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La Germania valenciana  

 

Introducció 

Es compleixen 500 anys de l’esclat de la guerra de les Germanies. 

Contràriament al que ha passat a Mallorca, els valencians hem fet ben poc per 

recordar-la, tampoc els castellans respecte a les Comunitats, com aquests dies 

ens recordaven Vicent Baydal i Lorenzo Silva. Algunes activitats a escala local, 

com les d’Oriola al voltant de la batalla de Bonança, que suposà l’inici de la fi 

de la Germania i el saqueig de l’antiga capital de la Governació dellà Xixona, o 

l’exposició itinerant “La Germania: un conflicte a la València del Renaixement” 

de la Universitat de València, formen part d’alguns exemples. 

S’ha mitificat la derrota dels agermanats com el començament de la fi de la 

nació dels valencians al ser escapçades la seua oligarquia ciutadana, la 

burgesia. Probablement la derrota va ajudar, però els valencians no van 

desaparèixer com a poble, de fet, 500 anys després, el valencianisme encara 

és ben viu, no solament per la defensa que molts en fan, sinó també pels atacs 

que rep des del nacionalisme espanyol. 

He pogut comprovar la dificultat que té resseguir totes les publicacions sobre 

la Germania, ja que sovint he trobat informació duplicada, o amb dates 

diferents per al mateix fet o noms canviats. He intentat oferir una visió del que 

va significar per a les nostres comarques del Sud i les Centrals, però sense 

oblidar, com no podria ser d’una altra manera, els fets al Cap i Casal i la resta 

del Regne de València. 

Espere que vos agrade i resulte interessant. 

Carles Crespo Campos 
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Origen de les Germanies 

A començaments del segle XVI, la població valenciana es calcula al voltant 

del mig milió de persones. El Cap i Casal podria tindre uns 75.000 habitants 

(Barcelona no tenia més de 30.000), Xàtiva, la segona ciutat del regne uns 

10.000. La capacitat financera de València es denota en els continus préstecs 

realitzats a la corona, però també a la construcció dels edificis més 

emblemàtics de la ciutat, com la Llotja, les Drassanes, al Palau de la 

Generalitat, les Torres de Serrans i les de Quart, el Micalet. 

  

Les torres de Serrans i la Llotja 

L’aristocràcia suposaria el 2% de la població, però són els grans propietaris 

per terres i posseeixen el major nombre de vassalls. Després vindria l’estament 

eclesiàstic, la capa burgesa i finalment la massa camperola. Per creences 

religioses es divideixen en cristians vells, que ocupen especialment l’Horta de 

València, la Plana de Castelló, les Riberes del Xúquer i les hortes d’Alacant, Elx 

i Oriola. Els mudèjars, que suposaven 1/3 de la població, eren especialment 

nombrosos a l’horta de Xàtiva i la de Gandia i predominaven a les terres de 

senyoriu, especialment les comarques Centrals. Els jueus formaven nuclis 

importants dins de la burgesia mercantil. L’expulsió de jueus de finals del segle 

XV els va reduir de manera considerable. 
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De Ferran II a Carles I 

Ferran II, rei d’Aragó i regent de Castella després de la mort de Felip I i el 

tancament de la seua filla Juana declara “boja”, durà un govern que generarà 

fortes controvèrsies amb els súbdits de les dues corones. Ferran hi havia 

desposat amb Germana de Foix per intentar donar un hereu per a Aragó, 

Castella seria per al fill de Joana i Felip, Carles, però no va tindre fills. 

Ferran II d’Aragó i Carles I   

Ferran II, abans de morir el gener 

de 1516 era conscient que Carles, 

el seu net, trigaria a arribar a la 

Península i per això va nomenar al 

seu fill natural però il·legítim, Alfons 

d’Aragó, regent de la Corona 

aragonesa i al Cardenal Cisneros 

de la de Castella. El setembre de 

1517 arribava Carles I a Espanya. El febrer de 1518 Castella va fer jurament a 

Carles com a Rei. El juliol de 1518 va ser jurat per les corts1 d’Aragó. El maig 

de 1519 ho va ser per les corts de Catalunya. El 12 de gener de 1519 s’havia 

rebut la notícia de la mort de Maximilià I i Carles va ser escollit elector a la 

Corona imperial. Va viatjar a Aquisgrà sense convocar corts ni ser jurat pel 

regne de València que va acceptar que un representant del rei ho fera per 

poders. Quan Diego Hurtado de Mendoza, germà del marquès de Cenete2 és 

nomenat virrei del regne de València, ja estava el regne agermanat com 

veurem més endavant. 

                                                           
1 Les Corts eren el màxim òrgan representatiu de cada regne, tot i que en realitat només representava una 

petita part de la població. Es dividia en tres braços: l’eclesiàstic, el militar (noblesa) i el reial (el de les 
oligarquies urbanes de possessió reial). En elles s’aprovaven lleis, furs i actes de cort, s’establien els 
impostos, etc. Es convocaven per a cada un dels tres regnes i també podien ser Generals on acudien els 
representants de cada regne. 

2 El marquesat del Cenetee és el títol nobiliari espanyol que la reina Isabel la Catòlica va concedir el 1491 

a Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, I Comte del Cid, fill del Cardenal Mendoza i net de Marqués de 
Santillana. El seu nom es refereix a la subcomarca del Cenetee a la província de Granada. 
El mayorazgo del marquès incloïa a més les baronies d'Aiora, Alazque, Alberic i Gavarda al regne de 
València i els senyorius de Jadraque, el Castell del Cid i Alcocer, a Guadalajara. 
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La situació a València  

L’oligarquia urbana de València va voler excloure del poder polític i econòmic 

les estructures gremials i els mercaders coartant les expectatives de guanys i 

de promoció en un moment d’esplendor econòmic. Els gremis s’agermanaren i 

crearen uns estatus gremials impulsats per Joan Llorenç3 que volien restaurar 

el monopoli gremial en els diferents oficis així com participar en el govern de 

València. Aquestes propostes no anaven contra la monarquia ni contra el règim 

foral del Regne de València.  

El 1517, a més, la costa valenciana, des de Xilxes, a la Plana Baixa, però 

sobretot la costa sud, des de Dénia a la badia d’Alacant, va ser visitada per 

Barba-rossa i els pirates barbarescos. Això, juntament amb la por que els 

mudèjars, molt nombrosos en eixes contrades se’ls uniren, va fer que 

s’autoritzés a les germanies a armar-se el 1519. 

La noblesa local havia fugit de la ciutat durant una epidèmia de pesta negra 

en 1519. El mateix virrei s’hi havia instal·lat a Morvedre4. Els jurats municipals i 

les autoritats reials inútilment instaven als nobles perquè tornessen, tenint en 

compte els greus problemes que succeïen: plets sense resoldre, directrius de 

govern... Això provocava una certa imatge d’abandonament del poder. 

A això s’ha d’afegir el fet que el rei no va vindre a València a celebrar corts i 

jurar els Furs, la qual cosa va ser considerat com un greuge, especialment 

entre la noblesa. Però per als agermanats era una oportunitat el fet que el rei 

marxés fora i aconseguir el seu favor enfront de la noblesa. El Rei va confirmar 

als gremis l’autorització de Ferran II a armar-se per a defensar-se de les 

amenaces dels pirates barbarescos que assolaven les costes valencianes.  

                                                           
3 Joan Llorenç, (València, 1458-1520) és considerat l'ideòleg i fundador de la Revolta de les 

germanies de València. Llorenç fou un agermanat del gremi dels paraires. El seu objectiu no era altre que 
reivindicar activament la restauració del monopoli gremial en la manufactura tèxtil. Formava part de la 
burgesia local de la ciutat de València i actuà com a primer líder de la revolta i de la Junta dels Tretze. A 
la seua mort, el caràcter moderat de la revolta fou substituït per una facció més radical i bèl·lica, 
encapçalada per Vicent Peris. En aquest procés, la revolta adoptà un canvi d'ideologia, des d'un caràcter 
reivindicador polític i comercial de la burgesia local, a una revolució de classes generalitzada a tot el 
Regne de València. 

4 Morvedre és l’actual Sagunt 
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No obstant sabem que Joan Llorenç tenia la idea de constituir una república 

a l’estil de les ciutats italianes o alemanyes, dins de la corona imperial. No era 

descabdellat, ja que Carles V governava uns estats molt heterogenis on 

destacaven els Països Baixos amb un dinamisme urbà i una autonomia entre 

ciutats que coneixia molt bé, ell s’havia criat a Gant, i era això al que aspirava 

València. Llorenç va participar en l’ambaixada enviada a Molins de Rei en 

novembre per a despatxar amb Carles I. Amb ell anaven Joan Caro, Guillem 

Sorolla i Joan Coll. 

La Germania no volia anar contra el Rei, sinó contra la noblesa i els seus 

funcionaris. Era factible. Alfons IV el Magnànim va col·laborar amb la Busca, el 

partit popular, a Barcelona el 1453, i acceptà l’organització dels remences 

contra el mals usos dels senyors, en 1448. El rei buscava així reduir el poder 

de la noblesa que també el limitava a ell i per això s’aliava amb les classes 

populars. Però això va conduir a una guerra civil al Principat, 1462-1472, a la 

qual va haver de fer front Joan II. Valencians i balears es van desentendre dels 

afers dels catalans. A Aragó es mantenien bandositats entre nobles de baixa 

intensitat i tampoc participaren. Potser per això les germanies només afectaren 

els territoris que tenien qüestions pendents no resoltes i que aprofitaren les 

vacil·lacions estratègiques reials. 

En paraules de mossèn Pere Bellot, rector de Catral, la Germania la van 

inventar els plebeus contra els nobles. Podem emmarcar la germania en la 

primera gran crisi del sistema feudal que es dona a tota Europa. A Castella 

esclaten les Comunitats contra els consellers reials. De fet, la Germania més 

moderada el que volia era mantenir el sistema polític vigent durant l’Edat 

Mitjana que s’havia anat degradant per l’intervencionisme reial. En canvi la més 

radical presentaven reivindicacions no només polítiques, sinó també socials. 
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Qui eren els agermanats? 

Les germanies estaven formades per una aliança heterogènia, artesans 

pobres, petits agricultors i jornalers, baix clergat i alguns comerciants. Els 

agermanats urbans plantejaven un proteccionisme de la producció interna i la 

democratització dels òrgans municipals. La força expansiva dels gremis que 

volien accedir al govern dels municipis. En canvi els rurals s’aixecaven per 

l’escassedat de productes de primera necessitat, altres contra la jurisdicció 

senyorial i la competència per part de la mà d’obra mudèjar. La projecció 

antisenyorial que agafà la Germania va fer que la noblesa es posicionés de 

forma compacta contra la Germania.  

També fou una protesta contra l’administració local i una oposició a la 

càrrega fiscal de la Corona que obligava els consells municipals a recórrer al 

crèdit i al consegüent carregament de censals i endeutament municipal. 

L’augment dels preus dels cereals que donaren lloc a la carestia i les crisis de 

subsistència. Per això moltes de les mesures que van emprendre van ser la de 

suprimir o reduir determinats impostos, la qual cosa afectava directament als 

arrendadors dels drets municipals. Molts deixaren d’arrendar el peix, la carn, 

l’almodí... perquè ja no li era rendible, amb la qual cosa es perjudicava 

l’abastiment de la població. 

Tot això tingueren en comú les germanies valenciana i mallorquina. De fet, 

per a molts historiadors, les Germanies s’emmarquen amb altres revoltes 

socials europees provocades per la pesta i fam. Per uns estudiosos és la 

primera revolució moderna, per altres un alçament feudalitzant que va anar en 

contra de l’europeisme de Carles I.  

Els sectors urbans són més moderats i manifesten un marcat 

conservadorisme, maquillant les seues accions d’escrupolosa legalitat. En 

canvi la rural era molt més radical i propugnava canvis més profunds en la seua 

relació amb els senyors. El camp va ser el que constantment va pressionar 

sobre la ciutat, que dirigeix la revolta, i els episodis més radicals són 

protagonitzats pels llauradors. Eren tants els contrafurs que els Tretze no van 

poder reprimir-los ni canalitzar-los  
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Dels 640 agermanats esmentats en les cròniques a València, 385 eren 

mestres menestrals, el de velluters va ser el gremi més radical (García Cárcel, 

1973: 130-133). Els menestrals, la gent del mester, de l'ofici, representaven el 

80% de les grans masses urbanes de la societat baixmedieval. El baix clergat  

també va tindre un paper destacat en la gènesi i configuració dels avalots 

prerevolucionaris. Alguns frares van militar en les germanies. 

El percentatge de la població agermanada podia ser variable, però un estudi 

sobre el cas d’Ontinyent ens pot donar una idea: un 2,97% de mascarats5, un 

60,53% d’agermanats dels oficis tèxtils i un 18,66% de llauradors. Amb les 

primeres violències, els agermanats es redueixen fins al 87,19% de la població. 

Els desertors acostumen a engrossir les files dels reialistes. Les desercions es 

donen entre els sectors més benestants espantats de la radicalització dels 

líders sorgits a mitjans del 1521. A València, els líders moderats (Llorenç, Caro, 

Sorolla i Monfort) són substituïts pels més radicals sorgits de la dinàmica 

bèl·lica (Urgellés, Estellés, Peris, Simó Borrell) més partidaris de l’enfrontament 

amb la noblesa.  

Dins del sector més radical trobem els mestres més pobres, aprenents, 

jornalers, assalariats urbans, rodamóns i els camperols més pobres. Com 

passa en altres conflictes europeus, com el cas francès, no només trobem 

individus desclassats que esperen una rehabilitació, sinó també homes 

plenament inclosos en la societat, estrangers, conversos... Els mestres rics 

lògicament volen conservar el monopoli dels seus interessos. Per al Cap-i-

Casal, el mestres pobres representen aproximadament el 22,5% de tots els 

mestres. A més hi ha un predomini dels mestres sobre els oficials. Els gremis 

amb major participació en la Germania van ser els de paraires6, teixidors i 

velluters, malgrat que tots els gremis van tindre figures representatives en la 

Germania. 

En paraules de Manuel Ardit la Germania és “la revolta antisenyorial més 

formidable de la història valenciana”. L’exercici de la violència era un element 
                                                           
5 Mascarat era el nom que rebien els anti agermanats 

6 El qui es dedica a preparar la llana per a esser teixida, és a dir, a pentinar-la, cardar-la, perxar-la, etc.;  
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habitual de la noblesa feudal, però ara la societat els considerava 

insuportables. La reacció de les classes populars va ser articular-se i 

organitzar-se entorn del pal de paller de la Germania. 

L’apocalipticisme radical, convertit en arma de guerra, va orientar la 

mobilització fins a l'ocàs de l'acció col·lectiva, revelant el caràcter classista del 

conflicte. La radicalització va ser el punt d'arribada de la conformació d'una 

identitat col·lectiva; els alçats s'autoreconeixen com a tals, disposen d'una 

política autònoma i tixen llaços solidaris. Els components centrals d'aquesta 

identitat van ser l'igualitarisme contra les desigualtats i els privilegis fiscals i 

estamentals, la prèdica antimorisca popular i la solidaritat comunitària (Lorenzo 

Cadarso, 2001). 

La participació dels forans en les diferents germanies s’ha de tractar 

acuradament. A la ciutat de València els agermanats més radicals eren nascuts 

fora de la ciutat: Sorolla, Peris, Urgellès, probablement per una manca 

d’integració laboral i social, com passava amb els dos primers Encoberts, que 

eren castellans, l’andalús Bocanegra, els aragonesos Jeroni Sòria i Joan 

Vicent, el portuguès Joao Longo de Fuerteventura, el navarrès Iñigo Enyego i 

els italians Bissio i Speramochi. El 18 de juny de 1520 els jurats escriuen al Rei 

i acusen els forans d’estar darrere dels incidents. En canvi a Alcoi els forans 

implicats portaven molt de temps residint, com el capitost Llorenç Nadal7, 

mallorquí, el basc Miquel de Tolosa o l’aragonès Vicent Pedruell. Malgrat que 

no podem menystenir el fet que per tal de descarregar responsabilitats es 

culpés a la gent de fora, està clar que la seua participació va ser important. 

També ho trobarem entre els agermanats mallorquins, on van rebre l’ajuda de 

comuners castellans. 

                                                           
7 Llorenç Nadal. Probablement un “xueta” d’alguna família convertida el 1391 o el 1435 a Palma. La 

pressió de la Santa Inquisició, a partir del 1478, el faria desplaçar-se fins a Alcoi on, a la relació de caps 
de família del 1442 no hi consta cap Nadal. La primera referència seua la tenim el 1484. Era paraire. 
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Els antiagermanats o mascarats 

Només trobem dos casos de nobles que se sumen a la Germania, Bernardo 

de Forn i Gaspar Joan. El Duc de Gandia, Joan Borja, va contribuir 

econòmicament les despeses de les ambaixades enviades al rei, però, com 

també va fer el comte d’Oliva, va eixir de València i es va refugiar a Gandia. 

Probablement pensava que era millor no intervindré en l’afer de les germanies 

mentre no l’afectés directament. 

En un començament els nobles van adoptar una actitud contrària al rei per la 

seua negativa a celebrar i presidir la cort general als valencians. A més eren 

contraris a la idea Imperial de Carles I que consideraven perjudicial per al regne 

de València. Els agermanats es van valdre d’aquesta situació per guanyar el 

favor reial i invocaven la seua fidelitat al rei enfront dels nobles. En tots els 

escrits apareixien els visques al rei. 

Finalment la noblesa i l’alt clergat, van defendre els seus interessos i van 

donar el seu suport unànime a Carles I i ho feren amb duresa. En paraules de 

Viciana, el virrei hauria fet bé en apaivagar els ànims de revenja dels nobles, 

fent-los veure que era una guerra contra vassalls rebels i no enemics i que 

havien de mostrar magnanimitat i no desitjos d’extermini. La noblesa, com el 

comte d’Oliva, el duc de Gandia, el duc de Sogorb o el marquès de Cenete, van 

tindre al seu servei les plomes de Juan de Molina, Joan B. Anyes, els cronistes 

Miquel Garcia o Martí de Viciana o poetes com el cavaller Guillem Ramon 

Català que fomentaren escrits contraris als agermanats. La mateixa Generalitat 

de Catalunya acusava els agermanats de propalar escandaloses novetats i 

avalots 
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Les quinze senyories més extenses. Mapa de Manuel Ardit Lucas. 

Mercaders, notaris i juristes s’agruparen també al costat de la noblesa. Dins 

la societat valenciana existeix una forta elit mercantil d’origen italiana (César de 

Barci, Lorenç del Vinyo, Batista Burgarini, Baptista Grinaldo entre altres) 

dedicats a l’exportació de llana (de Benifaió i Castelló), seda (de Xàtiva i Alzira), 

amb destinació a les ciutats italianes i la importació de mercaderies que 

introduïen pels ports de Dénia i Alacant destinats sobretot a la noblesa 

valenciana. Contra ells reaccionen els agermanats demanant polítiques 

proteccionistes. Es coneixien com els “mascarats”. A Alcoi es coneixien com a 
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tals els que no combregaven amb la Germania. A València li deien així als que 

col·laboraven a la mà major, la noblesa. 

Una altra dada que hem de tindre en compte és el fet que els territoris amb 

major presència de mudèjars coincideixen amb aquells on la germania va 

triomfar i en canvi on no hi havia, eren territoris no agermanats. I els territoris 

amb major presència mudèjar coincideixen amb les majors possessions 

senyorials. Els territoris en desenvolupament econòmic o les zones 

d’agricultura tradicional van ser focus agermanats, mentre que on 

predominaven els exportadors, van ser antiagermanats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa següent. Situació dels moriscos al País Valencià i la seua distribució en filloles l’any 1602  

Enciclopèdia Catalana. Aquesta distribució dels moriscos no és molt diferent de la de 1520. Malgrat les 

morts i fugides de mudèjars, la població es va mantindre en les propietats senyorials on estaven 

assentats.  

Fillola: Cadascuna de les dinou demarcacions fiscals en què era dividida la població 

morisca del Regne de València el 1602. Eren les següents: Sogorb, Benaguasil, la Vall 

d’Uixó, Xelva, Bunyol, Cofrents, Tous, Alberic, Càrcer, Xàtiva, Castelló del Duc, la Vall 

d’Alfàndec, Gandia, Oliva, Ondara, la Vall de Gallinera, Guadalest, Cocentaina i la Vall 

d’Elda.  
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El factor religiós 

Els agermanats sovint adjectivaven la Germania amb paraules com ‘santa’ o 

‘sagramental’, enant al moviment un caire ultracatòlic, amb referències 

constants a la necessitat de convertit els mudèjars al cristianisme. La manera 

d’organitzar-se els gremis en la Junta dels Tretze ha estat vista per alguns 

estudiosos com una imitació de Jesucrist i els seus dotze apòstols. A Oriola 

l’’adehenament’ no es fa per gremis, sinó per parròquies.  

La posició dels mudèjars va començar a ser crítica després de l’expulsió dels 

jueus el 1492 i l’enduriment de la Inquisició contra els conversos. La pressió 

política religiosa dels Reis Catòlics havia estat de clara inspiració unificadora, 

deixava en una situació delicada als musulmans sotmesos. El 1502 es decretà 

l’expulsió dels mudèjars del regne de Granada i també una conversió a la força 

que dona lloc a alguns sollevaments. Les Corts d’Aragó, reunides eixe mateix 

any a Oriola, tranquil·litza els mudèjars dient-los que no seran expulsats. 

Finalment, el 1510 Ferran II es compromet en Corts a respectar les creences 

islàmiques dels mudèjars dels regnes d’Aragó i València. Al regne de València 

els mudèjars s’assenten principalment per les comarques centrals: Vall d’Aiora, 

Canal de Navarrés, Ribera, Safor, Costera, Vall d’Ontinyent, Vall d’Albaida, 

Alcoià, Comtat i Marina, en especial les zones muntanyenques, acumulant la 

major part dels focs (10.202), mentre que s’observa una disminució de la 

població mudèjar a la Governació d’Oriola (governació dellà Xixona). 

Dins la societat valenciana hi havia diversos corrents religioses de caràcter 

profètic i mil·lenarista amb gran repercussió entre els jueus conversos, els 

menestrals urbans i els camperols de l’Horta. Podem trobar en la influència del 

proselitisme de Llull8 i, sobretot, d’Eiximenis9, el radicalisme agermanat. 

                                                           
8 Ramon Llull, de vegades llatinitzat com a Raimundus o Raymundus Lullus; Palma, Mallorca, 1232 -

Tunis, Tunísia, 1316) va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del 
segle xiii. És conegut per la seva extensa obra escrita, redactada en català, occità, llatí i àrab. Ramon Llull 
havia estat un cortesà de vida mundana fins que va realitzar una transformació religiosa quan tenia trenta 
anys, a partir de la qual dedicà la seva vida al proselitisme cristià, especialment entre jueus i musulmans, i 
a incorporar els poders polítics i religiosos cristians en un pla missioner destinat a la conversió dels no 
cristians, per a la qual cosa va aprendre àrab. 

9 Francesc Eiximenis —també Ximenes, Eiximenes o Jimenez— (Girona, 1330 - Perpinyà, 1409) fou un 

escriptor franciscà català del segle XIV a la Corona d'Aragó. Fou probablement un dels autors catalans 
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Segons Eiximenis la sobirania requeia directament en el poble i aquest la cedia 

al sobirà: al seu «Dotzè de Lo Crestià», escrit el 1383, deia: «regnarà per tot lo 

món la justícia popular, e tot lo món, per consegüent, serà partit en comunes, 

així com hui se regeix Florència e Roma, e Pisa e Sena e d’altres ciutats d’Itàlia 

e d’Alemanya». D’ací podien haver pres la idea de formar una república. Si bé, 

parlem de la ciutat de València i d’una república dins de l’Imperi o de la Corona, 

almenys al començament.  

Però tampoc hauríem d’oblidar a sant Vicent Ferrer10. Recordem el clima 

d’exaltació que produïen les seues prèdiques entre el poble que obligava a 

jueus i musulmans a assistir-hi i que en més d’una ocasió acabaven en 

humiliacions a agressions públiques. No mancarà qui el considera un 

antisemita al què alguns acusen d’estar darrere del pogrom de València de 

1391, no demostrat, i de la conversió, poc voluntariosa de gran quantitat de 

jueus. També va dedicar grans esforços en formar cristianament conversos per 

                                                                                                                                                                          
medievals més llegits, copiats, publicats i traduïts. Per tant, hom pot afirmar que, tant en l'àmbit literari 
com en l'àmbit polític, tingué molta influència. Entre els seus lectors podem trobar a importants 
personalitats de la seua època, com per exemple els reis de la Corona d'Aragó Pere el Cerimoniós, Joan I 
el Caçador i Martí I l'Humà, la reina Maria de Luna (muller de Martí l'Humà), i el Papa Benet XIII d'Avinyó. 
La major part de la seua obra fou escrita a València, on ell romangué des del 1382 fins al 1408. Allà fou 
assessor dels jurats (representants de la ciutat) i del Consell (òrgan de govern de la ciutat). Al final de 
1397 fou membre d'una comissió que devia assessorar el rei Martí I sobre el Cisma d'Occident. Malgrat 
tot, després de la pogrom de València del 1391 es mostrava contrari a la legitimitat de les conversions a la 
força... com tampoc no podia injuriar-los, privar-los de les seves propietats mitjançant la violència, o 
«canviar els seus bons costums». És veritat que no parla dels musulmans. En 1397 i 1398 prengué part 
en la preparació de dues croades valenciano-mallorquines contra la pirateria dels musulmans del Nord 
d'Àfrica. En canvi, si podem veure en les seues idees polítiques el germen dels agermanats: El pactisme 
serà el pont que permetrà superar els dos marges oposats: el poder de Déu, però radica en el poble, que 
en fa cessió al sobirà. 

10 Vicent Ferrer (València, 23 de gener de 1350 - Gwened, Bretanya, 5 d'abril de 1419) 

dominic valencià que recorregué mig Europa predicant la seua moral i visió del cristianisme. D'elevada 
formació intel·lectual, influí marcadament a la cort del Papa Benet XIII d'Avinyó i en l'elecció de la 
dinastia castellana dels Trastàmara per a regnar a la Corona d'Aragó. És venerat com a sant per diverses 
confessions cristianes. Sant Vicent Ferrer es considera un dels majors predicadors del cristianisme. Va 
recórrer mig Europa i predicava amb els seus famosos sermons. La seua obra religiosa es caracteritza per 
la intenció de reformar els costums morals de la societat i perquè els textos estaven concebuts per a 
predicar (ser transmesos oralment). Se'n conserven 280 sermons. En realitat en són resums, car Sant 
Vicent predicava durant diverses hores i improvisava el contingut dels sermons, els quals eren copiats per 
membres de la companyia. Aquests membres eren clergues, juristes i centenars de penitents. Tots ells 
ajudaven a propiciar el clima de suggestió que es creava als seus sermons. El caire moral de les seues 
predicacions, l'ambient que es creava i un públic analfabet provocaven exaltades i frenètiques reaccions 
(es creaven aldarulls entre membres de diferents religions de la mateixa ciutat). Jueus i musulmans eren 
obligats a assistir a l'espectacle religiós de Ferrer, on eren humiliats públicament i sovint patien ferotges 
atacs. 
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tal de predicar entre musulmans i cristians. És cert que parlem de tres 

personatges que viuen molt abans de les germanies, però el seu pensament es 

manté en l’ideari popular, més en un moment on el perill barbaresc és present 

físicament i la població mudèjar és molt important al regne de València. 

 

Dins d’eixe fanatisme religiós poden incloure un fet que per a alguns autors 

està darrere dels primers aldarulls agermanats. El 7 d’agost de 1519 Fernando 

Sanchis va ser exposat a pública vergonya per sodomita i una turba el va 

arravatar, el va traure de la Seu de València i el van cremar al carrer. Això 

passà davant de les autoritats que quedaven a València. La incapacitat per 

aturar-lo i perseguir després els autors demostra el buit de poder a València. 

Per a molts és un dels detonants de l’ascensió de poder dels agermanats. Uns 

altres tres van ser cremats vius el 22 de juliol. Alguns altres van poder 

escapolir-se. Els seus béns van ser subhastats.   

Es va apoderar dels agermanats un cert esperit de croada mística fomentat 

per alguns clergues que arengaven el poble. Fra Garcia de Xàtiva duia les 
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seues armes per sobre de l’hàbit. El baix clergat i una part dels mendicants es 

van alinear amb la Germania, però no l’alta jerarquia eclesiàstica. Aquest 

misticisme i fervor religiós també el trobarem entre els agermanats mallorquins. 

L’11 de març de 1521, Pere Lorenç, en nom dels Tretze, declara davant el 

governador de València que desconeix si els cristians han fet crucifixos i altres 

aparells per anar a predicar als mudèjars i convertir-los a la Santa Fe Cristiana. 

Els Tretze no van donar cap ordre en aquest sentit, però els assassinats i 

conversions forçoses de mudèjars, “batejats amb graneres i rams de murta, 

prenent aigua de la séquia”, es van anar produint. 

Tampoc podem oblidar les enveges. Moltes aljames s’haurien enriquit des de 

mitjans del segle XIV i molts assalts que patien responien a la cobdícia i voler 

robar-los la roba. Els mudèjars al Regne de València van donar suport als seus 

senyors i van ser forces de xoc de llurs campanyes contra els agermanats, 

d’ací que esdevingueren el principal blanc dels llauradors valencians. Els 

esclaus de Mallorca, que suposaven el 10% de la població, van ser afranquits 

pels seus senyors per atraure’ls a la causa agermanada. Molts van fugir de 

l’illa, d’altres els van fer servir de força de xoc.  

Finalment no podem oblidar que l’Encobert es va presentar, parlant en 

castellà, com un profeta enviat per l’Esperit Sant a través dels profetes Elies i 

Enoc per implantar la justícia i exalçar la fe de Crist. Va ser acollit pels 

agermanats com un messies cobert per l’Esperit Sant i salvar el món dels 

pecats. 
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La ruptura entre la Germania i la Corona 

L'octubre de 1519, Carlos I va decidir enviar a València dos representants 

seus, Pere Màrtir d'Anglería i Jerónimo de Cabanilles (germà del governador), 

per negociar la convocatòria de Corts. Però ja era massa tard, perquè la revolta 

havia començat. El novembre de 1519, es va formar l'anomenada Junta dels 

Tretze11, un organisme que agrupava totes les confraries. Durant tot l’any 1520 

i principis de 1521 va disposar diverses reformes que van abastar els àmbits de 

la vida de València que estaven més mancats de direcció. 

Malgrat que es parla del malestar pel comportament del nou rei per no 

convocar corts ni jurar els furs del regne, no podem oblidar que els agermanats 

acceptaren, en part per conveniència que Adrià d’Utrecht ho fera per delegació 

del monarca el desembre de 1519. Això no obstant, les negociacions del 

cardenal Adrià d’Utrecht (futur papa Adrià VI), enviat per Carles I, no anaven 

pel bon camí. Els Tretze ja enviaven cartes a altres localitats del regne per 

sumar-se al moviment des del febrer de 1520. El dia 20 de febrer 8.000 

agermanats 

armats fan una 

demostració de 

força a València. 

