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Les Germanies. Les faccions manacorines

Sebastià Sansó Barceló

 

 Aquest moviment social de caire revolucionari —anomenat germania amb 
la voluntat de manifestar la germanor que havia d’imperar entre els seus segui-

regions de la península el primer quart del segle , durant el regnat de Carles V, 
i afectà seriosament Mallorca en general i la vida del nostre poble en particular.

 Pel que fa a Mallorca, entre les reivindicacions esgrimides pels agerma-
nats destacaven l’exigència d’una major presència en els òrgans de govern i una 
defensa davant els abusos nobiliaris. Tot això, fruit del profund malestar de les 
classes baixes i el creixent enfrontament amb els estaments privilegiats, degut 
a les crisis econòmiques suportades pel proletariat ja des de segles anteriors, 
manifestades en les revoltes de 1391 i 1450, tancades en fals.

-
ció dels ciutadans i membres dels estaments superiors, titulars de grans propi-
etats a la part forana, els quals se mostraven tossuts a l’hora de contribuir a les 
talles de les viles que els pertocaven.

 D’altra banda, hi havia l’excessiu deute públic que suportava la Univer-
sitat del Regne, sense cap possibilitat d’amortitzar-lo, en haver de destinar al 
pagament dels censals gairebé el 90% de la recaptació dels impostos ordinaris. 
L’any 1515 els interessos a satisfer als censalistes arribava a les 44.000 lliures 
(Rosselló & Vaquer 1991, 143-150).

 En aquest estat de coses, al crit de «Visca el Rei i qui deu que pagui» els 
agermanats passaren a l’acció exigint la cancel·lació (Santa Quitació) total dels 
censals amb l’esperança de minorar les oneroses càrregues indirectes que supor-
taven.1

 Les dues faccions enfrontades eren:

1  Segons Rosselló Vaquer (1991, 143), la intenció dels agermanats era amortitzar el capital als 
creditors però estalviant-se pagar les pensions pendents dels darrers vuit anys.
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• 
però també jornalers i petits propietaris, exigint un alleugeriment de les 

censalistes sobradament compensats.

• Els mascarats (nom despectiu donat als enemics de la Germania, acusant-
los de traïdors), reclamaven exactament el contrari, el cessament de les 
amortitzacions del deute (pel que repercutia en el descens de les seves 
rendes) al temps que es negaven a contribuir per les seves possessions a la 
part forana.

 El primer episodi de l’alçament es produí a Ciutat el 7 de febrer de 1521 
quan els avalotats alliberaren sis menestrals que havien estat empresonats pel 
virrei Gurrea el dia anterior. Joan Crespí fou elegit instador i capità dels agerma-
nats.

 El març els forans començaren a adherir-se al moviment i es va constituir la 
Tretzena o Consell dels Tretze amb l’objectiu d’engegar una política econòmica 
destinada a redimir els censals i implantar un nou model de contribució a les 
càrregues comunes del Regne, més equitatiu entre la ciutat i la part forana.

 La tensió anava creixent i a l’estiu de 1521 els senyors i privilegiats comen-
cen l’èxode, fugint de l’illa o anant a cercar refugi dins les murades de  Ciutat, 
Alcúdia, alguns convents i monestirs com la Real o als castells de Bellver i San-
tueri.

 Entre el juliol i l’agost els agermanats atacaren, amb escassa fortuna, Alcú-
dia i els castells de Bellver i Santueri. Aquesta desfeta agermanada minvà l’au-
toritat de Joan Crespí, qui fou substituït pel barreter Joanot Colom, el qual, entre 
altres mesures de caire econòmic i episodis de certa violència, ordenà l’allibera-
ment dels esclaus per adherir-los a la causa.

 El mes de març de 1522 a Manacor es produí un aixecament de mascarats, 
l’únic a Mallorca, sota el comandament del jurat Antoni Nadal de sa Bassa,2 de-

3 
en contra dels agermanats, que aleshores retenien el poder a la vila. Tot i la seva 
curta durada, fou severament reprimit, ocasionant mitja dotzena de morts entre 

2  La font afegeix que Antoni Nadal, també conegut com del Lledoner, fou batlle reial i s’hagué de 

posteriorment.

y aprés fonch en lo camp den Colom diu se que per forsa».

4 Foren:

• Pere Vallespir, «bo y feel, mataren lo quant se alsaren los de Manacor en 
favor del rey».

• Miquel Vaquer, «bo y feel, mataren lo dia de Nadal los desmandats».

