es saig
LES GERMANIES A ALGAIDA
El poble d’Algaida (1523) castigat amb execucions, condemnes a galeres, confiscació de
béns... i la pesta.
Els agermanats
Catalina Mas
A tot Mallorca hi hagué un moviment social (15211523) protagonitzat fonamentalment per menestrals i
pagesos. Fou coetani d’altres com els «Comuneros»
a Castella i les «Germanies» a València. Les
reivindicacions socials i econòmiques enfrontaren
els agermanats amb les classes privilegiades
(cavallers, ciutadans, eclesiàstics, mercaders) i
arribaren a una lluita armada, una guerra civil, que
durà dos anys. La falta de cereals agreujà les
tensions, les classes benestants havien acaparat el
gra i l’amagaven a casa seva. A Palma, a la
«Quartera», lloc de venda o distribució de blat, no hi
arribava. Als pobles passava el mateix.

«mascarats» que no fugiren es refugiaren al castell
de Bellver, Santueri i Alcúdia, també a monestirs i
convents i altres a la Seu, els quals foren perseguits
pels «agermanats».

L’alçament de Palma s’inicià el 7 de febrer de 1521.
El virrei Gurrea havia ordenat detenir el dia abans
sis menestrals que es reuniren per conspirar. Les
reunions es feien a cases particulars, segurament a la
plaça del Rosari, llavors dita de Sant Nicolauet, a
casa de Joan Crespí, que ja estava en contacte amb
els agermanats valencians. El seu empresonament
precipità els esdeveniments.

Els pagesos que es recloïen dins ciutat eren protegits
pels «agermanats»: els donaven diners i roba que
havien requisat als «mascarats». La pobresa del
poble era tal que no sols mancaven queviures, sinó
també roba.

«Pere
Rosselló,
barreter,
affectat
en
superlatiu...fonch lo qui començá lo primer avalot lo
dijous larder quant son germá (Pascual) estava a la
presó e isqué ab molta gent de Sant Nicolau nou ab
un atambor y pujá a Cort y romperen la presó y
tragueren los VII principals, y ell fonch lo primer
que tirá la spasa contra lo señor Visrey».
Un dels presos, Joan Crespí, fou elegit capità.
S’organitzaren i feren una mostra militar pels carrers
de Palma. El mes de març començaren les adhesions
foranes. Destituïren Gurrea i l’organització d’aquest
moviment es constituí en la Tretzena o Consell del
Tretze, presidit per Joan Crespí. El nou consell inicià
una política econòmica: eliminació dels censals o
quitació, i altres mesures. Els adversaris a aquest
moviment eren els anomenats «mascarats», entre els
quals hi trobam pagesos rics. La societat es dividí en
dos bàndols.
Després de la partida de Gurrea cap a Eivissa es
produí un moviment migratori de cavallers, notaris,
mercaders... cap a Menorca i Catalunya. Els
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«Bernat Sagrera... eixia armat amb les mostres de la
Germania, guardava la murada y la Seu y levava lo
que aportaven a menjar als de la Seu. Es a la presó:
ja es squarterat»
«Martí Jordà. Perayre, anava ab los agermanats y
guardava la murada... y estava per guarda a Santa
Magdalena perque mascarats no s’hi fessin forts...y
cuinava y dormia dins la iglesia ab los altres»