La reacció de la 

noblesa va ser 

aliar-se amb el 

virrei. 

 

Els agermanats 

rebuts pel cardenal 

Adrià d’Utrecht (1872), 

de Josep Benlliure i Gil 

 
                                                           

11 La Junta dels Tretze a València estaria formada per quatre representants fixes representant els gremis 
de paraires, velluters, teixidors i llauradors i els altres nou es repartirien a sorts la resta de gremis que 
sumaven quaranta-set, la gran majoria dins dels sector tèxtils o derivats. 
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El febrer de 1520 els Tretze publicitaren el seu programa reformista pel 

Regne i el 20 de març Morvedre, amb Francesc Jordà al capdavant, s'havia 

agermanat. Poc més tard ho farien Alzira i Xàtiva de la mà del dirigent Pere 

Viles. Les viles d’on eren originaris els Tretze es van sumar també: va ser el 

cas de Nicolau Romero a Alpont, Joan Lledó en Alpont i Xelva, Miquel Estellés i 

el mestre Francesc Guadalupe a Ontinyent, Berenguer Sabater a Alcoi, Pere 

Balaguer i Miquel Carrascull a Morella, i per descomptat la vila de Castelló de la 

Plana, d'on era 

natal Guillem 

Sorolla. Hi haurà 

ambaixades des 

de Cartagena i 

Múrcia12. Es va 

estendre per viles 

i ciutats reals: 

Oriola, Ontinyent, 

Biar, Alcoi, 

Bocairent, 

Borriana o Vila-

real; Elx, Alcúdia, 

Onda, Carlet, 

Sueca, Silla, la 

baronia de Rugat 

o Albaida. 

 

Les viles Reials amb 

representació a Corts 

 

                                                           
12Óscar Perea Rodríguez afirma que el moviment agermanat va calar a Múrcia, però ho hem de posar en 

quarentena tal i com veurem després per al cas de Múrcia. 
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El rei, tement que la situació esdevingués una rebel·lió com la de les 

comunitats que havia esclatat a Castella, decideix nomenar el 4 d’abril de 1520 

al comte de Mélito, Diego Hurtado de 

Mendoza13, virrei i capità general del 

regne14. Xàtiva i Ontinyent es van 

agermanar el 9 i el 15 d’abril de 1520. El 18 

de maig de 1520, el virrei va tindre una 

rebuda a València de rebuig. Els 

valencians feia 15 anys que no tenien virrei 

i no estaven contents amb la decisió, i 

menys encara tractant-se d’un estranger. 

El 26 de maig de 1520 es reuneix el consell 

general per escollir els nous membres 

davant la resistència dels Tretze que fan exhibicions armades dels agermanats 

i imposicions del virrei. Joan Llorenç, líder dels agermanats havia mort i ara el 

líder era Guillem Castellví, àlies Guillem Sorolla15. 

El virrei tenia un difícil paper. El rei, en ordres secretes, volia imposar la pau i 

donar justícia als valencians pels maltractaments fets pels poderosos i l’oblit de 

la justícia i els seus ministres, però havia d’evitar trencar amb els cavallers. 

Tanmateix ordenava abastir València amb blat castellà. Per ajudar-lo envia a 

Ximén Pérez Figuerola, del Consell d’Aragó i natural de València16.  

El dia 2 de juny de 1520, el lloctinent Hurtado de Mendoza ordena dissoldre 

la Germania de Morvedre i dicta dues sentències de mort contra agermanats a 
                                                           

13 Diego Hurtado de Mendoza (Manzanares el Real, 1468?- Toledo, 1536), segon fill del cardenal 
Mendoza i Mencía de Lemos, futur comte de Melito, va nàixer en el Castell de Manzanares, on va ser criat 
i educat. Va lluitar en la guerra de Granada i després es va distingir en les guerres d'Itàlia, a les ordres 
del Gran Capità i destacant en la presa de Melito (Nàpols), per la qual cosa fou nomenat comte de Melito 
en 1506. 

14 L’abril de 1520, mantenint les governacions, que van perdre gran part de la seua importància política, es 

va establir el virregnat de València amb el nomenament de Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, que fou 
el detonant de la Revolta de les Germanies. 

15 Fill d’un porquer de Sant Mateu del Maestrat, s’establí a València per a treballar amb el seu oncle Sorolla 

(d’això el sobrenom), teixidor de llana. Quan el destí se’l torçà, acabà pres, executat i esquarterat. El seu 
cap fou penjat en un dels cantons de la Casa de la Ciutat. 

16 Aquesta ordre secreta està datada el 3 de maig de 1520. 
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València, un d’ells, Antón Pavia, és alliberat per gent armada el dia 4. El dia 5 

anaren a casa del lloctinent amb crits de “Visca el rei i mori el mal consell”, 

mentre s’escampava la notícia falsa que el lloctinent havia donat mort a Guillem 

Sorolla. La casa del lloctinent o el palau de Mascó de Bas, conseller reial són 

atacades. A la casa del virrei es refugiaren alguns cavallers que defensaren la 

casa mentre el virrei i la seua ena, Ana de la Serda feien escàpols pels 

teulats17. El bisbe de Sogorb, Gilabert Martí, va aconseguir apaivagar els ànims 

convencent a Sorolla de mostrar-se en públic. 

La gent del virrei i la seua família es veuran obligats a fugir disfressats de 

València el dia 6 de juny de 1520 ajudat per la poderosa família dels Roís de 

Corella i acompanyat per alguns cavallers. Primer pernoctà al Verger, on hi 

havia el palau dels ducs de Medinaceli. El virrei va pernoctar a casa del senyor 

Baltasar Vives, senyor del Verger, per la qual cosa se suposa que existia una 

casa amb unes mínimes defenses. Després s’instal·la a Cocentaina.  

Mentrestant els Tretze s’esforçaven per no ser acusats d’estar darrere dels 

aldarulls davant els jurats de València, l’alta noblesa valenciana18 del rei i del 

mateix lloctinent, refugiat ja a Cocentaina. Els nobles van fer contestacions 

contingudes però clarament enant suport al virrei. Només el mestre de Montesa 

va anar fins a València per intentar posar sota la justícia als autors de l’atac a la 

casa del virrei, però sense èxit. 

El dia 16 de juny el virrei entrà a Xàtiva on havia estat convidat pels seus 

dirigents dies abans. Va tindre una molt bona rebuda. Molts nobles que es 

consideraven en perill a València es van adreçar a Xàtiva cercant la protecció 

del virrei. Segons uns historiadors, el trasllat a Xàtiva es va deure als consells 

del comte de Cocentaina Roderic Roís de Corella, altres en canvi afirmen que 

Roderic era contrari i havia aconsellat al virrei traslladar-se a Dénia. Des de 

Xàtiva el virrei escriu al governador de la Plana (Castelló), Rampston de 

                                                           
17 Segons Marco Antonio Palau després de deixar a resguard la família tornà a la casa. Podria ser una 

manera de dignificar la seua imatge. 

18 Mestre de Montesa, duc de Gandia, comte d’Oliva, en Pero Maça i en Alonso de Carena. 
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Viciana, per tal que desfaça les Germanies al seu territori, Castelló, Vila-real i 

Peníscola.  

Es va realitzar una desfilada de gran nombre d’agermanats davant la casa 

del virrei i aquest va ordenar que no es tornessen a fer, la qual cosa va causar 

malestar entre els xativins. El virrei decideix refugiar-se al castell de la ciutat on 

es va fortificar. Els de Xàtiva l’acusaren de voler destruir la ciutat des del castell 

i demanaren ajuda a València. Aquella mateixa nit els de Xàtiva tocaren a 

sometent contra el virrei. Dins de la població hi havia gran nombre de nobles. 

Va haver algun assalt a cases dels mascarats. 

  

Castell de Xàtiva 

El virrei constatà que no podria rebre reforços, ja que tota la comarca i més 

enllà estava agermanada. Vives informà el virrei que Dénia li era lleial i que, 

amb pocs treballs, podia convertir-se en plaça forta. El virrei va fugir del castell 

per una petita porteta i enfilà la serra d’Albaida. Va fer nit a Lluxent i l’endemà 

va continuar fins a Dénia on entrà a finals de juny de 1520, potser el dia 16, 

amb la seua Cort, els tribunals i la Reial Audiència. Els cavallers, assabentats 

de la fugida del virrei, van abandonar Xàtiva i es dirigiren a València. Els de 

Xàtiva van intentar fer que el virrei tornés en mig de disculpes i submissions, 

però Mendoza els va dir que no podia acceptar. A Xàtiva es van produir 

maltractaments i alguna mort entre els no agermanats en represàlia.  
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El governador del castell de Dénia era l’antiagermanat Antoni Palau, però la 

població tenia una tendència incerta. El 13 d’agost de 1520 el rei Carles I 

agraïa a la població de Dénia la seua fidelitat per carta. Però de fet, els 

reialistes vivien refugiats dins del castell. Dénia era la capital del marquesat del 

seu nom19, essent marquès en Bernardo de Sandoval, majordom del rei en 

Ferran II i del consell de l’Emperador i governador de la casa de la Reina dona 

Juana. Gran d’Espanya des de 1520. 

 

Castell de Dénia 

L’eixida del virrei de València marcà el trencament entre la Corona i la 

Germania. Malgrat tot, el 28 de juny de 1520, el rei ordenava al lloctinent tractar 

d’entendre’s amb els Tretze avisant que les tropes alemanyes no podrien partir 

fins al juliol. El mes de juliol, el mestre de l’Orde de Montesa presentava als 

Tretze la proposta de pau: retorn del lloctinent al qual tothom havia de retre 

obediència, el desarmament dels gremis, la renúncia a la Germania i la 

dissolució de la Junta, la indemnització als cavallers pels mals ocasionats 

durant els avalots i la convocatòria de noves eleccions de jurats. No va tindre 

èxit. 

                                                           
19 El  Marquesat  de  Dénia  comprenia,  aproximadament,  el  territori  de  la comarca  de  La  Marina  Alta  

(subcomarca  de  l’ampla  Marina).  Aquest  és  un  espai ubicat  en  l’extrem  nord-est  de  la  província  
d’Alacant,  territori  de  transició  entre la  part  central  del  País  Valencià  i  les  seues  zones  
meridionals 1 .  La  superfície  del marquesat  abraçaria  aproximadament  uns  660  km2,  incloent  al  
seu  interior diversos  nuclis:  començant  per  el  seu  cap,  Dénia,  li  segueixen  Xàbia,  Benissa, Gata,  
Pedreguer,  Oliva,  Pego,  Tormos,  Benidoleig,  Llosa,  Alcalalí,  Xaló,  Teulada, Benitatxell,  Abiar,  
Benisadeví,  Viñals,  Matoses,  Sagra,  Ràfol,  Benimelich,  Sanet, Negrals,  Benicadim,  Benihómer,  
Beniarbeig,  Pàmis,  Ondara,  Verger,  Mirarosa, Setla,  Miraflor,  Albardanera,  Beniarmut,  Alcúdia,  i  
Benialà,  principalment. 
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L’expansió de la Germania 

La Germania s’inicia a València i des d’ací es transmet a tot el territori per 

viles i ciutats reials20. La historiografia s’ha centrat en el Cap i Casal, per ser la 

capital i ciutat més important no sols del Regne, sinó de tota la Corona d’Aragó, 

evidenciant una incontrovertible macrocefàlia respecte al regne. Només en els 

últims anys s’ha estudiat el vessant rural i antifeudal de la Germania revisant 

que va suposar a la Plana, al nord, o al triangle Elx-Alacant-Oriola.  

Segons Gaspar Escolano, els valencians d’Alzira i Xàtiva i la resta del regne 

de més enllà del Xúquer fins a Oriola, on els ànims estaven més exaltats, és on 

més va arrelar el moviment. L’organització arrelà el maig de 1520 en les 

poblacions més pròximes a València: Massamagrell, el Grau, el Puig, Mislata i 

Sollana i a les grans ciutats reials, així com les capitals de governació, com 

Xàtiva i Oriola. El mes de juny s’estén per tota la ribera esquerra del Xúquer.  

A la Governació de Castelló, el governador Rampson de Viciana aconseguí 

que Borriana restés fidel als reialistes, no així les altres viles reials: Castelló, 

Vila-real i Peníscola. Castelló s’agermanava el 20 de juliol de 1520 després de 

rebre uns missatgers dels Tretze de València. A Morella els missatgers van ser 

perseguits pel justícia. A les terres de l’Orde de Montesa s’agermanaren 

nombrosos pobles com Cabanes, Onda, Sant Mateu del Maestrat, Benicarló o 

Cervera del Maestrat, però foren ràpidament desactivats. 

El 9 de maig de 1520 vint nobles valencians, entre ells Ramón Lladró, senyor 

de Castalla, escriuen al rei advertint del perill de la Germania i de com els 

                                                           
20 “El Reyno de Valencia tiene tres braços: el uno, de los prelados y ecclesiasticos, en el qual braço 

concurren el Arçobispo de Valencia: el Maestre de Montesa: el Obispo de Sogorbe, Cavildo de la Yglesia 
de Valencia: Abbad de Valdigna: Prior de Val d Crhisto: Abbad de Poblet; Comendador de la Merced: 
Obispo de Tortosa: Abad de benifaça: Comendador de Torrent por la orden de sanct Joan: Comendador 
de Museros; por la orden d Sanctiago: Prior de Calatrava de Valencia: y Abbad de sant Bernardo. El 
segundo braço es de los grandes señores, Varones, Nobles, Cavalleros y Generosos, y este se nombra el 
estrenuo braço militar , del qual en la segunda parte desta Chronica havemos tratado extensamente. El 
tercer braço es: el Real, por ser el patrimono de rey, del qual en esta tercera parte luego trataremos: y en 
este braço son por el rey llamadas a cortes las ciudades de Valencia, Xativa, Orihuela y Alicante: y las 
villas de Morella, Algezira, Castello, Vilareal, Ontinyent, Alcoy, Buriana, Cullera, Lliria, Byar, Bocayrent, 
Alpont, Peniscola, Penaguila, Xerica, Sexona, Vilajoyosa, Capdet, Castell Fabbib y Ademus.” 
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homes que fins ara havia enviat no havien aconseguit res. Castalla s’havia 

agermanat ja durant el març de 1520. 

La germania s’estendrà durant tot l’any següent per tot el Regne, també a 

Mallorca, zones de Catalunya i, segons alguns autors, al camp de Múrcia, on 

es produeix un moviment paral·lel, però dins del moviment de les Comunitats 

castellanes. Comuners i agermanats no van arribar a unir forces tot i la 

proximitat geogràfica i la comuna obediència al mateix monarca, encara que els 

seus adversaris sí ho van fer. El rei ordenà al governador de Xàtiva restituir al 

comte el que li havien pres i els d’Albaida es mantingueren ferms. 

 

Mapa de la màxima extensió del conflicte agermanat 
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Mapa de la Germania21  

El juliol de 1520 el vescomte de Xelva, Pere Lladró de Pallars i Arinyó, 

executa al cap de la Germania xelvana a la forca, i el seu cap seria penjat 

                                                           
21 valencianahttps://www.enciclopedia.cat/materia/historia?page=1492 
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després a Toixa. Els agermanats van demanar ajuda als de València d’on isqué 

un exèrcit per sotmetre el vescomtat el dia 10 d’agost. Es va produir l’assalt i 

saqueig de les propietats senyorials a Xelva (Alpont, Tuejar i Xelva).  

L’atac al vescomtat de Xelva fou pres com una acció de guerra i l’estament 

militar es va reunir el dia 17 d’agost al monestir de la Valldigna per escollir una 

comissió i preparar-se per a la guerra. 

Monestir de Santa Maria de la 

Valldigna. La Safor. 

Des de Dénia el virrei 

Mendoza va convocar el 

20 d’agost de 1521 host i 

cavalcada reial contra 

València, però li va 

mancar suport, 

especialment per la 

política ambigua de la 

Corona que mantenia negociacions amb els agermanats per cercar una eixida 

pacífica, mitjançant el seu secretari, l’aragonès González de Villasimpliz. 

Negociacions que fracassarien. La violència dels agermanats més radicals i els 

assalts al vescomtat de Xelva, el saqueig de palaus nobiliaris, la crema de títols 

de propietat i alguns assassinats serveixen a Mendoza per a presentar els 

agermanats com a radicals fora de la llei que abolien els impostos del rei. Els 

Tretze enviaven ambaixades per posar pau al regne i s’entrevistaren amb el 

virrei a Dénia per posar remei a la situació. Finalment el rei prohibia als gremis i 

oficis disposar d’armes i utilitzar-les.  

Se sumaven a la Germania les viles de Cabanes Onda i Benicarló. El gener 

de 1521 Castelló de Rugat i Albaida. I al febrer a Mallorca esclata la Germania. 

Al març se suma la vila reial de Penàguila. A Gandia els agermanats van fugir 

cap a Cullera davant per por de les represàlies del Duc de Gandia que els va 

prendre els seus béns. 
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La Governació d’Oriola 

Des de la incorporació del sud al Regne de València en 1308, es va 

constituir com a Governació d’Oriola (Governació d’enllà Sexona o ultra 

Sexona), amb capital en aqueixa ciutat. El Governador (o portantveus), que 

només podia ser valencià22, responia sols davant del Virrei. Els governadors 

rebien l’ajuda del lloctinent i dels batles, que administraven les finances i 

possessions de la Corona i que també tenien la seu a Oriola. A Alacant hi havia 

un subrogat, un delegat especial que depenia directament del governador. A 

partir del segle XVI, amb el creixement econòmic d’Alacant gràcies a l’activitat 

portuària, començaran els plets amb Oriola al pretendre els alacantins 

equiparar-se institucionalment a Oriola. 

 

Senyorius de la Governació d’Oriola (hi ha alguna zona que no ho era el 1520 del territori representat). 

Mapa de Manuel Ardit Lucas 

                                                           
22 Hem de recordar que la Corona d’Aragó era en realitat una confederació de regnes: Aragó, València i 

Catalunya (amb Mallorca). La resta de territoris italians eren possessions de la Corona o regnes totalment 
independents dels afers peninsulars. Els catalans o aragonesos eren considerats estrangers a Castella, 
però també al Regne de València, i també a l’inrevés. Cada regne veia amb mals ulls la imposició de 
funcionaris que no fora un dels seus. Amb el Casal de Barcelona i el Trastàmara, els regnes parlaven 
directament amb el rei. Amb els Àustries, per l’extensió i quantitat dels seues regnes dins l’Imperi, es crea, 
entre altres, el Consell d’Aragó, per a tots els afers relacionats amb eixos regnes. 
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Per sota d’ells hi havia els batles locals a ciutats i viles. A les ciutats i viles 

trobem els jurats, els mestre racional, el síndic, els juristes i els advocats de la 

ciutat. El racional, designat pel rei, era qui controlava les finances. En la majoria 

de municipis valencians els càrrecs s’escollien per insaculació (sac i sort)23 des 

dels temps d’Alfons el Magnànim al segle XIV. 

Oriola i Alacant són dues grans zones de reialenc separades per terres 

senyorials d’Elda, Novelda, Monòver i Elx. Oriola seria la primera en 

agermanar-se i el 31 de març de 1520 ho faria Callosa del Segura, dins del 

terme d’Oriola. 

 

                                                           
23 Dins d’un sac es posaven els noms dels elegibles i es feia l’extracció per atzar. Els elegibles pertanyien, 

en la seua majoria, a les famílies fidels al govern per tal d’assegurar-se el control local. 
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Oriola 

Oriola era la capital de la Governació del seu nom que incloïa les actuals 

comarques del Sud aproximadament. Era una ciutat fortificada, amb un 

poderós castell, repleta d’edificis religiosos, incloent-hi l’església de Sant 

Salvador amb el discutit títol de catedral. Assentada sobre una rica horta 

banyada per les aigües del Segura que poc més enllà entraven des del Regne 

de Múrcia, corona de Castella. El camp d’Oriola comprèn Callosa, Almoradí, 

Guardamar, Catral, Benijòfar, Coix, Redovà, la Daia... amb uns 6.000 habitants, 

dels quals uns 4.000 vivien a Oriola. Una quarta part de la població són 

artesans o tenen oficis liberals. Els llauradors tenen cert poder. Són aquests els 

instigadors de la Germania. Ací es reprodueix el problema de tot el Regne, els 

cavallers suposen el 3% de la població, però ocupen vora el 40% dels càrrecs, 

els prohoms de la ciutat un 35%, i l’altre  25% és per a la resta de la població.  

 

Oriola en 1760 segons un gravat d'Alagarda 

Les tensions entre ramaders i agricultors eren molt importants. Els grans 

propietaris de ramats són els nobles enfrontats amb els mitjans i petits 

camperols. Els llauradors enunciaven als nobles per convertir les terres de 

secà. I com que els ramaders eren representats per la noblesa les queixes no 

eren ateses. Hi havia fortes tensions que es donaven entre el consell i els 



31 

 

arrendataris d’herbatges, en especial Juan Maça de Liçana i Luis Maça. 

Enfrontant-se a ells destacarà Pere Palomares. Això de retruc causava 

problemes de desproveïment. Els intents per frenar les emigracions cap a fora 

d’Oriola mostren la pressió a la qual estava sotmesa la població. Els problemes 

per poder reformar els castells de Callosa i Guardamar... tot això anava 

augmentant les tensions quan va arribar el moment d’agermanar-se. 

La única cosa diferent ací va ser el litigi per la seu episcopal que servirà 

d’aglutinador per a una gran part de la població i era font de conflictes amb els 

veïns murcians, que s’oposaven a la segregació de les terres del sud del 

Regne de València del bisbat de Cartagena amb la creació, momentàniament 

del bisbat d’Oriola24. Els oriolans es queixaven del maltractament que sofrien 

per part del Sant Ofici, el tribunal del qual es troba a Múrcia. Els d’Oriola 

demanen que la jurisdicció passe a l’arquebisbat de València i evitar conflictes 

per causa de la llengua25 i que la seu del Tribunal s’assentés a Oriola. 

La frontera amb Múrcia no era impermeable i veiem com murcians tenien 

propietats en terres oriolanes així com oriolans les tenien a terres de 

murcianes. Sovint, en temps d’enfrontaments, aquestes propietats són 

requisades per uns o altres per castigar a l’adversari. El punt més àlgid de 

l’enfrontament entre murcians i oriolans ve la consagració del bisbat d’Oriola. El 

capítol de Cartagena i el consell de Múrcia demanen al marqués de los Vélez, 

capità General del Regne de Múrcia, atacar a Oriola i aquest ho fa el 25 de 

desembre de 1518, però va ser rebutjat, generant un ànim de revenja en el 

marquès de los Vélez. Oriola comptabilitzà en 50.000 ducats els danys. Per 

això no és d’estranyar que, davant l’amenaça d’un nou atac murcià, la ciutat 

d’Oriola, ja sota control de la Germania, volgués comprar armes i millorar les 

defenses i fortificacions. 
                                                           

24 Es va aconseguir gràcies a la pressió de Ferran II, contra els interessos de Castella que intentava 

dissuadir-lo. Ferran era rei d’Aragó i regent de Castella. Oriola i el rei volien que el sud del regne de 
València pertanyés a un bisbat valencià i no d’un d’estranger, Cartagena. El papa Julio II li va atorgar la 
seu episcopal a Oriola. Les protestes van ser moltes, fins i tot baralles armades, distracció d’aigües del riu 
per tal que no arribaren als valencians o obrint comportes per provocar inundacions, i razzies per terres 
oriolanes. Amb l’arribada de Carles I i l’obra del papa Leon X la va tornar a perdre el 1518. Eixe mateix 
any el Marqués de los Vélez, el mateix del saco, va atacar amb gran força la ciutat sense èxit.  

25 I és que al cinc-cents, la llengua primera dels oriolans era el valencià. 
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La Germania arribarà de la mà de Pere Palomares i Pere Pérez de Terol, 

ajudats per un dels Tretze de València, Pere Villes, el qual viatjà en novembre 

de 1519 fins a Oriola després de passar per Elx i Crevillent. Com en el cas de 

València, Oriola també demana a Carles I poder dur armes, però no tant contra 

els barbarescos, sinó per a defensar-se “dels de Múrcia per causa de l’església 

Catedral”. També protestaran el nomenament de càrrecs per part de la Corona 

sense consens dels d’Oriola. A més, hi ha un sentiment de frustració per les 

esperances posades en les ajornades corts que havien de celebrar-se el 3 

d’octubre de 1519. A més la ciutat havia incrementat les despeses en 

l’arranjament de camins, de posades i en fer front a la pesta que assolava el 

regne.  

Després de l’ostentació de força agermanada de València del dia 19 de 

febrer de 1520 a Oriola es produeixen moviments de la Germania. Jaume 

Parres i Pere Ferrandez, síndics i procuradors de Callosa, es presenten davant 

el cavaller lloctinent de Governador Diego Soler per explicar el succeït a 

València i com ha estat imitat per Xàtiva i altres viles reials i juntament amb 

Pere Pérez i Pere Palomares demanen que Oriola faça el mateix. Soler donà 

llargues, però s’apressarà a informar a Pere Maça.  

La quietud de les autoritats contrastarà amb el poble que prendrà partit. La 

divisió veïnal començà i entre l’11 de març i el 31 de març es produeixen els 

fets que podríem considerar com a revolta oriolana, moment en què es 

considera constituïda la Germania. Es copia el model de València. Una vegada 

organitzats tornen a presentar-se a les autoritats per esquadres armades, amb 

els seus capitans i banderes. Un mes més tard la Corona autoritza a armar-se 

als agermanats.  

El 26 de maig de 1520, el dia de Pentecosta, al mateix moment que a 

València, Oriola celebra les seues eleccions amb problemes. Els consellers han 

de fugir de la sala i els agermanats tiraren a terra les taules i furtaren els sacs. 

En el govern de la ciutat coexisteixen el poder legal dels justícies i jurats de 

la ciutat amb el nou poder dels agermanats que nomena càrrecs militars sense 

comptar amb el consell. El dia 30 de juny els Tretze exigeixen al Consell obrir 
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els càrrecs més importants al poble menut. El batle Miquel de Santàngel es va 

obrir a les reivindicacions dels agermanats, la qual cosa, més alguna altra 

actuació, el van valdre l’acusació de ser pròxim a la germania. No obstant la 

radicalització de posicions dels agermanats durant el mes de juny farà que 

Santàngel es despenge de la revolta. Santàngel quedarà aïllat tant pels 

agermanats com dels mascarats 

Tanmateix, els diputats i el capítol de la Seu i els jurats per enviar cartes a 

Múrcia per concertar la pau en un moment en què a Múrcia s’estén el moviment 

de les Comunitats. En la reunió no hi ha representants del poder reial. Els 

Tretze d’Oriola es queixaven de poc interès que les autoritats reials tenien en 

preparar-se davant una possible invasió dels murcians, però no hem d’oblidar 

que l’acord amb els de Múrcia s’intentava dur a terme entre el Tretze d’Oriola i 

els Tretze de Múrcia, la qual cosa la Corona no estaria disposada a acceptar. 

Una colobrina 

El mes d’agost els 

agermanats sol·liciten 

aprovisionar-se 

d’aliments i d’armes, 

demanant una colobrina 

i armes als agermanats de València; També demanen reparar els castells 

d’Oriola, Guardamar i Callosa, “cristianitzar els moros” i que no es pague a 

Juan Maça per no haver-hi fet res durant el plet pel bisbat. Eixe mes es 

procedeix ‘l’adehenament’ de la població, 1.143 homes, amb Pere Palomares 

com a capità i amb un paper important de Pere Terol, Miguel Rausell, Antón 

Sánchez i Diego de Tejada. La gran majoria de manera voluntària, però no per 

gremis, sinó per confraries, per això s’anomena “sagramental”, sense distinció 

de classes social. El Justícia criminal, en Juan Roiz, i cinc jurats van intentar 

obligar a Palomares a exceptuar determinats llinatges en l’’adehenament’ per 

considerar que estaven en contra de la germania.  

Ara la ciutat queda dividida en dos grups desiguals. En aquesta situació 

molts no agermanats, entre 30 i 40 famílies, fugen cap als llocs on la noblesa 
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ha controlat la revolta, en especial cap a Albatera. Es trenca finalment i de 

manera total amb la legalitat i les autoritats reials tot i que no les destitueixen. 

Aquestes accepten el que fan els agermanats, obligades més aïna, però al 

mateix temps es preparen per a enfrontar-se amb ells arribat el moment. El 

castell és reforçat per indicació dels agermanats, però al capdavant situen 

homes de Pero Maça lleials al rei, es comuniquen amb les autoritats reials i fins 

i tot amb el governador de Múrcia, Pedro Fajardo. 

 

El mes d’agost es van produir assalts a cases dels reialistes a Oriola i Diego 

Soler. Davant els requeriments del Governador del Regne de València i el seu 

lloctinent de desfer els ‘adehenaments’ i tornar tot el robat, afirmen que es 

tracta d’execucions, no de robatoris, per no haver respectat la crida i que la 

justícia li corresponia al governador, en Pero Maça de Lizana, absent de la 

ciutat. A partir d’ací els agermanats es radicalitzen encara més. L’11 de 

novembre de 1520 el Rei revocava la germania i el permís de tindre armes. Els 

Tretze demanen ajuda a València.  

El gener de 1521, tant la Cort com València intentaven controlar les mesures 

revolucionàries que comportaven una alteració de l’statu quo i causaven 

desordres en la població cada volta majors. El virrei els ordenava deixar les 

armes i Pere Palomares contestava dient que necessitaven les armes per a 

castigar als moros i turcs que cada dia venen a córrer la costa, i que les havien 
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comprat ells per a la defensa de la terra que en aquesta ciutat estem per a 

defensar Elx i la terra d’Oriola fins a perdre les vides primer, abans que tornar 

al captiveri passat. No eren les paraules les que espantaven la Cort i a 

València, sinó els fets que s’estaven posant en pràctica contra els cavallers i 

els seus drets i les propostes de batejar els mudèjars del regne i treure’ls les 

armes com (Palomares) havia fet a la Governació d’Oriola. Vol dir això que els 

agermanats havien ja convertit els musulmans? 
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Alacant 

Alacant es trobava afectada per disputes oligàrquiques i l’endeutament induït 

per la monarquia, amb l’exclusió dels menestrals del govern de la ciutat, essent 

els que pagaven el gruix dels impostos. Una situació comuna a totes les ciutats 

i viles del regne de València.  

Alacant al segle XVI26 

El 22 de juny de 1520, els jurats 

d’Alacant encara juraven fidelitat al virrei 

Diego Hurtado de Mendoza, en una 

situació prou complicada. No obstant 

això, en agermanar-se Oriola, Alacant 

també es va sumar al moviment 

agermanat. Alacant es va organitzar en 

grups militars de deu, les ‘dehenes’27, 

sense consentiment de les autoritats 

municipals i imposarien una Junta de 

Tretze a la ciutat, intentant forçar a 

determinats cavallers a sumar-se al 

moviment. La junta municipal no va ser abolida de ‘iure’, però no governava 

tampoc. Mentrestant el castell va restar en mans de Gaspar Tàrrega, fidel al 

governador d’Oriola, Pero Maça. 