• 

• Pere Binimelis Carritxer, major, «molt bo y feel y mort per la germania per 
esser servidor del rey».5

• Francesc Miquel Ballester Garbeta, mort per Guillem Vaquer, agermanat 
qui «ha’s untadas las mans de la sanch de aquell».

• Antoni Steva i Jaume Mas, tot i que no consta el moment de la seva mort, sí 
que sabem que el primer era «molt feel y mort per mascarat» i el segon «bo 
y feel y han lo mort desmandats».

 A més d’altres integrants de la facció contrària als agermanats, entre els 
quals destacam:

• Antoni Cerdà Paxuxa, el qual, «tostemps bo y feel, prenint la querela del rey 
acoltelletjà [apunyalà] en Sarrià».

• Antoni Lobet, menor, «en Sarrià li pegà una bastonada al cap y tornà ovat 
y axí morí».

• 
en favor del rey [...]  y digué an en Pere Parató que ho feya per enganar en 
Sarrià per levar los cavalls».

 El cap dels revoltats manacorins fou Mateu Armengol Sarrià qui es convertí 
en «instador,6 capità contra lo rey i sindich fet per en Colom».

 En dos centenars d’homes armats s’estimen els seguidors de Sarrià, entre 
els quals en destacam vint:

• Jaume Gil, d’edat de 30 anys «lo primer cavaller den Sarrià, es stat en tots 
los camps».

• Seyart, de 25 anys, «home de cavall y guarda den 
Colom y den Sarrià ha robat molts bens y es anat a perseguir mascarats y 
contra lo rey quan la vila se alsà».

4  A l’argumentació de l’interrogatori es respecta la redacció original de la font.

5  Segons la font, Antoni Vidal, Miquel Gil, Bartomeu Vilar i altres estaven implicats en la mort de 
Pere Binimelis i en el robatori a la casa de Rafel Ballester.

6  Instador: es diu del que instava els que no pagaven les talles a pagar-les o s’exposaven que els 
expropiassin els seus béns.
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• Antoni Juan Seyart, «conseller den Sarrià, afollat, y sa muller pijor que ell 
molt perversa y sermonadora y es stada al camp den Colom».

• Marc Armengol, germà d’en Sarrià, mort de pesta.

• 
que, forçat, redactava actes de segresta de béns (a deu sous cadascuna) a 
favor d’en Sarrià. Fou levador (recaptador).

• Bartomeu Truyol, «alabarder den Sarrià y ha seguit los camps den Colom».

• Miquel Sanceloni, menor, «molt mal, han ohit dir que essent guardia den 
Sarrià levava pa que portaven á mascarats».

• Gabriel Gelabert, «fonch dels primers qui portaren la bandera en Manacor, 
ha presa roba de mascarats [...], cavaller den Sarrià y dels mals». És mort.

• Martinet Frau, «molt obedient an en Sarrià».

• 
Ferrandell» (batlle reial de Felanitx).

• Antoni Roig, «desmandat y matador y scrivà den Sarrià».

• Jaume Belloch, «molt desmandat, dix que no conexia altre rey sino en 
Sarrià».

• Miquel Gacies, «gran desmandat y conseller den Sarrià y ha excitada la gent 
a matar, y un dia dix que si lo rey venia ell lo mataria».

• Pere Morey, «cavaller den Sarrià, y es stat als camps y parlava de matar y 
es stat molt mal».

• Pere Cifre Diable

• Joan Cabrer Boguet, «dels secuassos den Sarrià [...] y anava a cavall en 
mostras [...], deu molt a Franchesch Ballester».

• Pere Sansó Robí, «de la guarda den Sarrià instador de Manacor».

• Bartomeu Mir Moro

per en Sarrià».

• Pere Ballester Brau

en Sarrià [...] y anà contra los de Manacor com s’alsaven contra la germª».

• Sebastià Vidal, «dels qui feyan ronda per la vila en favor den Sarrià».

 Davant els esdeveniments, Carles I envià una expedició armada, comanda-

seguidament s’iniciaren les maniobres militars per sotmetre els revoltats forans, 
com es veu al mapa adjunt.

 La primera vila que sofrí la repressió fou Pollença, on es produí una matan-
ça de més de 200 persones, inclosos infants, dones i ancians, tots ells refugiats 
dins l’església a la qual calaren foc. Entre els que participaren en aquell episodi 
també hi havia manacorins d’ambdós bàndols. Vet ací alguns:

Agermanats

• Gabriel Cabrer Monsoriu, de 30 anys, paraire, «es stat al camp de Alcudia y 
en guarnició de Pollensa contra lo rey».

