAMPANER Y FUERTES, Á. Cronicon Mayoricense.
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 à
1800. Extraídas de las apuntaciones diarios, misceláneas y
obras manuscrites [...]. Establecimiento Tipográfico de Juan
Colomer y Salas Editor, Palma, 1881, p. 172.
80
BERNAT / SERRA La veu de la revolta, pp. 65-82.
81
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 30: núm.
325.

volgueren que la ideologia agermanada
aparegués com a una secta heretge.
El problema rau en què els
antiargemanats disposaren de bons arguments
per sostenir-ho i alguns d’ells els hi ho
proporcionaren determinats comentari fets per
dones, sense que hi mancassin els dels homes. Se
li va dir Secta Colombina a Ciutat de Mallorca81 i
a Algaida82 o, de manera menys freqüent, la Fe
d’En Colom.83 Dins d’aquest context, s’hi poden
inserir la viuda Pau, de Campos, que deia que el
tambor era l’Esperit Sant que havia tret el seu fill
de la presó84 i la fe del paraire Antoni Nadal en la
missió de Joanot Colom quan afirmava que havia
de morir per ell.85
D’aquesta manera, a la secta, més
suposada que altra cosa, si li pogueren atribuir
trets com el de tenir el seu messies -Joanot
Colom-, el seu llibre sagrat -els Capítols de la
Santa Quitació-, un corpus profètic difós per
sermonadors i profetes masculins i femenins, una
litúrgia complexa i popular amb processons,
banderes i tambors i, per últim, els morts per les
Germanies podien esser vists com a màrtirs86
mentres que les morts provocades pels
agermanats es podien qualificar de sacrificis
expiatoris.87
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QUADRADO Informacions judicials ... Algaida, p. 106:
núm. 150.
83
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 23, Reg.
255; p. 30, Reg. 325; p. 43, Reg. 466.
Idem. ... Algaida, p. 106, p. 150.
84
QUADRADO Informacions judicials ... Campos, p. 136:
núm. 58.
85
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 9: núm.
60.
86
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, pp. 64-65:
núm. 834.
87
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 61: núm.
773; p. 69: núm. 902; p. 72: núm. 960.
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“Capmares”
Mentres que el mot cappare en el sentit
de persona principal o promotor de qualque
empresa o acció es troba consagrat per l’ús, no
n’existeix un de femení quan aquesta persona
destacada és una dona i d’aquí la llibertat del
neologisme, segurament impossible. No hi seria
demés, tota vegada que entre les dones addictes
a la Germania n’hi hi va haver més d’una que ben
bé se l’hagués pogut denominar així.

responien al patró de què en deien virago: dones
que es comportaven com a homes, reprovables i
rebutjades pel comportament viril impropi d’una
dona honesta. L’única excepció tolerada era per
actuacions d’aquesta naturalesa se cenyia a
circumstàncies com la defensa de la honestedat,
el martiri per en nom de la fe, ... Fora d’això, era
antinatural i, per tant, contrari a la voluntat
divina.

No són moltes, si s’ha de dir la veritat,
però les constades són creditores d’un poc
d’atenció personalitzada. Ni els que redactaren
els resultats de les perquisicions ni el propi J. Ma.
Quadrado varen poder amagar la seva existència
i per això aquí se’n vol donar notícia cabal
d’almanco algunes elles, totes localitzades a
Ciutat de Mallorca:
Jaumeta Mira: Se’n diu que era el principi de
totes les dones agermanades, presentada
com a amiga de Pere Oliver a. Botifoc, un
dels cappares agermanats.88

Unes paraules finals
El que aquí s’ha volgut exposar és un tast
de tot allò que se’n pot saber de les dones
addictes a la Germania, malgrat la magror de les
fonts. Del que s’ha dit, s’hi ha qualque cosa que
resta ben clara és que les preguntes són moltes i
que només trobaran resposta amb constant
escorcoll de tot tipus de fonts a l’abast, sense
limitar-se a les estrictament documentals. Per a
què
aquesta
feina,
emperò,
resulti
vertaderament productiva, s’ha de començar pel
que poden treure en net del que ja hi ha a l’abast
i mai analitzat des de la perspectiva de la història
de la dona i les dones amb història amb tot el que
això comporta.

Joana Falaguera: D’ella se’n diu que era
mare del poble, pèssima, matadora, y la sua
casa ‘spelunca latronum’ (= cova de lladres).
És l’única dona la qual figura expressament
com a executada: fonch penjada.89
Muller de Pere Nadal: Descrita, entre altres
coses, com a una segona Joana Falaguera,
sense que se li conegui cap condemna
particular.90
Aquestes dones en particular i, en general, totes
les addictes a la Germania, per a les gents bens
pensants i encara més si eren eclesiàstics,
88

QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 20, Reg.
222.
89
QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p.43, Reg.
463.

Por semblar poc adequat, no seriós i gens
científic no emprendre la recerca de noves fonts
des d’un bell principi, però cal plantejar-se si ho
és abans de tenir una base sòlida a partir del
millor i més complet coneixement del que ja és té.
Es tracta, en summa, de detectar les vertaderes
mancances, quines són les preguntes més
apropiades i com formular-les correctament per
arribar a construir una història que sigui el més
completa des del moment que s’ocupi i es
preocupi de tenir com a subjectes d’estudi els
ésser humans en conjunt.
90

QUADRADO Informacions judicials ... Ciutat, p. 38, Reg.
400.
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ELS AGERMANATS NO TENEN INSTAGRAM
AHIR I AVUI. LES GERMANIES A TRAVÉS DE LA
HISTÒRIA (S. XVI-XXI)
Joan Pau Jordà
La memòria col·lectiva dels illencs és ben curiosa.
La nostra és plena de referències històriques
carrinclones i beates. Com a poble, retem
homenatge a conqueridors i sants, a Chopin i Rafa
Nadal, però no donam veu al dissident: cap cançó,
rondalla o efemèride recorda la revolta de les
Germanies, ara fa cinc segles. Aquella que feren
pagesos i menestrals, el poble en armes, contra la
plutocràcia illenca.
Està clar que aquest oblit col·lectiu no és casual.
Els vencedors de la revolta, l’oligarquia del país, va
voler deixar clar qui manava en aquesta terra. Un
cop vençuts, es produïren execucions,
confiscacions de béns i s’imposaren multes als
agermanats. Les conseqüències del conflicte van
llastar l’economia illenca durant dècades i
l’impacte poblacional fou tan elevat que suposà
un trasbals que s’allargà durant tot un segle. Entre
1522 i 1524 es produïren més de 250 execucions i
condemnes de presó, la més icònica, la de Joanot
Colom. El darrer líder de la revolta, fou tenallat,
degollat i esquarterat, i el seu cap col·locat a la
porta Pintada.
Però als guanyadors no els hi va bastar. Ells ho
tenien clar, no era suficient amb vèncer
militarment, calia a més eliminar qualsevol bri
d’esperança col·lectiva, feia falta, doncs,
convèncer en el camp de les idees. D’aquesta
forma, des del poder, s’invertiren ingents esforços
en eliminar qualsevol record dels alçats. Des de
ben prest les panxes agraïdes es posaren a
treballar a construir una història oficial contrària

a la revolta, és així com sorgí, per exemple, la
Història del Regne de Mallorca de Joan Binimelis
de 1612.
Però no tot dura per sempre i l’Antic Règim es
corcà. El 1808 les tropes de Napoleó introduïren
per la força les idees revolucionàries a la
Península. Paral·lelament, els liberals espanyols
aprovaren a les Corts de Cadis de 1812 una de les
constitucions més avançades de la seva època. Els
hereus d’Adam Smith havia aterrat a Espanya per
quedar-se. En aquest nou escenari, les forces
progressistes veieren la necessitat de construir un
nou sentit comú d’acord amb els nous temps.
Cercaren així referents de lluita per la llibertat i la
justícia que empeltessin amb la memòria
col·lectiva illenca. La conseqüència és clara, a
partir de la segona meitat del segle XIX s’inicià un
debat historiogràfic entorn del sentit i la
importància de la Germania (influït pel
romanticisme i amb un fort caràcter polític).
Davant aquesta ofensiva per restaurar la memòria
de figures com Joanot Colom o Joan Crespí els
sectors més conservadors del país s’organitzaren
a la contra. El debat cristal·litzà el 1841, quan
l’historiador catòlic Josep Maria Quadrado,
publicà un article a la revista La Palma
menystenint la revolta. El moment no era casual,
aquell any l’Ajuntament declarava fill il·lustre a
Joanot Colom (1841) que era, segons les
autoritats, "un gran héroe, el sostenedor de la
libertad mallorquina". La cosa no va acabar aquí i
el 1865 es va decidir donar el nom de Joanot
Colom a un carrer (el que uneix Cort amb la Plaça
Major). Però la reacció no va tardar: el 1892, en
plena restauració borbònica i amb motiu del 4t

centenari de la conquesta d’Amèrica, es va decidir
canviar la retolació. La via passà a denominar-se
durant més de cent anys “de Colón” (fent
referència al descobridor genovès).
El 1870, l’Ajuntament republicà, hereu de la
Revolució de 1868 continuà amb aquest procés de
recuperació de la memòria històrica encarregant
a Pere d’Alcàntara Penya un estudi apologètic amb
l’objectiu de lloar el moviment agermanat, tot
vinclant-ho a la revolta de les comunitats
castellanes. Aquell mateix any a més, Joan Crespí
fou declarat fill il·lustre i s’instal·là una placa
commemorativa a la placeta del Rosari, on es
creia que s’havia trobat ca seva. Com a resposta a
tot plegat, Quadrado, veu dels conservadors en
aquest tema, va qualificar Joanot Colom, com“un
gran criminal, que dio muerte a dos mil personas,
entre los homicidios perpetrados por su cuadrilla
de doscientos hombres, y los que en las batallas
que dio lugar el alzamiento".
El debat moralista sobre les Germanies s’allargà
durant dècades amb la participació en ell de
figures com Josep Rullan, Pere Oliver Domenge,
Àlvar Campaner i Mateu Rotger. Malauradament,
la guerra del 36 ho truncà tot. Durant el
Franquisme els hereus de les idees agermanades
–democràtiques, sobiranistes i defensores de la
justícia social- varen ser silenciats, assassinats o
forçats a l’exili. La memòria de la revolta va caure
un altre pic en la foscor.
La cosa avui ha canviat un poc. Als anys de la
Transició, l’Ajuntament socialista de Ramon Aguiló
va trobar a un magatzem la placa commemorativa
elaborada el 1870, i amb bon criteri, la va tornar a
exposar al públic. Posteriorment, des dels anys
noranta del segle passat, la secció local d’ERC ret
un petit homenatge als agermanats cada 7 de
febrer. És un sentit record als que van defensar les

llibertats col·lectives i la independència del Regne
amb la seva vida. A més, a Palma, una estàtua de
l'escultor felanitxer Jaume Mir i Jaume (19152012) honora a Joanot Colom i a Inca hi ha un
centre d’ensenyament secundari amb el nom de
l’agermanat Pau Casesnoves. Així mateix, a
diversos pobles existeixen carrers amb alguna
referència a la Germania i l’any 2012 l’Associació
Cultural Albopàs va restaurar un monòlit
commemoratiu que recordava la batalla de Son
Fornari, on més de 1000 pagesos van morir
enfrontant-se a les tropes anti-agermanades. El
monument ocupà el lloc d'una antiga placa
instal·lada a principis del segle passat que havia
desaparegut amb el pas del temps.
En aquesta línia, s’ha de dir que han augmentat
les publicacions existents gràcies a investigadors
de reconegut prestigi com Margalida Bernat,
Jaume Serra, Bartomeu Bestard, Eulàlia Duran,
Josep Joan Vidal, Jordi Maiz, Guillem Morro o
Joseph Pérez. Són interessants també la novel·la
de Sebastià Manresa Temps de Prodigis. Novel·la
de les germanies a Mallorca (El Gall Editor, 2012)
i el còmic Abans i Ara. La Revolta Forana i la
Germania (Dolmen 2019).
Finalment, s’ha de dir que aquest any alguna cosa
més es mou. Com ja sabeu, entitats diverses han
impulsat la campanya 500 anys de germanies, 500
anys de revoltes (www.germanies500.cat) que
cerca, segons el seu manifest fundacional “servar
i difondre la memòria col·lectiva, tant popular
com institucional, dels moviments socials que han
perseguit un futur millor per al poble de Mallorca
és un deure per a tota persona que es vulgui
comprometre amb la democràcia i amb el
benestar d’aquesta terra.” Així –amb el permís de
la pandèmia- s’organitzaran taules rodones,
conferències, debats, jornades i s’editaran
llibres... així com tota casta d’esdeveniments
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relacionats tant amb el procés revolucionari en el
seu conjunt.
Les institucions de signe progressista tampoc no
s’han quedat enrere. L’Ajuntament de Palma,
mitjançant el regidor d’Educació i Política
Lingüística, Llorenç Carrió, han restaurat la citada
placa de la plaça del Rosari i a l’abril s’inaugurarà
una exposició sobre el tema al Castell de Bellver.
El Consell de Mallorca també té pensat organitzar
actes commemoratius. En paral·lel, diversos
partits estan presentant mocions als ajuntaments
per adquirir el compromís de dedicar un carrer o
una plaça a la Germania de Mallorca. S’ha de
destacar la moció aprovada a Felanitx, on s’ha
decidit iniciar els tràmits per declarar Joanot
Colom fill il·lustre, amb l’única oposició del partit
d’extrema dreta VOX. Per un altre costat, el partit
ecosobiranista MÉS per Mallorca ha registrat una
iniciativa al Parlament perquè tant la cambra com
el Govern s’adhereixin a la commemoració del
500 anys de la Germania mallorquina.