Com a altres llocs, els agermanats estaven dividits entre els radicals i els 

moderats i l’entorn de Carles I ho aprofitava per a crear rivalitats i negociar. Tot 

i que hi ha cronistes com Bendicho i Viravens que afirmen que la ciutat era fidel 

al monarca, Viciana, Bellot, Escolano i Cascales diuen que això no es pot 

provar.  

                                                           
26 Gravat que representa la ciutat d'Alacant en la "Crònica" de Martín de Viciana, escrita en el segle XVI i 

publicada a la ciutat de València. 

27 adeenament obligació reial tradicional medieval on els municipis estaven obligats a prendre les armes en 

casos de perill imminent. Les ciutats marítimes eren les que estaven exposades a més perill; també per la 
pesta, que provocava la fugida de la noblesa, que es refugiava als seus palaus terra endins.  
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El 22 de febrer de 1521 arriba a Alacant el secretari aragonès Juan Gómez 

de Villasimpliz en companyia del moderat Soriano per negociar amb la ciutat, 

passant també per l’agermanada Xixona. Les tendències moderades 

s’imposaven. Quan Elx s’aixeca contra el seu senyor, Bernardino de Càrdenas, 

Alacant va ajudar al secretari a detenir al síndic elxà.  

El 30 de març Carles I instava a la ciutat a separar-se de la germania. Els 

radicals es van imposar i el 30 d’abril demanaven auxili militar a València. A 

l’Horta d’Alacant les forces lleials d’Andrés Porta vigilaven els agermanats, 

mentre els homes de Pere Maça es feien forts als castells d’Oriola i Alacant, i a 

Múrcia Pedro Fajardo, marquès dels Vélez, deixava de banda les seues 

vel·leïtats comuneres per donar el seu suport als senyors valencians. 

 



38 

 

Elx 

El 1470 Elx va ser cedida en dot matrimonial a la reina Isabel de Castella pel 

seu matrimoni amb Ferran II (el 19 d’octubre de 1469). Aquesta la va donar el 

1417 al seu majordom, el noble castellà Gutierre de Cárdenas. Els elxans van 

protestar, fins i tot amb armes, davant la dependència d’un senyor castellà, 

però res no aconseguiren. Els nobles i terratinents vivien de les seues terres, 

treballades pels camperols. La família Cárdenas, en canvi, no posseïen moltes 

terres i el seu poder els veïns de l’esfera jurisdiccional i el cobrament 

d’impostos i drets en diners o espècies. El 1497 els Cárdenas compraren els 

senyorius de Cocentaina i d’Asp. La família Cárdenas no ostentava tot el poder, 

sinó que el Consell d’Elx també tenia certes competències. A més, el senyor és 

una figura absent que governava Elx mitjançant delegats dels quals es 

queixaven contínuament els regidors municipals. 

Elx28 

La ciutat comptava 

amb una burgesia que 

defensava una economia 

més manufacturera i 

gremial molt afí al model 

de la Corona d’Aragó, 

amb furs propis.  

El març de 1520 Elx 

es va unir a la Germania. En la decisió va influir la presència de Pere Villes, 

enviat pels Tretze de València per sumar les ciutats i viles del sud a la 

Germania, com farà a Crevillent i Oriola. Era un moviment contra la noblesa, i 

en aquest cas, a més, volien tornar a la jurisdicció reial, “per la Corona d’Aragó” 

cridaven. Van nomenar Baltasar Quirant capità de la Germania. Els d’Elx i 

Crevillent consideraven que amb la mort d’Isabel de Castella s’acabaven els 

drets de la concessió feta a Cárdenas. També hi havia la queixa entre els 
                                                           
28 Autor Charles Alberty https://www.elchecibernetico.com/recomendaciones/exposicion-fotografica-de-

elche-en-1931 
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camperols cristians per la competència deslleial que suposaven els mudèjars 

del senyoriu d’Elx. Malgrat que existia una important comunitat andalusina que 

residia a l’aljama del Raval, no consta que els agermanats elxans cometessen 

abusos contra ells com va passar a la Safor o a la Marina. 

L’espurna va ser la publicació per part del procurador Gómez de Villafuerte 

d’un ban de Diego de Cárdenas, Governador de Granada i senyor d’Elx, on 

s’exigia el desarmament dels agermanats. Aquests van respondre aixecant-se 

en armes al crit de “visca el rei” i “muiga el Cárdenes”. Volien que Gómez de 

Villafuerte només obeís al rei. El procurador, Gómez de Villafuerte, es va tancar 

a l’alcàsser i només es va rendir quan arribaren reforços agermanats des 

d’Oriola amb un canó. 

Van destituir el justícia, Pere Bonmatí i els jurats Joan d’Alvado, Joan Castell 

i Joan Pastor per negar-se a sumar-se a la Germania. Mentrestant, Joan 

Quirant, germà de Baltasar, va viatjar fins a Flandes per negociar obtenir el 

reconeixement reial per tal que la vila tornés al patrimoni reial. Però no va 

tornar. Quan arribà, Carles I ja havia donat marxa enrere en el reconeixement 

de les germanies i demanava la seua dissolució. Quan el virrei Mendoza va 

ordenar el 25 d’agost de 1521 als nobles armar-se per anar contra València, va 

ser assassinat Andreu Duran, l’adjunt a la governació d’Elx. 

Malgrat la derrota agermanada, la vila d’Elx va continuar litigant als tribunals 

per a tornar a la jurisdicció reial. El 1697 la justícia donà la raó al senyor, tot i 

que el seu poder sempre va ser qüestionat pels seus vassalls. 
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La Governació de Xàtiva o dellà Xúquer29 

La Governació de Xàtiva podria semblar en un principi un escenari secundari 

si prenem com a referència València, però hem de pensar que Xàtiva és la 

segona ciutat del regne. El pes de l’agricultura és aquí molt gran, al contrari del 

que passa amb el Cap-i-Casal, amb una gran influència a les zones rurals del 

comtat d’Albaida i les baronies de la Pobla del Duc, Murla i Agres, o de les viles 

de reialenc d’Ontinyent, Biar, Cabdet i Bocairent, sense oblidar Alzira (l’Algezira 

dels documents de l’època). També hem de tindre en compte que serà aquesta 

zona on el moviment agermanat resistirà durant més temps. Xàtiva disposava 

d’un sistema insaculatori d’elecció dels jurats, entre els quals dos eren 

menestrals, per la qual cosa podem considerar aperturista, això la diferencia 

d’altres ciutats i viles del Regne. 

 

                                                           
29 La Governació de València estava dividida en tres territoris que corresponien a les governacions de l'antic 

Regne abans de la dita incorporació: la Governació de Xàtiva o dellà Xúquer, per a la zona compresa 
entre Xixona i el Xúquer, la Governació de Castelló o dellà Uixó, per al territori al nord de l'Uixó, i el 
governador de València tenia jurisdicció entre el Xúquer i l'Uixó, a més de la supervisió dels seus 
lloctinents a Xàtiva i Castelló. Cal remarcar però que durant alguns períodes la Governació de Xàtiva fou 
independent de la de València i per tant aquesta supervisió no va existir. 
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Xàtiva acollirà al virrei quan fuig de València, però les mostres de 

radicalització el faran fugir cap a Dénia. Entre abril i maig de 1521 assistim a un 

gran nombre de renúncies entre els agermanats més moderats incapaços de 

contemporitzar amb els més radicals que aconseguiren el control de les 

Germanies. També per por a les represàlies. Fins i tot Bocairent acabarà eixint-

se de la Germania. 

 

Ontinyent  

Mentre Ontinyent, segons Terol i Reig la Germania va comptar en el suport 

del 87,19% de la població i un 10% es consideraven reialistes, els mascarats. 

Molts acusats de ser mascarats, van participar en un començament en la 

Germania. La Germania es va constituir el dia 3 de juny de 1520 i entre abril i 

maig de 1521, poc abans de l’inici del conflicte, es produirà la suma més gran 

d’agermanats. El desembre de 1521 encara podem trobar un 75,77% de la 

població agermanada. Això demostra que la participació de la població en la 

Germania va ser massiva. Entre els mascarats predominen els notaris i els 

mercaders. Molt pocs són llauradors. Podem entreveure les tensions derivades 

del creixement de la manufactura tèxtil de la llana. Crida l’atenció que quan es 

produeixen les desafeccions, un terç d’ells són paraires (bataners), que formen 

part de la capa social més acomodada, atemorida davant la radicalització de la 

Germania. 
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Senyorius de la Governació d’Oriola (hi ha alguna zona que no ho era el 1520 del territori representat). 

Mapa de Manuel Ardit Lucas 
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Alcoi 

La vila d’Alcoi presentava els mateixos problemes que la resta de ciutats i 

viles valencianes. Una puixant economia manufacturera des de començaments 

del segle XIV acompanyada d’un alt creixement demogràfic. Malgrat ser encara 

eminentment agrícola, la presència de comerciants forans (principalment 

biscaïns, occitans i castellans), obliga a aprovar unes ordenances per tal que 

els artesans locals pogueren controlar el mercat. Alcoi s’havia convertit en un 

punt de confluència de tres rutes esclavistes: una legal, controlada pel batle 

general i dos d’il·legals, des de Castella i des del port d’Alacant. Així Alcoi es va 

convertir en un dels mercats més actius juntament amb Oriola i Alacant. 

 

Les muralles d’Alcoi al segle XV-XVI30 

Alcoi tenia el 1518 467 focs. El 1523, 523 i el 1529 473. No poden dir que 

patís un descens de població a conseqüència de la guerra de les Germanies. 

Hem de recordar les successives epidèmies que patiren les terres del sud 

valencià. La necessitat de mà d’obra va dur a alguns senyors a sol·licitar al rei 

la instal·lació d’una aljama. El rei acceptà, però el projecte no reeixí. 

A finals del segle XV el govern local l’exercien el justícia (que administrava la 

jurisdicció civil i criminal en primera instància, podent apel·lar a la reial 

audiència. Hi havia també tres jurats i un consell restringit, compost per dotze 

membres (nou prohoms i els tres jurats vells que acabaven el seu mandat). Des 

                                                           
30 https://www.elturistatranquil.com/ca/alcoi-alicante-alacant/ 
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del 1503, Ferran II els va concedir el privilegi d’insaculació. El 1509 el sistema 

d’insaculació és suspès i serà una reclamació de la Germania.  

Com passava a les principals viles i ciutats del Regne, Alcoi es queixava de 

la intromissió dels oficials reials a l’hora de l’elecció dels càrrecs de la localitat. 

Aquest malestar creix quan els delegats reials comencen a intervindre en 

l’administració. L’absència de Carles I motivà que molts nobles intenten 

recuperar velles possessions incorporades al patrimoni reial. Un fenomen ben 

present a Catalunya i que al Regne de València té Elx i Crevillent com a 

màxims exemples de territoris que volen tornar a la jurisdicció reial. El rei  va 

voler lliurar Xèrica en gràcia al comte d’Aranda el 1518. Alcoi els va donar la 

seua ajuda en les protestes. 

En la dècada 1510 havien rebut permís per armar-se i formar ‘bandera’ per 

auxiliar, si era precís, els pobles de la Marina dels atacs barbarescos, com va 

ser el cas de la Vila Joiosa, on el 1513 enviaria homes. La companyia 

disposava d’uns 400 homes bastant bé armats (1515). El moviment agermanat 

al Regne de València va vindre precedit per un desenvolupament de la 

conflictivitat social i violència entre persones, famílies i bàndols. El 1518, el 

justícia d’Alcoi informava el governador Lluís de Cabanyelles sobre els 

desordres a la vila on grups de gent solien enfrontar-se a la vila o fora d’ella 

amb armes. El Governador va disposar multes de 6 sous per als qui ho fes, 

però no prohibí de dur armes a sobre. El 5 de juny de 1519, la Vila Joiosa 

demanava socors a Alcoi, Cocentaina, Ontinyent i Bocairent després que 

barbarescos atacassen Altea i hagueren remuntat el riu Algar fins a Polop. Es 

temia l’arribada d’un estol que s’estava formant a Algèria.  

En la formació de la Germania d’Alcoi tindran un paper important l’activitat 

dels Tretze Miquel Estellés i Berenguer Sabater que van arribar per assessorar 

a alcoians i també als de Biar durant els mesos de febrer i març de 1520. A 

finals de març, un jurat notificava al Governador General que a la vila hi havia 

hagut algun aldarull a causa dels agermanats.  

Els agermanats, com en altres indrets del Regne, van constituir la Junta dels 

Tretze, probablement aprofitant les festes de Pasqua i la proximitat de l’elecció 
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dels jurats que es feia en eixes dates31. En Pentecosta, 26 de maig de 1520, se 

celebren les eleccions al consell sense grans problemes. Els agermanats ho 

feren presentant l’elecció com un privilegi de Jaume II del 1321. Alcoi envià 

ambaixades al rei (com van fer la resta de ciutats i viles valencianes) per 

presentar els greuges i aconseguir el beneplàcit del rei. La relació entre jurats i 

agermanats va esdevenir conflictiva. Les queixes davant el rei van deixar una 

situació dubtosa, el rei no acabava de donar la raó a cap de les parts malgrat 

que la Germania no era reconeguda com a legal.  

El lloctinent general del regne, Diego Hurtado de Mendoza, es va mostrar 

contrari als agermanats. Quan el lloctinent Mendoza es trobava a Cocentaina, 

va rebre els jurats d’Ontinyent el 13 de juny, els quals li van retre homenatge i li 

van demanar que actués per la força per dissoldre la Germania d’Alcoi. 

El 24 de juliol de 1520 arriba el requeriment del rei, de data 3 de juliol, de 

dissoldre la Germania i lliurar les armes al lloctinent Hurtado de Mendoza. El 

justícia i els jurats convocaren un consell general, però els agermanats es 

negaren a dissoldre’s. Actuaren amb subterfugis diversos per endarrerir la 

lectura del manament reial. I el 25 de juliol ho rebutjaren amb demostració de 

força inclosa al carrer. Negaven l’autenticitat de les cartes. Tanmateix reduïen 

els tributs i impostos que gravaven el comerç, com havia fet València. Per tal 

d’aconseguir-ho obstruïren l’acció del consell. 

El 24 de desembre de 1520 és elegit nou justícia Damià Margarit. El 20 de 

febrer van rebre la comissió del secretari reial González de Villasimpliz que es 

dirigia a apaivagar els ànims a Elx i Crevillent acompanyada de dos membres 

dels Tretze de València. Alcoi demanarà a Elx prudència en les seues 

reivindicacions. La Germania alcoiana encara actuava amb moderació. 

L’elecció dels jurats de la vila d’Alcoi es farà també sota la pressió dels Tretze. 

Xixona va oferir les seues muralles per defensar els oficials reials d’Alcoi 

agreujats pels agermanats alcoians, oferiment rebutjat pels oficials d’Alcoi per 

no tindre por de la Germania. 

                                                           
31 Estava constituïda per Miquel Mataix, Gaspar de Puigmoltó, Pere Arcaina, Rodrigo Martínez, Joan Verdú, 

Joan Garcia, Gracià Bernabeu, Jeroni Blasco, Lluís Arcaina, Joan de Puigmoltó, Joan Aiç, Llorenç Nadal i 
Ginés Bellvert. 
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El cas de Bocairent i Banyeres de Mariola 

Bocairent, amb els llocs de Banyeres de Mariola (i Serrella) i Alfafara, llavors 

part del seu terme municipals, és una de les escasses zones controlades pels 

reialistes al sud del Regne de València. En un començament la majoria de la 

població, inclosa l’oligarquia dirigent, era favorable al moviment reivindicatiu de 

la Germania. Les autoritats de Bocairent, com passà a Ontinyent i Biar, van 

oferir als agermanats entrar al Consell, però la negociació fracassa. 

Davant el caire que anava agafant el moviment, les autoritats va saber 

contrarestar i neutralitzar la propaganda agermanada, i ho van fer sense 

contemplacions, segons Viciana, exercint una ferotge repressió dels principals 

partidaris de la Germania. En canvi Gaspar Escolar afirma que només va ser 

penjat un individu. Això indica que en un començament hi ha una percepció 

generalitzada favorable a la Germania. El fracàs podria ser degut a la mala 

experiència d’Ontinyent, Xàtiva i Alcoi, on des de la constitució del Consell 

d’Ontinyent, en juny de 1520, els agermanats interferien l’acció d’eixe 

organisme.  

També sembla que la presència de Jeroni de Vic, qui havia estat ambaixador 

de la Monarquia Hispànica a Roma, va ser determinant per capgirar la situació 

contra el moviment agermanat.  Per últim no podem oblidar la seua situació 

compromesa com a frontera amb Castella. En els mesos anteriors a l’inici de la 

guerra, nombrosos cavallers i refugiats antiagermanats s’hi havien instal·lat a 

les poblacions castellanes d’Almansa i Villena. El maig de 1521 la pròpia 

Bocairent es convertia en refugi de reialistes que abandonaven Ontinyent. 

D’altres s’adreçaren a Almansa per estar fora del Regne. El mateix governador 

de Xàtiva malgrat que la majoria dels reialistes de Xàtiva s’havien refugiat a 

Requena i Villena. També Moixent havia romàs dins del partit reialista. 

Si a Bocairent fracassen, a Banyeres l'ambient és més propici a 

l’agermanament, sobretot pel descontentament generalitzat contra 

l’administració de Bocairent i els seus incompliments continuats de les 

condicions pactades en la unió d’ambdues poblacions. La propaganda 

agermanada va incidir en aquestes diferències. Esteve Urgellés era d’Ontinyent 
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i probablement els de Banyeres intentaren cercar un interlocutor amb 

Bocairent. Ací hem de tindre en compte les gestions de Miquel Castelló, 

aveïnat a Ontinyent i que havia participat activament en la revolta, o de Pere 

Olzina, escrivà de la Germania d’Ontinyent.  

De la participació de Banyeres en les lluites agermanades pot donar 

testimoni la gran quantitat de vídues (no totes per la guerra i posterior 

repressió, ja que el 1519 també hi havia hagut gran mortaldat per la pesta), i la 

multa o composició per la seua participació en la revolta, 250 ducats (segons 

Vicent Vallés van ser 360 ducats). Per una altra banda, Bocairent va obtindre el 

privilegi de celebrar fira en setembre i mercat setmanal els divendres. Tot i això 

també hi ha composicions que afecten  particulars de Bocairent que ascendiren 

a 300 ducats, però no podem saber quants eren de Bocairent, ja que els de 

Banyeres i Alfafara també eren considerats veïns. A més sabem que el Consell 

de Bocairent va assolir les garanties del pagament de la composició de 

Banyeres. 

Una figura important de la Germania d’Ontinyent seria el notari bocairentí 

Pere Olzina i els seus fills, en especial Pere Josep Olzina, mercader i notari, i 

que van actuar d’assessors legals de la Germania. S’encarregaven del 

cobrament d’impostos com “el general del tall del drap” al quarter de Bocairent, 

que incloïa Agres i Biar. El 22 de juliol de 1521 el paraire Joan Alcaraz va 

denunciar a Pere Josep Olzina davant de la Justícia acusant-lo d’agermanat. 

Durant el moment de predomini agermanat, els Olzina van aprofitar per a 

cobrar-se comptes pendents contra els mascarats o antigermanats fugitius. 

Finalment, el setembre de 1521, el governador de Xàtiva, que es trobava a 

Villena, va ordenar a les autoritats ontinyentines l’embargament de béns i 

detenció de Pere i Pere Josep Olzina. 

Pere Olzina havia fugit d’Ontinyent per evitar la repressió contra els 

agermanats. Ell havia sigut assessor legal i les acusacions d’agermanat eren 

moltes. Es va refugiar a Elx on es va fer frare per salvar la vida. El 1525 les 

autoritats exhorten a son fill Pere Josep per a dipositar els protocols notarials 

de son pare a Bocairent. Pere Josep també havia marxat de Bocairent fugint de 
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possibles represàlies, però no sembla haver sigut perseguit. Va exercir de 

notari a Elx, Elda, Petrer i les comarques del Vinalopó, Biar i Albaida. El 1539-

1540 i 1543 va exercir de notari a Ontinyent, on no tornaria físicament, i també 

va fer d’escrivà del Justícia d’Ontinyent. 

El banyerí Andreu Mollà i els seus hereus van ser multats amb 80 lliures. La 

seua vídua protestava perquè als altres condemnats els havien imposat 40 

lliures. Potser la pena no es calculava pel seu patrimoni sinó per la seua 

responsabilitat en els fets. Son pare, Andreu Mollà el Major, havia estat un dels 

líders de l’intent de segregació de Banyeres a finals del segle XV. Era una 

família que participava del mercat de censals, gaudien dels rendiments de la 

propietat de la terra i el tràfec ramader. Molt probablement els del Bocairent el 

van fer pagar el seu lideratge. No sabem si la seua mort està relacionada amb 

la revolta de les Germanies.  
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La resta de la governació 

El 9 de març 139 homes de Biar s’agermanaren. Importantíssima vila reial 

considerada la porta de Castella, fou de les primeres viles en agermanar-se. 

Castalla ho faria el mateix mes. 

 

Castalla 

Entre les viles senyorials, Albaida seria de les primeres a sumar-se a la 

Germania, també el mes de març de 1520, i negaren obediència al comte 

Jaume del Milà. Albaida demanà tornar a la jurisdicció reial. Albaida havia 

mantingut amb el seu senyor, el vescomte de Xelva, una forta resistència 

antifeudal durant el segle XV. És, juntament amb Elx, el cas més clar de 

l’antifeudalisme dels agermanats. 

De Dénia, Xàbia i Calp, si fem cas als cronistes, com a territoris del 

marquesat no es van sumar a la Germania, de fet van ser atacades i 

saquejades per aquests. Això 

no vol dir que no hi hagués 

algun tipus d’activitat per part 

dels agermanats, ja que seran 

castigades a pagar 

composicions acabada la 

guerra. 

Església fortificada de Sant Bertomeu. 

Xàbia. 
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Xixona (la jurisdicció arribava a Ibi i Torre de les Maçanes) hi havia destacat 

en l’oposició a la noblesa. Havia problemes d’escassetat de blat i altres grans 

per a autoabastir-se amb un gran augment de preus. És així com, els anys 

1517 i 1519, ja es van produir aldarulls a Alcoi i altres llocs. A més també havia 

malestar per l’intent d’alguns nobles de recuperar el senyoriu d’algunes viles 

incorporades al patrimoni reial. El mateix passava amb Ibi, que hi havia sigut 

comprada el 1391 per València. Segons Antonio Castelló, un document que es 

trobava a l'Arxiu Municipal de València i un altre a l'Arxiu de Protocols de 

Xàtiva, demostren que Ibi, en 1520, estava totalment despoblat.  
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El desenvolupament de la guerra 

El febrer de 1521 es produeix una revolta i els agermanats van abolir 

impostos i van pretendre controlar la recaptació dels ingressos de la Diputació i 

amenaçaren amb interferir en la distribució de la terra. El rei envia a les ciutats 

agermanades ambaixadors amb instruccions per a aconseguir la pau. A Oriola, 

per exemple, són mal rebuts, i no és un cas únic. Però en altres funciona, el 

mes de març Ontinyent i Cullera abandonen la causa de les Germanies per la 

radicalització d’aquestes i no voler posar-se en contra del rei. 

El febrer de 1521 arriben a Alcoi el secretari reial Juan González 

acompanyat d’una delegació de València, entre ells membres dels Tretze32 

essent ben rebuts. La seua missió era que Elx i Crevillent tornessen a la 

jurisdicció del seu senyor, Bernardino de Cárdenas i Pacheco. Els Tretze 

alcoians enviaran una carta als d’Elx el dia 20 aconsellant-los sotmetre’s a 

obediència, ja que el rei estava estudiant el cas. Els d’Elx van demanar ajuda i 

consell als d’Oriola.  

Jeroni Soriano, membre de la delegació, diu als de Xixona que el millor 

servei que poden fer a sa majestat és apartar-se de la Germania “perquè es 

mala i a sa majestat desplau molt”. Hi ha qui atribueix l’actuació de Soriano a la 

necessitat de trobar una eixida a la seua participació en la Germania davant un 

futur judici de responsabilitats. El dia 22 de febrer de 1521 arriba el secretari i la 

delegació de València a Alacant, on també és ben rebut. González es va posar 

malalt i va haver de quedar-se a reposar. 

Mentrestant els d’Elx estaven preparats per a la defensa i demanaven el dia 

23 de febrer al jurat de València i als representants dels Tretze que anaven en 

la comitiva que no entressen en el terme d’Elx amb el secretari perquè no els 

deixarien, ara, si venien sols, no tindrien problemes. També defensaven que 

Elx i Crevillent pertanyen a la Corona d’Aragó i no es poden separar d’ella com 

pretén Cárdenas. I afirmen que la causa s’està tractant en l’alt Consell segon 

                                                           
32 Gaspar Juan, jurat de València, els advocats Bartolomé Camós i Jeroni Soriano (aquest últim no volia 

anar i va accedir per les pressions del marquès de Cenete), tres consellers de València i Jaume Ferrer i 
Guillem Carena, tots dos dels Tretze. 
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els ha informat Philipe de Herrera. Finalment els comissionats aniran a Elx amb 

el secretari González, causant el malestar dels agermanats elxans que no el 

van deixar entrar en la vila. El dia 27 reivindiquen davant a València que Elx i 

Crevillent són la clau del Regne en el pas de València a Oriola i que molta gent 

de Múrcia ve contra nosaltres i si ells acaben caient, ho farà també València. Si 

València desempara Elx i Crevillent, Oriola no ho farà. Els dos dels Tretze de 

València que es trobaven a Alacant es van reunir secretament amb els d’Elx i 

els van assegurar que els farien costat. Una mostra més de l’ambigüitat en què 

es movien els dos bàndols abans d’iniciar-se les operacions bèl·liques. Si la 

Corona enava esperances als agermanats i a la noblesa, els agermanats per 

una banda no s’oposaven al rei, dialogaven i fins i tot demanaven calma als 

més radicals, però per darrere s’oferien el seu suport. Demanen que els de 

Xixona no acollin al virrei perquè seria molt greu per a la causa. Informen 

també als Tretze que Pero 

Maça i mossèn Marrades 

estan posant a 

l’emperador en la seua 

contra i que el virrei mourà 

la guerra. “Descuideu-vos 

d’Elx i veureu que passarà 

amb la nostra Germania”. 

 

Xixona33  

El 5 de març setze homes de Penàguila i 43 de Benifallim s’agermanaren 

amb València. Les úniques notícies sobre les Germanies de Penàguila i 

Benifallim les sabem per Viciana, malgrat haver sigut dos centres molt actius 

durant la Germania a l’Alcoià i el Comtat. 

El 30 de març de 1521, des de Worms, Carles I manifestà explícitament la 

seua repulsa i desautorització de la supressió dels impostos imposada pels 

agermanats de València i Xàtiva. El 6 d’abril el lloctinent Mendoza demana des 
                                                           
33 http://www.cronistasoficiales.com/?p=142485 
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de Dénia a Oliver de Boteller, governador de Tortosa, anar a defensar 

Peníscola després d’haver-lo fet a Benicarló. Les gestions del secretari  reial 

González de Villasimpliz no arribaven a bon port. La posició del rei respecte a 

les Germanies va anar canviant cap a l’oposició i la derrota dels comuners a 

Villalar el 23 d’abril de 1521 li permetrà posar-se directament contra elles.  

Després de l’ordre del virrei a les ciutats i viles per desfer les Germanies, el 

30 d’abril Alacant, i l’1 de maig Oriola, demanen consell als Tretze de València, 

València envia a Ontinyent, a Miguel Estellés i Berenguer Çapater per visitar, 

confortar i aconsellar i oferir ajuda als agermanats. El maig de 1521 Gaspar 

Juan i Joan Caro, en representació dels Tretze es reuneixen a Dénia amb el 

virrei demanant-li que torne a València, però aquest diu que sols ho farà si es 

dissol la Germania i deixen les armes. La decisió no va ser ben rebuda a 

València.  

El 25 de maig de 1521, els cavallers que eren a Gandia, Oliva i Dénia, es 

reuniren amb el lloctinent al monestir de Sant Jeroni a Gandia per parlar de la 

guerra. Els agermanats d’Elx informaren els Tretze de València dels 

preparatius que feia Pere Maça, el marqués de los Vélez i el lloctinent general 

des de Dénia, el comanador de Montesa, el duc de Gandia i comte d’Oliva. 

Això posa València en peu de guerra. (Segons Viciana, els qui informen són el 

mateix Estellés i Çapater). Els d’Elx informen que el virrei té la intenció de 

marxar sobre Alcoi, Xixona, la Vila Joiosa i Alacant; el marquès de los Vélez 

sobre Oriola i comarca; el duc de Gandia i el comte d’Oliva marxaran contra 

Xàtiva i el governador de la Plana i el comanador de Montesa  atacarà el 

Maestrat. També informen que el governador espera molta gent de Catalunya 

que ve per mar fins a Dénia. 

El 27 de maig, Alzira informa que ha arribat a la vila Pedro Villes per aixecar 

la gent a favor de la Germania, i que el mateix han fet Estellés i Çapater a 

Ontinyent, Alcoi i Biar i altres terres. 

El maig de 1521 el virrei va sol·licitar a Lluís Oliver 2.000 catalans per actuar 

al Maestrat i protegir les terres del bisbat de Tortosa. Els catalans confiaven 

que amb un miler en tindrien prou, però la situació canvia el mes de juny quan 
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el virrei de València, refugiat a Dénia, informa que, malgrat disposar de diners 

per pagar els salaris, no té menjar per a la tropa. També li sol·licitava 600 

homes almenys. El virrei acusava Oliver de ser reticent a complir amb les 

seues peticions per motius econòmics. Però el cert és que Oliver havia 

aconseguit soldats a Catalunya i a Aragó i confiava a assolir els 2.000 soldats. 

Mentre que el virrei volia el nombre més gran de soldats a Dénia, Despuig, 

Oliver i Viciana pensaven que era prioritari colpejar fort el Maestrat. Rampstón 

es va reunir amb el virrei a Dénia per informar de la situació al nord el juny de 

1521. Per mar, es trigava un dia en arribar de Benicarló a Dénia. 

El 9 de juny de 1521 a València es produeix l’atac de diverses cases de 

cavallers que són saquejades, la qual cosa resultà fàcil per estar gairebé tots 

els cavallers a Dénia. El delegat del governador, mossèn Manuel Eixarch va 

poder aturar els aldarulls 

momentàniament, perquè l’11 

de juny aquests van començar 

de nou i amb més fúria contra 

les cases dels nobles i també 

de plebeus no agermanats. 

També va poder ser aturat per 

Eixarch i els oficials reials. 