• Macià Fullana, de 30 anys, «es stat al camp de Pollensa en favor den 
Colom».

• Joan Crespí, de 35 anys, «vengut a Alcudia aprés de la destrossa de 
Pollensa».

• Bernat Barceló, bracer, de 30 anys, «fonch en lo camp contra Alcudia i prest 
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allí aprés de la destrossa de Pollensa, altres diuen que a Llucmajor».

• Pere Vilar, «capitá en guarnició de la gent de Pollensa, reclús dins Ciutat».

• Miquel Fullana, de 30 anys, «fonch a Alcudia aprés de Pollensa».

• Jaume Fullana, de 30 anys, «ha seguit los camps den Colom, fonch al camp 
de Pollensa contra lo rey».

• Antoni Puigciuró, de 30 anys, «molt desmandat y mal home, aportava los 
diners del sou a Pollensa».

• Joan Binimelis, de 60 anys, «ha seguit los camps del rey y es stat a Alcudia 
aprés del siti de Pollensa», amb els seus germans Miquel, de 70 anys i 
Bartomeu de 40 anys. Fou un dels testimonis de la causa.

• Bartomeu Parató, «arribat a Alcudia aprés la destrossa de Pollensa».

• 
destrossa de Pollensa». És mort.

• Salvador Servera, «aprés de la destrossa de Pollensa vingué a Alcudia».

D’ambdós bàndols

• Jordi Sureda, «aprés de la destrossa de Pollensa foch a Alcudia a presentarse».

• Pere Fuxà, de 35 anys, «presenta’s a Alcudia aprés del siti de Pollensa».

• Arnau Sitjas, «anà a Pollensa y de allí ab un cavall fugí a Alcudia».

• 
aprés de reduhí y fonch ab los qui s’alsaren en favor del rey [...] era dezener 
quant anavan a Pollensa».

• 
se reclogué en Alcudia abans del siti y portá lo net den Crespí aprés de 
Pollensa».

 També hi hagué manacorins que sucumbiren a Alcúdia:

Agermanats morts

• Francesc Sansaloni, «mort en lo camp de Alcudia en favor den Colom».

• Jaume Juan Marçal

en ciutat».

• 

camp de Alcudia en favor den Colom».

• Pere Llodrà Barraca, «mort en lo camp de Alcudia en favor den Colom».

 

• Joanot Fullana, «diuse que’l sen portaren al camp de Alcudia per força 
indubitadament y leudemá fugí y aquella diada se alterá y mal feu de son 

 Després, el 3 de novembre de 1522, vindria la batalla de Son Fornari, a sa 
Marjal, entre sa Pobla i Muro, on els agermanats sucumbiren davant les forces 
imperials en un enfrontament saldat amb un miler de morts, entre els quals tam-
bé se’n trobaven de manacorins:

Agermanats morts

• 
den Colom».

• 
Sr. Visrey, l’altre es mort a la Pobla en favor den Colom».

• 
den Colom contra’l rey».

• Nadal Gelabert, «mort a la batalla de la Pobla contra lo rey».

• 

• Bartomeu Mesquida, «mort á la Pobla en favor den Colom».

• Miquel Ventayol, «mort en lo camp de la Pobla en favor den Colom».

• Guillem Llodrà Cavaller, «es mort á la Pobla en favor den Colom».

• Pere Riera Melcior, «judicat y scorterat a la Pobla per esser stat mal».

• Bernat Gelabert, «mort a la Pobla en favor den Colom».

• Joan Sans, «mort en lo camp de la Pobla en favor den Colom».

• Pere Ballester Rigo, «desmandat y mort a la Pobla en favor den Colom».

• Gabriel Rossell, «mort al camp de la Pobla en favor den Colom».

• Bartomeu Uguet, «mort á la Pobla per la germania, te los bens seqüestrats».

 

 A més d’altres agermanats que en sortiren vius:

• Pere Ballester, «es stat al camp de la Pobla en favor den Colom [...] li 
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• 
Colom».

• Antoni Martí de Fartàritx, «nafrat a la Pobla en favor den Colom [...] may 
es ben gornit ni es bo a res».

• Antoni Miquel, menor, «es stat en los camps den Colom y nafrat a la Pobla 
en favor de aquest».

• Nicolau Piris, «fonch al camp de la Pobla en favor den Colom».