Franco sí que tenen perfils en aquest espai. Potser
la revolta no està de moda, el poder, com sempre,
intenta silenciar al dissident. Tot un bon indicador
de cap a on va el món.

Sigui com sigui, esperem que aquest any de
commemoracions i records apropin als
mallorquins i les mallorquines, a un episodi heroic
i genuí d’un poble que es va alçar contra el mal
govern. És qüestió de justícia (i amor propi).
Per últim, una reflexió: hem de ser realistes,
malgrat tots aquests esforços, avui la memòria
dels revoltats resta encara enfora del gran públic.
M’explico: si avui es demana a qualsevol jove qui
foren els agermanats, de ben segur que no ens ho
sabria dir, i molt menys indicar alguna fita o data
històrica vinculada a ells. Segurament, si Joanot
Colom o Joan Crespí tinguessin un Instagram
(aquesta xarxa social propietat de Facebook i que
permet compartir fotografies i vídeos) seria un
altre cantet. No us equivoqueu, la referència no és
del tot arbitrària. Personatges com Hitler, Stalin o
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<”JUAN COME MANZANAS”>
LES “MEVES” GERMANIES 50 ANYS DESPRÉS91
Gonçal López Nadal
-Tots el mallorquins voleu treballar sobre les
Germanies. ¿Com et dius?
- Gonzalo López Nadal
- Ets fill de militar!.
Així va ser la meva primera conversa amb el
professor Miquel Barceló i Perelló. Eren les
darreries de l'any 1971 i cursava jo el segon any
de Filosofia i Lletres a la Universitat Autònoma de
Barcelona que, fins al seu trasllat al campus de
Bellaterra, l’octubre de 1972, tenia la seu al
monestir de Sant Cugat. En Barceló substituïa
Joan Reglà qui, ben malalt, no arribaria a mostrar
el seu mestratge com a catedràtic a l’Autònoma,
ja que dos anys més tard moria a la ciutat del
Vallés. La designació del mallorquí Barceló va
originar un motí per part de l’alumnat qui
rebutjava a un versàtil medievalista, iconoclasta,
poeta i polemista com a professor d’història
moderna. La insolència d'aquell enfant terrible
qui, en tenir ferides les cordes vocals, s’expressava
amb una teatralitat perfectament calculada, va fer
fugir les tres quartes parts dels matriculats. Jo,
tanmateix -com l’estimat amic Albert Llemosívaig restar a l'aula. Fou amb en “Pereió”-així el
coneixien al seu Felanitx natal- com em vaig
introduir a l'estudi de la història de Mallorca. Ho
vaig fer, però, majorment a Ciutat, passant moltes
hores a les biblioteques privades d'en Lluís
Alemany Pou i d’en Bartomeu March Servera, a la
Biblioteca Provincial i a la de l’Arxiu del Regne de
Mallorca, llavors dirigit per Francisco Sevillano
Colom.
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Agraesc els comentaris d’Albert llemosí I de Damià Alou.

El treball tenia dues parts: a la primera, més
convencional, tractava de mostrar els fets a partir
de les causes que els motivaren, el seu
desenvolupament i la seva desfeta pels
mercenaris reials. La segona, sens dubte més
atractiva, la plantejava com a una “polèmica de
tesi”, atesa la diversitat d’interpretacions de la
rebel·lió que havia trobat a les lectures fetes.
L’opció del treball era immensament atractiva, ja
que mentre m’endinsava en un quefer propi d’allò
que posteriorment esdevindria el meu ofici, em
permetia defugir del típic examen final del que,
amb Barceló com a “responsable”, cabia
preveure’n tot tipus de sorpresa. Imagin que ell
no va dedicar massa temps a la meva feina; em
qualificà amb un 8 i ... a córrer. Jo pegava bots al
temps que rebentava a riure a les seves classes,
incisives, provocadores i plenes de boutâdes -com
ara allò de Luter i la monja i les sovintejades
referències a don Pepote, com anomenava a José
Ortega y Gasset. Tothom es petava de riure i a ell,
semblava, li agradava l’afalagament. A mi, clar,
gairebé no em prestava atenció i quan ho feia era
per dir-me que jo era un miranines i poca cosa
més. El pitjor és que segurament tindria raó,
encara que ell em guanyava amb resultats molt
més exitosos. D'en Miquel, encara que prou
confusament, record dues trobades prèvies a la
que ens va ajuntar a Sant Cugat: una va ser l'any
1971 a una assemblea d’estudiants mallorquins
que es va celebrar a la parròquia de Nostra
Senyora de la Salut que quedava per sobre la
Travessera de Dalt a tocar del Parc Güell, on va
pontificar amb els escarafalls que el farien únic. La
segona fou a un concert de na Maria del Mar
Bonet pens que a les restes de l'antic i mític cine

Roxy, tancat poc abans (el 1968): en cantar
“Cobles a la divisió del Regne de Mallorca” el feu
pujar a l'escenari on va voler épater propis i
estranys amb el mostrari de les gesticulacions i
paraules tan precises i divertides com pensades.
No endebades, la cantant li havia dedicat aquest
poema d’Anselm Turmeda.
El meu treball sobre les germanies, nogensmenys,
no devia ser dolent, ja que, uns mesos més tard,
en Miquel em va demanar una nova redacció de
la seva segona part per a incloure-la, juntament
amb una peça teatral de Llorenç Moyà, en un
llibre a editar per Antoni Serra92. L’estudi, emperò,
va esdevenir el meu primer article: al seu número
616/117, juliol-agost del 1972, la revista Lluc
publicava “Polèmica de tesis sobre la Germania”.
No puc resistir la temptació d’acabar aquestes
línies sense rememorar, com una esplèndida i
necessària galtada, la visita que vaig fer a la
boudoir de l’inefable Miquel Barceló. Ell m'havia
citat per a comentar-me i tornar-me el text. Era un
dissabte a migdia; em va rebre mig adormit, un
pèl emboirat, amb un barnús curt i cara de pocs
amics. Sense dir-me res em va llençar els papers
sortosament lligats amb una grapa. Gairebé no hi
havia una línia sense cap paraula tatxada, amb
comentaris a llapis, alguns d'ells molt divertits.
“Juan come manzanas .¿Ho entens?. Torna’l a
escriure. I el me dones la setmana propera a Sant
Cugat- Que et vagi bé”.
Com un canet amb la cua entre les cames vaig
baixar les escales i em vaig perdre per les rodalies
de l’Arc de Triomf.
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Gràcies en Toni Guiscafré, “Cataiol”, me’n enter que la
“tragèdia”- <Joanot Colom> forma part del llibre Teatre de
la Revolta. (Documenta Balear, col·lecció Menjavents,
Palma,1994, pp.139-179. Els altres autors són Joan SOLÉ i
ANTICH (Els commoguts) i Miquel MESTRE GENOVARD,
Anomenat lo Tort). Al pròleg del llibre, Antoni NADAL
assenyala que la peça de Llorenç Moyà i Gilabert de la
Portella, escrita l’any 1972, ha restat inèdita i sense estrena”
(p. 13).

&&&&&
David Abril, company de bregues i de campus, em
convida a escriure sobre les Germanies. Fa
gairebé cinquanta anys que no ho faig. Del meu
debut amb aquell treball de curs ha plogut molt i,
encara que hom prossegueix amb el recurs ¿ineludible?- als historiadors tradicionals,
eminentment reaccionaris -Joan Binimelis,
Vicente Mut, Jose Maria de Quadrado i Álvaro
Santamaría- la historiografia, s’ha farcit
d’aportacions; més endavant oferesc un llistat
dels autors que han tractat la rebel·lió en
aquestes cinc darreres dècades. Aquella polèmica
de tesis sortosament s’ha esvaït. Avui, gairebé
tothom coincideix en la seva essència com a
moviment que lluita contra l’extorsió general, no
únicament fiscal, inherent al feudalisme93. La
derrota dels agermanats incidirà definitivament al
reforçament de l'estructura feudal que coneix
posteriorment la societat mallorquina. Com ha
passat sempre, el fracàs de les revoltes condueix
a l'increment de l’opressió. Només el seu èxit pot
dur a la caiguda del mur. Dos casos evidencien
aqueixa divergència: el juny de 1989, la massacre
de Tian’anmen per l’exèrcit avorta el canvi polític
a la República Popular Xina. A l’octubre s’esbuca
el teló d'acer; dos anys més tard desapareix la
Unió Soviètica.
Començ a redactar avui, a l’horabaixa, dia 5 de
febrer del 2021. He esperat aquest moment per
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Trob perfectament vigent allò que, fa ja més de quaranta
anys, sostenia Jaume Portella: “…en realidad, el <progrom>
de 1391, la revuelta de los Foraneos y la Germania se
inscriben en el marco de las contradicciones derivadas de les
relaciones d’explotación”. Mallorca. “La consolidación del
feudalismo” a Miquel BARCELÓ (Director), Historia de los
Pueblos de España. Volum 2. Argos Vergara, Barcelona,
1984, p. 140 .
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fer-ho coincidir amb el que va succeir fa cinc-cents
anys, just quan el paraire Joan Crespí va dir prou:
“Oh Señores y Hombres honrados, y gente sabia,
decidme hasta cuando debemos vivir tan
agraviados, y sufrir tantos oprobios de estos
Señores Cabellerotes y hombres de honor; les
debería bastar el despojar con tirania nuestros
bienes llevándonos ventaja en sus riquezas , y á
más desto nos quieren maltratar y, la causa es,
porque no consentimos y no callamos sus males
obres, porque no disimulamos, y pues que siendo
nosotros hombres honrados, y porque somos
pobres nos quieren de tal suerte oprimir , y del
todo abatir, oh desgraciada destrucción de
nuestra comun libertad y franqueza!. Oh duro
yugo y áspera servidumbre que con soberbio
imperio nos arrojan, y somos entre ellos
habitados! Y como nosotros no seremos
suficientes para resistir á tan señalado
atrevimiento destos pocos? Que siendo nosotros
tantos y tan hombres como ellos, que parece que
nuestra
pròpia
libertad,
y
comun
consentimiento, les damos con nuestra cobardia
licencia, y permiso para todo lo que hacen.
Correos ahora de ser esclavos, y démosles a
entender que somos libres. Aquí, aquí hombres
honrados y valientes, démosles a entender, que
ya no podemos sufrir más sus tiranías, y que
somos hombres y que sabemos defender
nuestros derechos, y poner las vides por nuestras
llibertades, que cierto, gente honrada, su
atrevimiento no se puede atajar sinó con mano
fuerte”

Aquest text, transcrit al Cronicón Mayoricense
(1967,p. 225), correspon a la Història del present
Regne de Mallorca de Joan Binimelis. Encarregada
pels Jurats fou redactada primer en català l’any
1593 i, posteriorment, el 1601, en castellà94.
Desapareguda l'original, fou rescatada la versió
espanyola que és de la que fa us Álvaro Campaner.
Crida l'atenció que el prevere manacorí, per qui la
Germania és una detestable conjuració, incorpori
una crida on es palesa l'aixecament d’un poble,
fart de tant castigament i humiliació.
Redacto el 6 de febrer. Aquell dia, l'any 1521, es
produí la reacció de l’autoritat al manifest de
protesta del paraire Joan Crespí. Siguin ara les
paraules de Margalida Bernat, lloades pel
controvertit Miquel Barceló95, les que il·lustrin en
detalls la reacció immediata del poder96:
“El dia següent, el virrei Miquel de Gurrea
ordenà l’empresonament de set menestrals:
Joan Crespi (paraire), Pere Begur (sabater) ,
Pasqual Rosselló (carreter), Joanot Colom
(barreter), Francesc Colom (barreter), Guillem
Vic (espaser) i Rafel Ripoll (capeller). Com es veu
pels oficis, el moviment ja s’havia estès entre tots
els menestrals. Aquella mateixa nit, es produïren
altres reunions sedicioses a les cases dels oficis i
en domicilis particulars ... L'endemà era Dijous
llarder, data crítica que permetia aldarulls i
aplecs que podien acabar violentament. Entorn
del migdia, s’havia reunit una quantitat de
menestrals a la plaça de Cort per exigir
l’alliberament dels presos, ja que corria el rumor
de la seva execució o que se'ls volia executar
sense judici previ. El virrei es dirigí cap a la presó,
on trobà companyies de menestrals amb
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Gabriel Ensenyat Pujol ha redactat excel·lentment els
avatars
d'aquesta
Història/Historia,
desapareguda,
recuperada, silenciada, plagiada i castigada. “Quina
acceptació tingué la Història del Regne de Mallorca de Joan
Binimelis?” Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 49
(1993), pp. 497-510