Castell de Montesa 

El Maestre de l’Orde de Montesa acceptà fer d’intermediari entre el Cap-i-

Casal i el virrei  encapçalant una comitiva de 200 persones on s’inclou el germà 

del virrei, Rodrigo de Mendoza, marquès de Cenete, dos mestres teòlegs, dos 

oficials i els consellers de cada parròquia i membres dels Tretze. A Ondara, a 

una llegua de Dénia es reuniren amb el virrei. El virrei sospitava que son germà 

havia instigat alguns aldarulls dels agermanats. Després entraren a Dénia i els 

concedí pública audiència. La reunió va acabar malament, sense acord i amb 

“algunes palabras mayores, con enojo y colera, quedaron todos con 

rompimiento”. 
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La revolta en si no es dona per iniciada fins a mitjans de juny de 1521 en dos 

fronts alhora: al nord, a les comarques del Maestrat, la Plana i el Camp de 

Morvedre, i al sud, a les terres d’Alzira, Xàtiva, Oliva, Pego, Oriola i Elx. Quasi 

totes les ciutats i viles reials, excepte Morella, Xèrica, Sogorb o Onda que es 

mantingué contrària, s’uniren a la Germania. Al juny Alzira i Xàtiva s’agermanen 

i posteriorment Gandia34, Ontinyent, Llíria i Sagunt. Finalment Castelló i Oriola. 

Les viles senyorials no es van sumar tant, destacaren les germanies d’Albaida, 

Elx i Crevillent. 

 

                                                           
34 Gàndia es citada per alguns autors com a agermanada, tot i que el Duc de Gandia, va contemporitzar 
en un primer momento amb ells, però després dels aldarulls se uneix al virrei. 
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Esclata la Guerra 

L’Almirall d’Aragó, en Alonso de Carena veia malament la poca resposta del 

virrei. Finalment, amb el duc de Gandia i el Comte d’Oliva, el van convèncer per 

fer la guerra als agermanats. Va encomanar a en Juan de Borja, duc de 

Gandia, a en Miguel Villaragut i en Lamberto Castellús, convocar  els senyors 

lleials a Dénia. Allí va rebre a Ramon de Rocafull, senyor d’Albatera i li va  

donar poder per aixecar una host de 1.000 homes per atacar Oriola, Elx i 

Crevillent. 

Quan Rocafull estava a Oriola, els agermanats van tocar les campanes a 

sometent i a la plaça es reuniren molta gent amb armes. Ramon de Rocafull va 

haver de fugir a cavall i refugiar-se a Albatera on havia gran part de refugiats 

contra els agermanats. Els agermanats d’Oriola van aixecar un exèrcit de 4.000 

homes juntament amb els agermanats d’Elx, Almoradí, Callosa, Guardamar i 

altres localitats de la Governació per anar contra Rocafull i es van plantejar 

cremar la vila d’Albatera, on es va refugiar. Però quan ja havien preparat la 

força aquesta va crear a aldarulls i linxaments contra els no agermanats de la 

mateixa ciutat, van cremar la casa de Rocafort i van arrestar a tres afamats 

cavallers: Javier Roca, Luis Togores i Andrés Soler, tot i que després els 

agermanats més moderats els van ajudar a fugir refugiant-se en Albatera. Molts 

sacerdots van ser empresonats i expulsats després de la ciutat. Molts d’ells van 

acabar també a Albatera.  

Albatera va ser atacada amb insistència pels agermanats, però en 

assabentar-se de l’arribada de reforços a la vall d’Elda, els agermanats tornen 

a Oriola amb tot el que havien saquejat. Lliure de setge, Ramon de Rocafull va 

a Novelda, Elda i altres localitats del Vinalopó per aixecar tres companyies, 500 

homes. Amb els seus homes va anar amb el Virrei assetjant els castells de 

Corbera, Moixent i Xàtiva i participant en les batalles de Morvedre i Almenara. 

Palomares, líder de la Germania d’Oriola, va anar amb les milícies cap a Elx 

i Crevillent on els agermanats s’havien revoltat. La intenció era emancipar-les 

del marquès d’Elx i reintegrar-les al patrimoni de la Corona. Però la caiguda i 
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oferiment d’Elx a la Corona, lluny d’agradar a Carles I li va fer prendre 

consciència del gravíssim problema que constituïa la revolta. 

 

Crevillent35 

Des d’un començament els agermanats semblen preferir reforçar el control 

sobre el sud que sobre el nord. El perquè no podem saber-lo del cert, potser 

esperaven que catalans i aragonesos, amb els quals compartien la pertinença a 

la Corona d’Aragó, els donaren suport i per això seria necessari defensar el 

sud, exposat directament a Castella. 

El 4 de juliol, amb les operacions bèl·liques ja iniciades, els Tretze tracten de 

guanyar-se les simpaties del marquès de Cenete, Rodrigo Hurtado de 

Mendoza, germà del lloctinent general, i li proposen el nomenament de 

governador de València, el qual accepta el dia 5 després de ser ratificat per 

l’anterior governador, Lluís de Cabanyelles, que es trobava malalt. També 

intentaren guanyar-se a l’infant Enric, aquest els va prometre apaivagar els 

mals a canvi que tornés la gent armada a València i al mateix temps suggeria a 

son fill, el duc de Sogorb que prenguera la iniciativa contra Estellés a Orpesa. 

                                                           
35 https://patrimonicrevillent.files.wordpress.com/2015/05/crevillent-vista-occidental-marius-engaliere.jpg 
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La guerra al nord fins a la batalla d’Almenara 

Al nord s’havien agermanat Benicarló, Forcall, Vilafranca i Portell. Els 

reialistes controlen la ciutat de Benicarló, dirigits pel Governador de la Plana, i 

que estava assetjada pels agermanats. Els de Benicarló demanaren ajuda als 

Tretze de València. A Morella va haver un intent d’agermanar-se, però els 

lleials al virrei s’imposen i els agermanats són perseguits. Per la seua part els 

d’Onda emparen a l’infant Enric d’Aragó. 

L’exèrcit agermanat de Miguel Estellés es dirigeix al nord per assistir als de 

Benicarló. El 25 de juny de 1521 ocupa el castell de Morvedre on s’ajunten uns 

2.000 agermanats procedents de Puçol, el Puig, Rafelbunyol, Massamagrell i 

València, i després, amb tropes reclutades a Vila-real, Onda i Morella, van 

prendre i saquejar el castell d'Alcalà de Xivert.  

Mentrestant els realistes asseguraven Peníscola i l’exèrcit comandant per 

Alfons I d’Empúries36 i el comanador de Montesa Francesc Despuig, baixava 

des de la Vall d’Uixó i recuperava Sant Mateu del Maestrat i Benicarló, 

continuant cap a Onda, Vila-real i Castelló que són preses el 3 de juliol de 

1521. Estellés, per no quedar aïllat, intentà tornar cap al sud, però el dia 4 de 

juliol és derrotat a Orpesa. Estellés serà apressat i executat a Castelló, ciutat 

on es desfermà una forta repressió. El duc de Sogorb plantà el seu campament 

a Nules el dia 9 de juliol i el dia 14 les seues tropes arribaven a Almenara. 

Coneguda la derrota d’Estellés, València arma un exèrcit a correcuita de 

8.000 infants amb vuit canons, capitanejats per Jaume Ros. El dia 17 de juliol 

van patir la derrota definitiva en la batalla d’Almenara on van morir més de 

2.000 persones. La Germania va perdre el control del Maestrat i les forces 

reials van establir la seua base d’operacions a Almenara des d’on van iniciar 

una gran repressió a la zona de la Plana i Onda.  

                                                           
36 Anaven amb ell el duc de Sogorb, el comte d’Almenara, Gaspar de Pròixita i de Vives Boil i la cavalleria 

dirigida per Joan Escrivà de Romaní i de Montpalau, baró de Beniparrell, mestre racional de València, i el 
comanador de Montesa Francesc Despuig 
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La composició de l’exèrcit demostra fins a quin punt parlem d’una guerra civil 

on la noblesa valenciana, amb els seus homes valencians, s’enfronten als 

agermanats, i són ajudats i dirigits per la noblesa catalana. 
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La guerra al sud i la caiguda del castell de Xàtiva 

El 14 de juny isqué un exèrcit dirigit per Jaume Ros i Esteve Urgellés que 

pren Catarroja. El dia 20 es formà un nou exèrcit comandat ara per Joan Caro 

que ix de València el 20 de juny de 1521 i passà per Catarroja i Silla i saquejà 

Alcàsser i Picassent. Aquests fets causaren malestar en els Tretze i Caro és 

obligat a dimitir per no haver sabut controlar l’exèrcit, essent substituït per 

Esteve Urgellés, partidari radical de la lluita contra els nobles. Estellés 

s’assentarà a Alzira des d’on intenta infructuosament prendre el castell de 

Corbera. Controlant el pont d’Alzira es tallava el pas del virrei, ja que Alzira és 

al bell mig de la via de comunicació de nord a sud del Regne. 

 

Corbera 

El 20 de juny de 1521 els Tretze de València informaven Ontinyent que un 

exèrcit havia eixit de València en ordre de batalla contra el duc de Gandia i 

demanava als de la Vall d’Albaida que s’unisquen. Per forçar l’adhesió de 

Bocairent, els Tretze reclamaven a Ontinyent que es coordinés amb Xàtiva i 

Albaida per pressionar els bocairentins. 

El 23 de juny a Alcoi s’ordena tancar les portes de la ciutat a les nits i que el 

Justícia prengués possessió del convent de Sant Agustí per fortificar-lo i 
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refugiar el govern local i els reialistes. El 2 de juliol els Tretze d’Alcoi rebutgen 

enviar tropes al virrei. 

El virrei esperava l’arribada de Ramon de Rocafull i en Pero Maça que 

reunien la seua tropa a Moixent per anar contra els agermanats que assetjaven 

Corbera. Per això els agermanats eixiren de Xàtiva i atacaren Moixent el 2 de 

juliol, però Maça ja estava fortificat dins la vila i va rebutjar els atacs obligant els 

agermanats a retirar-se. Tan aviat es va veure lliure Pero Maça anà a reunir-se 

amb el virrei a la vall d’Alfòndec (Valldigna). 

Mentrestant els 

agermanats que restaven 

a Xàtiva atacaven el seu 

castell, defensat per una 

petita guàrdia sota el 

comandament de Garcia 

Gil d’Ateca. La marxa del 

virrei i dels nobles havia 

deixat molt disminuïda la 

defensa. Només va poder 

entrar en la seua ajuda Guillem Crespí, de Sumacàrcer. El 14 de juliol un 

exèrcit de 4.000 agermanats prenen del castell de Xàtiva on col·laboren 

activament els agermanats d’eixa ciutat. Els moderats tenien por que la presa 

del castell de Xàtiva signifiqués un desafiament obert a Carlos I, ja que també 

es trobava pres Ferran d’Aragó, duc de Calàbria37 i últim descendent natural de 

                                                           
37 Ferran d’Aragó, duc de Calabria, (Àndria, Pulla, 15 de desembre de 1488 - València, 20 

d'octubre de 1550) va ser un noble napolità de sang reial que va jugar un important paper en la 
política mediterrània de la Corona d'Aragó a principis del segle XVI, arribant a ser virrei de València en 
companyia de la seua muller Germana de Foix. Era fill del rei Frederic III de Nàpols, i com a primogènit va 
portar els títols de duc de Calàbria i de la Pulla. Sa mare, Isabella del Balzo, era filla del príncep 
d'Altamura i neta del príncep d'Àndria. El regnat de la Corona d'Aragó sobre Nàpols havia començat 
amb Alfons el Magnànim (rei entre 1442 i 1458), qui va iniciar la seqüència dinàstica que arribaria a 
Frederic III, pare de Ferran, passant per Ferran I, Alfons II i Ferran II. Una aliança entre els reis Lluís XII 
de França i Ferran el Catòlic (cosí de Frederic) havia insistit en la reclamació del predecessor de Lluís, el 
rei Carles VIII de França, als trons de Nàpols i Sicília, de manera que l'any 1501 van deposar Frederic i 
Nàpols inicialment va anar a mans de Lluís. Ferran, que a l'inici de les hostilitats havia estat enviat per son 
pare a Tàrent, hi va ser fet presoner per Gonzalo Fernández de Córdoba arran de la capitulació de la 
ciutat, l'1 de març de 1502. L'any 1504 esclatà una nova guerra que portà Nàpols sota domini de la 
Corona d'Aragó. El 13 de desembre de 1523, Ferran va ser alliberat per l'emperador, i la fortuna va canviar 



63 

 

la casa de Nàpols a qui els agermanats van alliberar oferint-li obediència. No 

obstant, el duc de Calàbria va mostrar la seua fidelitat a l’emperador. Urgellés 

es va negar a retornar el castell al rei. Però Urgellés havia estat ferit i va morir 

al cap de pocs dies, fent-se càrrec de l’exèrcit Vicent Peris38. 

Les tropes del lloctinent general no van poder ajudar Xàtiva i es van 

concentrar a Castelló del Duc (de Rugat) i després a Barxeta en espera de 

l’arribada de les quatre companyies que duia el senyor d’Albatera Ramon de 

Rocafull. El virrei disposava de dues companyies de la Manxa de Joan 

Ferrandis d’Heredia i Lluís (o Ausiàs segons alguna font) Crespí on anaven 

gran nombre de comuners. Però Rocafull no arribaria i informaria el virrei que 

es trobava a Bocairent on havia rebut la notícia que el capità agermanat 

d’Oriola Pere Palomares es trobava a Castalla i que anava a saquejar 

Cocentaina cap a on es va adreçar amb les seues companyies. Els d’Oriola, en 

realitat, havien rebut consells de no enfrontar-se a l’exèrcit del virrei per evitar 

una altra desfeta com la d’Almenara i cerqués millor la pau. 

A Alcoi, malgrat que els jurats es van negar que isqués la tropa perquè 

significava desobeir al rei, va eixir un exèrcit capitanejat per Llorenç Nadal i que 

es reuní amb Pere Palomares d’Oriola a Elda, on va anar a buscar-lo Joan 

Arcaina d’Alcoi. Van saquejar les moreries que anaven trobant pel Comtat. La 

vila de Cocentaina va ser defensada per Ramon de Rocafull, senyor d’Albatera, 

amb tres companyies vingudes del seu senyoriu de Moixent. 

Els agermanats d’Oriola i Alcoi van intentar passar per Cocentaina per anar 

cap a Xàtiva per ajuntar-se amb Vicent Peris, però Rocafull ho impedí. Els 

agermanats van rebutjar lluitar amb Rocafull i el van anar evitant per la serra de 

Mariola. Rocafull no pogué evitar el saqueig de Benilloba.  

                                                                                                                                                                          
radicalment per al duc de trenta-cinc anys. El mes de març i enmig d'alegres celebracions va tenir lloc un 
doble casament: el de Carles V amb Isabel de Portugal, i el del duc de Calàbria amb la viuda del rei 

Catòlic, Germana de Foix, casament arranjat pel mateix emperador. Després del matrimoni, Carles V elevà 

el duc a la mateixa categoria que la seua esposa, nomenant-los de manera conjunta virreis de València.  

38 Vicent Peris (Sogorb, 1478- València, 1522) 
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La batalla de Gandia (o de Vernisa) 

 El virrei comandava un exèrcit amb 120 nobles, 250 cavallers, 450 genets i 

2.000 homes d’infanteria, la majoria mercenaris: 700 moros, 600 castellans i 

200 catalans. Comptava amb el Duc de Gandia, en Joan de Borja, els comtes 

d’Oliva, en Serafí Centelles, l’almirall d’Aragó, senyor de la vall de Guadalest, 

Pero Maça de Liçana amb els seus vassalls i bona part dels cavallers de les 

governacions de Xàtiva i Oriola i reforços des de Requena aixecats per Juan 

Fernández de Herèdia, i de Villena i Almansa, aixecats per mossèn Ausiàs 

Crespi. L’exèrcit ix cap a la vall de la Valldigna. Amb l’exèrcit ja format, 

demanaren al virrei que vingués des de Dénia a posar-se al capdavant o enviés 

un agutzil reial per tal que la guerra es comencés en nom de sa Majestat.  

El dia 22 el virrei anava de Beniatjar fins a Castelló del Duc (de Rugat) on es 

trobava Pero Maça. Els agermanats es trobaven saquejant Beniatjar. El dia 23 

de juliol es troben els dos exèrcits. Enfront tenien l’exèrcit de Vicent Peris, 

format, segons el virrei per 8.000 agermanats, xifra possiblement inflada per 

dissimular les causes de la derrota.  

Segons les cròniques, l’artilleria dels agermanats trencà l’esquadra dels 

manxecs, en la que tenia dipositada la major confiança el virrei. Aquests fugiren 

cap a Gandia. Marco Antonio Palau arriba a afirmar que estaven conxorxats 

amb els agermanats. Els moros, tement que els manxecs es lliuressen al 

saqueig de les seues cases i alqueries, com va passar, van eixir al darrere per 

protegir les seues famílies i possessions. De fet els castellans, no podent 

acabar de saquejar el raval de la moreria per l’arribada dels mudèjars, entraren 

en Gandia saquejant cases i també el palau del Duc, i després arribaren els 

agermanats que van llevar als castellans tot el que havien robat. 

El virrei, veient la desfeta, ordenà al duc de Gandia que fora a defensar la 

seua terra mentre ell es retirava cap a Dénia. Segons Marco Antonio Palau, en 

realitat va fugir del camp de batalla. Pareix que el duc de Gandia volia preparar 

la defensa de la ciutat, però els seus cavallers el van convèncer de reunir la 

seua família i refugiar-se a Dénia. Fent cas a les dades donades pels cronistes, 

la batalla no degué durar ni tan sols una hora. 
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 Mapa de les operacions al sud. 
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La retirada dels reialistes i el saqueig del país 

El comte d’Oliva i el duc de Gandia van retirar les seues tropes de Gandia 

fins a Dénia. Demanaven al virrei presentar batalla confiant en la superioritat de 

la seua cavalleria. Retirar-se sense lluitar no podia donar un bon descàrrec 

davant del rei. En un començament es va proposar donar batalla el dia 25 de 

juliol. 

El 26 juliol de 1521, el virrei i els nobles refugiats a Dénia decidiren 

embarcar-se a l’haver quedat la ciutat en una situació de perill, envoltats 

d’enemics. En un començament el virrei volia traslladar-se a Cartagena, a 

l’empara del governador de Múrcia, el marquès de los Vélez, però alguns 

nobles van poder convèncer-lo d’anar a Peníscola, d’eixa manera es mantenia 

dins del Regne de València i allà podia rebre l’ajuda de catalans i aragonesos. 

Després d’un dia de navegació els nobles arribaren a Peníscola el dia 27 en 

unes condicions lamentables39. Des de Peníscola el virrei va demanar ajuda al 

marquès de los Vélez, el qual ja es trobava preparat per a intervenir.  

Abans de partir de Dénia, dins del vaixell del capità Bartholoto Genoves, el 

virrei va rebre al consell de Dénia, el Justícia i jurats que li van suplicar no 

marxar ni desemparar la vila que li havia servit durant 13 mesos i això 

suposava que els agermanats ho tingueren per gran ofensa. El virrei els va dir 

que si el castell es perdia ell es feia responsable i que els donava permís per a 

agermanar-se per evitar el càstig dels rebels sense que els acusés d’infidelitat. 

Malgrat tot, el governador i procurador General de Dénia, Antonio Palau, es 

va preparar per a la defensa de la ciutat davant l’arribada dels agermanats. 

Mentrestant el consell deliberava si defensar-se o agermanar-se i van informar 

Palau de les recomanacions del virrei. Palau va oferir als que vulgueren marxar 

amb els agermanats, però ell defensaria la vila. Finalment Dénia no es va 

agermanar. Van abandonar el Raval, on estaven les millors cases de la vila al 

considerar-lo indefensable, essent saquejades i cremades algunes cases, entre 

elles la d’Antonio Palau. Finalment els agermanats van desistir d’assaltar la 

                                                           
39 Algun cronista parla de quatre dies de travessia.  
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vila. Palau havia amagat la plata i amb l’incendi de sa casa, aquesta es va 

fondre. Posteriorment, aquesta mateixa plata serviria per a encunyar moneda 

amb la seca de València per pagar les tropes. A més, Antonio Palau va 

condemnar a mort a alguns vilatans que havien saquejat uns baguls propietat 

del virrei i que no havien pogut ser embarcats, abandonats a la platja. La vila de 

Dénia va pagar les composicions oportunes a canvi de salvar les seues vides. 

 

Dénia cap al segle XVI. Destaca el castell i la vila. El Raval de terra i el de mar40 

La major part de les tropes reials es va endinsar per la feréstega muntanya 

de la Marina, del Comtat i la Vall d’Albaida amb l’objectiu de guanyar la frontera 

castellana. Es tractava majoritàriament de les famílies de la noblesa de la 

governació d’Oriola i cavallers d’eixa regió, evacuades a corre-cuita. Estaven 

capitanejats per Pero Maça de Liçana, governador d’Oriola i senyor de Moixent, 

i Alfons de Carena, senyor de Guadalest. Van passar per Ondara, Parcent i 

Cocentaina, on se’ls va afegir el comte de Cocentaina, Rodrigo de Corella, 

abans de continuar camí cap a Villena per Agres, Alfafara i Bocairent, arribant 

el dia 27 de juliol de 1521. Poc després d’eixir la comitiva, Cocentaina es va 

agermanar. A la Serra de Mariola els reialistes veien com els contingents 

                                                           
40 Dénia. El consolidado urbano: formación y anàlisis. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.denia.es%2Fdoc
s%2Fpge%2F1-
%2520memoria%2Fmemoria%2520estudios%2520informativos%2Fanexos%2Fel%2520consolidado%25
20urbano%2520formacion%2520y%2520analisis%2Fel%2520consolidado%2520urbano.%2520formaci%
25C3%25B3n%2520y%2520an%25C3%25A1lisis.pdf&clen=31345397&chunk=true 
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agermanats d’Alcoi i Ontinyent els vigilaven, sense atacar-los, probablement 

perquè no eren prou nombrosos i per estar massa a prop de la vila reialista de 

Bocairent. Tampoc no havien estat perseguits pels guanyadors de la batalla, 

més entretinguts en el saqueig de la Safor i la Marina. Un cop a Villena, una 

part de les tropes s’adrecen a Sogorb i Pero Maça cap a la governació d’Oriola. 

Mentrestant Bocairent temia l’acció de càstig dels agermanats, com les que van 

sofrir Llutxent, Albaida i Bèlgida.  

Mentrestant, Llorenç Nadal va anar d’Alcoi a Penàguila per dur medicaments 

als ferits agermanats de la batalla de Gandia. El cap dels agermanats a 

Penàguila era en Miquel Domènec.  

El 25 de juliol de 1521 ja eren saquejats Castelló de Rugat i la foia de Salem 

(Vall d’Albaida) on participaria el bocairentí Pere Ferri, àlies lo Traginer. Els 

agermanats van saquejar Gandia i Oliva i tota la seua horta, com les 

muntanyes de les comarques centrals, la Safor, la Marina, la Costera i la Canal 

de Navarrés i es forçava als mudèjars a convertir-se. Tot això sota la censura 

dels jurats de València. A Pego, el vicari Vicent Altes es va significar contra el 

poder dels nobles i per la conversió dels mudèjars. Molts es van refugiar al 

castell de Gallinera, que va ser assaltat pels agermanats i batejats després. A 

Polop la matança de musulmans va ser especialment cruenta: entre 700 i 1.000 

persones van ser passades a coltell, sense distinció de sexe, edat o condició, i 

moltes altres van ser convertides al cristianisme. En aquella època a les terres 

de la Marina la població era majoritàriament mudèjar. Només hi havia algunes 

poblacions cristianes a la costa: Dénia, Xàbia, Calp, Teulada, o punts 

estratègics a l’interior com Pego i Murla. En aquesta zona el moviment 

agermanat no va reeixir. 

El marquesat de Dénia va patir la major acció de saqueig dels agermanats. 

Assalts a Xàbia, Teulada, Benissa, Calp, Murla... totes les propietats dels 

nobles foren saquejades. Les poblacions més afectades van ser el Verger, 

Ondara, Mira-rosa, la Setla, Beniarbeig, Benimeli, Sagra, Gata i la major part 

del raval de Dénia, on es trobaven les millors cases de la ciutat i on se sospita 

de l’ajuda d’agermanats de la població. També trobem ràtzies dels homes de 
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Peris per Vilallonga i Penàguila i Guadalest. Un any després, entre la 

destrucció i la fugida dels mudèjars, l’activitat econòmica encara no s’havia 

normalitzat.  

Per recuperar el botí de Gandia en poder de la gent de València i d’altres 

llocs, s’utilitzaren diferents mètodes sense que en resta massa clara 

l’efectivitat. L’excomunicació fou el més expeditiu de tots i el que podia atemorir 

la gent i fer que retornassen els objectes rapinyats. També se n’utilitzaren 

d’altres. El duc de Gandia nomenà diversos personatges perquè a València, a 

Alzira, a Alacant i fins i tot al regne de Múrcia, cercaren les persones que 

podien conservar algun bé procedents del saqueig de Gandia. 

A Planes tota o la major part dels veïns i habitants juraren la Germania per 

consell del seu senyor, Guillem Ramon Olzina, per evitar mals majors. També 

sabem que es van produir agermanaments de gent de Cocentaina, Dénia i 

Xàbia i altres poblacions de la sotsvegueria de Xàtiva. 

A Verger assaltaren la casa del senyor de Verger, Balthasar Vives de Dénia, 

emportant-se les seues robes. Des de Dénia va eixir una tropa de 100 homes i 

van esperar prop del Molinillo als agermanats als quals van emboscar matant 

alguns i posant en fuga la resta, recuperant gairebé tota la roba que havien 

robat i comissant la bandera de tafetà blau que portaven. En l’acció participen 

diversos membres de la família Palau. 

El dia 28 de juliol va ser assaltada la moreria de Cocentaina. El comte de 

Cocentaina havia ordenat el dia 16 als mudèjars de la vila, als de Muro, als 

d’Alcúdia i als de Gaianes que es tancaren amb els seus béns dins de les 

aljames, però tot va ser inútil i els agermanats vinguts de Penàguila, Alcoi i 

Xixona assaltaven les moreries de Cocentaina, Muro i Benitaher (entre l’Alcúdia 

i l’Alqueria d’Aznar). Els mudèjars suposaven el 60% de la població del Comtat. 

Desconeixem si les moreries rurals de Barxell i Xirillent, a Alcoi, estaven 

habitades el 1521, però si així era, de ben segur que van rebre el furor religiós 

agermanat. 

Els assalts podien estar relacionats amb la competència que les seues 

manufactures tèxtils feien a les dels alcoians i el control que molts mudèjars 
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tenien sobre el comerç dels draps fabricats a Alcoi, les sedes valencianes o la 

confecció d’espardenyes. Entre els assaltants comptaven amb la presència 

d’almenys dos frares agustinians que de ben segur es van dedicar a batejar els 

mudèjars del Comtat, tot i que també es dedicaren al saqueig. Els mudèjars es 

van veure obligats a refugiar-se a les muntanyes de la Serrella i Bèrnia, on per 

a sobreviure, molts es dedicarien al bandolerisme. La mort d’un mudèjar a 

Beniarrès a mans dels de Cocentaina va estar a punt de causar un alçament 

dels mudèjars de la zona.  

A Alcoi, enardits per la victòria, van ordenar als no agermanats que 

abanenessen la vila durant el dia 5 d’agost. Els jurats i consellers demanaren 

un termini més ampli, però els síndics van ser intransigents. Els reialistes es 

trobaven dins del convent de Sant Agustí on s’havien refugiat fortificant-lo. 
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Cap a la derrota agermanada 

Els agermanats van obtenir una gran victòria, tot el sud va quedar en les 

seues mans, però no van saber aprofitar eixa victòria. El 30 de juliol de 1521, 

després de la lectura de la carta comminatòria de l’Infant Enric d’Aragó, la 

Junta dels Tretze renunciaven als seus càrrecs al comprovar que havien perdut 

el control i la situació s’havia desbordat completament. L’1 d’agost feia el 

mateix la de Morvedre. La desafecció de la Junta dels Tretze a la capital era un 

cop molt dur per a les Germanies. Les disputes internes els va debilitar 

ràpidament. La radicalització dels agermanats va fer que un sector de la classe 

mitjana deixés de donar-los suport. En alguns casos fins i tot, van passar a 

combatre-la en els camps de batalla. Això va servir al virrei, Diego Hurtado de 

Mendoza, i a l’aristocràcia per a redreçar la situació.   

El dia 12 d’agost els agermanats d’Elx (probablement també els de 

Crevillent) van capitular i el dia 26 els d’Alacant. Molts van poder refugiar-se a 

Oriola. Els d’Oriola demanaren ajuda a València els dies 7 i el 12 d’agost de 

1521. Després de la victòria de Gandia només es pot explicar per alguns 

motius: els agermanats d’aquestes localitats havien de ser majoritàriament 

moderats; coneixien la formació d’un gran exèrcit a Múrcia comandat pel 

Marquès de los Vélez, s’havia guanyat la batalla de Gandia, però l’Exèrcit reial 

del sud no estava derrotat, i els Tretze de València havien dimitit. 

El camp i l’economia a la zona agermanada havia quedat molt debilitat. El 29 

d’agost de 1521 el notari de Cocentaina, Francesc Joan Lleó, informava que 

s’havia suspès l’arrendament de la cisa de la carn i el peix per l’absència dels 

veïns, la conversió dels mudèjars i el saqueig patit per Muro que ha estat 

abandonat perquè no hi ha res per menjar. A Xàtiva s’ingressaven quantitats 

molt menors de les xifres contractades perquè els agermanats s’havien endut 

els fruits. A Alcoi en canvi es beneficiaven de l’arrendament dels monopolis 

reials durant el 1521 i 1522, al contrari del que passava a altres batlies del 

Regne, com Xàtiva i Alzira. En canvi baixarà l’any 1523.  

Des de Múrcia estant, es veia com una possible amenaça que els 

agermanats vulgueren anar contra Castella pel regne de Múrcia i passar a 
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Andalusia per sollevar-la, sobretot després de la derrota de Gandia. Per a 

evitar-lo el governador de Múrcia en Pedro Fajardo va aixecar un exèrcit amb 

gent de Múrcia, Cartagena, Llorca i Villena i homes del seu marquesat d’Úbeda 

i Baeza, tot això amb permís del Consell de Castella. Anava contra Oriola 

acompanyat de gran quantitat de moriscos i murcians, majoritàriament 

comuners als que s’oferia el perdó. Ací hem de tindre en compte que el 

marquès ja preparava l’atac contra Oriola i l’ajuda al marquès d’Elx molt abans 

de rebre la sol·licitud d’Hurtado de Mendoza i de Pedro Maça. El marquès 

intentava al seu temps que el nou rei tinguera en compte les seues qualitats i al 

mateix temps guarir el seu honor al sentir-se menyspreat per Carles I. 