• Jaumino, «ha seguit los camps den Colom y ha 
pres son en favor de aquest y ha pres roba de mascarats».

• Salvador Domenge, teuler, «fonch trobat a la batalla de la Pobla, pero creuse 
le hi portaren per forsa que tostemps ha ben obrat».

 Una desfeta repetida poc després al Rafal Garcés, prop d’Inca, amb el resul-
tat de cinc-cents morts i una munió de presoners. En aquest desastre, igualment, 
hi hagué presència manacorina.7

Agermanats morts

• Sebastià Martí, «mort al Rafal Garcés en favor den Colom».

• 
seqüestrats».

• 

esser stat pres en lo rafal Garcés».

-
llorca, i seguidament s’inicià una forta repressió tant de caràcter personal, amb 

econòmica en forma de multes i composicions tant a les universitats foranes com 

 A Binissalem foren ajusticiats els agermanats Jaume Riera Melcior, qui 
«fonch a matar en Ferrandell» (batlle reial de Felanitx), i Bartomeu Febrer, men-
tre altres deixaren la vida a diferents indrets de Mallorca com els mascarats Jau-

7  Segons Xamena (1978, 201) 40 agermanats foren penjats a la plaça d’Inca i altres 70 passaren per 
la forca als afores de Binissalem.

me Rossell, a qui «mataranlo a Artà perque era mascarat», i Joan Rossell «mort 
-

manat, «reclús en la ciutat morí en una scaramussa devant Gesus». Al monestir 
de la Real moria esquarterat l’agermanat Bartomeu Melis.

 Finalment, les operacions bèl·liques es tancaren quan, el set de març de 
1523, l’exèrcit reial entrava a Ciutat, ja assotada per la pesta, de resultes de la 
qual moriren quaranta manacorins tot i que n’hi ha alguns més dels quals només 

-
bé imputable a la pesta.

tots els seus béns. A més, els agermanats que «haguessin participat, assentit o 
consentit» en la revolta, havien de pagar una composició estimada en 197.400 
lliures, bona part de les quals es destinaren a les indemnitzacions satisfetes als 
mascarats afectats per la Germania, entre els quals els 247 alcudiencs que rebe-

la seva vila.

política dels estaments menestrals i pagesos i l’inici d’un llarg període de gran 

 A Manacor, el total de la composició8 aplicada a la vila fou de 3.890 lliures, 
amb quantitats que oscil·laven entre les 5 i les 400 lliures. Entre els composats 
destaca per la seva quantia la imposada a Andreu Mesquida (400 lliures més 30 
lliures a la seva dona). Creiem interessant incloure la descripció que en fan els 
interrogadors d’aquest notable personatge de la societat local:

[...] molt mal y pervers y may ha volgut anar al camp del rey y may s’es presentat, y 
un dia dix parlant ab un home que ell adheria á la bona part qui era la germª y dix que 
venia molt alegre perque havia vist una bella mostra de la germª (diuen alguns que 
aquestas paraulas las han ohidas á altri y no á ell), diuse també que fonch á matar en 
Jaume Amar á Petra; la muller molt de germª pijor que son marit, encare que los dos 

ajudavan y aculian mascarats y altres n’enjegaban; son quatre germans.9

 Hug de Palou, lloctinent del virrei, el 2 de juliol de 1523 ordenava rebre el 
testimoni dels honors Antoni Nadal, batlle reial; Rafel Ballester, jurat; Antoni 

8  Composició: multa proporcional a la culpa i els béns estimats de cadascun dels inculpats.

9  El pagament de les composicions, a liquidar al llarg de diverses anualitats, quedà establert en els 
següents terminis: 3 sous per lliura a l’acte (15%), 2 sous per lliura (10%) a l’abril següent i 5 sous 
per lliura el dia de Sant Pere dels anys 1524, 1525 i 1526 (25% cadascun, respectivament).
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Nadal; Jaume Morey, i Joanot Peretó, interrogatori que es repetiria el 26 de fe-
brer de l’any 1524 afegint-hi el testimoni del síndic clavari Tomàs Andreu i dels 
notables Pere Peretó, Francesc Ballester, Perot Andreu i Miquel Truyol.

 Manacor, com es constata al quadre següent, tot i ser el poble amb la mitja-
na més alta de composats, fou la vila forana amb menor composició mitjana —
menys de la meitat de la més taxada, Soller— per la qual cosa, tenint en compte 
que la multa s’aplicava en relació a la participació en els fets i, sobretot, sobre 
la solvència econòmica de l’agermanat, cal inferir que en aquells anys Manacor 
devia ser una de les viles més empobrides de l’illa.

