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I N F O R M A C I O N S S O B R E L E S

A A L G A I D A
G E R M A N I E S

La guerra de les Germanies afectà amb
més o menys intensitat els territoris de
la Corona Catalano-Aragonesa, especial-
ment València i Mallorca, entre 1.519
i 1.523; foren uns moviments protagonit-
zats en primer lloc per l'estament dels.
menestrals de les ciutats i seguits pels
pagesos forans, que s'"agermanaren" (uni-
ren), per tal de reprimir les bandositats
i arbitrarietats dels estaments nobles
0 privilegiats.

Cal dir, però, que tot l'aixecament
va ésser sempre en nom del Rei, el jove
Rei Carles d'Aubsburg, que el mateix
1.519 esdevindria Emperador d'Alemanya.
Malgrat això, es varen enderrocar els po-
ders establerts per considerar que la se-
va gestió no era adequada, però mai no
tengueren una pretensió clarament polí-
tica. Per tant, la primera conclusió que
podem treure és que es va tractar d'un
moviment social sense altres pretensions,
1 possiblement aquí radiquin, entre al-
tres, les causes del fracàs.

El malestar social, econòmic i polític
era ben patent a principis del segle XVI;
la desocupació, la manca de feina deguda
a les males anyades havia esdevingut an-
goixant. L'any 1.507 els jurats d'Algai-
da exclamaven: "...lo poble sta en gran
infortuni per causa de no trobar fei-
na..." (1). A la Ciutat de Mallorca passa-
va el mateix, i els gremis de menestrals,
els més forts, es començaren a reunir
cercant una solució als problemes que els
afectaven. Anomenaren un cap entre' ells:
"l'Instador del Poble".

Com es pot suposar, l'oposició de
les autoritats establertes a tal procés
donà la xispa detonant -empresonament de
menestrals- i començà la violència i con-
questa del poder per part dels Agerma-
nats. Fou elegit el primer Instador, Joan
Crespí, que governaria del 16 de març
al 23 de setembre de 1.521. Durant el seu
mandat sorgeix l'ordre de que hi hagi a
cada vila un Consell General de dues o
més persones per anar a la Ciutat amb el
fi de jurar fidelitat a la Germania da-
vant l'Instador i els Elets. Poc a poc,

(1) J. Juan Vidal: "Un estudio acerca
de las Germanías en Mallorca".

quasi bé tots els pobles enviaren la se-
va representació a Ciutat. El formà un
consell pel control municipal -Consell
dels Tretze o Tretzena- elegits a sac i
sort quedant com a representant del poble

• sobirà i exercint jurisdicció civil i
criminal.

Joan Crespí caurà en descrèdit pel seu
paper de moderat i en el mes de setembre
de 1.521 serà substituit per dos Insta-
dors, Pau Casesnoves i Jordi Moranta.
Joan Crespí fou empresonat i mort.

No durarien gaire aquests ja que,
dominat el moviment pels pagesos o fo-
rans, el primer punt a aplicar fou el de
la sentència arbitral de 1.512, favora-
ble als forans respecte al sistema contri-
butiu de l'Illa. Un dels seus principals
defensors fou el barreter Joanot Colom,
home que ja s'havia guanyat prestigi dins
la Germania. El 25 d'octubre de 1.521
fou nomenat Instador del Poble, i una de
les primeres decisions que prengué fou
la -de la nova forma de quitació de Cen-
sáis: "...aneu per les cases de cada hu
de la dita vila e que quadascu pach lo
que pora...". Aquesta disposició fou ac-
ceptada per totes les viles llevat d'Al-
cúdia on s'havien refugiat gran nombre
de Gentilhomes i Mascarats. L'onze de no-
vembre de 1.521 començà la guerra arma-
da i el setge de la vila d'Alcúdia. El
mes de setembre de 1.522 i després d'un
intent frustrat d'entrar a la vila d'Al-
cúdia, els Agermanats seguiren'mantenint
el camp fins que l'Armada Reial sota el
comandament de Juan de Velasco amb quatre
galeres reials, tretze naus i altres ve-
les menors juntament amb mil homes desem-
barcaren a Alcúdia. En poc temps prengue-
ren Pollença i Sa Pobla que caigué des-
prés d'una gran batalla on moriren més
de mil Agermanats. El 14 de novembre
eren ja a Sineu, des d'on exhortaven les
viles a rendir-se, i així ho feren Algai-
da, Porreres, Binissalem, Selva, Sant
Joan, Muro, Santa Margalida, Campanet i
altres.