S’ordenà a Pedro Maça, senyor de Maça i a Ramon de Rocafulll, senyor de 

la vila d’Albatera, ajuntar-se al setge de la vila d’Elx amb l’exèrcit de Diego de 

Cárdenas que estava compost en gran part de sarraïns. Sumaven 6.000 

homes. Allí se’ls ajuntà en Alonso de Carena, almirall d’Aragó, rendint la vila 

d’Elx. Un primer atac des del Raval moro és rebutjat, i en ella va morir el germà 

de Cárdenas. El 12 d’agost, amb ús d’artilleria, la ciutat es va rendir. Després 

rendiren Asp i Crevillent, i d’ací passaren cap a Alacant, prenent la ciutat 

reduint-la a obediència.  

Una part de les tropes agermanades es van adreçar a socórrer Oriola i 

castigar les desercions d’Elx i Crevillent. Al passar per Xixona se’ls uniren els 

agermanats de fra Miquel Garcia des de Xàtiva amb 2.000 homes i Bocanegra 

de Penàguila amb 4.000. Havia també agermanats d’Alcoi, Xixona, Ontinyent, 

Albaida, i Cocentaina. Aquest exèrcit té dificultats per a traslladar-se a Oriola on 

arribarà el dia 27 d’agost. De camí van saquejar els figuerals de Callosa. A 

Oriola van sacrificar, per menjar, tot un ramat de vaques requisades.  
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La batalla d’Oriola 

L’exèrcit d’Oriola sumava 1.000 homes (699 d’Oriola, 189 de Callosa, 122 

d’Almoradí, 16 de la Daia, 69 de Catral i 79 de Guardamar. L’exèrcit suma uns 

7.000 infants. En canvi Miquel Garcia afirma que l’exèrcit en realitat era d’uns 

3.000 homes. Es feia necessari prendre el castell d’Oriola defensat pel realista 

Jaume Despuig, lleial al governador d’Oriola i senyor de Novelda, Pero Maça. 

 El Castell d’Oriola hui. 

L’Exèrcit murcià es va 

situar al castell de 

Monteagudo. El dia 28 

d’agost de 1521 Pero Maça té 

coneixement que els 

agermanats havien iniciat 

l’assalt al castell d’Oriola, en 

mans dels reialistes 

comandats per Jaume 

Despuig. Mentre que la ciutat 

s’havia sumat a la Germania i constituït un Govern dels Tretze, el castell 

s’havia mantingut en mans del bàndol nobiliari. Maça volia llançar un atac per 

ajudar el castell i abastir-lo, però el marquès de los Vélez els va convèncer 

d’esperar un dia. El dia 29 l’exèrcit partia de Monteagudo cap a Oriola. 

El 30 d’agost el marquès de Vélez arribà a la punta de Bonança i trobà que 

els agermanats havien fet un gran vall per evitar l’atac de cavalleria i el pas dels 

canons. De res va servir, la cavalleria reial va ser essencial en la derrota dels 

agermanats a Algemesí, com també havia passat a Villalar. A causa de la pluja 

la pólvora havia quedat inutilitzada per fer servir escopetes i artilleria i els 

oriolans no van poder frenar el pas de la cavalleria. En la fugida alguns 

agermanats es van ofegar al riu. Els reialistes van entrar a la ciutat juntament 

amb els que fugien i la va sotmetre a fort saqueig. La majoria dels agermanats 

havien fugit i la ciutat estava semideserta.  
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Malgrat la superioritat numèrica dels agermanats, els reialistes estaven millor 

armats i més experimentats militarment. Vicent  Peris no va participar. El seu 

exèrcit podria haver estat transcendental per equilibrar la batalla o decantar-la 

al seu favor. Mentre Urgellés es trobava a la Canal de Navarrés causant una 

gran mortaldat de moriscos. 

Més de 2.000 morts (3.000 segons la font), dels quals entre 200 i 400 serien 

fills d’Oriola41, i foren executats 35 (o 40) destacats líders, entre ells 13 capitans 

i alferes, com Baltasar Quirante, capità dels agermanats d’Elx, que van ser 

penjats i esquarterades. Els seus caps van ser exhibits en escarpies. Pere 

Palomares, que havia aconseguit fugir va ser capturat a Llorca i portat a Oriola 

on Pero Maça el va executar a Garrot. En la defensa d’Oriola va destacar el 

capità Bocanegra, un andalús, potser excomuner, que s’havia unit en la 

defensa de la ciutat des de Pedreguer. Després passà les ordres de Peris, per 

la qual cosa sabem que havia pogut fugir de la desfeta.  

El saqueig d’Oriola per part dels murcians va ser terrible, va durar 30 dies. Al 

començament es volia confiscar tots els béns dels agermanats, però va 

desembocar en un saqueig indiscriminat a tota la població. El governador 

d’Oriola, Pero Maça de Liçana i de Carrós i els oficials reials, en veure el que 

estava passant van demanar a Fajardo que aturés el saqueig, ja que era una 

vila reial,  davant la negativa del de los Vélez, va intentar que es respectessen 

                                                           
41 no es possible ser més precisos perquè els censos es fan sobre veïns i no sobre el total de persones 

habitants. No tos els habitants eren veïns. Els veïns tenien uns determinats drets i també obligacions. 
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les propietats dels no agermanats i deixar fer en la resta de casos, però tampoc 

ho van aconseguir. De fet són molts els reialistes que eixiren de la ciutat davant 

la por a les represàlies i saquejos dels murcians. Segons un testimoni dels fets, 

Bartolomé Togores, entre els oriolans reialistes i les tropes de Maça, no hi 

havia suficient força per a parar els murcians que els superaven en nombre de 

vint a u. Quan Pero Maça intentà evitar l’assalt a les cases nobles, els 

assaltants li van dir que ni el coneixien ni el volien obeir, ja que només rebien 

ordres del marquès i aquest no els havia fet cap excepció. El saqueig d’Oriola 

va acabar el dia 29 de setembre i des de la ciutat van eixir cap a Múrcia més de 

700 carros carregats d’or, plata, roba, blat, ordi, cànem, estris domèstics, 

portes, finestres i fusta, fins i tot els claus els llevaren42. Fins i tot van vindre 

dones des de Múrcia per a carregar “ensima de sus cabeças” el que pogueren 

endur-se. 

L’esquarterament era una pràctica habitual, 

com veurem més endavant.43  

No es van salvar ni les esglésies ni 

la que era catedral, on fins i tot van 

trencar imatges de Crist, la Verge i 

dels sants per comprovar que no 

hagueren amagat a l’interior els 

tresors els oriolans. Robes i objectes 

de culte com calzes, patenes, creus i 

altres relíquies van ser robats. Draps 

de confraries d’enterrar morts, 

estendards, la roba dels altars, les reixes de ferro... Fins i tot el marquès de los 

Vélez, per animar els seus homes, entrava a les esglésies amb el cavall 

acompanyat de molta gent armada. També va assignar als seus capitans les 

esglésies que havien d’assaltar. El sagristà major de l’església de Sant 

                                                           
42 Aquestes afirmacions corresponen a un memorial de greuges presentat en 1525, per la qual cosa podem 

pensar que s’exagera. 

43 Portada del llibre de Maria Margalida Perelló. La Germania Mallorquina. Un estat de la Qüestió. editorial 

Lleonard Muntaner 
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Salvador, Pedro Santander, va protestar davant el provisor de Cartagena, Juan 

Ruiz de Salvatierra, inquisidor del Regne de Múrcia, que era present a la ciutat, 

perquè els soldats robaven i llançaven fem contra les imatges de l’església, 

sense rebre cap resposta. Nicasio Olivares, antic comanador del monestir de la 

Mercè va ser trepitjat per uns soldats quan intentava impedir el saqueig. Fins i 

tot s’explica que en aquest mateix monestir el monjo Pedro Gómez s’enfrontà 

directament al marquès de los Vélez per defensar un pobre al qual volien 

despullar i escapant de rebre una 

llançada podent fugir del lloc. 

Catedral del Salvador d’Orila 

La màxima crueltat la van cometre a 

l’Hospital de Sant Bartomeu. Segons el 

testimoni Vicent Martí, els soldats 

s’endugueren tot el que hi havia. Els 

pobres i malalts que hi havia als llits eren 

llançats a terra, “cosa que turcs i infidels 

de la nostra santa Fe catòlica no havien 

fet mai”. Fins i tot van treure la mortalla a 

un cadàver i deixaren el mort a terra. 

Les mostres de cooperació entre els 

comuners murcians i els agermanats 

valencians s’havien esvaït i aflorà el tradicional odi entre veïns enfrontats per 

termes territorials i per la disputa sobre la creació del nou bisbat oriolà, el 1510.  

El dia 4 s’obligà la població a jurar fidelitat al bisbe de Cartagena i a 

renunciar a tindre bisbat i catedral pròpis. Al ban s’amenaçava la gent dient que 

si no mostraven ràpidament la seua predisposició a sotmetre’s al capítol 

cartaginès, a grans i xics els passaria pel fil de la seua espasa. “En eixe 

moment, el mateix marquès va preguntar a un oriolà, de nom Yervens, si 

acataria el mandat i aquest va dir que no i d’una llançada el matà”. No seria 

l’únic mort per negar-se. 
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Molts ciutadans acudiren a casa de Pero de Maça per demanar, com a 

governador del Regne de València “ultra Sexonan” que era, que s’oposara a les 

intencions del marquès però aquest es trobava desbordat pel que estava 

passant i els va dir que res no podia fer, ja que el marquès era l’amo de la 

ciutat. Maça, d’acord amb les autoritats civils i eclesiàstiques van decidir que la 

població havia d’acatar el sotmetiment a Cartagena si volien salvar les seues 

vides, i així ho feren en un acte públic a la casa del Governador. Després va fer 

el mateix amb els representants del capítol oriolà a l’església de Sant Salvador 

que res van poder fer per negar-se a la voluntat del marquès. 

Eixe mateix dia 4, es reuniren d’amagat el justícia Joan Palomares i els 

jurats Joan Jiménez, Joan de Loazes, Francisco Ayora i Pedro Sanz, el síndic 

de la ciutat d’Oriola, Jaume Despuig, defensor del castell, a casa dels noble 

Diego de Soler i, davant del notari Juan López de Tuesta, van fer relat del què 

havia passat a la ciutat i de com s’havia produït la renúncia al bisbat amb el 

retorn a la submissió castellana i al capítol de Cartagena. Argumentaren que no 

podria tindre cap valor perquè l’havien acceptat absolutament coaccionats per 

la força de les armes. El dia 6 altres autoritats civils i religioses, com el capítol 

del Salvador, van elevar una protesta amb un contingut molt assemblat davant 

del mateix notari. Però durant la resta de regnat de Carles I, no es van tindre en 

compte les peticions d’Oriola sobre el seu bisbat, ja siga per càstig a la seua 

rebel·lia en l'episodi de les germanies o simplement per no tindre molt d’interès, 

malgrat les nombroses ambaixades enviades per aquesta, per a aconseguir el 

seu desig. 

D'aquesta manera Pedro Fajardo va aconseguir el perdó de Carles I i el dels 

comuners murcians, encara que molts d'ells van haver de patir durant molt de 

temps en el dia a dia el rebuig social i institucional. A més, el marquès de los 

Vélez va cobrar 23.545 lliures i 10 sous per haver aixecat el seu exèrcit i anar 

contra Oriola. 

L’11 d’octubre Oriola torna també a la seua normalitat. Fins a aquest dia no 

es va poder reunir el consell d’Oriola. La primera cosa que fa és comissionar a 

Jaume Masquefa, senyor de la Daia, per a comunicar al virrei la situació en què 
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havia restat la ciutat per preparar-se per a refer-se de la guerra i a més a més 

pagar les contribucions imposades per despeses de guerra que vindran. 

A Oriola es mantindrà un ambient de ressentiment i de possible aixecament 

fins a la derrota final de la Germania que va apaivagar els seus ànims. Les 

mateixes autoritats reials van defensar els interessos de la ciutat i dels oriolans 

davant les peticions del virrei i per això van ser molt qüestionades per la Cort. 

El grau de destrucció era tal i l’hivern tan pròxim que complir amb la sisa i altres 

impostos era abocar la població a la fam. Per una altra part, entre els oriolans 

es va establir un sentiment de revenja contra els murcians i es van establir un 

seguit de plets per recuperar tot el que se’ls havia robat, on estaven incloses 

propietats dels no agermanats i les autoritats d’Oriola es van posar del costat 

dels seus veïns, començant pel batle Miquel de Santàngel. Destaca el plet que 

van dur contra el marquès de los Vélez del qual faig un extracte tot seguit sobre 

les reclamacions d’Oriola i la resta de la Governació. 

Oriola buscarà el perdó mitjançant Fernando de Loazes i Lope Ferrández de 

Mesa com a interlocutors. El 13 de gener de 1523 Fernando de Loazes 

anunciava a Pero Maça que el rei estava disposat a concedir el perdó excepte 

als capitans, alferes, síndics, els Tretze i els avalotadors, i demanava un 

informa per saber qui eren aquests. Es va trametre un llistat amb 21 noms 

d’Oriola i 12 de les aldees de la ciutat. Quan estava a punt d’aconseguir-se el 

perdó es va anomenar virreina a dona Germana de Foix, la qual va dir que 

només hi hauria perdó a canvi de confiscacions i composicions (pagaments de 

les despeses de guerra) que es van calcular en 5.000 ducats per a les 

composicions i 1.100 per les avaries, donant 7 terminis per a fer els pagaments 

dels primers i 3 dels segons. Oriola va haver de transigir i el 5 de setembre de 

1524 es va atorgar el perdó, exceptuant 11 presoners. La ciutat farà els 

repartiments dels pagaments entre els habitants i de seguida van sorgir els 

problemes per aquestes càrregues que van anar endarrerint els pagaments. 

Uns per no estar d’acord amb la quantitat, altres perquè mai havien estat 

agermanats o perquè ho foren a la força. Alguns d’aquests últims serien Pere 

Martí, forjador de les confraries i Pere Terol, un dels capitans més actius i 

valedor de Pere Palomares, que afirmava haver estat forçat. 
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Plets per a la recuperació dels béns dels oriolans en mans del marquès 

El marquès va tornar a Múrcia quan el virrei entrà a València, amb ell se’n va 

endur l’artilleria i les banderes cap als seus dominis. Acabada la germania, els 

d’Oriola van iniciar plets contra el marquès per recuperar l’artilleria i les 

banderes considerant que eren de la ciutat i no dels agermanats. El marquès 

recorda que es va haver d’aixecar la seua host perquè el rei no podia vindre, ja 

que es trobava en les guerres de Navarra i França, obviava que va cobrar per 

aixecar eixe exèrcit, i que havia sostingut la gent forastera reclutada a Elx i 

Alacant a canvi de pa i carn.  

Diu que algunes de les banderes reclamades va haver de cobrar-les a Baza, 

Almeria i Llorca, ja que els soldats se les enduien, i que les va dur a la seua 

capella. Que una de les banderes va ser presa a Miguel Geronimo de Sant 

Angel, batlle d’Oriola, i que els agermanats la portaven al lloc de Redovà.  

Que les banderes que va prendre la primera vegada als agermanats 

d’Alacant que es van rendir, en un començament les volia destruir, però que 

després de pregar-li, les va donar a algunes Esglésies per fer vestits. Aquelles 

mateixes banderes les va tornar a guanyar quan la gent d’Alacant va eixir a 

socórrer Oriola.  

Però els d’Oriola, ajudats pel llicenciat Vargas del Consell Reial, van posar 

plet davant el Consell d’Aragó. El 23 de gener de 1523 l’Emperador va ordenar 

al Marquès de los Vélez que tornés les banderes i la bombarda, però el 7 de 

juliol de 1525 va donar marxa enrere i va acabar donant-li la raó al marquès. 
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La derrota final 

El líder militar agermanat Vicent Peris, va conèixer la derrota d’Oriola a 

Polop, població on es trobava expugnant el castell, s’adreça a la Vila Joiosa44 

on s’embarca direcció a València amb 26 capitans i alguns homes, on arriba el 

8 de setembre per frenar el desànim i la rendició. La resta de les seues tropes 

les fa anar per terra. Els de la Vila Joiosa, en veure la desfeta dels agermanats 

i el desconcert, van aprofitar per a prendre la seua artilleria. La Vila Joiosa es 

posaria al servei del virrei.  

  

La Vila Joiosa segons Viciana i maqueta de la Vila al segle XVII45 

Les tropes del marquès de los Vélez i les del marquès d’Elx es van adreçar 

cap a València pel camí interior, per Castella, per Villena, Alcalà del Xúquer, 

Villamalea i Requena, per baixar després per la Foia de Bunyol i el Camp de 

Túria arribant a Paterna a començaments de novembre. Aquest viatge de dos 

mesos es deuria a voler presentar-se directament davant de València evitant 

                                                           
44 La Vila Joiosa. Vila Reial des de 1452, durant les germanies va prendre partit pels rebels, tot i que més 

tard tornà a l’obediència del rei, el qual li va mantindré els seus privilegis. El retorn a la lleialtat al rei, però, 

no vindria abans que Vicent Peris s’embarqués al seu port per adreçar-se a València i evitar la seua 

rendició. Amb la caiguda d’Oriola, els agermanats van haver de fugir de la Vila. 

45 https://blogs.ua.es/historiadevillajoyosa/2013/10/19/hola-mundo/ 
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les places fortes agermanades de les comarques centrals, Xàtiva i Alzira. La 

tropa del marquès de los Vélez es va comportar com un autèntic exèrcit invasor 

deixant un rastre de violència per on passava. Amb ell cavalcaven uns 40 

reialistes oriolans, així com tropa que, a part dels voluntaris, en molts casos 

eren antics agermanats que buscaven així el perdó o simplement obligats. Uns 

163 homes en total. No mancaren els casos de desercions que s’anaven 

produint durant la marxa de l’exèrcit cap al nord. El 30 d’octubre el virrei va 

demanar 200 homes més que no arribaran mai i, davant el disgust del virrei, 

Oriola es defensava dient que des de setembre de 1521 amb els morts i fugits 

després del saco, el perill barbaresc, la pesta i la manca de diners, amen d’una 

“quinta columna” de possibles rebels disposats a aixecar-se de nou, fa 

impossible complir amb la demanda. 

Les viles s’anaven rendint i posant-se al servei dels reialistes. Un altre cas 

seria la desafecció de Biar, Penàguila i Benifallim, viles que s’havien significat 

com a agermanades. O el d’Alacant, on el castell restava en mans de Gaspar 

Tàrrega fidel al virrei i on la presència d’agermanats no era tan forta. D’aquesta 

manera Pero Maça entrà en la ciutat sense problemes. El castell de Biar 

controlava el camí de Xàtiva des de Múrcia i Castella, va tindre un paper 

destacat a les germanies. Com a vila revolucionària va ser multada amb 1.660 

lliures, però Carles I li concedí el dret a fer fira a setembre i mercat tots els 

dimarts de l’any per la seua adscripció mascarada durant les Germanies. El 

mateix passaria amb Xixona, Penàguila, Benifallim, Ontinyent... En el cas 

d’Ontinyent, on s’havien mostrat molt revoltosos els agermanats, renunciaren a 

la Germania i van destacar després sota el comandament del virrei en la 

reducció de Xàtiva. 

 

 

El mapa següent reflecteix les principals vies de comunicació al Regne de 

València durant la Baixa Edat Mitjana i explica el perquè de determinats moviments 

de les tropes durant la guerra. 
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El 3 de setembre de 1521 els agermanats de Penàguila encara preguntaven 

als d’Alcoi l’opinió d’entrar en negociacions amb els realistes. La germania 

d’Alcoi es dissol el dia 20 de setembre. Els jurats de València informaven els de 

Cocentaina el dia 12 d’octubre que els carros amb el blat per al Cap-i-Casal 

d’Alcoi i Penàguila no podien arribar, ja que el senyor de Planes, juntament 

amb els seus moros, estava a l’aguait per tal d’apoderar-se’n i demanaven 

homes per a poder dur-los fins al Cap-i-casal. El dia 14 d’octubre el nou consell 

d’Alcoi rebia una sol·licitud per part del comte de Cocentaina que es trobava a 

Requena per fer un préstec de 25.000 ducats (malgrat la mancança de forment) 

a les tropes reialistes. Recordava el comte que Morella, Castelló, Borriana, Vila-

real i Peníscola també ho feien i que així tindrien la possibilitat de rebre un 

millor tracte per part de la justícia. El consell es va negar adduint que la petició 

venia dels cancellers i no del rei. Potser una bona part del consell encara 

estava en mans dels antics Tretze. 

Alguns agermanats d’Alcoi marxen de la ciutat capitanejats per Llorenç 

Nadal per unir-se als agermanats de Xàtiva i Alzira. Però Nadal no arribarà, ja 

que serà detingut el 27 de novembre i empresonat a Cocentaina. Al mateix 

temps, surt una tropa d’Alcoi comandada per Lluís Guereau per sumar-se a 

l’exèrcit del lloctinent.  

A Alcoi s’escollia a Tomàs Guerau nou justícia la vespra de Nadal de 1521. 

Son germà havia mort en el setge d’Alzira contra els agermanats. En un 

començament i per evitar un nou aixecament agermanat a la ciutat quan encara 

la guerra no havia acabat, les mesures van ser contemporitzadores. Però més 

endavant aniran agreujant-se. El líder de la Germania alcoiana, Llorenç Nadal, 

va ser portat i executat a Alcoi el dia 1 de març de 1522. El seu cap va ser 

penjat damunt el portal de Sant Agustí i el cos en un arbre al camí de 

Cocentaina.  

El lloctinent Mendoza va comminar els alcoians a tornar tots els béns 

saquejats a les terres de l’Almirall d’Aragó, del ducat d’Oliva i dels comtes de 

Cocentaina, Oliva, Aranda i Albaida. I així els d’Alcoi va tornar a Novelda 5 

canons, a Oriola 4 canons i 50 pedres (bales), una mula propietat de l’alamí de 
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Billeneta (l’actual Millena, al Comtat). Van ser empresonats 18 síndics de la 

Germania i 11 persones més per haver reconegut la seua participació en 

diversos assalts. Alcoi va habilitar com a presó una de les torres del convent de 

Sant Agustí. A Villena, on s’assentà el marquès de los Vélez anaren a parar 

agermanats d’Alcoi i altres poblacions. 

 

Alcoi cap a l'any 1600. Gravat d'E. Bofí. Museu Arqueològic Municipal d'Alcoi46 

Va haver-hi qui va tornar objectes sostrets donant-los al vicari de la 

parròquia sota secret de confessió. Parlem de peces de tela i material tèxtil de 

diferents classes (seda, llenç, lli, llana en madeixa, llana de matalaf, estopa per 

a fer espardenyes), peces confeccionades de vestir (alquissers, una mena de 

capes de llana que usaven els mudèjars, casaques de moro, camises, 

camisetes, faixes, barrets, calces, saragüells...), peces teixides d’ús domèstic 

(coixins per a seure, cortines, flassades, davantals, llençols, tovalloles, 

torcaboques i cabassos de palma), peces del moblatge (matalassos, estores, 

catifes i cofres), eines metàl·liques per a la casa (paelles, ferros per a coure-

les, cassoles, tisores de sastre, agulles de cosir, calderetes, canelobres, 

tenalles, bitxacs per al forn, perols i poals) i per al camp (rastells, aixades, 

                                                           
46 https://www.elturistatranquil.com/ca/alcoi-alicante-alacant/ 
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esquelles o campanetes del ramat, podadores i corbelles). A més d’açò, hi 

podem afegir una bona quantitat de cereals i molt poques armes. També 

trobarem sucre, que era molt abundant a les terres d’Oliva i Gandia on els 

mudèjars conreaven la canyamel. Una vaca de Benilloba. 

 A finals d’estiu de 1521, la resistència agermanada es reduïa a València, 

Morvedre, Xàtiva, Alzira i Ontinyent, però les dues primeres ciutats ja donaven 

símptomes de fatiga i obrien converses amb els reialistes. Per la seua part, els 

reialistes rebien reforços des de Catalunya, Aragó, Castella i Múrcia. El virrei 

havia assentat el seu camp a Nules. No obstant, la resistència de Xàtiva, Alzira 

i Ontinyent tallava el camí natural de València cap al sud i cap a Castella. 

Peris va intentar prolongar la lluita i va aconseguir aixecar els agermanats de 

València. El dia 20 de setembre de 1521 va disparar contra el palau 

arquebisbal, residència del marquès de Cenete, on es mantenien les reunions 

amb els dirigents agermanats que volien rendir-se. El dia 21 Peris saquejà 

València i els nobles es refugiaren a la Seu amb tots els tresors que van poder 

guardar. El dia 29 de setembre de 1521 assalten l’aljama i els seus pocs 

habitants són convertits per la força i sacralitzada la mesquita, convertida en 

parròquia de Sant Miquel. Els jurats de València demanen per la seua part a 

Mendoza que entre a la ciutat. El dia 4 d’octubre, Peris tornà a assaltar 

València. Era vital assegurar la ciutat per enfrontar-se a les tropes reials. Però 

l’11 d’octubre serà derrotat a Morvedre, que es rendia el 12 d’octubre i Peris es 

refugiava a Xàtiva.  

 Morvedre / Sagunt a finals del segle XVI47 

                                                           
47 https://cuatrotipos.files.wordpress.com/2008/04/sagunto_wijngaerde.jpg 
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Bocanegra, l’andalús que havíem vist en la defensa d’Oriola i que havia 

acompanyat a Peris fins a València, juntament amb Porres, un altre capità 

andalús, havia intentat robar els cavalls del subrogat Eixarch per fer-los servir 

en l’atac a Morvedre, però va ser capturat. Va ser interrogat, executat i 

esquarterat, probablement el mateix 12 d’octubre. Mentre a Morvedre, on els 

reialistes entraren el dia 16 s’executaven deu agermanats. 

L’actitud amb els valencians va ser prudent, almenys en un principi. València 

no comptava amb un nombre molt alt de víctimes pels agermanats i feia tres 

mesos que intentaven rendir-se al virrei. El 21 d’octubre el virrei dictava un 

perdó general i desarmar a tots els habitants de València, però el dia 31 excloïa 

d’eixe perdó a 65 persones, entre ells tots aquells que havien format part de les 

successives juntes dels Tretze. El 6 de novembre capitulava València.  
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Els últims reductes 

El 17 de novembre de 1521, el lloctinent, amb el marqués de Moya i el de los 

Vélez, els comtes d’Oliva i de Cocentaina, posaven setge a Alzira defensada 

pel capità general agermanat Enyego i Vicent Peris. El setge durà 18 dies, fins 

al 8 de desembre. En ell morí el capità alcoià sumat als reialistes Lluís Guerau, 

germà del qui seria el principal repressor a Alcoi, Tomàs Guerau. 

Muralles d’Alzira 

El control agermanat 

d’Alzira i Xàtiva suposava 

tallar la comunicació entre 

València i el sud del País, 

ja que els camins estaven 

en mans dels agermanats. 

Davant la impossibilitat 

d’expugnar Alzira, el 

lloctinent iniciarà el mateix 

8 de desembre de 1521 el 

setge de Xàtiva. 

En el setge de Xàtiva tenim un exemple del paper de la dona en la revolta 

agermanada. Anaven 200 dones amb ballestes, pedres, torxes i calders d’oli 

bullent que llançaven contra els atacants. No serà l’únic cas segons el que es 

desprèn de les detencions, càstigs i execucions que van patir algunes enes. 

El principal problema que havia d’afrontar Alcoi era l’escassesa de forment i 

que començaren també a patir amb el comerç de la sal. El febrer de 1522 

s’acordarà comprar blat castellà. Vindrien després els problemes amb l’oli i 

finalment la carn. Com que Alcoi es trobava a prop del setge d’Alzira i Xàtiva, el 

lloctinent recorria sovint a Alcoi per aconseguir avituallaments, homes i diners 

per al seu exèrcit. Hem de dir que els nobles acostumaren a demanar tropes de 

les viles que consideraven lleials car no es fiaven d’aquelles que havien sigut 

agermanades. Alcoi, com farien arreu, negociava les contínues ajudes 

sol·licitades. Les exigències del lloctinent no minvaren ni quan semblava ja 
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impossible l’èxit de qualsevol conxorxa agermanada. Per una altra banda a 

l’estiu, Alcoi ordenava que no pogueren tornar a la ciutat48 aquells que havien 

marxat a lluitar amb els agermanats de Xàtiva i Alzira. Malgrat la prohibició de 

retornar, alguns si ho van poder fer per raons humanitàries. Un altre problema 

era el manteniment d’exèrcits que passaven o s’instal·laven en la ciutat. 

El marquès de Cenete entrà a València a petició dels jurats de València. La 

ciutat s’anirà pacificant a poc a poc. A finals de desembre es dona per 

controlada la ciutat i l’exèrcit reialista aixeca el camp. El marquès de Moya 

torna a Castella, el lloctinent es retira al castell de Montesa i els comtes de 

Cocentaina, Albaida i Oliva tornen a les seues terres. 

Va haver-hi alguns enfrontaments prop de Banyeres i Bocairent. Amb derrota 

dels agermanats on set dels presoners fets són penjats a les forques de 

Bocairent per mossèn Francesc Lluís Bou, governador de Xàtiva, el gener de 

1522. 

El gener de 1522 Peris aconsegueix entrar a València amb 200 escopeters i 

provoca un amotinament. El marquès de Cenete es trobava a València i va 

oferir a Peris un indult que ell va rebutjar. El marquès de Cenete serà detingut i 

dut pres a Xàtiva el 22 de gener. Eixe mateix dia els jurats de València enviaren 

ambaixades als de Xàtiva per tal que renuciessen a la Germania i alliberessen 

el marquès. Els agermanats xativins l’alliberen el dia 6 de febrer malgrat 

l’oposició de Peris. Probablement la caiguda d’Ontinyent el dia 29 de gener de 

1522, on van ser executats quaranta homes, i la matança de l’Olleria, va pesar 

en els agermanats. Els agermanats també van fer consultes amb el duc de 

Calabria, Ferran d’Aragó. El marquès tornà a València totalment armat i 

escoltat per 150 agermanats. 

Peris va eixir l’endema de l’eixida del marquès, el dia 10, cap a València amb 

50 homes per sollevar la ciutat abans que aquest arribés. Es refugià a la seua 

casa a Silla on és atacat pel governador Lluís de Cabanyelles, però aquest es 

va retirar davant l’arribada d’agermanats de Xàtiva i Alzira. El marquès entrà a 

                                                           
48 Aquest càstig era conegut com bandejament  
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València el dia 19 de febrer de 1522 i Peris el 25. El marquès evità atacar Peris 

i primer es va guanyar els menestrals, ciutadans, juristes, notaris i mercaders 

per aïllar-lo. Aquests estaven desitjosos de guanyar-se el perdó del rei i 

accediren a col·laborar amb el marquès. El dia 3 de març s’aplegà una tropa de 

5.000 homes (segons la font 3.000), tots ciutadans per evitar els recels envers 

la participació de cavallers. Peris morí en l’assalt a sa casa el 4 de març i va ser 

esquarterat juntament amb dos dels seus homes. La casa va ser destruïda i el 

terra salat. El cap de Peris va ser enviat al virrei a Ontinyent i exposada a la 

porta de Sant Vicent. Tres dels seus homes i una ena, Isabel Sanch, van ser 

penjats el dia 5 de les bigues de la casa de Peris que encara estaven dretes. 