«Domingo Llull, botiguer y perayre, agermanat y
clavari del poble en poder del qual deposaven los
caps d’officis los diners de les robes que venien y
bens de mascarats y donava diners a tots los
pagesos qui s’eran reclusos dins ciutat»
«Pere Crespí, llibreter...sa casa era magatzem de
roba de mascarats y aquí venian los caps dels officis
y donaven roba als pagesos reclusos y molts llençols
per soterrar los qui morien».
Totes les viles adoptaren el programa econòmic,
excepte Alcúdia.
Començaren les violències contra persones i béns.
Assaltaren Bellver i tots foren assassinats. Va ser el
primer acte de violència el 29 d’abril. Alcúdia i
Felanitx resistiren. La primera Tretzena es veié
desbordada pels esdeveniments i Joan Crespí posat
en entredit, considerat massa moderat. Fou eliminat
pels més radicals. El barreter Joanot Colom prengué
la direcció i les seves reformes foren: cada u
contribuiria segons els béns posseïts i seguiria amb
la quitació dels censals; alliberà els esclaus; abolí
impostos indirectes: vi, carn, sal, molitja; foren
segrestats els béns dels que es refugiaren a Alcúdia;
ordenà una flota corsària de rapinya i la confiscació
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del gra mitjançant uns registres
domiciliaris i posà a la venda el blat
requisat a la quartera: «Jordi Moll,
hostaler y teixidor de lana; mot
affectat den Colom, molt furiós y
gran sermonador... venia lo blat a la
Quartera per la Germania»
Els adversaris es reorganitzaren i
subordinaren les viles, primer
Pollença on les tropes reials entraren
a sac i foc el 24 d’octubre. Les
dones i nins que s’havien refugiat
dins l’església foren cremats. A
Muro, Colom fou derrotat (Batalla
de Son Fornerí, 5 de novembre de
1522). Gurrea ocupà tota l’illa
excepte Palma, que resistí fins el 1523.
Gurrea començà la visita general a les viles, que
durà fins el 1525, per dictaminar l’impost que havia
de pagar cada vila. Alcúdia quedà absenta, dotada de
privilegis «Ciutat Fidelíssima».
Joanot Colom fou torturat, esquarterat i el seu cap
penjat a la Porta Pintada dins una gàbia. Les seves
restes no foren tretes fins el 1822. La revolució va
fracassar.
El 14 de novembre de 1522 el Virrei Gurrea envià
una crida als batles i jurats de les viles exhortant-los
a rendir-se, crida que fou publicada a Algaida el 15
de novembre. Restablert l’ordre es feren els judicis,
tots els sediciosos i també «els bons» es presentaren,
això era el juny i juliol de 1523 quan encara hi havia
els patíbuls pels camins. A Algaida es presentaren
186 persones, caps de família havien de declarar la
seva participació o no en la «Germania» i el valor
dels seus béns.
Llavors vingueren els càstigs personals, execucions,
condemnes a galera, confiscació de béns, multes,
pels morts havien de pagar els hereus...
«Joan Nacie, blanquer: es fet clavari de la
universitat... perseguidor de mascarats y ha
perseverat en sa mala affectio fins que mori dins la
presó aprés de la reducció y mereixia esser
squarterat dels primers».
«Bernat Colell, mesurador d’oli: gran sermonador y
avalotador... y tenia un fill gran agermanat qui
fonch pres en Alcúdia y morí en galera».
«Miquel Bosch, fuster... partia lo pa per la germania
de manament den Colom i no’n donava sinó als

agermanats y per lo partí del pa li pegaren una
coltellada en la má y tallaren li dos dits»
«Joan Ribes, parayre: affectatíssim i avalotador y
volgué fer tretzena nova y aná a Ivissa y allí fonch
pres y scorterat per lo señor Visrrey».
«Damiá Colell, parayre... anava armat en los
avalots ab en Ribes que scorteraren y aná al Camp
de Alcúdia y fonch pres y posat en la galera del
procurador real y clavat al rem sclatá vogant».
«Jaume Pou major, sabater... el dijous larder posá
la primera bandera a Cort y es stat en lo camp
contra Alcúdia y contra lo rey; es stat penjat».
Les conseqüències varen esser catastròfiques per a la
gent d’Algaida. La població va disminuir un 30%.
Algaidins que ajudaren
directament en la Germania

o

col·laboraren

«Gabriel Sastre «mosca», de germania ha
socorreguts los camps de Colom de vitualles...»
«Jaume Company, prenia roba de mascarats y
veniala en Algayda»
«Pere Montblanc... ha seguit los camps den Colom
ab un rocí»
«Miquel Sastre «Cugul» home de cavall en los
camps den Colom»
«Macià Fuster... alaberder den Colom»
«Steve Oliver... penyorava los mascarats (els feia
pagar unes quantitats o els embargava)»
«Antoni Oliver ha estat amb un rossí en los camps
den Colom contra Alcúdia...»
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«Miquel Mulet «Larch» prenia sou
per guardar cases de mascarats...»
«Joan Montblanch, Barcella: de
germania, capitá de la gent de
Algayda contra Alcúdia...X ll»
Algaidins que moriren als camps
d’en Colom o a la presó
«Joan Cortey: de germania y de
mala intenció y capitá de la gent
d’Algayda lo dia de la nostra
senyora d’agost en la destrossa de
la Pobla que fonch contra los
d’Alcúdia, reclús en ciutat y pres
per lo señor Vizrrey. És mort a la
presó, té los bens segrestats. CXL ll»
«Miquel Carbonell: de germania y
reclús en ciutat, mort a la presó. X
ll»
«Damiá Huguet, de 50 anys de germania y molt
affectat ha tingut un fill qui ha seguit los camps den
Colom y mort en favor de aquest en la destrossa de
la Pobla. LX ll»
«Bernat Bosch: de germania, és stat en lo camp den
Colom y mort en favor de aquest en la destrossa de
la Pobla. XX ll»
«Sebastiá Togores, reclús y mort dins Ciutat. Té los
bens secrestats»
«Bernat Pelegrí...mataranlo a la Pobla los del Rey,
té los bens segrestats»