“la fi del passat”. EL PAÍS 6 de gener de 2008. (Quadern
pp. 6-7)
96
“les Germanies”. A Ernest BELENGUER (director) Història
de les Balears, Barcelona, 2004, volum II. P. 293
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banderes i tambors, en part procedents de la
defensa de Bugia. Els primers que acudiren foren
els sabaters i, en poc temps, tots els altres. El
virrei es va veure envoltat de gent armada que
cridava demanant l'alliberament dels presos . ....
Sortiren els presos i els esdeveniments es
precipitaren. Els avalotats s’apoderaren de la
Casa de la Universitat per evitar que es fessin
desaparèixer documents o es manipulessin dels
llibres de la Consignació. S’organitzaren els
consells general dels menestrals al convent de
Sant Francesc, i Joan Crespí va esser designat cap
dels agermanats. El primer títol que se li donà
fou el de capità que prest muda pel d’instador del
bé comú per evitar l'acusació que abrogava la
jurisdicció”.
Tornem al present: avui, set de febrer, sortejant la
sensatesa que aconsella la restricció de
moviments per la primera pandèmia global,
accept amb satisfacció la petició que em fan els
amics Joan Mir i Tomeu Mestre. Al migdia, just en
sentir la darrera campanada, davant l'església de
Sant Joan de Son Servera, amb el geògraf Pere
Fidel Castro, compartesc lectura del manifest
redactat per la Comissió Cívica Germania 500.
Una vintena d’assistents, amb la televisió
serverina immortalitzant l’acte, hem aixecat el crit
en record dels agermanats. Aquell dia, fa just cinc
segles, els agermanats aconseguiren alliberar els
detinguts i encengueren la flama de la rebel·lió.
Obvio la descripció de la revolta remetent-me al
llarg llistat d’autoritats que en aquests cinquanta
anys han contribuït a donar llum sobre la revolta.
Amb la seguretat de deixar alguns noms sense
esmentar dec referir els de Margalida Bernat,

Miquel Àngel Casasnovas, Miguel-José Deyá,
Eulàlia Duran, Gabriel Ensenyat, Josep Joan, Jordi
Maíz, Antoni Mas, Guillem Morro, Francesc Pérez,
Jaume Portella, Andreu Seguí, Jaume Serra, Vicent
Terrassa (Pere-Gil) i Onofre Vaquer97.
Com ha succeït amb la major part de les
commocions socials el seu fracàs obeeix a la
juxtaposició de dos factors: un és la dissensió
interna, exemplificada en l’enfrontament entre els
sectors, diguem-ne, moderat i radical
(girondí/menxevic & jacobí/bolxevic: ¿caldria aquí
asseverar el tòpic segons el qual la revolució
devora els seus fills?) personificat en el
desplaçament d’en Joan Crespí per Joanot Colom.
L'altre -crec que més contundent- és la
consegüent resposta, naturalment violenta, per
part dels mercenaris imperials: igual que havia
succeït en els dos aixecaments previs, la imposició
física dels professionals de la repressió -com
gairebé mig mil·lenni després restaria magnificat
pel crit del “a por ellos”- acabaria col·locant les
coses “a puesto”. De fet, costa molt trobar a la
història solucions a conflictes que excloguin la raó
de la força. “·La violencia -sosté Manuel Castells98es la esencia en la historia de la humanidad.
Porque el poder es el atributo fundacional de las
Instituciones. Y el poder se basa en la capacidat de
ejercer la violencia, sea coercitiva o simbólica, por
intimidación”. Veiem aquí com el present cassa
perfectament amb el passat. Com molt clarament
ha posat de relleu Andreu Seguí, a la sufocació de
la Germania es fa un us determinant de l’element
militar com a forma de poder per a restaurar
l'autoritat reial99.
Amb la violència succeeix com amb les acusacions
d’excloents i de supremacistes esgrimides pels
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En no ser el present un treball estrictament acadèmic L’Altra Mirada afortunadament no és una revista
“indexada”- em permet ometre la copiosa relació de títols,
perfectament identificada pels interessats a través del sant
Google.

“Violencia”, LA VANGUARDIA 27 de febrer de 2021, p. 17.
“Contra la diabólica desmandada. La reducción militar de
la Germanía mallorquina”. Máximo GARCÍA HERNÁNDEZ
(Ed.) Familia, cultura material y formas de poder en la
España moderna. Madrid, 2016, pp. 797-805.
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antics imperis quan critiquen les reivindicacions
secessionistes de nacions que ells ocupen. La
violència “legal” acostuma a ser la més agressiva
de totes les furors. “Tinc al·lèrgia a la violència,
però no hi ha violència més gran que la
institucionalitzada”, sostenia Pere Casaldàliga100.
D’ella, naturalment, no parlen ni els cronistes ni
els historiadors oficials que han interpretat les
protestes populars com a “abominables”,
“subversives”, “diabòliques” ... No la manca raó a
Josep Fontana quan afirma: “Jo creo que un
historiador debe ayudar la gente a pensar, a ser
crítica ... La cosa más útil que puede hacer un
historiador es ensenyar a la gente a defenderser
contra els malos usos de la historia”101. Pensar, ser
crític, emperò, esdevé subversiu. En un dels
darrers assajos102, el pensador Slavoj Zizek,
recordant Sócrates103, s’interroga: ¿Y acaso esta
incitación a pensar no es sinónimo del mal,
entendiendo por mal la alteración del modo de
vida establecido?
En el seu llibre Les revoltes populars de
Mallorca104 Guillem Morro avalua el cost

col·lectiu que hagué d’afrontar la societat illenca
en cada un dels tres conflictes. L’assalt al Call Jueu
de 1391 comporta la multa de 120.000 florins
d'or105. A La revolta dels pagesos -1450-1543- la
part forana ha de pagar 150.000 lliures,
l'equivalent a tres pressupostos anuals del
Regne106. A la Germania, la suma es inferior:
136.596 lliures107. Tot i amb això, la repressió fou,
en paraules d’Antoni Mas, la més sanguinària de
la història de Mallorca108. Als agermanats, apunta
Onofre Vaquer, se'ls imposa una composició com
a persones “delades e inculpades per haver
participat, assentit i consentit en lo levantament
del lo poble”109- L’escarni fou llampant, molt
especialment en la persona del seu cap, Joanot
Colom. Guillem Morro, probablement qui sap més
sobre les revoltes de la Mallorca baix-medieval110,
ho diu molt clar: tenallat, escapçat i esquarterat,
i el seu cap posat dins una gàbia penjada a la
Porta Pintada durant 299 anys!!!111. Pobre home!.
Si com a mínim pogués saber que gràcies a les
vel·leitats d’una equívoca semàntica, un dels
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repressores … que superen amb escreix les 50.000 lliures.
Les revoltes … pp. 109-111.
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D’elles, 25.266 lliures i foren abonades pels ciutadans
(841 caps de família) i 111.350 lliures pels pagesos (3.642
caps de família). Igualment persones no culpables i
col·laborades hagueren d’abonar una suma no quantificada
per a ver estar alliberats de l’opressió dels agermanats. Les
revoltes … p. 157. Guillem Morro assenyala que hi hagués
més de dos-cents executats.
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Llengua, terra, pàtria i nació. Palma, Documenta Balear,
2020p. 40.
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“La repressió dels agermanats”, Mayurqa, 2009, p. 59.
Citat per Antoni Mas llengua --- p. . 313.
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A més a més dels seus precisos estudis, Guillem Morro ha
escrit dues obres de ficció entorn les Germanies: La glòria
dels vençuts; Lleonard Muntaner Editor, Palma, 2016 i La
diabòlica secta colombina. Calambur, València, 2019.
Prèviament, també l’havia novel·lat Sebastià MANRESA:
Temps de prodigis. El Gall editor, Pollença, 2012.
Posteriorment, Antoni Rodríguez, Pac qui deu. Lleonard
Muntaner editor, Palma, 2020.
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https://laltramirada.cat/article/6-3-la-germania-15211523/

Citat per David Fernández “Entre fiscals I patronals”, Ara
Balears, 20 de març p.42
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“Babelia> EL PAÍS, 10 d’octubre de 1992, p. 3.
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Como un ladrón en pleno día. El poder en la era de la
Posthumanidad. Anagrama, Barcelona, 2021. P. 9. Agraesc
el seu traductor al castellà, Damià Alou, el seu obsequi.
103
“No es de estrañar que Sócrates, el primer <filosofo>,
fuese también su primera víctima, y tuviera que ingerir
veneno de su propia mano, por orden del tribunal
democrático de Atenas”. Como un ladrón … p.9.
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El conflicte de 1391. Forans contra Ciutadans, 1450-1453.
Les Germanies, 1521-1523. Lleonard Muntaner Editor,
Palma,
2020.
(una
síntesi,
del
mateix
autor:
https://laltramirada.cat/article/7-1-les-revoltespopulars-a-mallorca/
105
A més a més es reposaven les imposicions i tributs vigents
abans de la insurrecció i s’autoritzava als Jurats a crear nous
impostos per tal d’assegurar el cobrament de la multa. Les
Revoltes … pp. 60-61.
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Igualment, s’imposaren quanties addicionals per distints
conceptes com el reintegrament dels ingressos fiscals no
lliurats duran la revolta, el manteniment de les tropes
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principals carrers de Palma porta, encara, el seu
nom!
&&&&&
Com a bon estudiant mallorquí, entre el 1972 i el
1975, als meus darrers cursos universitaris, vaig
endinsar-me a les revoltes prèvies a la Germania.
Un treball sobre la rebel·lió dels pagesos
meresqué un segon premi local encara que no puc
recordar de quin poble. L’assalt al Call s’integrà en
un estudi historiogràfic sobre els jueus i xuetes a
Mallorca. Aquesta darrera problemàtica -que,
amb el corresponent a la llarga guerra espanyola
(1936 ...), dissenya les planes més tristes de la
nostra història- ha estat un dels objectes
prioritaris que he tractat d’explicar al llarg de la
meva vida com a docent. Entre les successives
ocasions que he tingut per a parlar de la seva
ignomínia, voldria remarcar molt especialment la
que va tenir lloc a Netanya, Israel, l’octubre del
2012112. Això, clar, mereix una altra història.
Entre el 1972 i el 1986 vaig gaudir d’un mestratge
permanent per part d’en Miquel Barceló. A ell li
dec, entre altres coses, la recerca que, des del
1977 he vingut fent sobre el corsarisme mallorquí;
i bona part de la meva formació com a historiador.
En tornar a escriure sobre la Germania no puc sinó
reconèixer el molt que em va servir allò del
subjecte, verb i complements. Això sí, amb esperit
crític. I això no és fàcil, ja que gairebé sempre
implica transgredir el que els vencedors han
imposat com a inqüestionable.
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The struggle for the identity of the secret Jews of the
Balearic Islands of Spain. Secret Jews (ANUSIM) Studies.

Netanya Academic College, 15 X 2012. Hi participaren també
dos mallorquins: Pere Bonnín i Miquel Segura.
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AB APELLIDO DE JUSTÍCIA.
TEMPS DE GERMANIA AL PAÍS VALENCIÀ
Vicent Terol i Reig
Fundació Nexe

“Enaprés, en lo mes de setembre [1519], a la
festa de sent Miquel, se començà a levar una
germania dels pobles, la qual començaren los
perayres y vellutés. Y axí s’agermanaren tots los
officis, ells ab ells, y ab les viles reals y lochs de
senyorius, ab apellido de justícia, mostrant gran
rancor contra nobles, cavallers y hòmens de
bé”.113
La
revolta
agermanada
és
inqüestionablement una de les fites més
rellevants de la història de nosaltres els
valencians i, per això mateix, forma part de la
nostra memòria col·lectiva. És, en paraules del
meu mestre Manuel Ardit, que subscric
absolutament, “la revolta antisenyorial més
formidable de la història valenciana”.114 En
qualsevol cas, l’enorme ressonància i l’àmplia
repercussió ens permeten de constatar la
importància i l’entitat d’aquesta gran commoció

113

El Llibre de Antiquitats de la Seu de València. Edició a
cura de Joaquim MARTÍ MESTRE, València-Barcelona: Institut
Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia
de Montserrat, 1994, 2 vols.
114
Aquesta afirmació, tan rotunda com certa, ha estat
formulada, primer que ningú, per Manuel Ardit: Els homes i
la terra del País Valencià (segles XVI-XVIII), Barcelona:
Curial, 1993, 2 vols., vol. II, pàg. 153-154.
115
Citarem tan sols les principals aproximacions en les
darreres dècades: GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. Las Germanías de
Valencia, [i 2ª, reelaborada, 1981] Barcelona: Península,
1975; DURAN, Eulàlia. Les Germanies als Països Catalans,
Barcelona: Curial, 1982; VALLÉS BORRÀS, Vicent J. La
Germanía, València: Diputació de València, 2000; la nostra
tesi doctoral, llegida en 2002: Un regne sense cavallers? La

social, política i religiosa del País Valencià del
Renaixement. És, per tot això, un dels moments
cabdals de la trajectòria històrica del poble
valencià, sense cap mena de dubtes.
Al llarg d’aquestes línies pretenem
compartir algunes reflexions sobre la revolta
agermanada, una mena de sintètic estat de la
qüestió. Obviarem, atesa la limitació d’espai i
l’esperit divulgatiu, la descripció i les referències
als fets i a la cronologia dels processos històrics,
llevat de referències puntuals. Remetem per tant
a les obres de referència i a l’àmplia producció
historiogràfica.115
La Germania valenciana va nàixer en la
perifèria de la construcció del projecte imperial
de Carles I. Aquest moviment popular sacsejarà
primer les estructures del regne dels valencians i
provocarà, després, una gravíssima crisi social,
econòmica i política que derivarà finalment en
l’enfrontament al camp de batalla dels partidaris
i dels antagonistes de la Germania.