Entre el 4 i el 5 de març de 1522 Alcanyís, Ayala, Beltrán, Estellés i Isabel 

Sanch van partir turment abans de morir. Dels interrogatoris obtindrien uns 

cinquanta noms dels quals alguns acabaran executats també. 

 

El dia 13 de març, el lloctinent Mendoza, que es trobava a Ontinyent, va 

iniciar un seguit de ràtzies sobre Albaida i Canals on va fer morts i presoners. 

El motiu era l’aparició d’una figura messiànica, l’Encobert49, que afirmava ser 

descendent dels Reis Catòlics, i que amb una tropa de 500 homes atacava els 

moros d’Alberic i Alcosser, vassalls de Cenete. Es produeix així un rebrot de la 

rebel·lió liderada per aquest Encobert que representava la màxima expressió 

                                                           
49 També conegut com el Rei Encobert o l'Home de la Bèrnia, que es feia passar per net dels Reis Catòlics, 

fill del príncep Joan amb l’arxiduquessa Margarida d’Àustria (de Flandes), i que es deia, pareix 
ser, Antonio Navarro (altres afirmen que Enrique Manríquez de Ribera) i era probablement de procedència 
castellana i pobre. De fet van aparèixer més d’un Encobert. 
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de les reivindicacions camperoles i els problemes agraris. Des de la muntanya 

valenciana practicava una guerra de guerrilles i se saquejaven granges, atacà 

els nobles, i es forçava als musulmans a convertir-se. Els camperols de 

Russafa, Campanar, Patraix, Benimaclet i altres pobles de la contornada de 

València se li van sumar. Va intentar entrar en València amb un grup d’homes 

armats, sembla que amb la complicitat d’homes de Mallorca i del Principat, però 

fou assassinat el 18 de maig de 1522, a Burjassot, per cinc sicaris al preu de 

44.000 sous i sotmès, després de mort, a un procés inquisitorial per heretge. 

El 7 de juny de 1522 mor a Canals, formant part de l’exèrcit reial que 

assetjava Xàtiva, el comte de Cocentaina Rodrigo Ruiz de Corella, que havia 

mantingut Cocentaina fidel al virrei i va contribuir amb armes, homes i diners a 

la lluita, probablement per l’epidèmia de pesta que aparegué a la zona. 

Durant l’estiu de 1522, el virrei Mendoza es va dedicar a atacar diversos 

reductes agermanats, com Algemesí, Albaida, Albocàsser, Llutxent i Alberic. Al 

mateix temps prohibia la venda d’aliments i pólvora a Xàtiva sota pena de mort. 

El Virrei demanava a la població ajuda per desemmascarar el comerç clandestí 

de pólvora amb Xàtiva i Alzira i ordenava concentrar totes les barques de 

l’Albufera tallar aquest contraban. A Alcoi acantonen durant tot el mes d’agost 

uns 200 homes vinguts de fora, agreujant encara més la seua situació 

econòmica. 

El 15 de juliol els agermanats atacaven Llutxent, població de la baronia del 

governador Pero Maça. L’1 de setembre de 1522 les tropes agermanades 

intentaven l’assalt la vila d’Albaida. Albaida, juntament amb Elx, van ser les 

viles senyorials que més s’havien destacat en el moviment germanat, però que 

ara estaven en mans reialistes. La ràpida intervenció del lloctinent va fer que 

els agermanats es retiressen cap a Xàtiva. A la batalla de Bellús, el mateix dia 

1 de setembre, a les planes d’Alfarrasí els agermanats van ser totalment 

vençuts. El Camp del Túria va patir un brutal saqueig durant els mesos 

d’octubre i novembre. Amb les tropes lleials anaven prohoms alacantins com 

Pere Seva. Finalment el 20 de setembre l’infant d’Enric d’Aragó entrava en 

València i acceptava fer de mitjancer pels valencians.  
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Maqueta de l’Albaida medieval. 

El 2 de setembre de 1522 Dénia enviava al virrei 300 homes i 7.500 rals per 

a pagar la tropa. Bocairent i Banyeres de Mariola enviaven un centenar, i també 

homes d’Ontinyent i Alcoi, malgrat haver sigut viles majoritàriament 

agermanades. En eixos mateixos dies, s’informa de la presència de forasters 

procedents d’Agres i Bocairent  per les terres d’Alcoi intentant reclutar homes 

per a la Germania entre els masovers i gent del camp per atacar Moixent, 

Montesa i Xàtiva. El 30 de setembre es va saber que en un mas de Bartxell del 

seu sogre es trobava Andreu Barratxina amb alguns homes que volien anar cap 

a Moixent. El lloctinent continuava demanant homes per anar als diversos 

fronts. No van ser pocs els alcoians que van ser presos per oposar-se a les 

lleves sol·licitades pel lloctinent. El 18 de novembre de 1522 Alacant enviava a 

Canals, on es trobava el lloctinent, una força de 150 homes. A Ontinyent 

Melcior Torró intentava aconseguir un nou aixecament agermanat. 

Alzira i Xàtiva resisteixen els setges durant un any, la qual cosa demostra la 

dificultat del virrei Hurtado de Mendoza per acabar amb aquests nuclis, mancat 

d’homes i recursos, les tropes castellanes ja havien retornat en la seua major 

part a Castella. Trobem alacantins lluitant encara amb els agermanats a Xàtiva 

i Alzira. L’arribada de Carles I a Castella, el 23 de juliol, posa fi a les 

expectatives de la Germania. El rei ordenà a Xàtiva i Alzira rendir-se. Xàtiva es 

rendí el dia 5 de desembre de 1522 i Alzira el 7 de desembre.  
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No obstant encara va haver-hi intents de ressuscitar la Germania. A València 

es va desmantellar una conxorxa liderada per Ballester, Navarro i Pavíes que 

van ser penjats, esquarterats i els seus caps penjats de les cantonades de la 

Llonja Nova el 23 de març de 1523. L’abril va ser descoberta una altra conjura 

dirigida per Jeroni Castelló, sembla que més elaborada que l’anterior. Quatre 

van ser turmentats, executats i decapitats, i els seus caps col·locats en llocs 

ben visibles de la ciutat. Uns dies després van detenir un altre grup 

d’encobertats.  

El duc de Calabria que s’havia negat a sumar-se als agermanats quan va ser 

presa Xàtiva, va ser perdonat pel rei i se n’anà a la Cort. El dia 11 de desembre 

de 1522 Hurtado de Mendoza va subrogar el virregnat a favor del governador 

Lluís de Cabanyelles i marxà del Regne de València.  

El 27 de març de 1523 es nomena a Germana de Foix50, l’última esposa de 

Ferran II d’Aragó, com a virreina de València, tot i que no viatja a València fins 

al desembre de 1523 per una epidèmia de pesta a la ciutat. El desembre de 

1524 es va acabar amb les últimes resistències agermanades. No obstant 

sabem que va haver-hi algunes algarades agermanades durant els anys 

següents. 

 

                                                           
50 Úrsula Germana de Foix (Foix, 1488 - Llíria, 15 d'octubre de 1536) fou virreina de València (1523-

1536), reina consort d'Aragó (1505-1516) i vescomtessa de Castellbò (1513-1536). Fou la segona esposa 
de Ferran el Catòlic (1505-1516); després de la mort d'aquest, es casà amb Joan de Brandeburg-
Ansbach (1519-1525); i finalment, després de quedar vídua novament, amb Ferran d'Aragó, duc de 
Calàbria (1526-1536). Es va casar el 15 de març de 1506, als divuit anys, amb Ferran II d'Aragó, vidu 
d'Isabel I de Castella. Arribada a València, els seus costums i la seua cultura francoborgonyona. Del seu 
matrimoni amb Ferran II el Catòlic va néixer un fill, Joan, que va morir poc després de néixer el 3 de maig 
de 1509. D'haver sobreviscut hagués heretat els estats de la corona d'Aragó, patrimoni patern, i hagués 
impedit la unitat que es va aconseguir en la persona de Carles I. Germana de Foix s'establí a València el 
1523, acompanyada del seu segon marit, el virrei de València, marquès de Brandemburg, Joan de 
Brandenburg. Aquest segon matrimoni, que tan sols va durar fins al 1525, quan Germana va tornar a 
enviduar, i la sagnant repressió de les Germanies durant el seu virregnat van empitjorar encara més la 
seva imatge. Germana de Foix és considerada pels historiadors de la llengua un punt d'inflexió en el 
procés castellanitzant del regne de València. 
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Les conseqüències 

Els agermanats no van aconseguir cap dels objectius que s’havien proposat. 

Els artesans van romandre marginats del govern municipal i només es 

mantingué la seua presència al Consell General de la ciutat. Els gremis de 

seders i tèxtils van ser els més castigats amb un reglament que impedien 

flexibilitat en la producció comercialització dels seus articles. 

La política de Mendoza havia anat adreçada a la persecució dels 

agermanats més radicals mentre mantenia en els seus càrrecs als més 

moderats, d’aquesta manera debilitava encara més la Germania. L’hora de la 

persecució dels moderats encara no havia arribat. A més, la resistència 

agermanada a Ontinyent, Xàtiva i Alzira no havia acabat i hi havia el temor a un 

nou possible aixecament. 

La dificultat del virrei Mendoza per acabar amb la Germania es degué per 

una banda a trobar-se sota la pressió d’un jove, inexpert i maldestre sobirà, i la 

incapacitat per a posar sota el seu control al seu germà Rodrigo, marqués de 

Cenete. Potser per això l’emperador va prescindir d’ell només rendida Xàtiva, 

les seues mans estaven lligades per pactes i promeses als agermanats. El 

virrei Mendoza havia expedit un perdó general el 21 d’octubre de 1521 que la 

virreina, Germana de Foix, no va respectar adduint que s’havia produït per a 

una part del conflicte i només afectava a la ciutat de València. Germana va 

aprofitar la derrota dels agermanats per les armes de Hurtado de Mendoza per 

aplicar la justícia penal, sumària i ordinària.  

La justícia penal contemporitzà i fins i tot es plegà primer a la Germania per 

a convertir-se després en un instrument definitiu del desmantellament del 

moviment. Això podem extreure dels expedients judicials que entre 1519 i 1521 

ni les Governacions de València ni de la Plana van incoar cap expedient, la de 

Xàtiva tres i la d’Oriola un i venia ja d’antic. Haurem d’esperar al 1524 per a 

veure un autèntic creixement de sancions i execucions de béns de condemnats 

per participar en la Germania. 
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Repressió 

Si fins aquell moment la repressió del que 

s’anomenà “Crim de Germania” havia estat 

moderada, la virreina va ser molt més dura en 

la repressió, què durà fins a la seua mort el 

1538. Huit-centes sentències de mort, multes 

astronòmiques per als gremis, així com un 

total de més de 360.000 ducats en concepte 

de multes al conjunt de totes les ciutats i viles 

agermanades i dos milions de ducats en 

indemnitzacions.  

Portada del llibre de Josep Lozano51 

Amb l’arribada de Germana de Foix la repressió física contra els agermanats 

es va agreujar, però sobretot on va parar una gran importància és en les 

confiscacions de béns dels agermanats. Sovint Germana imposarà fortes 

composicions, sota una pretesa benvolença, a canvi de no patir penes 

corporals. Per exemple a Alcoi serà el prior de Sant Agustí, fra Lluís 

Matarreena qui proposarà permutar penes de presó i bandeig per 

compensacions econòmiques a la corona, obligant als presos, absents o als 

seus familiars amb llurs béns. 

Van ser castigats i perseguits tots els dirigents de les Germanies, tots els 

col·laboradors i tots aquells que havien finançat la rebel·lió. Joan Caro, va 

romandre primer en el càrrec, va fugir a Castella quan va veure el perill i va  ser 

capturat per la virreina en 1523 i ajusticiat el 12 de març de 1524. La resposta 

lògica, la fugida massiva, no va evitar que fossen ajusticiats o capturats tots els 

col·laboradors de l'Encobert, diversos membres de la Junta dels Tretze, com 

                                                           
51 Premi Andròmina que guanyà l’any 1979 en la huitena edició dels Premis Octubre, el Premi de la Crítica 

del País Valencià (1980) i el Premi de la Crítica Serra d’Or (1981). Però, a més, dins del món de 
l’educació s’establí com una lectura imprescindible. I no era d’estranyar: agafava les arrels, el passat, i ho 
combinava amb una recerca de l’imaginari popular valencià en la seua màxima potència (hi havia un 
treball lingüístic aprofundit per tal d’expressar-se, però també d’identificar-se i hi havia la plasmació de 
costums, creences, llegendes, cançons, etc., pròpies de la cultura valenciana); i alhora aportava 
modernitat amb l’ús de tècniques innovadores.  
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Pere Llorens, Francesc Pastor o Joan Tàrrega. La virreina, Germana de Foix, 

promulgà un perdó general el dia 15 de maig de 1528. 

Unes 800 persones van ser jutjades, de les quals unes 150 executades. Un 

miler desterrades sense judici. I no van ser majors per la gran fugida 

d’agermanats de l’any 1524. 

Un bon nombre de xixonencs van ser ajusticiats al final de la guerra. L’any 

1526 unes dues-centes persones van fugir de Xixona per refugiar-se a Ibi per 

evitar les represàlies de la virreina Germana de Foix. Pertanyien a les classes 

benestants, sacerdots, comerciants, pagesos, notaris, justícies i exbatles. 

La figura dels “bandejats”, persones que tenien prohibida l’entrada a les 

seues poblacions per havers sigut agermanats es donava a tot el Regne. Tenim 

exemples com els de Martí i Perot Sòria, llauradors de la vila d’Elx que 

compareixien davant el justícia de Cocentaina per estar bandejats. 

 

 

Càstigs exemplars 

Com el ja relatat de Vicent Peris: La casa va ser destruïda i el terra salat. El 

cap de Peris va ser enviat al virrei a Ontinyent i exposada a la porta de Sant 

Vicent. Tots els seus directes col·laboradors van ser executats amb ell. 

Bocanegra va ser executat i esquarterat. 

L’amnistia dictada pel virrei el 21 i el 31 d’octubre per haver-se lliurat 

València sense lluita, no arribà a Martí Ferrandis, infermer de l’Hospital 

General, que va ser penjat i esquarterat per ordre del justícia Berenguer poc 

després d’incorporar-se a les seues funcions. Bertomeu Andreu correria la 

mateixa sort, i així uns quants més dels líders agermanats. 

Joan Caro, el moderat que va guiar al començament l’exèrcit del sud, va ser 

mantingut després de la rendició de València en el càrrec de mestre racional, 

però el 1522 serà destituït. Seria empresonat a Simancas i, per ordre de 

Germana de Foix, traslladat de nou a València, penjat i esquarterat el 1524.  
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Guillem Castellví, conegut com a Guillem Sorolla, va ser pres i portat a 

Montesa el novembre de 1522. El 2 de desembre fou arrossegat i esquarterat. 

El seu cap fou penjat en un dels cantons de la casa de la ciutat de València. 

Com passaria amb Enrique Manrique de Ribera, un dels molts soldats 

castellans que s’havien unit a Peris des de juliol de 1521. El seu cap va ser 

col·locat al portal de Quart i el seu cadàver cremat com a culpable de la 

jurisdicció civil i del Sant Ofici. O Antoni Ferrer lo Mallorquí, el cap del qual 

també va ser col·locat en el Portal de Quart.  

Jaume Ros, jurat de València, Germana de Foix el va fer esquarterar i posar 

el seu cap a la porta de Serrans. Nicolau Soriano va ser trobat culpable de 

l’intent d’assassinat del marquès de Cenete. Juntament amb Manrique de 

Ribera i Joan Bernabeu. Soriano va ser turmentat, penjat i esquarterat i els 

seus béns subhastats. 

Es van dictar 112 sentències de mort a València, 43 d’elles al Cap i Casal, 

sense comptar les de Vicent Peris, el primer Encobert, Joan Arenós i Joan 
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Llorenç, que serien sentenciats a mort després de morts. Tenint en compte la 

magnitud del conflicte, la xifra d’execucions no pareix elevada a València. A 

Oriola van ser 40 els executats, però es va rendir per les armes. A Mallorca la 

repressió seria més dura i es dictaren 223 sentències de mort. Podem suposar 

que els màxims responsables de la germania fugiren de la ciutat i/o seguiren a 

Peris en la seua lluita.  

A l’Olleria, el 1522, el virrei va ordenar cremar l’església, o la casa del rector 

on s’havien fet forts els agermanats. Van morir cremats Torró i molts dels seus 

homes. Els qui no van ser cremats, catorze, van ser penjats de les oliveres, 

entre ells el capità Morcillo. 

A Castella foren condemnats els caps de les Comunitats, però no hi hagué 

un càstig exemplar multitudinari com passà amb les Germanies.  

Millor sort correrien altres que no van morir, però van patir la pena de ser 

fuetejats o bé van patir altres càstigs físics i tortures. 

 

Càstigs econòmics 

A part del càstig físic, també es va buscar, sobretot, un objectiu econòmic i 

es va establir que per a l'obtenció del perdó dels delictes s’havien de pagar 

més de 3.300.000 ducats. S’ha de considerar que la postguerra va ser terrible 

en tot el país i que molts dels individus i famílies objecte de la repressió 

econòmica eren insolvents o fregaven el llindar de la indigència. Foren 

multades almenys 80 poblacions de les quals dinou pagaren més de dos mil 

ducats: València, Xàtiva, Alcoi, Alzira, Morvedre, Xixona, Ontinyent, Castelló, 

Oriola, Cocentaina, Cullera, Elx, Xàbia, Benimaclet, Albaida, Russafa, 

Campanar, Patraix i Biar.  

A part, les composicions (despeses de guerra) es van xifrar en 62.600 

ducats per a València i 9.500 per a Mallorca. El virrei va imposar a Alacant el 

pagament de 4.000 ducats per despeses de guerra i es van confiscar béns als 

agermanats per valor de 7.000 ducats. Oriola, més poblada que Alacant només 

va haver de pagar 6.300, hom pot pensar que després del saqueig al qual va 



98 

 

ser sotmesa la diferència estava assumida. Elx per la seua part pagà 2.525 

lliures on el 1542 encara no havien acabat les confiscacions de béns 

d’agermanats. Alcoi 12.600 lliures, Xixona 7.560, Penàguila 1.575, Biar 1.860 

lliures, Cabdet 1.260, Calp 600, Cocentaina 3.400, Dénia i Xàbia 3.715 lliures... 

Ontinyent 6.300 lliures, Xàtiva 37.800 i Alzira 13.020 lliures 

  

Cabdet va pertànyer al Regne / Província de València fins al segle XIX52. 

Per norma general les poblacions acceptaren les composicions sense 

protesta, però a l’hora de fer-les efectives van començar les protestes i 

revisions. Poblacions com Alcoi havien creat censals durant la guerra per 

ajudar al rei contra els agermanats, de ben segur parlem després de 1522, en 

concret uns 30.000 sous al senyor d’Elda, un altre de 1.076 lliures al senyor de 

Castalla, Ramon de Lladró, i un tercer de 150 lliures al veí de Cocentaina Joan 

Sanxo Salvador, però les seues demandes per rebaixar les composicions no 

foren escoltades. Finalment amb les negociacions amb el lloctinent general 

Ferran d’Aragó, duc de Calàbria, es va aconseguir que les composicions foren 

pagades pels agermanats. El consell intentava així deslliurar-se de les 

composicions, ja que, malgrat que les havien de pagar els agermanats, la vila 

s’havia vist obligada a fer nombroses despeses en les negociacions per 

aconseguir permutes de penes corporals i dels censals. El 1545, es va 

considerar satisfeta la composició d’Alcoi i llavors van afrontar pagar les 

pensions dels censals al senyor de Castalla i a Joan Coloma 

                                                           
52 Per contra ni Villena ni Sax ho foren. Quant a Jumella, que ix al plànol dins d’Aragó, tot i que pels pactes 

havia de ser valenciana, no es va materialitzar la seua pertinença a la Corona. El nom de Província era 
utilitzat abans del 1833 per designar les regions i antics regnes que formaven part d’Espanya. 
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Als executats i als que no, se’ls va obrir accions judicials de les quals es van 

derivar sancions civils i penals oneroses, de vegades la mort judicial. Molta 

gent no podia pagar les seues composicions i havia de demanar pròrrogues. 

Quan no podien pagar podien ser empresonats i si eren empresonats mai 

podrien guanyar els diners per a pagar-les. No són pocs els que abandonen les 

viles per evitar afrontar les composicions, malgrat la prohibició expressa. 

D’Alcoi veiem veïns que s’hi han instal·lat a Cocentaina, Elda, Elx, Onil, 

Ontinyent, Banyeres o València. El justícia i els jurats d’Alcoi demanaven, el 

1527, a les autoritats reials que els castiguessen.  

En el cas d’Oriola els pocs artesans i menestrals que hi havia van reduir les 

seues activitats, per més que tingueren el suport de les autoritats. La paràlisi 

podria haver durat entre 10 i 15 anys. Van haver d’esperar a la pacificació del 

regne per entrar en un capitalisme de mercat agrícola, el crèdit i dos productes 

fabrils, la sal i la seda, gràcies als mercats i mercaders.  

El malestar, la tensió, els ànims crispats, eren molt superior el 1525 que no 

quan es va generar la germania. Les càrregues van resultar dures, el govern 

manipulat, les queixes rebutjades o no escoltades ... el poble veia els nobles 

com els seus enemics, tot assenyalava un aixecament, però no tenien líder, 

malgrat que les autoritats oriolanes acusaven Pere Martí d’intentar-lo.  

En molts casos, van ser les multes i càstigs la font fonamental per a avaluar 

l’abast real de les germanies a les diferents localitats, però ací hem de posar-

nos en guàrdia, ja que, especialment els senyors, carregaren les culpes sobre 

les oligarquies de les viles que ensenyorien per tal de debilitar-les i incrementar 

el seu patrimoni, imputant responsabilitats no reals sobre ells de manera tan 

abusiva que, fins i tot, van denunciar els diversos cronistes coetanis. 

Malgrat el que alguns autors han sostingut, Alacant no va ser premiada per 

la seua suposada fidelitat, en detriment de València. El port d’Alacant no va 

incrementar el seu tràfic després de les germanies. L’autèntic enlairament 

comercial d’Alacant s’iniciarà a mitjans del segle XVI en competència amb el 

port de Cartagena. Fins ara les polítiques italianes dels Trastàmares havien 

trobat en Cartagena un port des d’on Castella podia participar en els afers 
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italians i al nord d’Àfrica. Alacant mostrava millors avantatges fiscals i 

geogràfiques respecte als murcians. El vertader enlairament del port Alacant 

arribarà al segle XVII 

Sabem també que sovint les confiscacions en realitat no s’executaven a la 

pràctica, només nominalment, ja que els capllevadors moltes vegades eren 

amics o familiars de l’afectat, veïns de la mateixa població. A més, era més 

còmode per a la hisenda reial cobrar de manera immediata la fiança pagada 

que no dur-lo a subhasta pública. Això passaria amb els béns del capitost 

d’Alcoi, Llorenç Nadal, que van restar en mans de sa filla Bàrbara Nadal, sota 

pena de cent florins si infringia el segrest. O amb els béns mobles d’en Miquel i 

Anbrós Brohtóns, Thomàs i Francés Boix i Janot Bernabeu, de la Germania de 

Xixona. 

La prohibició a dur armes es va anar rebaixant.  En el cas d’Oriola, davant 

els atacs dels pirates barbarescos, s’autoritza als habitants de les zones 

costaneres la seua possessió, però no als negres ni esclaus. Els cavallers 

informen que és costós socórrer tot el territori d’Oriola, Guardamar, que és la 

clau d’aquest territori, Rojals, el camp de les salines, Sant Ginés53, la Daia, 

Almoradí, Rabat (Rafal?), Catral, els seus camps d’escarxofes ... cases i 

heretats i algunes moreries. 

 

                                                           
53 Possiblement les cases i ruïnes del Convent de Sant Ginés, al municipi d’Oriola, al camí que mena a la 

Devesa de Campoamor.  
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Les conseqüències polítiques 

El fracàs de les Germanies acabà amb el vell ordre medieval i es passà a 

l’època moderna. La noblesa quedà políticament subordinada al poder reial, a 

canvi retingué el poder social i econòmic. El regne de València es va anar 

fusionant sota l’hegemonia de Castella.  

La revolta no es va traduir en una repressió a les institucions del regne. Les 

Corts generals de la Corona d’Aragó es van continuar reunint, sis vegades 

durant el regnat de Carles I. En canvi les corts de cada regne, Aragó, 

Catalunya i València, rara vegada eren convocades. L’emperador havia de 

continuar pactant i negociant les ajudes. Catalunya i Aragó van mantindré les 

diputacions per a cobrar els impostos, no així València. 

El rei va establir a valència una xicoteta cort reial, sota el control de la 

virreina, amb nobles castellans, fent del castellà la llengua oficial d’eixa cort, i 

que va anar prenent el control de tot el regne en detriment del poder nobiliari 

local. Els nobles regionals passaren a un tercer pla per darrere dels Grans 

d’Espanya, un estament tancat a la petita noblesa, mentre es van entroncant 

amb les famílies castellanes per a poder prosperar econòmicament i política. La 

noblesa restà convençuda que va necessitar les tropes reials per a guanyar la 

guerra. Així perderen el control del regne i els lligams que hi havia hagut amb 

els altres regnes de l’antiga Corona d’Aragó54. El castellà es va establir com a 

llengua franca entre la noblesa i el poble. 

No obstant, Pardo Molero i Ruiz Ibáñez afirmen que el Regne de València al 

segle XVI, malgrat els problemes derivats de les Germanies, era un territori 

amb una notable població i una forta economia on es va desenvolupar una 

brillant cort renaixentista sota el patronatge de Germana de Foix i en Ferran 

d’Aragó, duc de Calàbria. Amb una important autonomia enfront del poder reial 

                                                           
54 Ací hem de ser curosos i recordar que aquestes relacions eren en virtut a pertànyer a la mateixa Corona. 

No dubtem que poguera haver un sentiment de germanor, però a l’hora de la veritat, uns i altres es 
tractaven d’estrangers fora del seu regne de naixença i no acceptaven oficials ni dirigents que no foren 
nascuts al seu propi regne. Mallorca era diferent, ja que després de la seua reincorporació a la Corona, el 
1343, va perdre la seua autonomia i seria un apèndix del Principat de Catalunya que el representava a les 
Corts Generals. 
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i uns canals institucionals que permetien als grups dirigents controlar 

l’administració. Havia un notable contrast entre les àrees urbanes de pes 

industrial i comercial (Sogorb, Xàtiva, Alzira o Alacant) i els espais rurals.  

Ricardo Garcia55 afirma que entre els agermanats eren populars, al costa de 

Llull i Eiximenis obres tan castellanes com el “Laberinto de la Fortuna, la 

Celestina o el Cancionero General”, la qual cosa contradiu, si més no en part, 

el fusterianisme que reduïa el fenomen acastellanant a Germana i l’aristocràcia. 

No tota la burgesia va ser escapçada. L’estrat superior, integrat en el govern 

de les ciutats, com la classe senyorial, va resultar beneficiada. Els autèntics 

perdedors seran les capes mitjanes, els mestres artesans, els mercaders, el 

sector més dinàmic i emprenedor econòmicament. La monarquia imposarà la 

seua autoritat potenciant l’oligarquització de les ciutats amb nomenaments 

d’antics mascarats. A Alacant es van potenciar com a jurats a Pere Seva, Però 

López d’Ayala i Joan Castelló, fidels a la causa del rei, obtenint així bones 

expectatives en una plaça mercantil com Alacant i en les obres de defensa que 

es feien. Els Pasqual, els Martínez de Vera i els Ferrández de Mesa mantenien 

la seua hegemonia local. S’incrementarà la influència del governador Pero 

Maça de Lliçana i del marquès d’Elx que fins i tot va voler que la Porta Ferrissa 

portes el seu escut sobre el de la ciutat i intentà que Carles I no recalara a 

Alacant al seu retorn de la fallida expedició a Alger en 1541. 

Més que una guerra civil pròpiament dita, podrien parlar d’una guerra de 

classes. S’enfrontaren valencians entre si, però per raó de la seua classe 

social. Furió es mostra en desacord en fer servir el terme guerra civil. De fet els 

valencians, com a poble, van perdre la guerra. 

 

 

 

 

                                                           
55 Ricardo Garcia, las Germanias de Valencia i la actitud revolucionaria de los gremios 
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Les conseqüències demogràfiques 

Si fem cas a les xifres dels cronistes, al Regne de València van morir en 

combat unes 12.000 persones i 3.000 a Mallorca. A tot això hem de sumar els 

morts haguts per la pesta, amb la qual cosa la demografia es ressent  i alenteix 

el seu creixement. Hem de sumar la fugida de part de la població, unes 5.000 

llars de moros i 1.000 de cristians. 

Entre 1523 i 1529 la xifra de pobres creixia en un 28,6%. El 1529 arribaria 

una epidèmia de pesta que incrementaria les dificultats de la població. A la 

ciutat d’Alacant les partides de l’Horta i Ravalet, Canyelles, Cotelles i Lloixa 

s’havien despoblat i el mateix passava amb poblacions del terme municipal 

d’Alacant, com Montfort, que van passar de representar el 24,5% de la població 

total del terme a ser només el 15,2%. 
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El problema dels moriscos 

Els agermanats, trencant amb les disposicions de Ferran el Catòlic, van 

forçar els mudèjars a convertir-se al cristianisme, amb mètodes brutals sovint. 

Això passà sobretot després de la victòria en la batalla de Gandia, el 24 de 

juliol de 1521, malgrat que ja es trobava dins del seu ideari i les seues 

prèdiques. En endavant de la seua conversió se’ls coneixerà com a moriscos. 

Els mudèjars havien anat a la guerra seguint els seus senyors contra els 

agermanats.  

Més enllà del proselitisme religiós, al darrere de la intenció dels agermanats 

estava la d’igualar la seua condició jurídica amb la de la resta de valencians i 

evitar així que serviren de base al poder dels senyors, que els explotaven més 

intensament a causa de la diferència ètnicoreligiosa en una situació de 

semiesclavatge. És per això que van córrer la mateixa sort els mudèjars que 

lluitaren al costat dels agermanats a Elx com els que van romandre fidels al 

senyor de Novelda, Pere Maça. La violència contra els mudèjars va fer que 

molts fugissen dels seus pobles. Montfort, que era de majoria mudèjar, va 

quedar reduït a cinc llars de moriscos. A Agost també va restar una presència 

testimonial. Al Camp d’Alacant la població  mudèjar era minsa i no va haver-hi 

la resistència que sí es va donar a Benaguasil o a la Serra de l’Espadà. 