Terme
Població 

1585
Composats

Mitjana 
Composats

Composició 
en lliures

Mitjana 
Composició

5.060 188

Llucmajor 4.376 517 8,5 12.374 23,9

Muro i Llubí 4.144 163 25,4 3.889 23,9

Felanitx 4.199 187 22,5 4.535 24,3

Inca 6.801 285 23,9 7.104 24,9

Pollença 5.869 311 18,9 8.493 27,3

Sóller i Fornalutx 5.030 254 19,8 12.446 49,0

Alcúdia 4.283

 L’execució de les penes i les composicions, però, no aturaren les reivin-
dicacions dels agermanats. Així, entre 1525 i 1550 sovintejaren els aldarulls i 
conspiracions que auguraven noves revoltes.

 Al mateix temps, a Manacor, s’iniciaven els processos per executar els em-
bargaments dels béns dels perdedors, entre els quals citam:

• 
Albuaboja (Santa Cirga).10

• L’any 1527 es lliurava el Rafal de Conies, segrestrat a Vador Riera,11 a 

10  Fuster (1966, 140-146). Als Estims de 1578, aquesta possessió estava titulada per Llorongo Sureda, 
juntament amb Mandia, Sa Gruta, Sa Marineta, es Coll den Ferragut i el Rafal Roig, valorades en 
conjunt en 13.500 lliures, totes elles sota alou reial.

11

Antoni Andreu per la quantitat de 120 lliures i 12 quarteres de forment. Poc 
després, el mateix Antoni Andreu, prevere, adquiria en subhasta 5 quarteres 
de blat del mateix condemnat pel preu de 50 lliures.

 Serra (2000, 41) manté la transcendència del fet que algunes de les vídues 
dels agermanats es casaren amb supervivents de l’aixecament, la qual cosa con-

-
cia de la mentalitat revolucionària.12

 Els primers dies de l’any 1531 els jurats del Regne denunciaven colles de 
bandejats que actuaven a la part forana. Entre aquell any i la dècada dels anys 

-

els quals sovint protagonitzaven enfrontaments entre bàndols a algunes viles.

 A tall d’exemple només inclourem alguns episodis citats per Serra (2000, 
110-111) demostratius de les tensions del moment, com les bregues a sa Pobla 
amb tres morts (1540), o els quatre assassinats a Campanet (1541). L’any 1543 
hi hagué enfrontaments a Manacor, Inca, Selva i Sóller.

 Una estampa de Mallorca els anys que cloïen la dècada seria la d’una illa 
on els vagabunds i els bandejats recorrien els camins agrupats en colles de ban-
dolers. Molts d’aquests escamots de marginats el 1548 es concentraren al puig 

els camps illencs amb greu perjudici de l’agricultura i de la ramaderia, com a 
.

 Recapitulant tenim que el total de paisans nostres encausats, gairebé tots 
caps de família, fou de 512, dels quals 305 (60%) es consideraven agermanats, 
i altres 103 (20%) pertanyien al bàndol dels mascarats. Com a part de les dues 

(5%) no en consta l’adscripció.

dels agermanats, Mateu Armengol Sarrià, el set de maig de 1523.

12  El mateix autor (2000, 39) cita el murer Jaume Moragues com a delator als lloctinents del 
governador, els manacorins Joan Andreu i Rafel Ballester, que alguns dels agermanats sobreviscuts 
a la desfeta i a la pesta planejaven un nou aixecament.
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Les Germanies. Les faccions manacorines

Distribució dels encausats manacorins. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació indicada.

40 anys, altres 57 sobrepassaven la quarantena sense arribar als seixanta, i 30 
ja s’encaminaven a la senectut. Només 8 eren menors de vint anys, i quasi tres-

Edats dels processats. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació indicada.

cal diferenciar entre les faccions, per tant oferim les dades conjuntes dels pai-
sans nostres víctimes d’aquells temps convulsos. Trenta-cinc deixaren la vida en 
els diferents enfrontaments, altres quaranta moriren de l’epidèmia pestífera que 
assolà Mallorca, mitja dotzena foren ajusticiats o víctimes dels aldarulls, catorze 
patiren presó o pena de galera, i trenta-un deixaren aquest món en circumstànci-

Manacorins d’ambdues faccions morts o empresonats. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació indicada.
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