Germania a la sotsgovernació de Xàtiva, de la qual
n’ultimem l’edició d’una part significativa, àmpliament
revisada, a hores d’ara; PÉREZ GARCÍA, Pablo. Las Germanías
de Valencia, en miniatura y al fresco. Valencia: Tirant lo
Blanc, 2017. Finalment el projecte editorial, patrocinat per
la Universitat de València Germania i Territori, coordinat
per Pablo Pérez, que suposarà una aproximació a la revolta
agermanada en les diverses comarques del País Valencià,
en el qual hem participat àmpliament. Així mateix,
desenvolupem ací algunes de les qüestions ja exposades
anteriorment en una síntesi de la revolta: “Contra cavallers
i en defensa del reial patrimoni. Temps de Germania”, en
Carolvs, rex Valentiae. Els valencians i l’imperi, Valencia:
Generalitat Valenciana, 2000, pàg. 51-84.
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El moviment agermanat va ser una alenada
d’aire fresc en una societat en la qual eren
estructurals, per habituals, els abusos i el
desplegament omnímode del poder dels
cavallers. L’exercici de la violència formava part
inextricable de la condició social, era un element
bàsic i substancial dels rituals antropològics i
culturals de la noblesa feudal. Tanmateix, els
abusos havien passat a ser percebuts ara com
insofribles i insuportables. Ara però es produiria
la reacció de les classes populars que
aconseguirien articular-se i organitzar-se entorn
al pal de paller de la Germania.
El cronista R. Martí de Viciana posa en boca
de Joan Llorenç, peraire i ideòleg de la Germania,
una metàfora zoològica de la societat valenciana
mitjançant l’assimilació dels cavallers a porcs i
dels plebeus a gossos. Llorenç feia referència al
contrast entre la solidaritat de classe existent
entre els uns i la total absència entre els altres. El
context de la metàfora és un col·loqui, glossat pel
cronista, entre dos dels màxims dirigents i
protagonistes de la Germania, Llorenç i el teixidor
Guillem Sorolla, que s’hauria produït el juliol de
1519. Podem apropar-nos així a l’embrió del
programa reivindicatiu de la Germania. Llorenç
feia balanç dels desequilibris que existien en la
societat: mala administració municipal, una
administració de justícia parcial i corrupta i els
abusos de l’orgullosa noblesa, que quasi sempre
perpetrava les seues malifetes amb la més
absoluta impunitat. Heus ací que l’originalitat del
discurs del peraire radicava en la crida a la
solidaritat entre les classes populars per tal
d’enfortir la seua posició. Ara podrien fer-se

escoltar i corregir aquells desequilibris mitjançant
la seua participació política en els òrgans de
govern municipal. La Germania, en substància,
serà cosa de porcs i de gossos, segons aquesta
metàfora que ens forniria Llorenç; serà un
assumpte entre les classes populars (los pobles) i
els cavallers.
L’autor de la cita que serveix de pòrtic,
mossén Pere Martí, canonge de la Seu de
València, hi coincideix també. El cronista mossén
Pere Bellot, rector de Catral (el Baix Segura)
també: “la Germanía que inventaron los plebeyos
contra los nobles”.116 Gaspar Escolano afirmava
que la Germania “no fue por rebelión del Reyno
contra el Rey, sino por guerra civil del pueblo
contra la Nobleza y que ayudada la Nobleza de
infinitos plebeyos buenos, hizieron la guerra a su
costa, hasta reducirlos a obediencia”.117 Viciana
s’expressa en uns termes molt semblants:
“porque se pudo nombrar guerra civil o de las
entrañas, que fue de padres a hijos, de parientes
a deudos, y de conoscidos a los que antes fueron
amigos”.118 S’ajusten a la realitat, tot i que,
potser, pequen de ser excessivament
reduccionistes. Tot i això, cal mostrar una
recomanable prevenció sobre les relacions,
memòries i cròniques sobre la revolta. Tota la
cronística, pràcticament sense excepció, ofereix
una panoràmica dels fets tendenciosa, pejorativa
i, fins i tot, condemnatòria. El seu objectiu comú
era, per una banda, emfasitzar el suposat joc brut
dels pèrfids agermanats que haurien procedit
sempre amb premeditació i amb esperit sediciós,
per a trair de seguida la confiança, ingènua i
virtuosa, de la majoria de persones ben
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Anales de Orihuela de Mosén Pedro Bellot (siglos XIVXVI). Estudi, edició i notes de Juan Torres Fontes, Orihuela:
Casino Orcelitano, 1954, 2 vols., vol. I, pàg. 505.
117
ESCOLANO, Gaspar. Décadas de la insigne y coronada
ciudad de Valencia. [València: Patricio Mey, 1610-1611, 4
vols.] Edició facsímil, València: Universitat de València,
1972, 6 vols.

VICIANA, Rafael Martí de. Crónica de la ínclita y coronada
ciudad de Valencia, [Barcelona, 1580, 4 vols.] Estudi
preliminar i notes a cura de Sebastià García Martínez,
València: Universitat de València, 1972-1983, 5 vols. vol. IV,
pàg. 440-441.
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intencionades que havien rebut amb braços
oberts la promesa de canvi (entenga’s, de
reforma) que oferia la Germania. Això, a més, no
només valdria per a les classes populars i
mesocràtiques; també i fins i tot es faria extensiu
als màxims oficials reials, que haurien autoritzat
els primers passos (l’adesenament) i haurien
pecat de crèduls i amb la seua funesta decisió
haurien obert la caixa de Pandora.
La crida a la solidaritat preconitzada amb
eficiència des de la ciutat de València pels
diversos elements urbans que confluiran en el
moviment agermanat no explica per si mateixa ni
el desenvolupament posterior ni el proselitisme
agermanat. Haurem de parar esment a uns altres
factors. A més del sorgiment d’una moral
comunitària molt acusada, l’eclosió agermanada
s’explica
per
l’existència
de
diverses
problemàtiques socials i polítiques a la societat
valenciana. Haurem de rastrejar-ne moltes en el
regnat del Catòlic. Tanmateix, algunes deriven
directament de les contradiccions internes del
sistema feudal, ben evidents ja a mitjan segle XIV,
amb la guerra de la Unió.
La interpretació de la revolta ha de
contemplar el marc de la primera gran crisi del
sistema feudal. Des de mitjan segle XV sovintegen
les revoltes arreu d'Europa: la revolta forana de
Mallorca (1450), la guerra civil catalana (14621472) acompanyada de les guerres Remença
(1462-1486), les guerres dels camperols de
l'Àustria Interior (1478, 1515), la revolta dels
Irmandinhos gallecs (1467-1469), la revolta de
Cornualla (1497), el Carnestoltes d'Udine (nord
d'Itàlia, 1511), la guerra dels camperols
hongaresos (1514), la guerra dels camperols
alemanys (1525) i la Peregrinació de la Gràcia
(nord d'Anglaterra, 1536-1537). Però sobretot
s'han de relacionar amb les Comunidades de la
Corona de Castella (1520-1521) i els

esdeveniments paral·lels, Germanies, a Catalunya
(1520-1521) i les Illes Balears (1521-1523).
Des
d'aquesta
perspectiva
alguns
historiadors han interpretat la Germania com la fi
dels temps medievals i l'inici dels temps moderns
al País Valencià. S’ha abusat, potser
excessivament, de la transcendència i de les
conseqüències: la Germania ha passat a ser una
fita rellevant en la formulació d'hipòtesis
explicatives sobre la trajectòria històrica dels
valencians que ens permeten certificar, més bé, el
desconeixement dels períodes anterior i
posterior, els regnats del Catòlic i de Carles I.
El ben cert és que hi hagueren factors
estructurals imbricats amb d’altres conjunturals.
Es podria pensar que les tensions socials
acumulades durant els segles medievals havien
esclatat finalment amb l’episodi agermanat. Així
ho ha entés una part de la historiografia
valenciana durant molt de temps. Massa sovint
s’ha pres la Germania com a fita cronològica per
remarcar principis o finals de processos prou més
complexos i polièdrics que superen amb escreix
(segons han verificat els estudis durant les
darreres dècades) un plantejament massa
simplista: inici de la periferització valenciana, inici
de la castellanització, etc.
Algunes de les causes són profundes. No és
del tot satisfactòria una explicació merament
conjunturalista que implicaria contemplar la
Germania com un esclat espasmòdic de violència
amb unes causes immediates. Tampoc ho és el
recurs a la llarga durada, on cada fenomen de la
complexa i multiètnica societat medieval
valenciana esdevindria condició sine qua non per
a explicar-ne el sorgiment. Així les coses, tota
revolta ha d'atendre l'estudi dels agents socials
que va mobilitzar, a favor i en contra. Haurem
d'intentar saber com estaven els valencians de fa
vora cinc segles i també, i això és molt més difícil,
com eren i com pensaven, quines eren les seues
50

expectatives, a quina causa obeïen els seus
furors, per què mataven i per què estaven
disposats a morir.
La Germania té com a bressol i escenari
principal la ciutat de València. Les diferències són
substancials entre la capital, que ha centrat
aclaparadorament l'atenció dels investigadors, i
la resta del territori valencià, on encara es
constaten grans dèficits. Això és conseqüència
d'una evidència incontrovertible com és la
macrocefàlia de la capital respecte al regne: el foc
de la ciutat alimentarà la foguera de la revolta
pertot arreu del territori valencià. Correm el risc,
per tant, de no contextualitzar amb encert la
incidència de la Germania sobre problemàtiques,
com ara la senyorial, d'una extraordinària
diversitat i complexitat; o sobre la heterogènia
realitat de les viles i ciutats reials. L'aspecte on
han estat més remarcables els avanços dels
darrers anys ha estat la vessant rural i antifeudal
de la Germania. En els exemples coneguts d'una i
d'altra vessant s'ha verificat una riquesa i una
complexitat que obliguen a la realització de nous
estudis monogràfics en el futur. Al remat,
s'imposa l'evidència d'una aproximació més
ponderada, que contemple el país en la justa
mesura i que trace una panoràmica com més
ajustada millor, que siga capaç d'imbricar ambdós
escenaris. Allò més habitual ha estat, fins fa uns
anys, una visió historiogràfica que ha privilegiat
sempre la capital en detriment del país, amb la
construcció d’un discurs que de manera més o
menys conscient o premeditada ha fornit una
imatge segons la qual la capital és l’epicentre del
relat i el país tan sols la perifèria, un mer
comparsa, un àmbit territorial amb major o
menor intensitat es van sentir els efectes del
terratrèmol agermanat del Cap i Casal. Convindrà

revisar (i en això estem119) aquest dèficit, que és
el (potser) pecat original de bona part de la
historiografia valenciana: una tendència
generalitzada, quasi malaltissa (i en moltes
ocasions funesta) que posa el focus en la capital i
la seua àrea metropolitana i obvia (quan no
ignora, de manera pura i simple) la resta del
nostre país, tant s’hi la Plana, al nord, o les hortes
meridionals del triangle Elx-Alacant-Oriola, al sud.
L’estudi de la Germania no n’ha estat una
excepció.
La mort de Ferran el Catòlic en gener de
1516 obria la porta a una etapa d’incerteses en la
Monarquia Hispànica. Però als països de la
Corona d'Aragó va causar una veritable
commoció, una sensació col·lectiva d’orfandat. La
crisi originada per la successió de Ferran el Catòlic
no va estar exempta de problemes i situacions
compromeses per als màxims oficials reials
valencians que maldaven per assegurar el relleu
al tron sense grans sotracs a un regne que
mostrava ara la intensitat de les tensions socials i
polítiques acumulades per una multiplicitat de
problemes que el llarg regnat del Catòlic s’havien
mantingut controlats, de manera ben precària
molts d’ells, però que distaven molt d’estar
resolts. L’evolució posterior ho posarà de relleu
de manera inqüestionable.
Set anys després de la mort del rei, l’any
1523, el Regne de València es trobava en estat de
postració després d’un conflicte bèl·lic que es va
saldar amb destruccions, morts, epidèmies, una
dura repressió personal i una dilatada repressió
econòmica. Una difícil postguerra que, en suma,
va assolar el país sencer. Què havia passat en eixe
lapse de temps? La resposta passa per explicar la
gestació, el desenvolupament i les reivindicacions
d’un moviment sociopolític protagonitzat,
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Omplir aquest buit va ser l’objectiu de la nostra tesi
doctoral, Un regne sense cavallers?... de la qual n’ultimem
l’edició d’una part significativa a hores d’ara.
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sobretot però no només, pels menestrals, artistes
i camperols de la ciutat de València i de la majoria
de les poblacions de reialenc, amb una major
complexitat sociològica en les de senyoriu.
Aquest moviment ha passat a la història com la
Germania.
Hi ha consens historiogràfic per considerar
que el moviment agermanat s'inicia l’estiu de
1519, a partir de la posada en pràctica de l'ordre
reial del Catòlic de 1515 de mobilització general
de les milícies de les ciutats i les viles, per tal que
es procedira a l'armament general i s’hi
organitzara la instrucció militar. És el que es
denominava
llavors
com
adehenament
(adesenament, per les unitat bàsiques o desenes
en què s’estructuraven les milícies). L’objectiu
n’era assegurar la defensa terrestre del regne
davant l’amenaça dels atacs dels pirates turcs i
barbarescos
que
assolaven
la
costa
120
contínuament. La promulgació ara d'aquesta
ordre suposarà l'armament i mobilització militar
dels gremis i confraries a la capital. El sistema que
s'havia de seguir serà, paradoxalment, una
imposició dels oficials reials (el governador
Cabanyelles) davant la inhibició quant al
comandament i l'absència de la ciutat de les
classes dirigents, el patriciat i la noblesa, a causa
de la declaració d’una epidèmia de pesta. Les
conseqüències que es van derivar d’aquesta
decisió foren en bona mesura determinant: ara es
faria per gremis i confraries i no per parròquies,
com havia sigut la pauta fins llavors: de caràcter
interclassista i sota comandament de patricis i
nobles residents a la capital.
També hi ha consens en que la revolta
agermanada fou sobretot un conflicte social dels