Només quedava Ciutat, que capitulava
el 7 de març de 1.523. La guerra havia
acabat.

Acabada la guerra comença la reprès-
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sió, sentències de mort, condemnes a
galeres, exili, confiscació de béns, com-
posicions o multes pecuniàries a perso-
nes individuals o col·lectivitats, etc.

Serà gràcies a la repressió que podrem
conèixer el paper que jugà Algaida dins
tots aquests esdeveniments. El Virrei
Gurrea, una vegada restablert l'ordre,
manà la confecció d'unes informacions ju-
dicials sobre els addictes a la Germania .
(2), tant de la Ciutat de Mallorca com de
les foranies. En els pobles es relaciona-
ren tots els focs així com el valor de
llurs béns, mentre que a la Ciutat les
informacions donen notícia només dels
focs agermanats.

A Algaida en aquesta "informació dels
habitadors que son stat bons y mals y
de la valor de llurs bens", realitzada
entre el 16 de juliol de 1.523 i el 25
de gener de 1.524, apareix una relació
de 186 homes entre afectats i no afectats
de Germania, i si tenim en compte les
afirmacions de J. M. Quadrado (3), apli-

cant el coeficient de 1 és a 5, tendríem
que de les dades abans assenyalades de-
duïm que a Algaida hi havia 930 habitants
aproximadament i 186 focs. Malgrat això
cal dir que Eulàlia Duran a la seva obra
"Les Germanies als Països Catalans", tot
i considerant les dades aportades per les
informacions de Quadrado, no deixa d'indi-
car que segons les seves dades el número
de focs a Algaida el 1.524 era de 218,
sis focs menys que pel 1.517, que eren
224. Molt menys n'apareixen el 1.531 amb -
només 188. La densitat de població, en
focs, és de 2'48 a 1.517, i de 2'41 a
1.524.

Malgrat les xifres no coincideixin amb
les de Quadrado, que segons Eulàlia Du-
ran són deficitàries i insegures, podem
assegurar que la població d'Algaida en
aquests moments va disminuir, i no es tor-
naria a recuperar fins el 1.545, quan tor-
nen aparèixer 218 focs i una densitat
de població, en focs, de 2'48 igual a la

(2) J. Ma. Quadrado: "Informacions ju-
dicials sobre els adietes a la Germania".

(3) Quadrado: "No son meramente los
agermanados de la ciudad los que a vista
del espectador desfilan en esta importan-
te muestra, villa tras villa presentan
una tras otra su contingente, aunque mez-
clado con los sediciosos de primer y se-
gundo grado la minoria de los buenos de
la localidad, pues a todos los vecinos
comprendió indistintamente la información
recibida en las bailias..."

de 1.517, ajiys abans que començas la
guerra.

Entre aquests 186 homes que se citen
no tots són afectats de Germania; podríem
establir una sèrie de categories dife-
rents: "Molt afectats", "De Germania
al principi y après es stat molt bo",
"De Germania no ha fet mal a algú", "De
Germania de bona intenció", "De Germania
per força", "May s'es declarat", "Homes
vells inútils sermonetjadors en favor de
la Germania", "Homes vells inútils", "Bo
feel i de Bona intenció", "Mascarat".
El recompte de tots ells segons la seva
categoria se'na faria molt llarg i tampoc
no interessa massa. Agafant un criteri
intermig entre totes les categories que
comencen amb "De Germania" apareixen
un total de 139 homes afectats de Germa-
nia a Algaida, representant un 74 % del
total, mentre que només hi ha 47 homes no
afectats de Germania representant un
26 % del total.

Queda, doncs, bastant clar que la
majoria de gent del nostre poble fou ad-
dicta a aquest moviment, moviment que
podria ésser calificat de Revolucionari.