Bateig de mudèjars  

Sufocada la revolta, els 

nobles advocaren per invalidar 

aquests batejos forçosos, 

estava en joc la pèrdua de 

tributs que percebien dels 

mudèjars. Es creà una junta de 

teòlegs i juristes convocada 

per Carles V a Madrid. El 1524 

es va interrogar a 128 

testimonis de la zona d’Alzira i Dénia per saber si la conversió havia sigut a la 

força, amb amenaces o voluntària; si van romandre en la fe o havien tornat a 
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l’Islam; si les mesquites es van convertir en esglésies i van ser consagrades; si 

van combregar i van rebre altres sagraments. Es va confirmar que van ser 

forçats i en molts casos ho feren per salvar la vida. Alguns teòlegs veieren nuls 

aquells baptismes per haver sigut a la força i mancar d’una preparació doctrinal 

cristiana.  

Finalment, el 1525, la junta es pronuncià a favor de mantenir la fe cristiana 

dels nous conversos, ja que segons ells “no havien estat forçats” a l’haver-se 

donat al mudèjar l'alternativa de la mort. Es va imposar la idea que distingia 

entre la coacció absoluta i la condicional. El major problema era que no veien 

amb bons ulls el fet que una vegada rebut un sagrament, el cos de Crist, es 

poguera renunciar a ell.  

Tot i acabar amb l'excepció musulmana en el país, la decisió encetà el 

problema dels moriscos. Pensem que ara restaven sota la jurisdicció de la 

Santa Inquisició56. La conversió havia suprimit l’estatut mudèjar incloent els 

conversos en la comunitat cristiana, la qual cosa anava contra els interessos 

dels nobles que fins llavors havien sigut els seus senyors. Per això molts 

nobles no reconegueren els baptismes i animaven els seus vassalls a tornar a 

les antigues pràctiques religioses. També s’oposaven a l’acció de la Inquisició, 

que amb la seua política de confiscacions de béns i de multes que feien pagar 

a les aljames, podien provocar revoltes o, pitjor, la fugida dels moriscos a terres 

de l’Islam. La Inquisició protestà davant de l’emperador Carles V el paper dels 

nobles defensant els moriscos. El rei va escriure a la virreina, Germana de 

Foix, per tal que obligués als nobles de València a cooperar durant els batejos 

dels seus vassalls. Hi va haver nobles que la van acatar i d’altres, com el Duc 

de Sogorb, que es van aixecar amb els seus vassalls contra el mandat de 

conversió i es van refugiar a la serra d’Espadà al març de 1526. Abans, el 

1525, ja s’havia produït l'alçament d'una part de la població conversa, 

a Benaguasil. Finalment el 1533 i el 1542 els nobles van poder imposar les 

seues reivindicacions contra la Inquisició. Malgrat tot, la Inquisició va posar en 

                                                           
56 Santa Inquisició. Fundació (1478) (a la Corona d'Aragó s'instaura el 1482, excepte al Regne de 

Mallorca que ho fa el 1488). Fins a mitjan segle xvi (1530). El seu major objectiu eren els criptojueus.  
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marxa un pla d’aculturació progressiu incidint en el modus de vida, els costums 

i els vestits, a part de la instrucció religiosa.  

 

En paraules de Nativitat Ferri, tant el naixement dels moriscos com la seua 

desaparició van tindre lloc en un context d’odi i intolerància extrems, on l’única 

eixida possible va ser l’expulsió del territori peninsular. Van ser cristians de 

façana i musulmans de cor.  

El fet de ser considerats cristians no va impedir que l'explotació continuara 

sent la mateixa, pitjor fins i tot en alguns aspectes, ja que estigueren sotmesos 

a la pressió constant de les autoritats eclesiàstiques. Malgrat que s’havia 

produït una igualtat de drets davant dels cristians vells, en el fons es mantenia 

la segregació diferenciant entre cristians nous i cristians vells. La revifada del 

corsarisme nord-africà amb el suport dels otomans, durant les dècades centrals 

del segle XVI, tampoc hi ajudà. Així, per exemple, quan el 29 de juliol de 1538 

es produí el gran assalt frustrat a la Vila Joiosa per part de 26 vaixells 

algerians, un morisc de Polop els demanà que no ho feren, ja que tot allò 

redundaria en perjudici seu i dels nous convertits, segons relatava un capellà, 

testimoni dels fets.  

Al regne de València es va arribar als 135.000 moriscos cap al 1609, 1/3 part 

de la població valenciana, en tot cas no baixarien de 125.000 el nombre de 

moriscos per a una població total d’uns 400.000 valencians. Aragó, amb 

61.000, va ser l’altre gran enclavament de moriscos dins de la Corona. A 

Castella podien ser entre 110.000 i 120.000. 
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 Es calcula que entre 

setembre de 1609 i gener de 

1610, van eixir 47.144 moriscos 

des de Dénia, 30.204 des 

d’Alacant, 17.776 des del Grao 

de València, 15.208 des de 

Vinaròs i 5.690 des de Moncofa. 

Va haver-hi altres 

embarcaments, com els de 

Santa Pola. Per tant es possible 

que la xifra total rondés els 

116.022 moriscos que donen 

Bleda i Lapeyre. A ells es poden 

afegir 5.500 que van morir 

abans de ser embarcats, uns 

2.000 fugitius. En total 125.000 

moriscos 1/3 part de la població 

valenciana. El 46% dels 

expulsats de tota Espanya.  

 

  

Pintures que representen l’expulsió de moriscos des dels ports de Dénia i Alacant 
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Les germanies en l’ideari popular 

Segons el Diccionari històric del valencià col·loquial: als segles XVII, XVIII i 

XIX, Gent de Germania equival a mala gent, púrria. Delinqüència. Gent que ve 

en pla agressiu57. 

De fet fins a la segona meitat del segle XIX no comencen a publicar-se 

novel·les i altres escrits sobre la Germania. Sorprèn que la primera obra 

literària sobre les Germanies fos l’obra teatral “El Encubierto de Valencia”, d’un 

autor andalús establert a Madrid, Antonio García Gutiérrez, estrenada en 1840, 

l’autor estava vinculat al cercle romàntic de Larra i Espronceda. 

Els cronistes castellans van reduir les germanies valenciana i mallorquina a 

un simple apèndix de les comunitats castellanes, argument que va ser comprat 

pels historiadors dels segles posteriors fins al seu redescobriment a finals del 

segle XIX quan Vicent Boix58 li va donar valor propi a la Germania. Per als 

liberals del Vuit-cents, les Germanies són un precedent gloriós. En canvi, 

durant la Restauració borbònica, les Germanies tornen a estar mal vistes i són 

censurades.  

Des d’una perspectiva antifeixista els agermanats van lluitar contra els 

cavallers feudals que identificaven amb els senyorets de la dreta i les jerarquies 

religioses del segle XVI amb l’Església de la “croada” anticomunista. Només a 

finals del franquisme tornaran a ser un referent en la reivindicació de les 

llibertats democràtiques i nacionals. 

Els agermanats lluitaven contra els senyors feudals, però perseguien els 

homosexuals (sodomites) i els musulmans (moros), doblement discriminats 

com a pagesos i minoria ètnica. És a dir que, vistos des d’avui, serien 

                                                           
57https://books.google.es/books?id=GV2bvPXrDKYC&pg=PA527&lpg=PA527&dq=Germanias+xixona&sour

ce=bl&ots=IwBU8l-
bEl&sig=ACfU3U1kaKGaIhMK81F83AhS3U62lNPb1g&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwjcj8HJmYXyAhUJtxQ
KHWZ4CMk4PBDoATAGegQIBxAD#v=snippet&q=Germania&f=false 

58 Vicent Boix i Ricarte (Xàtiva, 27 d'abril de 1813 — València, 7 de març de 1880) va ser un poeta, polític 

i historiador valencià. 
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homòfobs i islamòfobs. Probablement d’ací ve la incomoditat progressista per 

commemorar una revolta plena de contradiccions. 

 “En paraules de Vicent Torrent i Reig: Sense paràmetres cronològics ni 

geogràfics concrets, tothom sap (encara hui) que fa molt de temps es va 

produir una formidable revolta, “la revolta” per antonomàsia dels valencians. I 

així seguim, malgrat els nostres governants actuals que a l’hora de 

commemorar l’efemèride com haguera calgut i era necessari, s’han mostrat 

tebis, cecs o muts, mirant a un altre costat, no siga cosa que ara resulte que els 

valencians no siguem tan moixos com ens han pintat sempre (per allò de “más 

muelles”, que ens amollà el comte-duc d’Olivares en el Sis-cents). En fi, la 

versió 5.0 del “Levante feliz” on quasi tot va bé, es mengen bones paelles, 

sempre fa bon temps i la gent és molt simpàtica i s’està queteta”. 
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Les Germanies i Catalunya 

L’historiador Àngel Casals creu que a Catalunya, que eixia d’una guerra civil 

on el Regne de València es va inhibir de participar, no hi havia les mateixes 

condicions que a València o Mallorca per reproduir el mateix esclat 

revolucionari. Els revoltats a Catalunya la primavera de 1520 responien a 

problemes d’àmbit local, com va succeir a Girona, Lleida, Igualada, Agramunt o 

Tortosa i on no podem oblidar les bandositats nobiliàries de rerefons. La gran 

noblesa del Principat va estimular o canalitzar en profit propi les revoltes 

urbanes. 

Es destacaren Balaguer, zones del Vallès Oriental, però en especial 

Cambrils que va mantindre contacte amb els valencians i on els revoltats van 

aconseguir apoderar-se del control municipal. En molts casos, al darrere hi 

havia una lluita contra el duc de Carena. Malgrat tot, no van tenir mai cap 

organització general d’agermanament com va passar a València i Mallorca. Es 

van negar a pagar els impostos de coronatge i de maridatge de Carles I i van 

organitzar expedicions d’ajuda als agermanats valencians.  

L’abril de 1520 a Lleida, durant les eleccions municipals, es produeix un petit 

aldarull que va provocar que els gremis s’armassen com a resposta i la ciutat 

va restar dividida en dos bàndols, tot i que la situació va estar controlada en tot 

moment. 

A Girona Rafel Querol es va posar al capdavant dels gremis revoltats, ajudat 

per Jaume de Carena, germà bastard del governador de Catalunya Pere de 

Carena. Amb ells  

El principal focus, Cambrils, que va arrossegar la ciutat de Barcelona. 

Cambrils va protagonitzar una revolta antisenyorial contra el duc de Carena que 

imposava càrregues sobre el pa, el vi, la carn i altres queviures o mercaderia 

que entrés a les seues possessions. Tot i que el rei Ferran II donava la raó als 

cambrilencs, el duc de Carena mantenia les seues vexacions i opressions. El 

duc va fer empresonar en els darrers dies Pere Simó (Cambrils) i Miquel 

Francesc (Montbrió) com a suposats líders de la sedició, cosa que va provocar 

que els jurats i universitats de la vila reclamessen la intercessió de les autoritats 



111 

 

barcelonines. El 12 d’abril de 1520, els consellers de Barcelona envien una 

carta al duc Ferran de Carena, tot explicant el malestar que es respirava a 

Cambrils. 

El 8 de maig de 1520 dos-cents homes de Cambrils arriben, armats, a 

Barcelona per a reclamar ajuda als consellers contra els abusos del duc amb 

crits de ‘justícia, visca lo rei’ i dient mil blasfemes del duc. La xifra sembla 

exagerada, ja que Cambrils havia de comptar a començaments de segle amb 

uns 700 habitants. El síndic Genovard afirma que al darrere havia certa 

connivència amb els agermanats valencians. A ells es van afegir un miler de 

barcelonins. Els agermanats obriren les presons i dominaren els carrers fins a 

la fi del mes, davant la impotència de les autoritats municipals i reials. 

Aquestes, però, arribaren a dominar la situació, ajudades per la declaració 

d’una epidèmia de pesta a la ciutat. El Consell de Cent de Barcelona davant el 

suport popular que van obtindre els de Cambrils, es va veure obligat a fer-los 

costat contra el duc i a negociar entre el Duc i els revoltats. 

La revolta s’estén entre els pagesos del Vallès, la baronia de Montbui, 

Tortosa, Granollers... Els paers de Lleida, se sumen al Consell de Cent de 

Barcelona i demanen al rei que intercedisca entre Cambrils i el duc de Carena. 

Les mesures de força del lloctinent general Diego de Mendoza i un rebrot de 

pesta fa que els revoltats isquen de Barcelona que recupera així la pau. Van 

ser detinguts el carnisser valencià Joan Arinyó per connivència amb els 

cambrilencs, i els dos caps dels revoltats, el sabater Bernat Marquilles i el 

procurador Melcior Negre, van ser executats en juí de prohoms el 31 de maig 

de 152. D’altres foren empresonats. Arinyó va salvar la vida per la intercessió 

del batle de Barcelona Macià Julià, però aquesta intervenció li suposà el càrrec 

a Julià.  

El 13 d’agost de 1521, el Consell del Cent va enviar una carta de fidelitat a 

Carles I, tot distanciant-se de les Germanies valencianes i els comuners 

castellans, i van minimitzar les revoltes provocades per forans 

Cambrils va restar sola i l’agost demanava ajuda als Tretze de València. 

Ajuda que no va rebre. Finalment s’imposà el diàleg, no sense l’aparició 
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d’algunes violències, tal com denunciava la duquessa de Carena. El 1588 

Cambrils retornarà a la jurisdicció reial.  

Sabem que la Germania també va tindre presència a les Terres de l’Ebre, 

com a Tortosa i Ulldecona, localitats molt a prop de la frontera amb el Regne de 

València que podrien explicar el contagi de la revolta, lligada a la situació a 

Benicarló. Els jurats de Benicarló veien la seua posició compromesa davant 

dels agermanats i van demanar ajuda als procuradors de Tortosa. Però els 

agermanats de Benicarló tampoc dominaven la situació i van demanar ajuda 

als Tretze de València que aconseguia l’eixida d’un exèrcit des del Cap-i-Casal.  

A Ulldecona, el 20 de gener de 1521 un nombrós grup d’homes armats, 

membres de la germania, entraren en l’església de Sant Lluc per extreure 

Antoni Castelldasens, natural de Vinaròs, però casat i veí d’Ulldecona i que 

havia fugit dels agermanats del seu poble. El comanador, el veguer i els oficials 

de la vila no van gosar fer front als revoltats. Seria empresonat i escanyat el dia 

6 de febrer. La vila va restar sota control dels agermanats.  

A Tortosa també va haver-hi un moviment semblant, però no està clar si van 

ser agermanats, tot i que van intentar trencar el monopoli oligàrquic que Lluís 

Oliver de Boteller, l’indiscutible dirigent polític de Tortosa. Oliver es va significar 

en l’ajuda a les tropes reials contra els agermanats valencians. 

El 26 de febrer les dues viles presentaven signes de revolta agermanada. La 

presència d’un nombrós exèrcit reial a la banda del Maestrat de Montesa va 

apaivagar els ànims. Fins al mes de setembre de 1521 els consellers de 

Barcelona no parlaren d’una Tortosa pacificada i evitaven així l’entrada de les 

tropes de l’almirall de Castella que pretenia entrar en la ciutat. 

Hem parlat de les revoltes contra la noblesa o pro agermanades. Però no 

hem d’oblidar que Catalunya va destacar per la seua ajuda als reialistes. El 

paper del tortosí Lluís Oliver de Boteller va ser molt important. Va participar en 

la defensa de Benicarló i de Peníscola, en l’ocupació de Castelló, en la batalla 

d’Almenara, en el proveïment de Dénia, etc. El juny de 1521 va ser nomenat 

comandament militar de les forces realistes (catalanes) del nord del regne de 
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València, juntament amb el governador Rampstón de Viciana, el comanador 

major Francesc Despuig, als quals s’afegirà el duc de Sogorb Alfons d’Aragó. 

Probablement Oliver participa directament en la guerra per indicació de la 

família dels ducs de Carena amb la qual estava relacionat. Lluís Folch de 

Carena era el governador general de Catalunya i Pere Folch de Carena era 

l’arquebisbe de Tarragona i va ser també virrei de Catalunya. El maig de 1521 

el virrei va sol·licitar a Lluís Oliver 2.000 catalans per actuar al Maestrat i 

protegir les terres del bisbat de Tortosa. El virrei acusava Oliver de ser reticent 

a complir amb les seues peticions per motius econòmics. Però el cert és que 

Oliver havia aconseguit soldats a Catalunya i a Aragó i confiava a assolir els 

2.000 soldats. 

 



114 

 

La Germania al Regne de Mallorca 

Com al Regne de València, és un aixecament contra l’alta noblesa i altres 

estaments ciutadans privilegiats. Encapçalats per Joan Crespí primer, i Joanot 

Colom després, s’aixecaren els agermanats per a aconseguir l’abolició dels 

censals i impostos que ofegaven a pagesos i menestrals i demanar la deposició 

del virrei, l’aragonès Miguel de Gurrea i Cerdan. Els mallorquins recordaven 

que ni “home del regne d’Aragó, i de Cerdanya i de Rosselló, no pogués ser 

governador del regne”. També hi havia una forta oposició a la política de 

redreçament59 de Ferran II que havien significat un clima de dura oposició 

durant la dècada de 1490 i que acabaren amb la sentència arbitral de 1512 

acceptant les demandes dels sectors populars. 

Va ser, com a València, una revolta de les classes baixes, pocs mercaders 

es van sumar. També van tindre un paper important els ordes mendicants en 

l’exaltació agermanada i el baix clergat, que va participar fins i tot en accions de 

guerra. En canvi els dominics i els capellans van ser objecte de les ires dels 

agermanats. L’odi als monestirs es deuria sobretot a l’haver servit de refugi per 

a fugitius. 

El 6 de febrer de 1521 el governador Miguel de Gurrea empresona set 

menestrals, entre ells Joan Crespí i Joanot Colom. Aquestes detencions són el 

detonant de la revolta. El poble es va aixecar al crit de “Visc el Rei” i 

obtingueren l’alliberament dels presos el dia 7 de febrer. Segons Álvaro 

Santamaría, la victòria popular va ser possible perquè els estaments privilegiats 

de la ciutat estaven interessats en fer caure al virrei Gurrea. El dia 9, d’acord 

amb el virrei es van escollir 38 elets60 que formarien el nou òrgan de govern de 

la ciutat. Els menestrals es van posar en contacte amb els Tretze de València i 

                                                           
59 és el conjunt de mesures impulsades per aquest monarca per tal de reactivar l'economia en els països de 

la Corona d'Aragó, reorganitzant l'administració, combatent les lluites entre faccions i, en general, 
augmentant el nivell d'intervenció del poder reial. Mallorca estava representada en el Consell d'Aragó per 
dos consellers, que s'encarregaven també del Principat de Catalunya i del Regne de Sardenya, i per un 
secretari que s'ocupava de Mallorca i Sardenya. 

60 En la Germania de Mallorca, els elets eren cada un dels representants del poble, menestrals o pagesos, 

elegits per formar part de l'estructura organitzativa de la Germania. 
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Joanot Colom i el notari Miquel Cabot anaren a València per conèixer com 

funcionava la Germania valenciana. 

El dia 16 de març, amb reforços arribats de la part forana, uns 200 homes, 

es van concentrar a la plaça de Cort i sorprengueren els jurats i al governador 

al castell. Tota la part Forana, tret d’Alcúdia i el castell de Santueri de Felanitx 

es va agermanar. Gurrea va ser destituït i escollit com a nou governador l’alcaid 

del Castell de Bellver i batle de la ciutat, Pere de Pacs. El següent pas va ser 

assegurar l‘agermanament de Binissalem, amb una exèrcit de més de 2.000 

homes61.  

L’abril de 1521 es va constituir el consell dels Tretze o Tretzena, escollit pel 

sistema de sac i sort, amb Joan Crespí al capdavant i 8 representants dels 

menestrals i 4 de la part forana. El 23 de maig es va obligar a complir la 

sentència arbitral de 151262 i a suspendre el pagament de censals sobre la sal, 

la qual cosa va generar una forta oposició dels creditors. Aquesta sentència 

arbitral donada per Ferran II satisfeia algunes demandes de les classes 

populars. S’haurà d’esperar al 14 d’octubre de 1521 per tal que siga complida 

de manera efectiva la sentència. El 1521 encara no s’havia fet cap canvi. Joan 

Crespí, moderat, va ser empresonat i assassinat a presó.  

Carles I va ordenar el 30 de març de 1521 el retorn a l’obediència de 

Mallorca a Miguel de Gurrea, el qual es trobava refugiat a Eivissa des del maig 

(va trigar més d’un mes en arribar la carta). Algunes autoritats locals i sectors 

populars no volien posar-se contra el rei. Es produeix la radicalització d’un 

sector dels agermanats i aparegueren els fets violents, setges dels castells de 

Bellver el 29 de juliol de 1521, que caigué amb l’assassinat dels seus ocupants, 

i el de Santueri que va resistir.  

                                                           
61 Segons Binimelis arribaren 400 homes d'Inca, 100 de sa Pobla, 80 de Campanet, 500 de Pollença, 400 

de Sóller, 100 de Valldemossa, 140 de Selva, 250 de Muro, 300 de Porreres, amb uns 130 cavalls i 
moltes armes. 

62 la sentència arbitral de 1512 favorable als forans. La sentència suprimia els privilegis de la noblesa 

terratinent i establia que s'havia de pagar d'acord amb el patrimoni personal de cadascú. A més a més 
manava la supressió de la molitja, el quint del vi, la sisa de les carns, el segell de les robes i el dret de la 
gabella de la sal.  
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Per rendir al virrei refugiat a Eivissa s’envia un estol d’agermanats el juny de 

1522 que serà derrotada. Els eivissencs no col·laboraren amb els reialistes, 

però tampoc amb els agermanats. Per la seua part, aquest mateix mes va 

haver un fracassat intent d’aixecar Menorca. De fet, quan els agermanats 

assetgen Alcúdia des de l’11 de novembre de 1521, els menorquins acabaran 

ajudant als reialistes aixecant el setge amb la seua arribada l’octubre de 1522 

 

Mapa de la Germania a Mallorca63 

 

                                                           
63 https://www.enciclopedia.cat/materia/historia?page=1492 
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La radicalització de la Germania va fer que el governador Pere de Pacs fera 

escàpols també a Eivissa. El seu successor, Berenguer Esbert, va intentar una 

contrarevolució que va fracassar i va fugir també. Molts dels nobles fugits de 

Mallorca es trobaven a Barcelona, alguns a València i a Eivissa. Els de 

Barcelona trobaren l’ajuda de la Generalitat i demanaven ajuda als governadors 

de Castella. Joan Gual, antic assessor de Joan Crespí, viatjà a València per 

demanar la intervenció militar a l’illa i reduir la Germania. El 7 d’abril el rei 

nomenà l’arquebisbe de Tarragona, Pere de Carena, i a Miguel de Gurrea 

procuradors per reprimir la Germania. Mallorca va intentar revifar la germania a 

València i Barcelona. 

L’octubre de 1522 l’emperador envia una flota amb 800 homes a Alcúdia on 

es van reunir amb els nobles de l’illa i iniciaren la reducció de les viles i els 

exèrcits agermanats derrotats a Son Fornari i Rafal Garcés. El desembre de 

1522 assetjà Palma que resistí, malgrat la fam i la pesta i el clima de derrota (al 

Regne de València, Alzira i Xàtiva ja s’havien rendit), i que es va retre el 8  

març de 1523.  

Els agermanats van patir una dura repressió, més uniforme i sistemàtica que 

la de les Comunitats castellanes o la Germania valenciana, unes 223 

execucions. Els pagaments de les composicions (despeses de guerra) molt 

superiors a les valencianes que en molts casos no es van poder acabar de 

pagar fins a mitjans del segle XVI. Moltes condemnes a galeres o a presó. Es 

va constatar la pèrdua de població, el 1531 suposaven 4.828 focs, més 

important a les viles que no a ciutat. 
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Aragó 

Segons la historiadora Eulàlia Duran64, va haver-hi casos d’expansió de la 

germania al sud d’Aragó, a la província de Terol. Aragó fent frontera amb 

Castellà i València, comuners i agermanats. Els moviments de certa violència 

coincidiren en el temps amb les germanies, però van estar desconnectats entre 

si. No s’ha detectat cap mena de similitud ni simpatia cap a les Comunitats o 

les Germanies. No podem oblidar que, encara que súbdits del mateix rei, eren i 

s’autoconsideraven estrangers entre si i membres separats de la seua “res 

publica”. 

Els problemes a Aragó venien per part dels fills il·legítims dels reis Joan II i 

Ferran II, que mantenien altes quotes de poder a Aragó. El més principal seria 

l’arquebisbe de Saragossa, en Alonso d’Aragó65, nomenat amb set anys el 

1479; nomenat lloctinent d’Aragó el 1485, amb 13 anys, davant l’oposició del 

comte d’Aranda i el Justícia d’Aragó. El 1512 serà nomenat arquebisbe de 

València. El problema principal arribà el febrer de 1520 quan Alonso d’Aragó 

morí per la pesta. Son fill, Joan d’Aragó el va succeir com a arquebisbe de 

Saragossa, però el virregnat passà a mans de Juan de Lanuza i Torrellas, que 

era justícia i declarat enemic dels Aragó66. Això generà protestes i la lluita 

política entre faccions. A l’agost comencen a haver-hi ja violències. 

Com passava a Catalunya, hi havia la por d’un contagi agermanat a Aragó i 

es vivia expectant els successos al Regne de València. Al mateix temps 

Enrique II d’Albret obria hostilitats per recuperar el sud del regne de Navarra. 

                                                           
64 Eulàlia Duran. Les Germanies als Països Catalans. Curial, Barcelona, 1982. 

65 Alfons d'Aragó (Cervera 1470 - Lécera, 1520). Arquebisbe de Saragossa (1478-1520), arquebisbe de 

València (1512-1520), abat de Sant Cugat del Vallès (1508-1519), de Sant Joan de les Abadesses (1510-
1518) i Santa Maria de Ripoll (1515-1519); lloctinent de Catalunya (1514-1520) i lloctinent del Regne 
d'Aragó (1485-1511) i (1516-1520). Fill il·legítim de Ferran II. Al morir el seu oncle, Joan d’Aragó, fill de 
Joan II, i arquebisbe de Saragossa, Alfons el va succeir. Això va fer que es produís una reclamació al 
Vaticà, ja que tenia només 5 anys. El Vaticà nomenà Ausiàs Despuig, però per les pressions de la Corona 
d’Aragó, el papa va haver de confirmar a Alfons amb sols 7 anys el 1479. 

66 Els Lanuza són una antiga i forta família aragonesa que assolirà quasi en herència des de 1479 el càrrec 

de Justícia d’Aragó. També arribaran a ser virreis de Sicília i de Nàpols, de Sardenya. Lloctinències de 
Catalunya i València, ... Ambaixadors a París, a Roma... 
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Quant a les Comunitats castellanes, Aragó pren la decisió de no-ingerència. Els 

comuners tampoc demanaren ajuda.  

 

(67) 

                                                           
67 Mapa de Como se formó Aragón. https://ifc.dpz.es/webs/ubieto/mapasubieto/88.html 
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Amb València la relació va ser major. Aragó intentava apaivagar els ànims i 

que els rebels aturessen la seua actitud. Va haver simpaties pels agermanats a 

les terres d’Albarrasí i Terol i el vescomte d’Èvol va haver de fer diversos 

avisos. 

El 22 d’octubre de 1520, malgrat l’oposició del Virrei, la ciutat de Saragossa 

envià una comissió a València que va ser ben rebuda pel duc de Sogorb i el 

marquès de Cenete i que va col·laborar en el desarmament de la població i 

apaivagament dels ànims. El dia 1 de novembre retornaven a Saragossa. 

Quan entre juny i juliol de 1521 els de Morella demanaren ajuda a Aragó per 

defensar-se dels agermanats, el virrei Juan de Lanuza i l’arquebisbe en Joan 

d’Aragó van donar ordres a Vall-de-roures, Calanda, Castellote, Cantavieja, 

Monroyo, Alcanyís i Albalate de l’Arquebisbe de socórrer als morellans. La 

resposta va ser ambigua. Cantavieja deia que no hi havia motiu per armar-se 

contra la Germania. Quan el noble Bartolomé de Vilanova intentà aixecar un 

exèrcit, el poble li va impedir dient que els valencians eren germans i en la 

voluntat tan comuners com ells. També ho va intentar a Saragossa, però el 

virrei no ho va autoritzar.  

No tota la frontera es mostrà tan favorable als agermanats. El batle de Terol, 

Jerónimo Pérez Arnal, va aixecar una tropa de 25 genets i 400 peons per 

recórrer la frontera en mans dels rebels que havien saquejat la vila d’Alpont. 
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El moviment comuner a Múrcia 

Ser terra de frontera, entre el regne de Granada i el de València, va fer que 

en Múrcia la presència d’ordes militars i senyorius fora molt forta. Múrcia, Llorca 

o Cartagena eren de patrimoni reial i en elles anirà eixint una forta oligarquia 

burgesa ja des dels segles XIV i XV. Des de 1507 la família Fajardo obté el títol 

de marquès de los Vélez per part de la reina Joana I de Castella després de 

monopolitzar el càrrec de Governador del Regne de Múrcia.  

Al 1520 Múrcia es va unir a l'aixecament comuner tot i que amb uns matisos 

totalment diferents als de la resta de Castella pel seu clar sentiment 

antioligàrquic que entroncava amb els conflictes que es vivien a la regió a finals 

de segle  XV. Els comuners murcians van implantar una junta de síndics amb 

certa representació popular i elegits per parròquies. Nombroses poblacions 

murcianes es van 

sumar al moviment 

comuner iniciat per 

Xinxilla i Múrcia a la 

perifèria de Castella, 

com Lorca, 

Cartagena, 

Caravaca, Mula, 

Cehegín, Moratalla, 

Calasparra, Hellín, 

Villena, Liétor o 

Letur, Albudeite, 

Iecla. 

 

Regne de Múrcia al segle 

XVI68 

 

                                                           
68 http://www.jarique.com/evolucion_austrias.htm 
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Tot i que la revolta comunera al Regne de Múrcia s’enquadra dins de la 

Guerra de les Comunitats de Castella contra el rei Carles I, els motius d'aquest 

aixecament eren en gran part diferents dels que tenien els comuners de gran 

part de Castella. Múrcia no es revoltà contra Carles I ni contra l'ordre 

estamental, sinó contra els abusos de l'oligarquia local, les intromissions del 

governador, el marquès de los Vélez, i diferents aspectes econòmics. Això es 

pot apreciar amb claredat en el fet que les comunitats murcianes van respectar 

a les autoritats reials i a la Inquisició durant la revolta. Podria assimilar-se en 

major mesura a la rebel·lió de les germanies. Múrcia expulsà els regidors 

municipals i va articular una germanor entre les diferents comunitats del Regne 

de Múrcia.  

