Els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes Balears_, Unió d’Independents d’Artà,
Alternativa per Artà i PSOE a l'empara del que s'estableix per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i el Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenta al Ple de l’Ajuntament d’Artà la següent:
MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DELS 500 ANYS DE LA REVOLTA DE LES GERMANIES (1521 2021)
Atès que el dia 7 de febrer es compliren cinc-cents anys de l'inici de la Revolta de la Germania,
aixecament que s'inicià el 7 de febrer del 1521 i acabà el 7 de març del 1523. Cal fer memòria.
Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren l'esclat de l'aixecament agermanat
són múltiples i provenen de segles anteriors, a les que no se'ls havia posat remei.
Entre els principals objectius dels alçats, trobem els de posar fre a la corrupció de les
oligarquies, el reclam d'una redistribució justa dels imposts i gaudir de llibertats polítiques i
socials per als més humils i majoritaris que formaven la societat illenca, proclamant que «cap
captiu de la terra no podia ser esclau».
Els agermanats 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, tant a ciutat com a la part forana.
En el cas d’Artà destacaren els alçats Antoni Esplugues, membre de la Junta dels Tretze,
Guillem Esplugues, prevere, Pere Crespí, Antoni Nicolau, Bernat Mir i Marc Brech. Tots foren
membres actius que patiren, d’una o altra manera, les conseqüències de les repressions
essent confiscats els seus bens, torturats i executats en el cas dels tres darrers.
La fèrria oposició dels sectors més allerats, conscients que tals reformes podien perjudicar els
seus privilegis, juntament amb l'oposició de l'emperador Carles I, a escoltar als seus súbdits, no
deixà altra opció als revolats que el reclam per la força dels seus drets.
En poc temps, l'avanç de les tropes reials per l'illa va ser imparable i l'últim reducte agermanat,
Ciutat, va ser ocupada el 7 de març del 1523 d'acord amb unes capitulacions que no serien
respectades.
A més de la repressió i les sentències a mort, es confiscaren centenars de béns i s'imposaren
multes econòmiques. Però també es va pretendre eliminar, qualsevol record de vindicació
col·lectiva dels mallorquins.

Les conseqüències de tot plegat foren la minva i empobriment de la població, que tardà més
de trenta anys en començar a recuperar-se. La minva de població perdurà i el 1531 es constatà
una pèrdua de 4.828 focs (un 41,06%), però aquesta reducció de població va ser més
important a les viles que no a Ciutat. Sencelles, Binissalem, Felanitx, Pollença, Alcúdia,
Bunyola, Santanyí i Llucmajor, perderen més de la meitat dels habitants.
Avui és d'estricta justícia rememorar la Germania, no solament pel coratge que tingueren els
nostres avantpassats i avantpassades en enfrontar-se a una administració pública corrupta i
combatre un model social injust i opressor, sinó perquè els valors que empararen aquesta
lluita són ben vigents: democratitzar les estructures governamentals, per tal que es faci una
millor redistribució del poder i la riquesa i totes les persones gaudeixin dels mateixos drets.
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, tant popular com institucional, dels moviments socials
que han perseguit un futur millor pel 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 doncs, fem servir aquesta commemoració per a reivindicar també les lluites compartides
que durant anys han combatut en diferents àmbits, per fer-nos avançar com a poble.
ACORD:
1. L'Ajuntament d’Artà s'adhereix a la commemoració dels 500 anys de la Germania (15212021) i en memòria dels nostres avantpassats.
2. Dedicar un carrer o una plaça a «la Germania», quan se n'obri un de nou o canviïn de nom.
3. Promoure des de l'Ajuntament, conferències, presentacions de llibres i taules rodones al
voltant de la Germania de Mallorca, amb especial esment als aspectes relacionats amb la
història del municipi.
4. Convidar als últims cursos de l'escola a participar en activitats entorn de la commemoració.
5. Impulsar activitats divulgatives i didàctiques que contribueixin a la recuperació de la
memòria històrica i el coneixement dels fets, fomentant la creativitat entorn de la Germania,
exposicions, concerts, gloses o representacions teatrals.
6. Procurar que tots els actes entorn de la Germania portin el segell de la commemoració.
Per deixar-ne constància als efectes oportuns signa la present moció:
Regidora del Grup Municipal Alternativa per Artà,
Aina Comas Delgado