Es bastant fàcil endevinar que la ma-
joria dels habitants del nostre poble era
gent més bé pobra. Gràcies a les "Infor-
macions" d'En Quadrado podem saber que
més d'un 50 % del total dels homes amb
llurs béns no arribaven a les 50 lliures
de renda, i també hem pogut observar que
les menors rendes corresponen a gents
afectades de Germania, i les majors ren-
des corresponen a Mascarats. Això no no-
més passa a Algaida sinó que a la resta
de l'Illa la gent pobra serà la princi-
pal protagonista del moviment.

Contra els nostres avantpassats ager-
manats es varen emprar dos tipus de re-
pressió: la violència i l'extorsió eco-
nòmica.

En quant a la primera, a Algaida hi
hagué quatre condemnes a mort, de les
quals dues es compliren i dos moriren en
presó: foren Joanot Carbonell, Gabriel
Company, Pere (o Joan) Cortei i Guillem
Tries. També sabem de tres algaidins en
galera, deu de morts en combat, set de
pesta, un mort pels agermanats, dos morts
pels mascarats, dos morts en el setge de
Ciutat, nou per causa indeterminada, un
absent, fins arribar a un total de 40.

En quant al segon tipus, la basada en
les composicions o multes pecuniàries a
persones o a col·lectivitats, tingué
a Mallorca gran amplitud. Es dictaminà
l'impost total a pagar per cada vila,



-12-
la qual se'n farà responsable de tot.
Les informacions foren preses casa per
casa en presència de les autoritats lo-
cals -Batlle, Jurats- i d'alguns testimo-
nis, entre ells un notari. Feien constar
el nom del cap de casa, la seva partici-
pació personal en la Germania, la pobla-
ció on s'havia sotmès al Lloctinent i
l'estimació teòrica dels béns.

A la part forana, el tant per cent
de la població composada més alt corres-
pongué a Algaida, amb un 66'07 %, Vall-

demossa amb un 65'67 %, Bunyola amb un
59'45 %,' Santa Maria amb un 59'21 %,
Alaró amb un 58'53 %, etc.

Després d'haver vist aquest recull
de dades podem concloure assegurant que
la participació dels homes d'Algaida en
la guerra de les Germanies fou bastant
exhaustiva, la qual cosa ens demostra que
era un poble d'ànim encès.

Biel Bibiloni Trobat

Llista de veins d'Algaida dels quals es va prendre informació

Antich, Antoni
Arbós, Pere
Armengol "Birbe", Bartomeu
Armengol, Francesc
Armengol, Gabriel
Armengol, Jaume
Armengol , Joan
Arrom, Bartomeu
Arrom, Jordi

Ballester, Sebastià
Barceló, Bernat
Barceló, Mateu
Barceló, Miquel
Barrera, Joan
Bosch, Bernat
Boscà, Joanot

Campa, Jaume
Campa, Joan
Campaner, Miquel
Carbonell, Miquel
Carbonell, Pere
Castelló, Miquel
Català, Antoni
Cerdà, Guillem
Cifre, Antoni
Claramunt, Mateu
Coll, Antoni
Coll, Francesc
Coll, Mateu
Coll, Tomàs
Company, Antoni texidor
Company "Moragot", Gabriel
Company, Guillem
Company, Jaume
Company, Joan
Cortey, Joan

Feliu, Miquel
Feliu, Rafel
Fiol, Jordi
Fiol, Sebastià
Fuster, Macià
Fuster, Mateu
Fuster, Rafel

Garau, Antoni
'Garau, Antoni
Garau, Miquel
Genovard, Cristòfol
Genovard, Miquel
Genovès, Bernat
Gomis, Miquel
Guillemi, Vicenç

Hereu Jordi
Hereu "Calotxo" Miquel

Isern, Mateu
Isern, Pere

Janer, Pere
Jaume, Antoni
Jaume, Joan
Jaume, Rafel
Jordà, Joan
Joan, Antoni
Joan, Pere

Llabrés, Jaume
Llaneras, Andreu
Llaneras, Bartomeu
Llaneras, Miquel
Llobet, Francesc
Llobet,- Joan

