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Germanies

La Germania de Mallorca fou una revolta que va enfrontar els menestrals
i el poble de la ciutat de Mallorca, aliats amb la Part forana de l'illa, amb l'alta 
noblesa i altres estaments ciutadans privilegiats. Va ser coetània de la 
Germania valenciana. La revolta esclatà el 1521 a conseqüència de 
l'empresonament de set menestrals. Els revoltats van tancar diversos nobles 
fins que va arribar el rei en el seu auxili. Els principals líders de la revolta foren 
executats després que les tropes reials prenguessin el control de l'illa en un 
moment de reestructuració del sistema després de la crisi que assolà el 
feudalisme. Una reestructuració que es va resoldre en molts casos amb la 
derrota de la pagesia i la imposició de condicions draconianes per part dels 
terratinents. 

Pau Casesnoves

Pau Casesnoves (Inca, s.XV – Valladolid, 1523) fou un agermanat, 
sindic forà i cirurgià de professió. Com a ambaixador i representant de la Part 
Forana de Mallorca, aconseguí del rei Ferran el Catòlic la sentència arbitral de 
1512. Residia a Inca, va participar en les Germanies. 
Les accions polítiques de Pau Casesnoves foren notables. En defensa dels 
interessos de tots els forans.

Intervingué en la redacció de la sentència arbitral que aprovà Ferran el 
catòlic el 9 de febrer de 1512. El rei decretava que havia de contribuir tothom a 
pagar impostos per les possessions que tenien a la Part forana.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ciutat_de_Mallorca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Germanies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mallorca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agermanat
https://ca.wikipedia.org/wiki/1523
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inca_(Mallorca)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terratinent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Feudalisme


La sentència va ser molt mal rebuda per l'oligarquia de la Ciutat. El rei 
revocà doncs la sentència el 15 de novembre del mateix any.

El 1521 esclatà la revolta i el primer dirigent agermanat mallorquí va ser 
el paraire Joan Crespí, que adoptà el títol de capità i amb posterioritat el 
d'instador. El mateix Pau Casesnoves va ser Instador d'Inca. 

La mala gestió de Joan Crespí feu que en una sessió dia 23 de 
setembre els forans dominaren el moviment agermanat. Van ser impulsats pel 
barreter Joanot Colom, que feia poc que residia a la Ciutat, i per Pau 
Casesnoves. A partir d'aquells moments, la resta de l'any 1521 i bona part del 
següent el moviment agermanat va ser dirigit per ells dos (diarquia).

A partir del cop d'estat de setembre el que es pretenia era posar en vigor
la sentència de 1512, però s'anava més enllà quan s'intentava posar en marxa 
tota una reforma fiscal. Segons la carta que Joanot Colom i Pau Casesnoves 
van enviar jurats de la Ciutat, calia l'aboliment d'una sèrie d'imposts directes 
que gravaven articles de consum, i requerien sobre els més pobres.

En acabar la revolta Pau va anar a Valladolid a negociar amb el nou rei 
per fer una societat més justa i allà fou sentenciat com a públic rebel i 
assassinat.

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joanot_Colom
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Cresp%C3%AD


Sinopsi

A principi del segle XVI on la Part forana de Mallorca i el gruix de la 
població de l’illa patien una situació molt precària degut a la mala gestió del 
govern. Pau Casesnoves i d’altres caps d’alguns gremis de treballadors 
intenten mediar amb el Rei i ciutat per millorar la situació i al no aconseguir-ho 
esclata una rebel·lió que acabarà com el rosari de l’aurora. 

 

Objectius

- Donar a conèixer la història de Mallorca.
- Fer una reflexió del per què va passar el que va passar.
- Reflexionar sobre els models de societat.
- Conèixer la figura de Pau Casesnoves.
- Valorar la llengua catalana en la seva forma mallorquina.
- Gaudir de la glosa i la rima en general com a fet narratiu.
- Valorar la música de timbal i batucada en general.
- Valorar el món de la interpretació i del teatre en general.



L’espectacle

Aquest espectacle beu directament de la tradició mallorquina, ja que el 
lligam de tot plegat són dos personatges amb màscara que tot glosant i narrant 
la història que va succeint ens diverteixen fent música amb el timbal i amb la 
seva relació personal. 

Pau Casesnoves és el metge d’Inca i va saturat perquè tothom ho està 
passant malament. Ja no hi ha menjar, ni doblers, ni res de res per culpa dels 
imposts que fan pagar des de Ciutat. Amb el company Eusebi Santandreu anirà
a veure al Rei per fer una proposta social on tothom pagui impostos, fins i tot 
els nobles. En un principi el Rei accepta, però quan els nobles veuen perillar els
seus bens fan que aquesta reforma torni enrere... així que finalment tot queda 
igual o pitjor i esclata la revolució seguint els passos dels veinats valencians.

Des de cort empresonen als líders i això fa que s’accelerin les coses i 
que el poble i els treballadors agafin les regnes de la revolta. 

Els nobles recolzats pel Rei envien un exèrcit molt gran per lluitar contra 
aquesta germania que poc a poc, batalla a batalla, es va desinflant fins que es 
perd totalment el control i tots aquells que van participar a la revolta d’una 
manera o altra són castigats, empresonats o esquarterats.