L’1 de juliol de 1520 els habitants de Mula assalten el castell, propietat del 

marquès de los Vélez. La revolta va acabar tres setmanes després gràcies al 

compromís del marquès de restringir els nomenaments dels seus aliats als 

oficis públics i l’explotació econòmica de les terres de Mula. L’abril de 1521, les 

comunitats de Múrcia, Llorca, Caravaca, Cehegín, amb artilleria de Cartagena, 

posen setge als regidors de Llorca i Múrcia refugiats al castell d’Aledo. Es va 

aconseguir canviar els sistemes de pagaments d'impostos, així com l'ús i 

control de la terra comunal dedicada al cultiu de la morera o el preu de l'herba 

per al bestiar, entre d'altres tants problemes. D'aquesta manera es va 

aconseguir una millor governació del consell per sobre de llinatges enfrontats i 

el seu individualisme. 

En febrer de 1521 Múrcia envià dos ambaixadors a València en resposta a 

les cartes dels valencians cercant suport dels comuners. Els murcians es 

mostraren favorables en fer unió amb els valencians. La correspondència amb 

els comuners castellans van ser molt escasses. Quan les comunitats van ser 

derrotades, molts comuners van arribar al Regne de València, fugint de la 

condemna i sumant-se als agermanats. Per als valencians, la derrota de les 

Comunitats no era una bona notícia, ja que deixava el Regne com a últim 

reducte d’un moviment revolucionari, juntament amb Mallorca. 
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Mentre que els poderosos que no pertanyien a l'oligarquia local van estar al 

capdavant de les revoltes, el Marquès dels Vélez va acabar arbitrant la 

situació i intervenint per mantenir l'equilibri entre els comuners i els patricis. El 

marquès de los Vélez havia mantingut una política d’ingerència en la qüestió 

del bisbat d’Oriola i d’enfrontament amb el duc d’Alba. Des de 1507 no només 

tenia obert el front amb la Governació d’Oriola, sinó que també va tindre relació 

amb els afers de Granada amb l’assalt de Huéscar en 1516, la fracassada 

cavalcada contra Oriola de 1519, el suport (encobert o no) als interessos dels 

comuners murcians i de Granada (s’implica a Pedro Fajardo va estar implicat 

en les comunitats de Llorca, Cehegín i Caravaca, i de participar en la de 

Múrcia), una nova host contra el duc d’Alba a Huéscar i finalment la presa i el 

sac d’Oriola el 1521. Era una política d’intervenció global que aprofitava les 

diferències particulars per a aprofitar-se en el seu propi interès.  

 

Mapa del marquesat de los Vélez. 

Siga com siga, les particularitats de les Comunitats en el Regne de Múrcia 

no fan més que recordar-nos el caràcter fronterer i bel·licós d'aquesta terra a 

cavall entre una Castella que no pot veure el mar i un Aragó de vocació 

mediterrània en constant alerta davant els perills de la mar. 
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Els comuners de Castella 

La pressió fiscal i les males collites d’aqueixos anys les pateixen en especial 

la zona central de Castella, amb Valladolid i Toledo al capdavant. En canvi les 

àrees perifèriques com Burgos i Andalusia, trobaven en el comerç un 

contrapès. Els governs de Felipe I, Cisneros i Ferran II no van fer girar aquesta 

situació. De fet només van aconseguir una inestabilitat política a la corona de 

Castella, que s'arrossegava des de la mort d'Isabel la Catòlica (1504).  

L'octubre de 1517, el rei Carles I va arribar a Astúries, provinent de Flandes, 

on el 1516 s'havia autoproclamat rei de les seues possessions hispàniques. Va 

arribar sense gairebé saber parlar el castellà i acompanyat d'un gran nombre 

de nobles i clergues flamencs, fet que va provocar recels entre les elits socials 

castellanes, que van sentir que el seu adveniment els implicaria una pèrdua de 

poder i estatus social (la situació era històricament inèdita). Guillermo de Croy, 

de 20 anys, succeeix a Cisneros com a arquebisbe de Toledo. 

El 1519 mor l’emperador germànic Maximilià i el rei va optar a l'elecció 

imperial a Alemanya. Toledo es posa al capdavant de les ciutats que 

protestaven contra l’elecció imperial veient que Castella passaria a ser una 

mera dependència imperial. Carles I va suspendre les Corts de Valladolid i les 

convocaria Corts de Santiago i La Corunya de 1520 per on finalment va obtenir 

els subsidis que demanava per viatjar a Alemanya deixant el cardenal Adrià 

d’Utrecht. 

No havia embarcat encara que es van produir una sèrie de revoltes urbanes, 

essent la primera la de Toledo el 31 de març de 1520, que es van coordinar i 

van institucionalitzar, i van trobar un candidat alternatiu a la corona en la reina 

propietària de Castella: la mare de Carles, Joana, la incapacitat o bogeria de la 

qual podia ser objecte de revisió, malgrat que la mateixa Joana, de fet, no 

prestés la seua col·laboració. Els comuners volien anul·lar el subsidi votat a la 

Corunya, retornar al sistema antic per a cobrar impostos, reservar els càrrecs 

públics i beneficis eclesiàstics als castellans i nomenar un regent castellà per al 

regne en absència del rei. 
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Toledo fins i tot volia convertir les ciutats castellanes en ciutats lliures amb 

les italianes com a exemple. Les comunitats es van fer fortes a la Meseta i 

Múrcia, en canvi a Galícia, Astúries i Granada no va haver-hi incidència, i a 

Andalusia i al País Basc a penes es feren sentir. Toledo, Segovia, Salamanca i 

Toro van redactar una ‘constitució política’ que volien que la reina Joana 

signes, però mai ho faria.  

El juny de 1520 s’inicien les hostilitats, un exèrcit comuner intervé a Segòvia. 

A l’agost l’incendi de Medina del Campo per les tropes d’Adrià d’Utrecht va 

significar el sollevament de tota Castella, inclosa Valladolid, la gran ciutat de 

Castella. Tornaren a intentar, infructuosament, que la reina Joana es posés al 

capdavant de Castella, per la qual cosa la Junta comunera de Tordesillas 

decidí assumir el govern detenint els membres del Consell Reial que hi havia a 

Valladolid.  

El rei nomenà dos nous governadors, Iñigo de Velasco com a Contestable 

de Castella i a Fadrique Enríquez com a Almirall de Castella. El nou Consell de 

Castella s’establí a Medina de Rioseco, terres de l’Almirall. Mentrestant Adrià 

d’Utrecht anava guanyant-se nobles a la seua causa. D’aquesta manera, actant 

per separat van anar aconseguint desafeccions dins la causa comunera, 

començant per la ciutat de Burgos i ocasionant aldarulls en altres, com a 

Valladolid, entre comuners i reialistes. La noblesa i els grans comerciants 

castellans donaven suport al rei. 

Després de pràcticament un any de rebel·lió, els partidaris de l'emperador 

(particularment l'alta noblesa i els territoris perifèrics castellans, com Andalusia) 

s'havien reorganitzat, i les tropes imperials van vèncer a Tordesillas el 

desembre de 1521 i van donar un cop gairebé definitiu a les comuneres a 

la batalla de Villalar, el 23 d'abril de 1521. Allí mateix, l'endemà, van decapitar 

els líders comuners (Juan de Padilla, Juan Bravo i Francisco Malenado). 

L'exèrcit comuner quedava descompost. Només Toledo va mantenir viva la 

seua rebel·lia, fins a la seua rendició a l’octubre, tot i que una nova revolta a la 

ciutat va durar fins al febrer de 1522. 
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(69)   Al mapa del requadre inferior ixen les localitats basques que es veieren afectades per les 

comunitats. Amb la corona les viles reials, en flames les comunires70

                                                           
69 https://www.asc-castilla.org/castilla/historiasup/historia-castilla/geografia-del-movimiento-

comunero/attachment/attachment-mapa-revolucion-comunera/ 

70 Retall del mapa de Ramajero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Comunidades_de_Castilla#/media/Archivo:Mapa_Guerra_de_
las_Comunidades_1520-1521.jpg 
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Les conseqüències fonamentals de la Guerra de les Comunitats van ser la 

pèrdua de l'elit política de les ciutats castellanes, en el plànol de la repressió 

reial; i en les rendes de l'Estat. Les composicions van minvar les economies 

locals de les ciutats durant un període aproximat de vint anys, a causa de la 

pujada de preus. D'igual manera, la indústria tèxtil del centre de Castella va 

perdre totes les seues oportunitats de convertir-se en una indústria dinàmica. 

La noblesa queda definitivament neutralitzada enfront de la triomfant monarquia 

autoritària; l’alta noblesa es va veure compensada pel seu suport a 

l'emperador, amb els interessos del qual quedava identificada estretament, 

però quedant clara la subordinació de súbdits al monarca. Les Corts de Toledo 

de 1538 van sancionar el nou sistema de govern de Castella. 
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Diferències entre la Germania i les Comunitats de Castella. El principi 

de legalitat. 

Per a la memòria de l'Estat, tant Comunitats com Germanies són un ajust 

circumstancial de la instauració d'una nova dinastia. Ambdues arranquen amb 

Ferran II, la seua intervenció entre 1505 i 1515 va desequilibrar i va desajustar 

totes les realitats hispanes, sembrant el conflicte que esclataria en les 

Comunitats i en les Germanies, com per exemple la imposició de la Inquisició, 

primer a Castella i poc després a Aragó per part de Ferran. 

Carles I suposava la instauració d’un nou casal i havia de guanyar-se el 

prestigi davant els nous súbdits i rebre els seus greuges, la qual cosa era 

normal. Cada vegada que un nou monarca era coronat havia d’escoltar els 

greuges del regne en qüestió i jurar els furs i constitucions de cadascú d’ells. 

Les dues Corones entraven dins del projecte imperial dels consellers de Carles 

V Gattinara71 i Chièvres72 (cadascun amb matisos diferents, bolcat un cap als 

afers d’Itàlia i l'altre cap a Borgonya i Anglaterra).  

Els historiadors no valencians posen, encara hui dia, les Germanies i les 

Comunitats de Castella en el mateix sac al produir-se contra el creixent 

autoritarisme reial. Tots dos moviments formen part d’una onada de revoltes 

que té lloc a tota Europa: les jacqueries franceses al llarg del segle XVI i 

principis del XVII, les revoltes dels ciompi a Itàlia de 1378, la insurrecció 

                                                           
71 Mercurino Arborio di Gattinara (Gattinara, Piemont, 10 de juny de 1465 - Innsbruck, Tirol, 5 de juny de 

1530) va ser un polític, humanista i cardenal italià. Marqués de *Gattinara. Va ser canceller de l'emperador 
Carles V i admirador i defensor d'Erasme de Rotterdam, juntament amb el seu secretari l'erasmista 
Alfonso de Valdés. Ambaixador de Maximiliano I d'Habsburg a França i en la Corona d'Aragó. Va donar 
suport a la candidatura imperial del futur Carles V, qui en 1518 li va nomenar Gran Canceller. 

72 Guillermo de Croÿ (h. 1458 - 28 de maig de 1521) (Guillaume II de Croÿ, monsieur de Chièvres en 

francés) va ser un privat, polític i conseller de Carles I d'Espanya d'origen flamenc. Va ser fet cavaller de 
l'Orde del Toisó d'Or en 1491. Cortesà de prestigi ja en la cort de Maximiliano I d'Habsburg, va ser home 
de confiança del seu jove nét Carlos i el principal protagonista del tractat de Noyon amb els francesos, 
signat a l'agost de 1516. Acompanyà al rei Carles I d'Espanya en el seu primer viatge a Espanya al 
setembre de 1517. Una vegada a Castella, els cortesans flamencs amb Chièvres, al capdavant, 
aprofitaren la seua ascendència amb el rei per a copar càrrecs i rendes en el regne, la qual cosa va tindre 
molt a veure amb el posterior alçament dels Comuners, en ser acusat pels castellans de nepotisme i 
corrupció, entre altres qüestions per ser el promotor que el rei designara com a arquebisbe de Toledo, 
amb ingressos de rendes riquíssims, al seu nebot, de 20 anys d'edat, també anomenat Guillermo de Croy. 
Naturalitzat com a tal arquebisbe des d'octubre de 1519, mitjançant un Breu d'acord favorable del papa 
León X. 



129 

 

anglesa de 1381, la guerra civil catalana73 entre 1462 i 1472, la revolta 

dels irmandinhos a Galícia74 el 1467-1569, la guerra dels camperols a 

Alemanya en 1524... Per això no les podem tractar com un fenomen únicament 

local, sinó que formen part de la primera crisi del feudalisme. Comuners, 

agermanats valencians, mallorquins i catalans volien defensar la seua 

autonomia de l’intervencionisme del rei. 

Les comunitats de Castella foren més perilloses per a la Corona perquè en 

elles van participar cavallers i la noblesa mitjana urbana, que aspiraven a una 

obertura al comerç atlàntic per la ruta portuguesa que els beneficiava a tots. En 

canvi al Regne de València no va haver-hi cap noble que participés en les 

germanies. 

Les ciutats castellanes i andaluses es mostraven disposades a federar-se i 

regular les relacions amb el poder patrimonial mitjançant unes corts dotades de 

funcions polítiques de formació de Consell real.  Volien limitar la Inquisició, 

augmentar la participació de les ciutats en els talls (impostos) i regular els 

                                                           
73 La Guerra Civil catalana (1462 i 1472)  entre el rei Joan II d'Aragó i els remences d'una part, i les institucions 

catalanes rebels encapçalades pel Consell del Principat i la Diputació del General de l'altra, per tal de tenir el 

control polític del territori. La mort de Carles de Viana –protegit de Catalunya i enfrontat al seu pare Joan II– 

serà l'excusa per formalitzar l'inici d'un enfrontament que, de fet, s'anava covant de l'època del seu 
predecessor Alfons el Magnànim. Tanmateix, la guerra és el resultat d'una controvèrsia política que 
enfronta la monarquia i l'oligarquia i entre l'estil absolutista i el pactisme. També es debatia la capacitat 
política de la Generalitat per assumir la sobirania i governar. Des de a Barcelona existia el conflicte entre 
 la Biga i la Busca, on Alfons el Magnànim mantindrà una postura ambigua, ja que d'una banda necessita 

diners i els acceptarà tant de buscaris com de bigaris, i d'altra aspira, com els altres reis del segle xv, a 

imposar la seva autoritat en les Corts catalanes i sobre la noblesa. La capitulació de Pedralbes és signada 

el 24 d'octubre de 1472. És el final d'una guerra que acaba sense vencedors ni vençuts. Els buscaires 

aconseguirien imposar la seua política econòmica, els remences hauran d’esperar a la Sentència de 
Guadalupe de 1486, en què els mals usos són redimits mitjançant el pagament de seixanta sous per mas i 
els camperols aconsegueixen una sèrie de llibertats. La guerra i la pèrdua de la Mediterrània com a gran 
mercat van originar que Barcelona deixés de ser la gran ciutat. València la superava ja en habitants i en 
activitat comercial i econòmica.  

74 La Revolta Irmandinha va ser una revolta social que va tindre lloc a Galícia entre 1467 i 1469, i que 

possiblement va ser la major revolta europea del segle XV. Anys consecutius de males collites i pestes 
van provocar una revolta popular. En l'organització i direcció de la guerra irmandinha van participar 
diversos grups socials: camperols, gents de ciutats, baixa noblesa, hidalguia i fins i tot membres del 
clergat (diversos membres de l'estructura eclesiàstica van donar suport econòmicament als irmandinhos). 
Els caps del moviment pertanyien a la baixa noblesa (gentilhomes). Les tropes feudals, comptant amb una 
millor maquinària de guerra (les tropes de Pedro Madruga usaven moderns arcabussos), van vèncer 
als irmandinhos, arrestant i matant als seus líders. La victòria de les tropes de Pedro Madruga es va 
produir en comptar amb el suport dels reis de Castella i Portugal, a més de la divisió de les 
forces irmandinhas. 
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bisbats. Limitar l'entrada dels grans nobles a les ciutats i privilegiar el comerç 

atlàntic per la ruta portuguesa, molt més rendible que l'expansió americana, 

caòtica i confusa. Invocaren per això la força que tenien les institucions de la 

Corona d’Aragó que volien per a ells. Els castellans anhelaven unes 

constitucions com les de les regnes d’Aragó per a poder unificar un territori molt 

heterogeni. Però el pactisme que imperava en la Corona d’Aragó era contrari a 

la idea política de Carles. Castella era més dominable que Aragó tal com 

estava. La Junta de Tordesillas va decidir dissoldre el Consell Reial i substituir-

lo per nous i bons consellers i es disposaven a allunyar “el mal consell” que fins 

ara havia tingut el rei i que havien violat la llei dels regnes, dels pobles i dels 

seus representants. 

Els castellans volien que el germà de Carles, Ferran, fora nomenat rei, per 

sota de l’autoritat de l’emperador i no volien deixar-lo marxar cap a Flandes. 

També ho havien intentat amb la mare de Carles, Joana. La mateixa Església 

castellana i les corporacions es van negar a pagar les despeses per l’elecció i 

coronació imperial. Els interessos imperials es van mobilitzar per a aconseguir 

que els grans nobles es desenganxaran del procés. I hem de tindre en compte 

que el partit ferrandí mantenia suficient força com per a ser temuts. 

L’heterogeneïtat de què parlàvem va fer que els castellans no pogueren 

federar-se i estigueren dividits. Burgos seria la primera ciutat en deixar la 

comunitat, seguida de Sevilla, precisament les dues ciutats més marcades pel 

mercantilisme atlàntic. Toledo mantenia el seu desig de ser capital del regne. 

Galícia era totalment ignorada i no comptava amb ciutats en Corts. Granada, 

Màlaga i Almeria no s’havien recuperat de l’última guerra de Cisneros i Huelva i 

Cadis es lliuraven a un creixent comerç d’esclaus. 

Al Regne de València el problema eren les sentències de la Inquisició que 

anaven contra el dret i furs propis; les sol·licituds d'ajudes constants, i la 

imposició fiscal elevada que anaven a finançar les empreses d’Amèrica, la 

política de Nàpols o les guerres del Rosselló. Els valencians volien que es 

respectessen les seues lleis antigues, les de Jaume I. A les Corts presidides 

per Adrià d’Utrecht es va negar a jurar els privilegis.   
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Les Germanies brollaven d’un regne perfectament orgullós de les seues 

constitucions i que volien un retorn a eixa legalitat erosionada en època de 

Ferran II. València liderava, però qui marcava el pas eren Xàtiva, Alzira o Alcoi i 

la major part del Regne marxava en la mateixa direcció. 

I ací hem de parlar de com l’estructura de la Corona d’Aragó desenvolupà un 

paper decisiu en les Germanies. Els tres regnes eren totalment independents 

entre ells: Aragó, Catalunya i València. Mallorca era un annex de Catalunya 

que la representava a les Corts. Sardenya, Nàpols i Sicília eren un afer directe 

de la Corona que poc tenia a veure amb els regnes peninsulars. Mai 

participaren en les Corts Generals. Els naturals d’un regne eren considerats 

estrangers en qualsevol dels altres. Només els unia la seua pertinença a la 

mateixa Corona. 

Barcelona, que era un objectiu prioritari de Carles, perquè resultava 

fonamental per al control de l'enllaç amb Sicília i Nàpols, i com a port per 

mantenir la línia de subministraments i pagaments a Itàlia, immediatament va 

pactar amb l'emperador i el va rebre com l’esperat monarca que havia 

d'inaugurar l'edat d'or. Barcelona volia recuperar el seu prestigi perdut durant la 

guerra civil, quan Alfons el Magnànim va beneficiar a València per davant de 

Barcelona, atorgant als valentins l’hegemonia dins de la Corona. No seran pocs 

els catalans que participaran en la repressió de la Germania, nobles, 

mercenaris i capitalistes. 

A Castella el partit imperial va tindre prou amb pactar amb uns i altres  per 

anar desarticulant les Comunitats i vèncer-les fàcilment a Villalar. A València, 

en canvi, la major part del Regne es va revoltar i, malgrat que prompte eixirien 

les diferències entre moderats i radicals, seria una guerra de conquesta. 

A Castella les Comunitats no van ser moviments hostils als nobles, molts hi 

participaren sinó que volien una participació electiva en el govern de les ciutats, 

més representatiu i rotatiu, a la manera de les ciutats italianes. En això 

coincidien amb les Germanies, on es propugnava un model republicà, una unió 

de ciutats on el regne no era més que el seu conjunt, i per això necessitaven al 

rei per fonamentar el seu projecte. 
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CONCLUSIONS 

 
Les Germanies s’engloben dins de tot un procés de revoltes arreu d’Europa 

que mostren el canvi dins de la societat del moment, des de les primerenques 

dels irmandinhos gallecs i la guerra civil catalana a la dels camperols alemanys 

passant per les Comunitats a Castella, amb les quals coincideixen, les 

Germanies, en el temps. 

Ferran II deixarà uns regnes carregats de greuges que Carles I, més 

interessat en la corona imperial no va atendre de manera deguda. Per 

començar el Regne de València va ser l’únic dels regnes peninsulars que no va 

celebrar Corts per tal que el rei jurés furs i constitucions. En un començament 

compten amb el beneplàcit de la Corona, que autoritza que es puguen 

organitzar i armar per a defensar-se dels atacs barbarescos. La Germania no 

volia anar contra el rei, sinó contra la noblesa i els funcionaris reials, culpables 

del mal govern, especialment els estrangers, qualsevol que no fora del Regne 

de València. La partida del rei cap a Alemanya deixarà a les Germanies més 

camp lliure per a evolucionar. 

La Germania era un moviment heterogeni on trobem la petita burgesia 

urbana, per norma general més moderada i artesans, petits camperols i 

jornalers, molt més radicals, especialment contra la noblesa i que seran al final 

els que duran la germania cap a la seua radicalització. Els agermanats urbans 

volien participar amb un major pes en els governs de les ciutats, reduccions 

dels impostos i mantindré, en general, les velles lleis i constitucions 

valencianes. Amb ells es situarà el baix clergat, més proper al poble. Enfront 

tingueren a la noblesa, l’alta burgesia i l’alta jerarquia eclesiàstica. La defensa 

de les seues constitucions i l’orgull d’un regne cohesionat expliquen per què, a 

diferència del que passà a Castella, el Regne de València va ser rendit en una 

autèntica guerra de conquesta, tal com es comportaran les tropes del marquès 

de los Vélez vingudes des de Múrcia.  

La major part de les ciutats i viles reials es va agermanar, també terres de 

senyoriu, com Albaida, Elx i Crevillent. Només les àrees de predomini mudèjar 
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es van mantenir sota obediència als seus senyors. Aquest va ser un dels 

motius de l’animadversió dels cristians contra ells, als quals van maltractar i 

obligaren a convertir-se al cristianisme amb violència. Al darrere d’aquestes 

conversions hi havia motivacions econòmiques, per debilitar el poder econòmic 

dels nobles, per als quals treballaven i lluitaven. Els moriscos a les nostres 

comarques eren majoritaris a la vall del Vinalopó, les Marines i la muntanya de 

les Comarques Centrals i l’interior valencià. La seua conversió va originar un 

futur problema que acabarà amb la seua expulsió el 1609, la qual, crec, 

s’hauria produït igualment. 

El virrei Mendoza va tindre un paper difícil. Per una banda el rei, en ordres 

secretes, li ordenava imposar la pau i donar justícia als valencians pels 

maltractaments fets pels poderosos i l’oblit de la justícia i els seus ministres, 

però havia d’evitar trencar amb els cavallers, que l’acusaven de ser massa tebi. 

Carles I tingué una política ambigua envers els agermanats, rebent ambaixades 

de les dues parts sense acabar de donar la raó a uns o als altres. Això 

fomentava el desconcert i donava força a la Germania. 

Finalment, l’increment de la violència per part dels agermanats contra els 

nobles i el mateix virrei acabaran decidint la guerra oberta i la desafecció també 

dels agermanats moderats que no volien lluitar contra el rei. Militarment, els 

agermanats Guanyaren pel seu nombre i major implicació sentimental amb la 

causa, però la noblesa tenia la força i l’experiència militar.  

Alguns historiadors pensen que el fet que els agermanats concentressen els 

seus esforços al sud i no al nord es deu a la confiança que tenien en què 

rebrien ajuda des de Catalunya i Aragó. No sé si l’esperaven o no, però pense 

que al nord de Morvedre van caure en pocs dies degut a la superior estratègia i 

força militar de la noblesa. Al sud els agermanats van concentrar més forces, 

van aconseguir prendre el castell de Xàtiva i viles i ciutats mal defensades i 

derrotaren a Gandia al virrei. Però poc van poder fer davant l’arribada de les 

tropes del marquès de los Vélez des de Múrcia i els reforços castellans. 

Destacarà, per la seua crueltat i el saqueig d’Oriola per part de les tropes 

murcianes. A partir d’ací la causa agermanada perdrà força, València ja feia 
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temps que negociava la seua rendició i només restaven els últims reductes 

agermanats, Alzira i Xàtiva. 

Dins de la Corona d’Aragó no va haver-hi ajuda als valencians. Hem de 

recordar que entre els diferents regnes de la Corona d’Aragó, els naturals d’un 

d’ells eren considerats estrangers als altres. La Germania de Mallorca, amb la 

qual va tindre contacte, es va desenvolupar en paral·lel però sense ajudar-se. 

Des de Catalunya, més enllà d’algun fet puntual, es va ajudar a les tropes 

reialistes. Barcelona pactava amb el rei per aconseguir d’aquesta manera, 

recuperar el seu poder perdut durant el segle XV i la Guerra Civil. Des d’Aragó 

no es va ajudar a cap dels bàndols, tot i que la noblesa es mantenia expectant, 

sobretot quan diverses localitats es negaren a anar contra els agermanats. 

Sardenya, Nàpols i Sicília eren un afer directe de la Corona que poc tenia a 

veure amb els regnes peninsulars, mai participaren en les Corts Generals. 

Tampoc va haver-hi ajuda des de les Comunitats castellanes, ni des de les 

murcianes, amb les quals es va arribar a contactar. Amb els murcians es va 

passar de l’intercanvi de correspondència i ambaixades a formar un exèrcit 

amb antics comuners per combatre la Germania i especialment la d’Oriola. 

La repressió va ser molt dura, en especial després de l’arribada de la virreina 

Germana de Foix, que va desfer tots els pactes establerts per Mendoza. Els 

artesans romangueren marginats del govern municipal i els camperols 

sotmesos als nobles o a les imposicions dels mercats. Tot i això, de les 800 

penes de mort només serien executades unes 150. A Oriola van ser 40 els 

executats, però es va rendir per les armes. Tenint en compte la magnitud del 

conflicte, la xifra d’execucions no pareix elevada a València. A Mallorca la 

repressió seria més dura i es dictaren 223 sentències de mort.  

La gran majoria de les condemnes de mort serien commutades per penes 

econòmiques, les composicions per a les indemnitzacions originades per la 

guerra van ser astronòmiques, les multes astronòmiques als gremis... Germana 

de Foix va imposar una sagnia econòmica, sota la pretesa benvolença d’evitar 

penes corporals. La postguerra va ser terrible en tot el país i més pensant que 
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molts dels individus i famílies objecte de la repressió econòmica eren insolvents 

o fregaven el llindar de la indigència 

El malestar, la tensió, els ànims crispats, eren molt superior el 1525 que no 

quan es va generar la germania. Les càrregues van resultar dures, el govern 

manipulat, les queixes rebutjades o no escoltades. El poble veia els nobles com 

els seus enemics, tot assenyalava cap a un aixecament, però no tenien líder, 

malgrat que les autoritats oriolanes acusaven Pere Martí d’intentar-lo. 

La cort reial de la virreina a València es va omplir de nobles castellans i de 

l’alta noblesa valenciana acastellanada, fent del castellà la llengua oficial d’eixa 

cort. Els nobles regionals van passar a un segon i tercer pla. La noblesa 

valenciana va iniciar una política d’entroncament amb les famílies castellanes 

per a poder prosperar econòmicament i política. En certa manera la noblesa 

valenciana sabia que era dependent de les tropes reials castellanes per 

mantenir el seu estatus. Això la va separar encara més de la resta de la Corona 

d’Aragó i el castellà es va establir com a llengua franca entre la noblesa i el 

poble. Aquesta Cort ha estat considerada com una brillant cort renaixentista i 

que amb ella el Regne va conèixer un fort creixement econòmic.  

Fuster, entre d’altres, va dir que la derrota de la Germania va significar la 

desaparició de la burgesia valenciana, però en realitat no tota la burgesia va 

ser escapçada. L’estrat superior, integrat en el govern de les ciutats, com la 

classe senyorial, va resultar beneficiada. Els autèntics perdedors seran les 

capes mitjanes, els mestres artesans, els mercaders, això sí, el sector més 

dinàmic i emprenedor econòmicament. Va ser una guerra civil, sí, però va ser 

també una guerra de classes. Furió es mostra en desacord en fer servir el 

terme guerra civil. De fet els valencians, com a poble, van perdre la guerra. 

Alacant va ser condemnada a pagar unes composicions elevades i són 

moltes les confiscacions als agermanats, quasi al nivell d’Oriola. Malgrat que 

moltes poblacions no es van sumar a la Germania, trobem condemnes en 

gairebé totes, la qual cosa indica que en elles també hi va haver veïns 

agermanats. Tampoc serà premiada Alacant amb un increment del tràfic al seu 

port, com asseguren alguns autors. El creixement d’eixe tràfic no arribarà fins a 
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mitjans del segle XVI i especialment el XVII. A Alacant S’incrementarà la 

influència del governador Pero Maça de Liçana i del marquès d’Elx 

Gent de Germania equivaldria durant molt de temps a mala gent, púrria. 

Delinqüència. Els agermanats lluitaven contra els senyors feudals, però 

perseguien els homosexuals (sodomites) i els musulmans (moros), doblement 

discriminats com a pagesos i minoria ètnica. És a dir que, vistos des de hui, 

serien homòfobs i islamòfobs. Probablement d’ací ve la incomoditat 

progressista per commemorar una revolta plena de contradiccions. 

El Regne de València va experimentar una caiguda demogràfica des de 

començaments del segle XVI. La Germania va suposar un dur colp 

demogràfica al Regne en general i al sud en especial. A partir del 1550 

aproximadament, començarà a créixer de nou la demografia. Aquest 

creixement es deu en gran part a l’arribada de castellans i francesos.  

València es va mantenir com la més rica de la Corona d’Aragó i principal 

ciutat financera de la Corona. El canvi de visió de la monarquia de la 

Mediterrània cap a l’Atlàntic, amb Amèrica i les guerres de Flandes i contra 

Anglaterra com a rerefons, restarà importància a València i el regne, alhora que 

Sevilla es feia amb l’inici del monopoli del comerç amb Amèrica i 

s’incrementaven els atacs barbarescos a les nostres costes. L’expulsió dels 

moriscos, que suposaven un terç de la població, va significar un dur colp a la 

demografia i economia valenciana que va trigar gairebé un segle a recuperar-

se. 
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