
 

 

 
 
 
 

 
 

 

   
 

Miquel Àngel March Cerdà, amb DNI 42984956A, portaveu del Grup Municipal Junts 
Avançam, i Pere Josep Coll Torrendell, amb DNI 43156277C, portaveu del Grup Municipal 
Alternativa per Pollença (A) presenta, per al seu debat i, si s’escau, aprovació, a la propera 
sessió ordinària del Ple la següent 

 
MOCIÓ PER ADHERIR POLLENÇA A LA COMMEMORACIÓ DELS 500 ANYS DE LES GERMANIES 

Exposició de motius: 

Atès que el proper dia 7 de febrer es complirà el cinquè centenari de l'inici de la Revolta de la 
Germania, un episodi cabdal de la nostra història que es perllongà durant dos anys. El febrer 
de 1521 a Ciutat, els menestrals arrabassaren el govern a l'aristocràcia i les classes altes, i tot 
d'una s'hi afegiren la majoria de pagesos de la Part Forana. Pollença s'erigí en un important 
focus d'agermanats, que foren atacats en diverses ocasions pels alcudiencs i que, a la vegada, 
assetjaren les murades d'Alcúdia (cal tenir en compte que Alcúdia s'havia convertit en l'única 
població que donava suport als mascarats -com eren anomenats els contraris a la Germania-
). Els agermanats volien canviar un sistema fiscal injust i eliminar la corrupció dels òrgans de 
govern. Intentaren atreure al seu costat el monarca, però Carles I decidí donar suport a 
l'aristocràcia mallorquina. 

Pollença patí una repressió sagnant, tant en el moment de l'arribada de les tropes enviades 
per l'emperador, com amb posterioritat a la derrota. Dia 24 d'octubre de 1522 començà 
l'ocupació de l'illa per la zona d'Alcúdia, i dia 29 «les tropes entraren a sac i foc a l’interior de 
Pollença. La carnisseria va ser exemplar. En darrera instància, els soldats de l’Emperador 
calaren foc a l’església, cremant o ofegant a dos-cents pollencins, la majoria dones i nins. Les 
fonts oficials posen per excusa unes fletxes enverinades llançades des de la torre campanar. 
Hores més tard, un estol d’agermanats enviats des de Ciutat per ajudar als pollencins va ser 
delmat sense contemplació, una setantena de morts restaren al camp de batalla i no pocs 
presoners foren penjats dels arbres del voltant. Només se salvaren els qui es refugiaren a la 
Serra. S’estima que unes cinc-centes persones moriren a Pollença aquell dia de la destrossa. 
Mai s’havia vist ni es tornaria a veure una carnisseria semblant. Per això aquella data fou 
recordada durant molts d’anys com el Dia de la Destrossa»1. La desfeta agermanada continuà 
fins que el 8 de març de 1523 la Ciutat fou rendida a les tropes de l'Emperador. 

Atès que aquest episodi de la nostra història és en general poc conegut (sobretot si es 
compara amb altres fets històrics com poden ser les incursions corsàries del mateix segle que, 
tot i la desgràcia, no suposaren un drama humà de la magnitud de la repressió de la 
Germania), però la seva importància històrica és enorme. I és que «el 29 d’octubre de 1522 
Pollença va patir el cataclisme més gran de la seva història. Una destrossa completa a ulls dels 
contemporanis que canvià per a sempre els pollencins. Uns fets tan transcendents no 
passaren desapercebuts als historiadors de totes les èpoques, des de Joan Binimelis fins a 
Mateu Rotger, però mai se’n va fer memòria entre la població, sinó més aviat el contrari. No 
debades, la recuperació romàntica del nostre passat no posà en primer plànol aquell 
deplorable esdeveniment perpetrat pels soldats del propi emperador Carles I. En definitiva, 
no interessava fer apologia del desastre que el Rei havia provocat al seu propi poble»2.  

Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l'Ajuntament, amb la intenció de veure-la 
enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació, si 
procedeix, la següent proposta d' 

https://ajpollenca.sedelectronica.es/?x=aYCN8DJYAMgnoOqFXsLsOUK4im84RD22wA0bvLmYc54#sdfootnote1sym
https://ajpollenca.sedelectronica.es/?x=aYCN8DJYAMgnoOqFXsLsOUK4im84RD22wA0bvLmYc54#sdfootnote2sym


 

 

 
 
 
 

 
 

 

   
 

ACORDS 

 1. L’Ajuntament de Pollença s’adhereix al manifest que la comissió cívica anomenada 

Germania 500, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Palma i el Departament de 

Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, ha elaborat per la 

commemoració dels 500 anys de la Germania mallorquina (1521-2021), i es compromet a fer 

una lectura pública, adaptada a la situació de la COVID-19, de dit manifest de commemoració 

el dia 7 de febrer del 2021. 

2. L’Ajuntament tendrà en consideració la nomenclatura “de la Germania” de cara a donar 

nom a nous carrers o a canvis de noms que es puguin produir  

3. L’Ajuntament de Pollença col·locarà una placa commemorativa i explicativa dels tràgics fets 
del dia de la Destrossa davant l'església parroquial.  

4. L’Ajuntament de Pollença impulsarà des de l'àrea de Cultura i d'Educació activitats 
divulgatives i didàctiques que contribueixin a la recuperació de la memòria històrica i el 
coneixement dels fets. 

5. L’Ajuntament de Pollença donarà trasllat d’aquests acords a la comissió cívica Germania 
500 alhora que procurarà que tots els actes a l’entorn de la Germania portin el segell el Vè 
centenari. 

 

  

 