grups mesocràtics i les classes populars, la
menestralia i el camperolat, amb l’oligarquia
patrícia de les ciutats i viles reials i amb la noblesa,
especialment els aristòcrates i grans senyors
territorials. Fou també un conflicte polític respecte al virrei Hurtado de Mendoza, els oficials
reials i la corona. Una altra faceta, prou més
complexa i polièdrica, fou la vessant rural i
antifeudal en l’àmbit senyorial, on la complexitat
social agermanada és prou menys polaritzada que
en els àmbits urbans.
Els titubejos i l’actitud erràtica i vacil·lant de
l’emperador són transcendentals per entendre la
configuració de la revolta, amb el recolzament
inicial de la corona a la Germania. Igual de
clarificadora és l’entesa i compenetració entre el
virrei i la noblesa, garantia de l’èxit de la lluita
contra la Germania. Les circumstàncies que
concorrien l’estiu de 1519 i la manera en què es
va dur a terme l’armament general expliquen que
els menestrals de València s’hagueren dotat de
l’argument de la força per canalitzar les seues
reivindicacions amb unes expectatives molt
plausibles i/o amb garanties reals d’èxit. Aquesta
és la possibilitat d’articulació, transcendental fins
al punt de transformar la suma d’uns factors
conjunturals favorables –que en altres
circumstàncies no hagueren passat de provocar
una
situació
d’inestabilitat
sociopolítica
d’incidència variable– en un moviment
revolucionari.
La Germania naix després dels primers
alardos o ressenyes militars dels gremis de la
ciutat de València en setembre de 1519.121 La
necessitat d’enviar una ambaixada al rei és una de
les conseqüències de les multitudinàries
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La interpretació del context i de les causes de
l’adesenament de la ciutat de València en: PARDO MOLERO,
Juan Francisco. La defensa del imperio. Carlos V, Valencia y
el mediterráneo, Madrid: Sociedad Estatal para la
conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V,
2001, pàg. 86-92.

L’esquema explicatiu va ser formulat per Ricardo Garcia
Càrcel en dos dels seus primers treballs: “Las Germanías y
la crisis de subsistencias de 1521”, Boletin de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LI, Castelló, 1975, pàg. 281- 315;
“Las Germanías y la actitud revolucionaria de los gremios”,
Estudis. Revista de Historia Moderna, 2, València, 1975,
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assemblees dels majorals dels gremis i confraries
que van tindre lloc. L’ambaixada al rei de
novembre aconseguirà el recolzament reial a les
reivindicacions populars.
Però convé remarcar que la mateixa
denominació del moviment ha estat objecte de
polèmica. Els agermanats mateixos empraren els
termes adehenament i Germandat o Germania
(molt sovint junt a l'adjectiu ultrajustificatiu de
santa) fent referència, respectivament, a
l'organització militar i a la solidaritat que
invocava. La documentació oficial utilitzarà
premeditament la de Unió e Germania, tot
recercant en la trajectòria històrica un paral·lel, la
Unió del segle XIV, condemnada i prohibida
posteriorment pels Furs. De tota manera,
podríem argumentar també que altres
denominacions com ara les que feien els
agermanats dels seus antagonistes (feluts o
mascarats) també són tendencioses. El ben cert
és que el moviment agermanat es concreta en la
fòrmula legal del sindicat o elecció de síndics, allò
que es coneix com el jurament de la Germania, és
a dir, la concreció en un document públic de la
seua entrada mitjançant jurament solemne. Pren
forma, per tant, d'una aliança o lliga, un model
ben extés i conegut en l'Europa dels segles XV i XVI,
com ara per exemple la més propera Santa
Hermandad castellana, constituïda per tal
d'atallar les violències nobiliàries i per tal de
vetlar per l'ordre públic. Esta institució va prendre
àmplia volada en la corona castellana per la
necessitat d’acabar amb el caos posterior a la
guerra civil que va acompanyar l'ascens al tron de
la reina Isabel. En el cas valencià la seua
importació no va ser exitosa i poc després de
constituir-se va morir per inanició.

És, comptat i debatut, una idea poderosa,
atés que fa una crida a la solidaritat i germanor
entre les gents, una inspiració cristiana molt
evident. I és que la religió impregnarà totes i
cadascuna de les manifestacions de la Germania.
No podia ser d’altra manera, fins i tot quan durant
els darrers moments fa aparició la figura de
l’Encobert (en realitat hi hagueren almenys dos
durant el conflicte) i allò que s’ha vingut a
denominar encobertisme. A més a més, diverses
corrents de caràcter profètic i mil·lenarista
tindran àmplia repercussió en la societat
valenciana del moment, especialment entre els
grups de conversos de jueu, els menestrals
urbans i els camperols de l’Horta. Junt a ells la
influència del llul·lisme i, sobretot, d’Eiximenis
ens permeten acostar-nos a les directrius
ideològiques que reflectirà la Germania i ens
ajuden a conèixer l’espiritualitat popular i una
cosmogonia que serà desenvolupada des de les
files del radicalisme agermanat en formulacions
novedoses com ara l’encobertisme, fenomen
mil·lenarista que presenta encara moltes
incògnites.
La percepció inicial del moviment
agermanat era favorable fins i tot entre algunes
de les màximes autoritats reials. Més endavant,
els elements més moderats o més conservadors
agermanats renunciaran en massa quan es
constate que la càrrega reivindicativa i la praxis
del moviment que aleshores començava a gestarse suposaven resseguir la senda de la rebel·lia.
Això serà a finals d’abril i principis de maig de
1521. Serà necessari que la corona mobilitze tots
els recursos per tal de fer arribar les lletres reials
pertot arreu del país. Era l’enèsima evidència de
l’èxit del proselitisme i de la propaganda
desplegats per la Junta dels Tretze respecte a

pàg. 97-154. D’altra banda, Eulàlia Duran (Les Germanies
als Països Catalans, Barcelona: Curial, 1982, pàg. 150-154)
afirma que l’avalot de la Seu, relacionat amb la caça de

sodomites de l’estiu de 1519, marca una fita i en el
sorgiment de la Germania.
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l’actitud de la corona, fent ús de les lletres reials
que inicialment justificaren la creació de la
Germania.
La comprensió de la transformació del
moviment sociopolític agermanat en revolta ha
de prendre en consideració els paràmetres de la
legalitat. Ara bé, no sempre són totalment diàfans
i, en conseqüència no sempre són del tot efectius
ni operatius. En efecte, ben aviat franquejarà el
llindar de la legalitat, atés que a l’altura de maig
de 1520 la corona ja havia fet marxa enrere i havia
ordenat la dissolució del moviment i la
desmobilització militar que fonamentava i
justificava l’existència mateixa de la Germania. Ho
ratificarà posteriorment i hi insistirà de manera
repetida. Abans però ja havia començat a
maniobrar per tal de reconduir i desmobilitzar el
moviment agermanat allà on encara disposava de
marge de maniobra, com ara les altres ciutats,
Alacant, Oriola i Xàtiva. No obstant això,
desplegarà alhora altres mitjans per negociar una
resolució pacífica.
La Germania, per tant, estava fora de la
legalitat, però no havia entrat en una dinàmica de
rebel·lia oberta, almenys no del tot diàfana.
Mentrestant, el rei havia tramés el virrei Diego
Hurtado de Mendoza en maig de 1520 per mirar
de garantir el control de la situació. Tanmateix, els
èxits agermanats quant a representació en les
institucions municipals, especialment a la ciutat
de València, expliquen les reticències i dilacions
per complir les ordres reials. A banda de les
dificultats de la corona per imposar la seua
autoritat, l’escassa empatia del virrei amb el
moviment agermanat, el seu autoritarisme i la
seua notòria manca de recursos diplomàtics en
aquesta saó, expliquen un fet que marcarà un
punt de no retorn: la fugida de la capital en juny

de 1520 i la seua arribada a Dénia a finals de juliol,
després del periple que l’havia dut primer a
Cocentaina i després a Xàtiva. Fins l’esclatada del
conflicte, passarà un any immobilitzat a Dénia,
després del fracàs estrepitós de la declaració de
guerra (va convocar host i cavalcada reial contra
la capital) per la manca de recolzament i,
especialment, per la actitud dubitativa, encara,
de la corona que havia tramés un secretari
imperial, l’aragonés González de Villasimpliz per
tal de seguir les negociacions per desarmar el
moviment agermanat i apaivagar el regne dels
valencians. Malgrat tot, la missió fracassarà. Les
mediacions i negociacions in extremis seran
també infructuoses.
Precedit per diverses crisis al llarg d’un any,
el conflicte armat esclatarà finalment a mitjan
mes de juny de 1521, quan les milícies
agermanades travessen els portals de la capital
amb les banderes al capdavant i declaren la
guerra. El crit de guerra, el que a l’època es referia
com “apellido” era, precisament “contra cavallers
i en defensa del Real Patrimoni”.122
Determinar la causalitat del conflicte és una
tasca no exempta de dificultats. És
inqüestionable, com és ben sabut, que el progrés
del moviment i la seua expansió pel País Valencià
va suposar, de manera quasi inevitable, la
imbricació en el laberíntic vesper de la qüestió
senyorial. El fenomen guarda estreta relació amb
la capitalitat indiscutible de la ciutat, cap e mare
del regne no ho oblidem, respecte al país. Causa i
efecte, alhora, d’un mateix fenomen, que arribarà
a confondre’s, fins al punt de propiciar una
dubitativa
denominació
del
moviment
agermanat, en singular o en plural, que per cert
encara perdura. L’animadversió de la classe
política dirigent de la capital, nobiliària i patrícia,
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defensa del reial patrimoni. Temps de Germania», en
Carolvs, rex Valentiae. Els valencians i l’imperi, Valencia:
Generalitat Valenciana, 2000, pàg. 51-84.

Així ho comuniquen els Tretze síndics del poble i
Germania de la capital als seus homònims d’Ontinyent en
lletra de 14 de juny de 1521: V. Terol. «Contra cavallers i en
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des del primer moment, va ser també
determinant. Amb el temps, el fracàs estrepitós
de les dubitatives i sovint contradictòries
maniobres i accions de la corona se sumarà a una
polarització entre els partidaris i els antagonistes
del moviment agermanat, cada vegada més
ostensible, amb diverses crisis que desembocaran
finalment en l’esclatada del conflicte bèl·lic, que
va suposar la fase decisiva de la revolta i la seua
derrota.
Convé també remarcar una clau explicativa
que ens ajuda a clarificar alguns fets i processos:
en essència es tracta d’una revolta i una guerra
contra els cavallers, concebuda pels partidaris de
la Germania com un conflicte lícit (segons el
paràmetres de la legalitat de l’època) amb
l’arbitratge de la corona. El mateix virrei Hurtado
de Mendoza, si fem cas al que reprodueix Viciana
a la seua crònica, hauria hagut d’apaivagar els
ànims de revenja dels aristòcrates valencians, tot
fent-los esment que la guerra era contra vassalls
rebels i no “contra enemics”, i que calia procedir
amb magnanimitat i no amb la guerra d’extermini
que propugnaven els aristòcrates valencians més
enervats. Era, com és evident, la lògica de la
guerra privada, que gaudia (no ho oblidem) de
cobertura legal en el corpus legislatiu foral. Era la
mateixa via que havien vist desplegar
repetidament als nobles i aristòcrates per
resoldre els seus conflictes, amb les sagnants
lluites de bàndols. Ara però l’autoritarisme reial,
amb el reforçament de la dignitat imperial,
canviaria del tot els paràmetres i les regles del joc,
que en bona veritat ja havien començat a canviar
amb Ferran el Catòlic. Era la manifestació
empírica de com la modernitat renaixentista
s’havia fet present, quasi de sobte. Hem de
retindre aquesta percepció de la situació per part
dels agermanats per tal de poder comprendre la
fase final de la guerra, que dista molt de ser tan
epigònica com l’ha presentat fins ara la