Maig, Gabriel
Maig, Sebastià
Marimon, Bartomeu
Marimon "Rigo", Joan
Mas, Sebastià
Mascaró, Bartomeu
Massot, Miquel
Mayoi, Jaume
Mayol, Pere
Mayol, Sebastià
Mesquida, Antoni
Mieres, Guillem
Montblanch, Guillem
Montblanch, Guillem
Montblanch "Barcell.a", Joan
Montblanch, Pere de Guillem
Mudoy, Jaume

Mulet "Feliu", Antoni
Mulet, Bernat
Mulet, Bernat
Mulet "de na Mora", Francesc
Mulet, Joan
Mulet, Joan i sos fills
Mulet "Llarg", Miquel
Mulet de Pina, Sebastià
Munar, 'Antoni

01 i ver
Oliver,
01 i ver ,
Oliver,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
01 i ver ,
Oliver,

"Vidre", Antoni
Antoni
Antoni de Esteva
Berna t
Damià
Gabriel de Joan
Gaspar
Joan
Joan i son fill
Miquel sastre
Pere
Sebastià
Sebastià
Esteva major
Esteva

Payeras, Antoni
Payeras, Damià
Pel egri, Bernat
Pericas, Jaume
Perpinyà, Damià
Perpinyà, Nicolau
Pou, Bernadí
Pou, Jaume, Felip i Pere
POU, Jaume
Pou, Joan
Pnu, Joan
Pon, Sebastià
Prats, Antoni
Prats, Jaume maior
Prats, Jaume menor
Puig, Joanot
Puie, Llorenç
Puie, Tomàs
Puigserver, Gabriel
Puigserver, Martí



Puigserver, Miquel
Pujol de Castelitx, Antoni
Pujol, Llorenç
Pujol, Pere major
Pujol, Pere

Reus, Baptista
Reus de Russafa, Bartomeu
Reus, Francesc
Reus, Mateu
Reus, Miquel
Ribas, Antoni
Ribas, Bernat
Rosselló, Damià
Rubí, Gabriel
Rubí, Jaume
Rubí "Barbarossa", Joan teixidor
Rubí, Joan
Reus, sebastià

Sallent, Antoni
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Sallent, Antoni major
Sastre, Bartomeu
Sastre, Bernat
Sastre "Mosca", Gabriel
Sastre "Llorenç", Guillem
Sastre del Colomer, Guillem
Sastre "Cunill", Guillem
Sastre "Moro", Guillem
Sastre de la Serra, Guillem
Sastre d'Albenya, Guillem
Sastre "Llorenç", Jaume
Sastre "Casalta", Jaume
Sastre, Llorenç
Sastre, Llorenç menor
Sastre, Mateu
Sastre, Miquel
Sastre "Cuguu", Miquel
Sastre d'Estaca* Pere i Gabriel
Sastre, Rafel
Seguí, Berenguer

Seguí, Guillem
Seguí, Joan

Terrassa, Jaume
Togores, Antoni
Togores, Cristòfol
Togores, Gabriel
Togores, Guillem
Togores, Sebastià
Tomàs, Antoni
Trias, Guillem
Trobat, Bernat
Troba t, Pere

Uguet, Damià
Umbert, Guillem

Valls, Andreu
Vanrell, Joan
Verguer, Joan

Com a cloenda de la Campanya
per a la Normalització Lingüística
del Consell de Mallorca, s'ha
celebrat, amb gran èxit de públic,
entre els dies 22 i 30 d'abril,
una mostra de material didàctic e-
laborat pels alumnes de les esco-
les que fan ensenyament en català.
Hi hauia material, de gran quali-
tat tot ell, procedent de les es-
coles de: Montuiri, Campos, Lloret,
Lluc, Banyalbufar, Valldemossa,
Campanet i de Mata de Jonc, Ciutat
de Màlaga, Rafal Vell, Es Teix i
Gabriel Alzamora de Ciutat.

* *

E s c o l e s Mallorcjumes
. t i l

PLUVIÒMETRE

Diuen que el mes d'abril, cada gota
val per mil, però la veritat és que de
moment (fins dia 27) n'han caigudes ben
poques: 17 litres per m2.

D'acord amb les dades proporcionades
per l'apotecari Gabriel Martorell, els
quatre primers mesos de l'any s'han
recollit 121'6 litres, molt poca cosa si
tenim en compte la necessitat d'aigua que
hi ha.