«Mateu Claramunt, mosso del Rector est mort de
pesta... X ll»
Casos especials
Si es pagava una certa quantitat de doblers podien
quedar lliures de galera:
«Miquel Reus: de germania y gran sermonador y
dix que la quitació (eliminació dels censals) no’s
podia fer sens sanch, és stat pres, té los bens
secrestats. Feu donació de tots sos bens ab reserva
de 220 lliures a son fill Tomàs que fonch remut del
servei de galera. MC ll»
Algunes persones canviaren de bàndol:

«Mateu Reus, major, condemnat en galera, té los
bens segrestats CL ll»

«Sebastiá Fiol: de germania, al principi, y elet en
virtut de letra de Micer Roca i concorregué a la
tretzena (consell dels Tretze presidit per Joanot
Colom) aprés es stat molt bo, fonc elegit en batle
per lo señor Visrey la cinquagema vinent y essent
batle dix en la plaça que ell renunciava a l’ofici
d’elet y que’l tinguessen per mascarat que per tal
volia morir. Presentat a Algayda. CXC ll»

Algaidins morts de pesta

Altres foren fidels a la germania fins a la mort

«Guillem Montblanc de germania, era carreter den
Colom y es mort de pesta

«Bernat Oliver: de germania y elet de aquella fins a
la fi; ha fet penyorar y lo dia en que Sebastià Fiol
batle dix que ell era mascarat y volia morir per tal,
lo dit Oliver li doná una empenta y trencá la presó y
tregué forcivalment un home de aquella que lo dit
Fiol havia posat per esser de la germania. Presentat
a Inca CCCll»

Algaidins condemnats a galera
«Joan Jordá: de germania, affectat, és en galera
condemnat, XL ll»
«Baptista Reus vell, de germania y affectat té un fill
condemnat en galera, presentat al batle. CLXX ll»

«uxor orbata est» L ll.»
«Jaume Llabrés, de germania, mort de pesta. XXV
ll»
«Guillem Mieres, de germania y molt affectat... mort
de pesta X ll»
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Alguns, per celebrar que la revolució ajudava el
poble oprimit, plantaren un arbre.
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«Joan Campá, de germania molt affectat, plantá un
lorer a la plaça com levaren los drets (els adquirits
per les classes dominants)... ha seguit los camps den
Colom, presentat a la Pobla. És a Ciutat ab los
fusters y allí té los bens. C ll»
La confiscació de béns arribava a extrems inhumans:
«Antoni Company de 50 anys, teixidor, de germania
y de mala intenció ha seguit los camps den Colom y
ha tingut dos fills reclusos dins ciutat, lo un és mort,
l’altre a la presó... és pobre i per la molitja (un
impost o talla per la mòlta del gra) li han levat la
roba del llit»
Aquests casos provenen de les Informacions
Judicials que se celebraren el 1523. La visió
històrica la tenim només del bàndol dels guanyadors
ja que els cronistes oficials es cuidaven de ressaltar
els crims i les malifetes dels agermanats i aquests no
tingueren els seus cronistes.
Posteriorment els diferents ajuntaments democràtics
els han reconegut. 1841-»Dic.8. En la mañana del 8
de Dic, amaneció muy adornada con damascos y
flores, la plazuela de St. Nicolauet Vey, solar en que

estuvo la demolida casa de «Mestre Joan Odon
Colom, comunero...En el fondo brillaba con rico
marco dorado, un retrato del mencionado Colom»
(Llabrés Bernal, J. 1958).
El 7 de febrer de 1870 es col·locà una placa
commemorativa a la la placeta del Rosari de Palma.
L’any 1865 el batle liberal Miquel Estada i Sabater
proposà que el nou carrer que s’obria de la plaça
Major a Cort es digués Carrer de Joan Odon Colom.
El 1892 fou canviat pel de Colón i el nom de Joanot
Colom fou posat a l’antiga plaça de la porta pintada
(La Roqueta núm 191: «Ja ho hey ha «carré de
Joanot Colom. Sa Plassa de Sa Porta Pintada que
va essê es lloch ahont varen descorterar aquest
comunero, d’avuy endavant s’anomenarà «Plaza de
Juabot Colom» y es carré que s’anomenava així a lo
successiu se dirà «calle de Colón» en
commemoració
des
quart
centenari
del
descobriment d’Amèrica»). El 1990 es va posar una
placa amb el nom de «Carrer Colom» que donava
peu a l’ambigüitat fins que l’any 2010 es va
substituir per l’actual que diu «Carrer Joanot
Colom».

Foto de Jerònia
Pou

NÚMERO 468| Pàg. 39