historiografia. No s’entén d’altra manera la
continuació de la guerra durant un any, amb la
resistència als nuclis de Xàtiva i Alzira, des de
novembre de 1521, que acabarà amb la
capitulació negociada a la cort reial des d’octubre
de 1522, formalitzada finalment en desembre.
L’anàlisi històrica realitzada en els darrers
anys i fornida pel conjunt de les aportacions
diverses i ben significatives d’una notable
producció historiogràfica ens permeten establir
que alguns elements conceptuals s’han de
manipular amb la deguda prevenció. Així les
coses, creiem que es pot considerar que va haver
un “moviment” agermanat perquè des del seu
sorgiment a la ciutat de València l’estiu de 1519
va ser capaç d’encabir diverses sensibilitats,
diverses revindicacions polítiques i diverses
aspiracions socials.
Tot i això reconstruir el o un “programa”
agermanat (entenga’s polític) apunta més a
l’aspecte reivindicatiu, propositiu i no tant a una
veritable (com és habitual en els nostres dies)
configuració i construcció d’objectius comuns i
coherents. L’heterogeneïtat i les limitacions
quant a la cohesió interna van ser factors
determinants en el seu fracàs i la seua derrota
final. Els fonaments no eren suficientment ferms
per a suportar l’impacte de les diverses situacions
crítiques que van anar soscavant-lo, des del
principi, i que van acabar comprometent ben
seriosament l’execució d’un programa de
reforma i regeneració política plausible, que
havien construït en bona mesura els juristes i
notaris que assessoraven la Junta dels Tretze. La
polarització final, amb l’esclatada del conflicte
bèl·lic, va acabar malbaratant els inqüestionables
avanços assolits en els aspectes polític i
institucional, principalment en l’escenari
municipal.
El mateix podríem dir d’un pretés “ideari”
agermanat. Costa acceptar que n’hi hagués o que
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fora homogeni. Van haver formes, molt simples,
pròpies del temps i de les circumstàncies, molt
maniquees si es vol, però molt efectives també
per tal de “formular” un discurs reivindicatiu, de
regeneració i de crida a la solidaritat. Era aquest
un relat que bona part de les classes populars i
mesocràtiques van “comprar” i van fer seu. És
inqüestionable que la propaganda agermanada
va ser molt efectiva i exitosa: ho permet de
constatar l’enorme repercussió que va tindre en
la resta de ciutats, viles i llocs del regne, on
l’efecte proselitista va causar un impacte
formidable. Les idees poderoses (la Germania, la
pròpia autodefinició del moviment que apel·lava
a la germandat, a la fraternitat, d’arrel cristiana,
ho era i molt!) no tenen perquè ser complexes; al
contrari. La batalla del relat, el joc de la
propaganda (hui en diem, eufemísticament
sovint, “comunicació política”) els van guanyar de
llarg els agermanats i els van perdre
estrepitosament els seus antagonistes. Tot i això
seran els enemics acèrrims els qui,
paradoxalment, donaran coherència “a contrari”
quan argumenten la condemna als inferns de la
Germania, després de la desfeta. Aquesta visió
condemnatòria paradoxalment exagerarà i
deformarà moltes de les vessants més
interessants (des d’una perspectiva propositiva)
del moviment agermanat. I així aquesta distorsió
(perpetuada per la visió fornida per la cronística)
servirà també de pedrera de mites i fornirà també
alguns prejudicis historiogràfics que, de manera
no poc sorprenent, encara tenen recorregut en
els nostres dies.
Algunes
de
les
característiques
primordials de la revolta agermanada han estat
encertadament conceptualitzades per García
Cárcel, amb la seua proverbial perspicàcia. Així les
coses va apel·lar a la “mala consciència d’origen”
(legitimista i no rupturista) al “revisionisme
moderat” per definir els avanços (innegables, per

altra banda) del “regeneracionisme” o
“reformisme” agermanat. També va analitzar
quirúrgicament que l’heterogènia complexitat
social que acollirà l’aixopluc agermanat seria
també la causa primordial de la seua derrota i
fracàs. És cert, tot i això, que aquesta lectura
admet una revisió en termes militars que potser
convindria revisar, ateses les evidències
documentals que ara tenim i atesos els èxits
inicials agermanats als camps de batalla. Perquè
convé recordar que va ser l’èxit ressonant de la
batalla de Gandia la que va fer saltar pels aires el
moviment agermanat, amb la defecció de Junta
dels Tretze de la capital, amedrantada i
aspavorida per l’èxit de les milícies i dels líders
militars agermanats.
La definició conceptual de la Germania és,
per tot això, arduosa i complexa també. Ha
d'atendre la totalitat dels plantejaments, dels
elements més moderats als més extremistes. S’ha
invocat aquesta dicotomia radicals-moderats
molt sovint per tal d’explicar l’evolució erràtica i
de vegades espasmòdica del moviment
agermanat. Tanmateix, el recurs a un esquema
explicatiu fonamentat en aquest dualisme és
clarament insuficient si es volen esbrinar les claus
explicatives. No debades és ben difícil quantificar
una variable, les expectatives de canvi, en un
univers social tan ampli i tan heterogeni com el
que conformen aquells que militaren en la
Germania. Perquè, tot i que són processos molt
exigents de resseguir, les militàncies també
canviaren i moltes de les persones implicades
s’adaptaren als canvis fulgurants, fins al punt
d’abandonar la Germania i, passar, fins i tot en
alguns casos, a combatre-la en els camps de
batalla.
La sociologia agermanada ha d’encarar-se
des d'una perspectiva purament documental,
deixant de banda plantejaments llastrats pels
apriorismes i pels prejudicis. Però, quines fonts
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fem servir per tal de reconstruir la dinàmica de les
militàncies dels individus? Allà on es disposa de
documentació abundant i completa constatem
que la font que ha servit per a reconstruir
sociològicament el bàndol agermanat de moltes
poblacions és la derivada de la repressió personal
i econòmica, és a dir, documentació senyorial o
reial. Molt sovint és tracta de les úniques fonts
conservades. Tanmateix, aquestes fonts es
mostren de tot punt insuficients, sobretot quan
les composicions (les multes a canvi de la
commutació de penes derivades de la participació
en la revolta) engloben tots els qui hi tingueren
alguna cosa a veure, sense fer distincions quant al
grau de la implicació real sinó quant a les
capacitats econòmiques. En l'esfera senyorial eixa
circumstància és, encara, més fal·laç, perquè les
apetències senyorials atenyen sobretot els
membres de les oligarquies de les viles que
ensenyoreixen, amb un criteri que prioritza els
patrimonis sobre les responsabilitats reals, d’una
manera tan abusiva que, fins i tot, van denunciar
els diversos cronistes coetanis. Hi ha, per tot això,
molts matisos a fer: allò més granat del bloc més
moderat i sovint més benestant es decanta en les
defeccions d'abril-maig de 1521. La realització
d’estudis de caràcter prosopogràfic en el futur
ens permetran d’assolir avanços molt significatius
en molts aspectes de la revolta que, ara per ara,
ens resulten desconeguts o que coneixem de
manera molt deficitària.
Convindrà no perdre de vista la magnitud
de la revolta per tal de poder avaluar-la. Comptat
i debatut, es tracta d’una revolta amb diverses i
complexes vessants que no permeten
caracteritzar-la d’una manera categòrica: revolta
amb elements que l’aproximen al model
revolucionari, revolta de la prosperitat que conviu
amb revoltes de la misèria, trets moderns que
contrasten amb el conservadorisme predominant
que l’impregna. Una complexitat que ens indica,

en definitiva, la magnitud de les tensions que li
serviren de fons i l’heterogeneïtat dels
protagonistes.
Revolta amb projeccions que ens
permeten caracteritzar-la com a revolució, no
franqueja el llindar selectiu reservat a altres
manifestacions de rebel·lia com ara les
contemporànies Comunidades castellanes, on el
discurs protonacionalista o “nacionalitari”
castellà i la participació d'una part de la classe
política (la noblesa i les oligarquies urbanes) la
doten d'una entitat que no assoleix el cas
valencià. Revolta amb una doble vessant: urbana
i gremial (ciutats i viles reials); rural i antifeudal
(resta del país), amb complexes ramificacions
encara ignotes en molts casos.
La caracterització de la revolta es veu
dificultada notablement per les contradiccions i
tensions internes, que expliquen bona part de la
seua trajectòria: moderada i radical; legalista i
transgressora de la legalitat. La revolta denota, en
suma, la contradicció d'expectatives entre els
grups que en són motor, la mesocràcia (burgesia
incipient per a alguns autors) i la base popular. Els
sectors mesocràtics, més moderats, manifesten
un marcat conservadorisme, quasi sempre
maquillat d'escrupolositat legalista; només alguns
dels plantejaments dels elements més
extremistes i radicals arriben a ser plenament
revolucionaris. Heterogènia, polimorfa i ambigua,
amb elements que l'associen a la revolta dels
burgesos però també a la revolta popular, a la
revolta de la prosperitat i alhora a la de la misèria,
amb elements que superen el llindar conceptual
de la revolució, no creiem que siga susceptible
d'una
caracterització
categòrica
o
generalitzadora, com la de revolució burgesa
propugnada per alguns autors com ara E. Duran o
V. Vallés.
La Germania va ser vençuda i reprimida a
sang i foc. I tanmateix ha aconseguir un èxit
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inqüestionable: perdurar. I ens haurem de
preguntar perquè cinc segles després aquesta
paraula és capaç, encara, d’inspirar emocions o,
almenys, de suscitar interés i atenció. És, per
damunt de tot, una paraula poderosa i les
paraules poderoses són capaces de condensar
alhora idees també poderoses. I això implica que
l’èxit de la notorietat en un temps tan diferents
als nostres on la hiperinflació d’informació i la
velocitat amb que es transmet aquesta ens fa
oblidar, massa sovint, com de diferents eren les
coses, les mentalitats i les concepcions del món
respecte a les de les persones de fa cinc segles.
Però siga una realitat més líquida i
evanescent (com la que ens toca viure) o més
sòlida, estàtica o, simplement, distinta, el ben
cert és que l’ombra de la Germania es mostra
allargada i, de manera recurrent, torna a surar de
tant en tant, com a evidència que encara forma
part d’una certa consciència col·lectiva o
memòria històrica, de nosaltres els valencians, un
poble al qui massa sovint s’ha identificat amb un
cert vici de l’amnèsia. Doncs, comptat i debatut,
la Germania forma part (es vullga o no) d’aquesta
memòria col·lectiva que ens explica. I bé que
remot, el sentiment que inspira encara és capaç
de commoure i servir de pedrera de mites per tal
de donar sentit als plantejaments ideològics per
mirar de resoldre els conflictes, els problemes o
les incerteses del nostre present.
Perquè, comptat i debatut, la poderosa
idea de la Germania ha impregnat, d’una manera
o d’una altra, amb consideracions de simpatia, de
por o de condemna, al llarg dels segles, una certa
visió cosmogònica del poble valencià, per difusa
que aquesta puga ser o semblar. Sense
paràmetres cronològics ni geogràfics concrets,
tothom sap (encara hui) que fa molt de temps es
va produir una formidable revolta, “la revolta”
per antonomàsia dels valencians. I així seguim,
malgrat els nostres governants actuals que a

l’hora de commemorar l’efemèride com haguera
calgut i era necessari, s’han mostrat tebis, cegs o
muts, mirant a un altre costat, no siga cosa que
ara resulte que els valencians no siguem tan
moixos com ens han pintat sempre (per allò de
“más muelles”, que ens amollà el comte-duc
d’Olivares en el Sis-cents). En fi, la versió 5.0 del
“Levante feliz” on quasi tot va bé, es mengen
bones paelles, sempre fa bon temps i la gent és
molt simpàtica i s’està queteta.
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MANIFIESTO VILLALAR 2021
Villalar 2021: Respeto a nuestro pasado, esperanza para el futuro
Luis López Álvarez
Los Comuneros

Nos encontramos de lleno en el V Centenario de
los episodios conocidos como la Revolución de las
Comunidades de Castilla: proceso político,
económico y social de hondo calado
protagonizado en esta tierra entre 1520 y 1522, e
interrumpido por la derrota y represión ejercida
por el bando realista, afín al proyecto imperial de
Carlos V. Las novedosas aportaciones ideológicas
de las Comunidades han sido muy debatidas
entre los historiadores, llegándose al consenso de
que supusieron un paso de gigante en cuanto a la
concepción de las formas de buen gobierno, la
salvaguarda de los derechos políticos, jurídicos y
civiles, así como en la articulación de la soberanía
popular frente al absolutismo de la Corona. Estos
avances se recogieron en la Ley Perpetua de Ávila,
proyecto de la primera constitución moderna del
mundo que fue promulgado en Tordesillas en
septiembre de 1520. Aquella derrota militar del
movimiento comunero condujo finalmente a la
supeditación de Castilla a las empresas imperiales
y coloniales de los Habsburgo.
Pero la Revolución comunera no solo tuvo una
enorme trascendencia en la Castilla de comienzos
del siglo XVI, sino que en adelante fue un
referente en el que buscaron inspiración las
reivindicaciones y luchas por la justicia social aquí
y en otros lugares: la oposición a las políticas de
Felipe II y de otros reyes de la casa de Austria, los
movimientos libertadores de América Latina en
los siglos XVIII y XIX, el rechazo liberal al
despotismo de Fernando VII, la construcción de
un modelo político democrático y federal durante
las dos Repúblicas o la lucha por las libertades

frente al golpe militar de 1936, se apoyaron
significativamente en el recuerdo a la causa
comunera. Por eso, a partir de 1976 y tras una
larga dictadura, los castellanos y castellanas
volvieron de forma natural a Villalar, símbolo de
dignidad, de igualdad, de libertad y de soberanía
mantenido en la memoria colectiva. Su recuerdo
se ha sostenido en el tiempo gracias a la profunda
carga sentimental y racional tejida, enriquecida y
cuidada por muchas generaciones. Desde
entonces, la conmemoración en el municipio de
Villalar de tales hechos históricos y la transmisión
de su legado se ha conseguido con el esfuerzo y
participación de individualidades, colectivos y
organizaciones diversas, unidas por una
interpretación del pasado común en lo esencial y
por una aspiración de progreso para nuestro
pueblo.
500 años después de la Revolución comunera
Castilla es un territorio de grandes contrastes,
caracterizado en la actualidad por una
concentración demográfica y de recursos en
Madrid, en paralelo al envejecimiento, la
despoblación, la desestructuración y la
marginación política y económica que padecen
las demás provincias. Nuestros servicios públicos,
nuestra sanidad, nuestra agricultura y ganadería,
nuestra industria e infraestructuras languidecen,
expulsando a muchos jóvenes y condenando a
nuestras comarcas al expolio o al silencio del
olvido. Ante este panorama, nos inspira la gesta
de Padilla y Pacheco, Maldonado y Bravo, Zapata
y Acuña; la gesta de miles de comuneros y
comuneras que a lo largo de cinco siglos lo
arriesgaron todo por conquistar espacios de
justicia social.