L’escenografia són baguls, teles i atrezzo que ens situa en un temps 
concret. Les escenes passen a casa del metge Casesnoves, a les places dels 
pobles o a la guerra. Entre glosa i glosa els personatges, caracteritzats amb 
màscares i vestuari de l’època, van a la revolució o s’enamoren. 

La música està feta en directe amb tot de percussió a l’estil batucada o 
pregó.   

Intentem explicar aquesta història tan crua i terrible amb un poc de sentit
de l’humor, així que passarem de l’emoció i l’eufòria a passar nervis i a 
enamorar-nos mentre ens divertim amb el narrador i el timbaler. Al final el botxí 
ha de separar el cap de Pau Casesnoves del seu cos i tothom és a la plaça per 
impedir-ho....

El paral·lelisme que aquesta història té amb els nostres dies és 
impressionant i ho volem remarcar fent una reflexió on es fa palesa la 
manipulació que fan els poderosos de la societat per defensar els seus bens i 
la seva manera de viure mentre el poble és trepitjat, callat o fins i tot 
assassinat.

Una obra que xerra de nosaltres, des de nosaltres i que es pot fer en 
interior o exterior.

Visca la Germania!!!   

  



 

Fitxa tècnica, artística i necessitats

Autor: Josuè Guasch.
Direcció i Dramatúrgia: Josuè Guasch.
Vestuari: Mª Elena Ramis.
Intèrprets: Irene Salord, Cristina Francioli, Enric Garcia, Pedro Victory, Josuè 
Guasch i 5 figurants (alumnes).
Escenografia i atretzo: Mª Elena Ramis.
Música: en directe.
Disseny de llums: Josuè Guasch i Pedro Victory.
Producció: Teatritx .
Edat recomanada: De 8 anys endavant. 
Espai: 6m X 4m mínim Durada: 50 minuts.
Espectacle per Interior o exterior
Necessitats tècniques: El mínim que farem servir és un equip de so, amb 5 
micròfons inalàmbrics. En principi ho podem dur nosaltres. Si hi ha focus 
l’espectacle guanya.  
Temps muntatge: 1h. Temps desmuntatge: 30 minuts 



Currículums

Josuè Guasch 

Llicenciat en art dramàtic al institut del teatre de Barcelona
Gerent del Teatre de l’Eixample/Guasch teatre del 1995 al 2002
Director de més de 20 obres de teatre, entre elles: “Ningun torero sin cornada”, 
“Pim pampum”, “La Caputxeta vermella”... Com actor ha format part de les 
companyies: J.M. Flotats, Els Joglars, Maleïts, Teatre del’ocàs, Dueso-
Puigcorbé-Planella, El Repartidor...i de pel·licules com: “Tras el cristal”,“Yo, el 
vaquilla”... És el Pallasso Sabatot. El seu espectacle “Ni més ni Manco” és el 
més contractat dins delcircuit CAEM del 2010. Autor d’un grapat d’obres de 
teatre que han girat per tota Espanya: “Ningun torero sin cornada”, “www. La 
historia del cine. no es”, “Pim pam pum”... i de la majoria d’infantils del Guasch 
teatre, punt de referència europeu d’aquest tipus de teatre Professor 
d’interpretació, expressió corporal i clown. Dissenyador de llums del premi 
nacional de dansa Flora Albaicín i d’infinitat d’obres com: “La Casa de Bernarda
Alba”, “Terra baixa”... Guanyador del premi de recerca 2007 que atorga el 
institut del teatre de Barcelona i finalista dels premis escènica 2011 a la millor 
dramatúrgia i a millor espectacle infantil amb “La Caputxeta Vermella”
Actualment és Director de la companyia Teatritx.

Teatritx

Dins del CAEM són de les tres companyies més contractades, i el seu
espectacle “Sabatot en ni més ni manco” el més vist d’aquest circuit al 2010.

El nucli de la companyia son na Mª Elena Ramis i en Josuè Guasch, que
van  començar  essent  la  companyia  Josuè  Guasch  &  cia.  Després  es  van
transformar en BLAT produccions i finalment s’instal·len a Felanitx i es canvien
el nom per dir-se Teatritx.

Els seus espectacles han girat per gran part d’Espanya, estem parlant de
“Les Aventures d’en Massagran”, “La Caputxeta Vermella”, “Ningún Torero Sin
Cornada”,  “Cames  Ajudeu-me”,  “Pim,  Pam,  Pum”  o  “Animalades  (Faules
d’Isop)”,  a  més  tots  dos  han  format  part  d’altres  projectes  i  tenen  una
experiència  provada,  que  els  ha  enriquit  molt  com  a  persones  i  com  a
professionals.

Es pretén oferir tota classe d’espectacles des de teatre en tots els seus 
formats, fins a la confecció de guions a mida o la direcció d’obres, passant per 



oferir escultures, màscares, tallers, etc... En definitiva, s’intenta resoldre 
qualsevol necessitat artística.

Teatritx

Av. Antoni Maura 168, 07300 Inca

Mail: teatritx@gmail.com

Contacte: Josuè Guasch/ Mª Elena Ramis

Telèfon: 971 25 12 44/ 625 111 980             

mailto:info@teatritx.com