Con este breve manifiesto lanzamos un grito de
amor propio, comprometiéndonos desde todos
los ámbitos y sectores (ciencia, cultura, arte,
comunicación, instituciones, sociedad civil…) a
trabajar por un futuro digno para Castilla y sus
gentes. Las castellanas y castellanos no queremos
ser más, pero tampoco menos que nadie. Somos
un pueblo trabajador, honesto, leal, testarudo y
solidario; también un pueblo humilde, pero
orgulloso. Urge revitalizar el pulso y ocupar el
lugar que nos corresponde. Pongamos toda
nuestra inteligencia colectiva en esa tarea.
“Comunes
el
Sol
y
común
ha
de
ser
que
vuelva
común
lo que del pueblo saliera”.

el
la
al

viento,
tierra,
pueblo
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Cultura i Germania

LA GERMANIA MALLORQUINA,
SEGONS EULÀLIA DURAN
Damià Pons

La commemoració del cinquè centenari
del moviment de la Germania mallorquina (15211523) ha arrancat amb una potència múltiple
molt considerable. D’entre tots els actes, ja n’hi
ha hagut un que possiblement sigui un fet únic en
tota la història de Mallorca: el 7 de febrer, dia per
dia de l’inici de la Germania, tots els pobles i
ciutats de l’illa varen llegir el mateix Manifest amb
l’objectiu de rememorar i dignificar un
esdeveniment que al llarg dels segles en moltes
ocasions havia estat silenciat, desvirtuat i
desqualificat per raons ideològiques. La Germania
bàsicament fou una resposta popular a la

discriminació en la gestió del poder polític i contra
l’explotació fiscal i la corrupció dels
administradors públics. Així de senzill. La positiva
i generalitzada recepció actual del Manifest
podria explicar-se perquè les causes originàries
de la revolta d’antany igualment encara perduren
ara mateix?
Una de les ramificacions de la
commemoració de la Germania és la de les
publicacions d’articles i llibres sobre el tema.
D’articles i de reportatges ja n’han sortit un bon
grapat a la premsa, tant a Mallorca (Última Hora,
Arabalears, Diario de Mallorca) com a la resta dels
Països Catalans (VilaWeb, Serra d’Or, El Temps).
De llibres, fins ara n’hem de comptabilitzar
quatre. El primer, aparegut a les darreries de l’any
passat, és una porta d’accés insuperable al
coneixement de Les revoltes populars a Mallorca
(les de 1391, 1450-1453 i 1521-1523). El seu
autor és el medievalista Guillem Morro Veny.
També s’han publicat dues novel·les sobre la
Germania: La diabòlica secta colombina. Història
novel·lada de Joanot Colom (2019), del mateix
Guillem Morro, i Pac qui deu (2021), d’Antoni
Rodríguez, el protagonista de la qual és
l’agermanat inquer Pau Casesnoves. En algun
moment futur, caldrà fer el cas que es mereixen a
aquestes dues novel·les. El quart llibre publicat és
El moviment revolucionari de la Germania.
Ideologia i consciència social (Lleonard Muntaner
Editor, 2021). L’autoria correspon a Eulàlia Duran
(Barcelona,
1934),
una
historiadora
especialitzada en l’Edat Moderna que ha fet
aportacions molt rellevants tant en l’àmbit dels
estudis històrics estrictes com en el de la cultura
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escrita en general. Gràcies a ella s’han pogut
rescatar una gran quantitat de manuscrits,
epistolaris i documents de naturalesa diversa,
enterrats en arxius fins llavors inexplorats, que
han permès constatar que del segle XVI al XVIII va
haver-hi una continuïtat en la producció de textos
en català de notable valor historiogràfic o literari.
Eulàlia Duran és l’autora del llibre Les Germanies
als Països Catalans (Curial, 1982), una obra cabdal
per al coneixement del tema, amb la particularitat
que el tracta vinculant els fets que varen
transcórrer a cada un dels territoris de llengua
catalana.
En el marc del funcionament de la
Comissió Germanies 500 anys, Bartomeu Mestre
es va posar en contacte amb Duran per tal de
convidar-la a participar als actes que s’havien
d’organitzar a Mallorca al llarg del 2021. La
investigadora, per raons, d’edat, no va poder
acceptar
l’envit.
Tanmateix,
va
oferir
generosament el text d’una conferència que
havia pronunciat l’any 1985 a la Universitat París
VII, que tan sols havia estat publicat en francès. La
versió catalana d’aquest text és el nucli germinal
del llibre que ara comentam. Es tracta d’un treball
breu (23 pàgines) però d’una gran densitat de
contingut. Fa referència a aspectes ben diversos,
però sobretot hi ha l’afany d’esbrinar quina va ser
la ideologia que va impulsar el moviment
agermanat. De la ideologia dels antiagermanats
n’hi ha abundants testimonis ja que els vencedors
“es pogueren expressar no només durant la
guerra, però sobretot després d’aquesta, i
organitzaren una gran campanya, sovint per
escrit, de panegírics, de propaganda i de
justificació”. Contràriament, els agermanats
vençuts foren criminalitzats pels seus actes i
silenciats del tot els motius que podien explicar la
seva revolta. Duran es planteja una gran qüestió:
saber si la Germania va ser “una revolució de tipus
medieval o modern”. La seva resposta és nítida i

precisa: “Crec que podríem dir que presentava els
dos aspectes. Revolució medieval en el sentit que
els problemes plantejats venien de segles enrere,
així com la manera de resoldre’ls: la mentalitat
dels seus protagonistes, tan impregnada de
corrents espirituals medievals, ho confirma.
Revolució moderna també, en el sentit sociològic,
en tant que lluita d’un grup social marginal a
l’Edat Mitjana que intentava no només intervenir
en el govern, sinó emparar-se totalment de les
seves regnes. Per això ha estat qualificada de
revolució burgesa prematura. En fer-los front, els
antiagermanats eren, en canvi, més avançats
intel·lectualment i més cultivats, sensibles als
corrents humanistes moderns, lluny de
supersticions i de pronòstics apocalíptics. Però,
d’altra banda, eren socialment conservadors i
s’aferraven a les antigues estructures medievals
per tal de no perdre llur posició privilegiada”.
A més del text magnífic d’Eulàlia Duran, el
volum inclou alguns apartats més. Una semblança
de l’autora redactada per l’historiador Ernest
Belenguer. Hi fa un repàs a les diferents línies de
treball que ha desenvolupat la investigadora al
llarg de més de cinc dècades. Tot seguit, i a càrrec
de Maria Toldrà, hi ha la “Bibliografia d’Eulàlia
Duran sobre les Germanies”, amb vint-i-una
referències. Tanca el volum la “Bibliografia sobre
la Germania de Mallorca”, elaborada per Maria
Margalida Perelló Pons, graduada en Història. El
recompte és de cent trenta-set articles o llibres,
de naturalesa diversa i de qualitat desigual:
extensos o breus, erudits o divulgatius, rigorosos
o elementals, objectius o partidistes. Aquests
textos corresponen a uns noranta autors. La
Webgrafia inclou 12 referències, de tres autors.
La previsió és que al llarg del període
commemoratiu (2021-2023) es produirà un
increment molt considerable de la bibliografia
sobre la Germania. Fet ben desitjable tenint en
compte que és un dels esdeveniments més
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cabdals de la història de Mallorca. Encara queden
molts de documents per esbrinar i molts de punts
foscos per aclarir. Seria un gran èxit aconseguir
que el coneixement de la revolta agermanada
tengués molt de recorregut entre aquells sectors
socials que ignoren el passat del país en què viuen
o que el menystenen a causa d’estar governats
per una mentalitat fonamentada en l’autoodi.
Perquè sigui possible assolir aquest objectiu
caldrà comptar amb productes que siguin
atractius i adaptats a cada nínxol potencial de
públic. I també amb la complicitat dels mitjans de
comunicació escrits i audiovisuals per fer-los
circular en totes les direccions. I, a més a més, que
el sistema escolar doni al moviment de la
Germania mallorquina la visibilitat en el
currículum d’ESO i de Batxillerat que per la seva
rellevància en bona lògica li correspon.
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PAC QUI DEU: UNA NOVEL·LA PER REVIURE LA
GERMANIA
David Abril Hervàs

(D’Antoni Rodríguez Mir, Editorial Lleonard
Muntaner, 2020)

La proclama de la Germania mallorquina dóna
títol al darrer llibre d’Antoni Rodríguez Mir
(Granada, 1960), el primer en què l’escriptor
vinculat al món cultural i social d’Inca va més enllà
la seva obra poètica i narrativa per submergir-se i
submergir-nos de ple en la novel·la històrica. I és
que el primer que podem dir del llibre d’Antoni
Rodríguez és això: que és tota una invitació a
reviure la gran revolta social mallorquina amb tot
luxe de detalls, gràcies no sols a una prosa
impecable, sinó a l’enorme tasca de recopilació
d’informació que ha desenvolupat l’autor en els
últims anys abans que aquesta obra es posàs a
l’abast del públic.
L’autor posa ànima a personatges reals de la
Germania, des dels agermanats Crespí i Colom al
virrei Gurrea, però també a altres de ficció per

crear una trama protagonitzada per un murer,
Pere Negre, que serà un dels protagonistes de
l’aixecament. Mogut, no obstant, per la venjança
personal per l’assassinat de la seva família a mans
de la banderia al servei d’un baró. Un de tants
llinatges aristocràtics que apreixen retratats al
llibre i que encara ara perviuen en les estructures
de poder de la societat mallorquina del segle XXI,
quan ja han transcorregut cinc segles d’aquells
episodis.
Un altre dels protagonistes principals és Pau
Casesnoves, personatge que dóna nom a l’Institut
d’educació secundària de la capital del Raiguer on
treballa l’autor, que aprofita per apropar-nos a la
importància d’una figura poc coneguda i
reconeguda tant a la societat mallorquina com
dins i tot la inquera. El cirurgià d’arrels
menorquines va arribar a ser batle d’Inca i com a
instador de la Germania a la part forana, una de
les figures clau del moviment. Gràcies a la novel·la
de Rodríguez Mir, ens endinsam, més enllà de
l’important paper polític que hi va jugar, en la
seva vida personal, connectada a la de Pere
Negre.
L’autor contextualitza amb rigor els fets històrics
des dels inicis fins al final de la germania, que
deixen en evidència el despotisme de la
monarquia hispànica de vocació imperial i
colonial ja abans dels borbons, amb Carles V com
un dèspota beneït per una església catòlica
alineada amb el poder i en connivència amb els
aristòcrates que exerciren com a botxins d’un dels
capítols més sanguinaris de la història de
Mallorca. Justament per això, per deixar clar que
el statu quo no s’havia de tocar, un fil conductor
compartit per Llumenera de 1715, la novel·la de
Marc Bonet i Binimelis del mateix gènere però

vinculada en aquest cas a la Guerra de Successió i
presentada l’any passat.
És inevitable, com a inquer que signa aquestes
línies, no gaudir dels passatges en els quals
Rodríguez Mir s’entretén en descriure al detall
alguns dels espais i redols de la ciutat, que ja en el
segle XVI feia de nòdul de l’entramat social i
polític de l’illa, com ho fa també de les vides dels
protagonistes a les pàgines d’aquesta novel·la.
Finalment, a l’obra també hi ha lloc per a episodis
i personatges que ens recorden la participació de
valencians i castellans de la Germania valenciana
i dels Comuneros, revoltes paralel·les a la
mallorquina, així com del paper que hi jugaren les
altres illes, que es mantingueren fidels a la corona
per diferents motius.
Pac qui deu és, sense cap mena de dubte, un dels
llibres imprescindibles d’aquest any de
commemoració dels 500 anys de la Germania. Un
llibre que bé mereixeria, si ens haguessin deixat
ser un país normal, una pel·lícula.
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JOANOT COLOM, UN AGRUPAMENT
ESCOLTA PER ESTRENAR LES
LLIBERTATS
Miquel F. Oliver Trobat
En aquest article s’analitza com i en quin
context es va crear l’Agrupament Escolta
Joanot Colom (AEJC) d’Escoltes de Mallorca.
Una iniciativa d’un grup de joves procedents
dels Agrupaments Jaume I (masculí) i Verge de Lluc (femení) del Moviment Escolta i
Guiatge de Mallorca. Es fa un repàs, segons
la visió de l’autor, a les seves principals activitats i produccions.
“La mare ben poc en sap
de totes les esperances
del seu fill estudiant
que ben compromès n'estava”
Fragment de la cançó “Què volen aquesta
gent” Maria del Mar Bonet
(1968)

El context
Els anys del tardofranquisme foren anys convulsos
per als escassos moviments associatius existents
a l’època. L’escoltisme catòlic no en va ser una
excepció. Des del procés de Burgos, quan un
sector de caps del moviment expressaren la seva
solidaritat amb els processats i defensaren les
llibertats democràtiques, les demandes de canvi
foren constants i s’orientaren, entre d’altres, a: la
participació i implicació en la transformació social
i política que s’iniciava; un major laïcisme i la

desvinculació de l’església; la definició d’un
projecte progressista per a afrontar la intervenció
educativa des de l’escoltisme; i la necessitat
d’implementar la coeducació i, per tant, la
unificació dels moviments masculins i
femenins de l’època. Possiblement les respostes
del comissariat del moviment a aquests
plantejaments anaren més lentes del que alguns
membres esperaven, la qual cosa va provocar un
descontentament importat en el si de
l’organització.
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Els agrupaments Jaume I i Verge de Lluc estaven
formats, principalment, per infants i joves de
famílies benestants, moltes d’elles lligades als
moviments
culturals
del
moment
(fonamentalment a l’Obra Cultural Balear i al
mateix Moviment Escolta) i de l’església
progressista. Cal remarcar que, per una banda,
durant aquests anys, a les unitats escoltes més
grans també es va assistir a intents per fer efectiva
la coeducació mitjançant l’organització d’activitats
conjuntes. Per altra banda, s’exploraren altres
experiències de llibertat: corrent davant els
grisos, demanant a Maria del Mar Bonet que
cantés “Què volen aquesta gent?” en els seus
concerts a Mallorca i participant en els
moviments polítics de la clandestinitat.

Paquita Bosch, decidiren deixar els agrupaments i
muntar-ne un de nou en el marc d’Escoltes de
Mallorca. A ells els seguiren altres joves d’unitats
més joves i algun cap d’èpoques anteriors,
conformant així el nucli del nou agrupament.
També s’uniren al grup impulsor joves i adults que
acabaren de completar l’equip de caps: Bernadí
Company, Antònia (Toni) Llabrés, Jaume Sastre,
Catalina Massutí, Gabriel Alomar, Iolanda Trilla,
Santi Hernaiz i Apol·lònia Mora, entre molts
d’altres. També hi participaren com a
responsables de l’agrupament Jaume Vives (des
Forn) i Jordi Gayà.

Els orígens
El mes de febrer de 1975 a la Diada del Pensament
celebrada a Ca’n Tàpera, amb tots els caps del
moviment
presents,
s’explicitaren
els
enfrontaments entre dos sectors: el comissariat –
més conservador– i el dels caps més
progressistes. La conseqüència fou l’escissió, que
donà lloc a la creació d’Escoltes de Mallorca, com
a moviment laic. Els membres que orquestraren el
trencament eren caps de diversos agrupaments,
de manera que ells mateixos lideraren la creació
dels nous agrupaments (Pere Carrió, Baltasar
Darder i Bartomeu Quetgles, entre d’altres).
No fou així en el cas dels agrupaments Jaume I i
Verge de Lluc, ja que cap dels caps volgué unir-se
a l’escissió. El grup impulsor de la petita revolta
d’aquests agrupaments el formaren sis joves
(Mercè Garau, Ramon Morey, Carme Aguiló, Joan
Lluís Llull, Margalida Llabrés i Miquel F. Oliver) que
el mes de setembre de 1975, després de lliurar les
claus dels locals, amb tota l’estimació del món, als
caps d’Agrupament Josep Maria Magrinyà i

Il·lustració de Joanot Colom de Victoriano
Ameller (1853) al llibre Los mártires de la libertad
española, I, Madrid: Imprenta de Luis García, p.
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Joanot Colom, el nom de l’agrupament
El moment exigia un nom “revolucionari”. La idea
de la revolta agermanada contra els privilegiats i
en favor de la justícia va seduir els joves
estudiants, que devoraven llibres i rebien amb
passió les classes d’Eusebi Riera (pare), d’Encarna
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Vinyes i del jove Sebastià Serra, entre d’altres, als
distints instituts de Palma.
Una dècada d’activitats
L’AEJC va ser actiu durant una dècada (1975-1985)
i durant els tres darrers anys va combinar la seva
activitat amb nous productes, els quals, a la llarga,
eclipsaren l’agrupament, que arribà a
desaparèixer l’any 1985.
La seu fou l’església de Sant Jaume, des del
setembre de 1975 fins al febrer de 1976, quan les
pressions per no pertànyer al moviment catòlic en
provocaren el desallotjament. Després d’uns
mesos d’utilitzar com a seu provisional les
dependències de l’Obra Cultural Balear al carrer
Impremta, es traslladà a la definitiva: l’església
Immaculat Cor de Maria. En tots els casos
l’organització va prioritzar l’apropament als
infants i joves dels barris on s’ubicava, assumint
un marcat caire d’intervenció comunitària.

Celebració de la festa de cap d’any de l’AEJC a
Maria de la Salut (1977)
El grup de novells dedicaren el seu primer any a
l’estudi de les Germanies i en especial a la figura

de Joanot Colom i el seu rol en la revolta i en la
Santa Quitació. Durant la seva existència l’AEJC
realitzà, a més de les activitats pròpies de
l’escoltisme, colònies, tallers i activitats diverses
obertes als infants i joves del barri.
L’equip de caps continuà lligat al moviment
cultural i polític de l’època, amb vinculacions
importants amb el Taller llunàtic i amb els
moviments juvenils de partits polítics
progressistes.
L’agrupament Joanot Colom, impulsor de nous
escenaris d’intervenció
Com tot projecte que neix amb visió
transformadora, a l’AEJC li va quedar petit el seu
àmbit inicial d’intervenció. Així, l’any 1982
crearen el Club de Joves Cingle Verd (finançat per
l’Ajuntament de Palma), al mateix barri que
l’agrupament, amb vocació de centre que
impulsés serveis per a tots els joves de la ciutat.
Entre les seves principals activitats cal destacar-ne
tres. La primera fou la creació de Ràdio Activitat,
la primera ràdio lliure de Mallorca (en la seva
primera etapa, del 1984 a 1989) amb la
participació d’un grup important d’alumnes de la
UIB lligats a moviments alternatius de l’època. La
segona fou el Grup de Teatre Cingle Verd, dirigit
per Tomeu Canyelles, provinent de l’Institut
Antoni Maura. La tercera activitat destacable fou
la creació dels tallers de Còmic i la realització de
Fanzines, sota la direcció de Joan Ribas.

El desenvolupament d’activitats trencadores i
capdavanteres adreçades als joves de la ciutat de
forma transversal en provocà la reconversió, ja
sota la gestió d’altres persones, amb el Casal de
Joves Central de Palma i actualment s’ha
transformat en l’Espai Jove Llevant.
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Després de tres anys de convivència amb els nous
escenaris d’intervenció, l’any 1985 l’AEJC deixà
d’existir i les seves activitats es varen integrar en
les del Cingle Verd. La seva història descriu una
època de transició entre l’escoltime catòlic i la
pluralitat d’ofertes d’oci i de temps lliure per als
infants i joves impulsades pels ajuntaments
democràtics i posteriorment també pel sector
privat. El seu nom ens demostra que l’esperit
agermanat va merèixer ser la carta de presentació
d’uns joves, 454 anys després de la rebel·lió
popular. Avui, 500 anys després de la revolta, en
representació de totes les persones que varen
participar en l’experiència de l’AEJC, ens volem
sumar a la commemoració de la Germania a
Mallorca i als reconeixements que durant l’any
2021, es reten a la figura de Joanot Colom a molts
municipis de l’illa.
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MANIFEST 500 ANYS DE REVOLTA. 500
ANYS DE GERMANIES (1521 - 2021)
Comissió cívica Germanies500
El 7 de febrer del proper any 2021 es compliran
cinc-cents anys d’un dels episodis més rellevants
en la història de Mallorca: la Germania,
aixecament que s’inicia el 7 de febrer del 1521 i
acabà el 7 de març del 1523.
Ha de quedar palès que les motivacions que
provocaren l’esclat de l’aixecament agermanat
són múltiples i provenen de segles anteriors, a les
quals no se’ls havia posat remei. De fet, part de la
casuística de l’esclat agermanat prové de la
revolta de 1391 i de l’aixecament forà de 1450.
Entre els principals objectius dels alçats trobem
els de posar fre a la corrupció duta a terme per
part de les oligarquies ciutadanes; una
redistribució justa dels imposts i gaudir de
llibertats polítiques i socials per als estaments
més humils de la societat illenca. A més a més, la
revolta contra l’espoli fiscal, tenia importants
continguts socials, fins a arribar a proclamar que
«cap captiu de la terra no podia ser esclau».
El 1521 els sectors més clarividents de la societat
havien arribat al convenciment que el Regne de
Mallorca mai seria lliure si no eren els mateixos
afectats els que transformessin les estructures
del poder que els mantenia en la captivitat més
abjecta. Una de les primeres accions dutes a
terme pels agermanats va ser la de crear un òrgan
nou anomenat la Tretzena - a imitació de la
Valenciana Junta dels Tretze - constituïda per
l’Instador del bé comú, Joan Crespí i dotze
tretzeners, representant la ciutat i la part forana.

Pel que fa a les mesures dutes a terme, tant Joan
Crespí com Joanot Colom engegaren una sèrie de
reformes polítiques per dur a terme una
progressiva reducció del deute a través de la
“Santa Quitació”, l’elaboració d’un cadastre per
tal que tothom contribuís d’acord amb la vàlua
dels béns posseïts i, també, la supressió de certs
drets personals que afectaven, molt directament,
l’estament popular.
L’oposició granítica dels sectors més allerats,
conscients que tals reformes podien perjudicar la
seva privilegiada situació, juntament amb
l’oposició de l’emperador a escoltar als seus
súbdits no deixà altra opció als revolats a la
rendició o la lluita fins al final. Al llarg dels 25
mesos que durà la germania mallorquina es
produïren desafeccions del bàndol agermanat,
però molts altres, moriren en batalla com les de
Son Fornari i Rafal Garcés. En poc temps, l’avanç
de les tropes reials per l’illa va ser imparable i
l’últim reducte agermanat, Ciutat, va ésser
ocupada el 7 de març del 1523 d’acord a unes
capitulacions que no serien respectades.
La repressió, en aquest cas no s’inicià un cop cau
la ciutat sinó que s’havia iniciat ja l’octubre i
novembre passat. A més de les sentències a mort,
també es confiscaren centenars de béns i
s’imposaren multes econòmiques. Entre els
nombrosos executats, destaca el líder de
l’aixecament, Joanot Colom, el qual fou executat,
esquarterat i el seu cap va estar 299 anys dins una
gàbia penjada a la plaça de la Porta Pintada. Com

a resultat de tot plegat ens trobem que la
població minvà i s’empobrí, fins a tal punt que,
només 30 anys després començà a recuperar-se.
Es va pretendre eliminar, per sempre, qualsevol
record de vindicació col·lectiva dels mallorquins.
Emperò, no pogueren acabar amb la flama de la
revolta. La Mallorca que avui es rebel·la contra la
injustícia social, que reivindica el dret a la
sobirania política, que renega del patriarcat, que
abandera la defensa del territori i la llengua i la
cultura catalanes, que lluita contra el canvi
climàtic, que aspira a una societat cohesionada i
solidaria, és hereua dels agermanats.
Avui és d’estricta justícia rememorar la Germania,
no solament pel coratge que tingueren els nostres
avantpassats en enfrontar-se a una administració
pública corrupta i combatre una societat injusta,
parcial i opressora, sinó perquè els valors que
empararen aquesta lluita són ben vigents:
democratitzar les estructures governamentals
per tal que tots els ciutadans gaudeixin dels
mateixos drets i oportunitats.

les lluites compartides que durant anys han
combatut en diferents àmbits per fer-nos avançar
com a poble.
Benvinguda és l’hora en què dones i homes
compromesos en la recuperació de la nostra
memòria històrica i en la defensa de valors com la
llibertat, igualtat, la sobirania i la justícia social,
hem decidit retre homenatge als que fa 500 anys
en foren precursors: «Els agermanats» i com ells
cridaren: Pac qui deu! Mori el mal Govern!
I en conseqüència: Convidam a tota la ciutadania
i les Institucions de Mallorca a afegir-se a aquesta
crida i a compartir tots els esdeveniments que es
faran durant aquest proper 2021 en memòria dels
nostres avantpassats.

Cal, per tant, honorar la seva obra i atorgar-los la
justícia que en el seu moment els fou negada i que
ha estat ignorada per la historiografia
conservadora i tradicionalista. El discurs dels
vencedors ha estat el que ha prevalgut dins
«determinats cercles oficials», predisposats a
criminalitzar les accions dels agermanats,
segurament perquè, abans i ara, els seus principis
i actituds fan nosa a determinades ideologies.
Servar i difondre la memòria col·lectiva, tan
popular com institucional, dels moviments socials
que han perseguit un futur millor per al poble de
Mallorca és una deure per a tota persona que es
vulgui comprometre amb la democràcia i amb el
benestar d’aquesta terra. Així doncs, serveixi
aquesta commemoració per a reivindicar també
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