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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FERER I RIPOLL:

Sí, Sr. President, Joan Ferrer substituesc Francina
Armengol.

EL SR. MAS I TUGORES:

President, Joan Mas substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. 

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2837/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença del secretari
autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern per
informar sobre el canvi de nomenclàtor als carrers de
Palma.

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
2837/21, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença del secretari
autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern per
informar sobre el canvi de nomenclàtor als carrers de Palma.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que son todos ustedes
conscientes del bochornoso espectáculo a nivel nacional que
protagonizó el Ayuntamiento de Palma con respecto al cambio
de nombres, la retirada de los nombres de la calle Toledo,
almirante Gravina, almirante Churruca y almirante Cervera,
junto a otras, que nos pusieron a los pies de los caballos en toda
la prensa nacional.

El Ayuntamiento de Palma, el alcalde, justificó estos
cambios diciendo que se limitaban a cumplir exactamente el
catálogo de cambios de nombres de calles que les había pasado
la comisión encargada al efecto, dependiente de la Secretaría
Autónomica de Memoria Democrática. Dijo que, al darse
cuenta a posteriori, cosa que también tenemos nuestras dudas
al respecto, pero que, al darse cuenta a posteriori de que tal vez
se hubiera cometido alguna falta de criterio en estos cambios,
pues que los había suspendido cautelarmente, pero que él
estaba obligado, como administración pública, a cumplir la ley,
y que la ley era muy clara al respecto y que se deberían cambiar
esos nombres de las calles porque así se lo había indicado el
organismo correspondiente dependiente del Gobierno de las
Islas Baleares.

Nosotros tenemos muy serias dudas con respecto a los
criterios evaluadores que siguen estos expertos, dependientes
de la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática, y
nuestra única pretensión, solicitanto esta comparecencia, es
darle la oportunidad al Sr. Jurado de que nos explique quién
compone ese comité, qué criterios históricos se siguen, cómo
se iniciaron esos expedientes y qué les llevó a la conclusión de
que el almirante Cervera, el almirante Churruca y el almirante
Gravina debían desaparecer del nomenclator de las calles de
Palma, porque, por lo visto, eran peligrosos fascistas.

Porque si esto es así se pone en duda toda la labor que ha
hecho esta secretaría general, toda la labor que ha hecho este
comité de supuestos expertos, donde, por lo visto, hay
profesionales de la UIB y otro tipo de acreditados académicos
que han tomado estas determinaciones.

Nosotros queremos darle al Sr. Jurado la posibilidad de
explicarse y de que nos exponga qué tipos de criterios se
siguieron en estas deliberaciones, cómo se llegaron a estos
acuerdos y cómo se determinó que estas personas podían
representar una exhaltación del régimen anterior.

Yo no creo que ningún grupo político tenga ninguna
oposición a que el Sr. Jurado se pueda defender aquí en sede
parlamentaria y aducir las razones que le llevaron a estas
conclusiones, sobre todo cuando ha sido la propia corporación
municipal, por boca de su alcalde, el Sr. Hila, el que le culpó de
estos cambios. Nosotros pensamos que el Sr. Jurado tiene
derecho a explicarnos aquí cuáles fueron las medidas que tomó,
cómo se llegaron a estos acuerdos y que lo exprese aquí
públicamente, delante de todos los representantes de todos los
partidos políticos.

Simplemente es esto, o sea, nosotros queremos darle al Sr.
Jurado la oportunidad de defender los criterios que ha utilizado
su comisión para este cambio de nombres que, a nuestro
parecer, es absolutamente injustificado.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputades. Tenint en compte aquest espectacle circense
protagonitzat per les nostres autoritats autonòmiques i
municipals, en fer gala d’una ignorància que sorprèn per la seva
magnitud i calat, donam suport a la petició de compareixença
del responsable de la Secretaria Sutonòmica de Memòria
Democràtica formulada per VOX.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Nosaltres, doncs, votarem en contra
d’aquesta compareixença per diversos motius, principalment
perquè en seu parlamentària a una interpel·lació ja es va retre
comptes d’aquesta qüestió i, a més, és públic i notori que
aquesta comissió revisa un estudi, un informe que es va
elaborar i que, per tant, les explicacions i la revisió ja es fa.

A més, també jo no puc evitar malpensar, ho podríem dir
així, quan es parla de voler donar l’oportunitat d’explicar-se.
Bé, crec que això no té un rerafons innocent, sinó que aquesta
compareixença s’enfocaria al discurs que durant tota la
legislatura, en relació amb la memòria democràtica i la
memòria històrica, ha fet l’extrema dreta en aquesta seu
parlamentària per injuriar la tasca i l’existència de la secretaria
autonòmica, posar en dubte la utilitat i la necessitat de la Llei
de memòria, aprovada la passada legislatura, i, com també ha
passat, mofar-se de tot el que va succeir al nostre país durant la
República, el cop d’Estat, la Guerra Civil, la dictadura i la
transició.

Per tant, per tots aquests motius no serà Unidas Podemos
qui donarà veu a aquest espectacle que es vol sol·licitar. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos, la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
donam suport a aquesta compareixença, com sempre fem a
instàncies de qualsevol grup. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

No en farem ús i hi votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara passem al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, que no hi és present perquè ha excusat la seva
presència. Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Cano, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Nosaltres tampoc no donarem suport a la
sol·licitud de compareixença perquè entenem que amb la
interpel·lació que va ser debatuda a plenari, amb la subsegüent

moció, on el Sr. Yllanes, que és el conseller de la matèria, en
va donar totes les explicacions i va entrar en el fons, crec que
aquesta qüestió queda resolta.

Nosaltres també pensam que si el que es pretén és
qüestionar la llei, que, de fet, això ja s’ha produït en el moment
que el grup parlamentari de la ultradreta va voler derogar la
Llei de memòria democràtica, i ara qüestiona l’aplicació de la
llei, que té l’objecte que l’espai públic sigui lliure de
simbologia feixista que enalteixi la dictadura, idò nosaltres no
ho compartim.

De fet, també pensam que els procediments que contempla
la llei, regulats a l’article 25, són procediments garantistes
quant a terminis, a possibles recursos, a audiències i que a
partir d’un fet puntual no es pot fer una generalització i molt
manco invalidar el conjunt de la feina feta pels investigadors
els quals són prestigiosos i reconeguts i estimats en aquesta
terra per la seva defensa de la memòria històrica. 

A més, sabem sobradament de quin peu calça el partit
VOX, que ha recitat en aquesta cambra parlamentària el Cara
al sol, com si fossin versos de Hölderlin, que han narrat les
darreres paraules en el lecho de muerte del dictador. Han
celebrat a Twitter l’efemèride del 18 de juliol. I per tant, ¡qué
más tengo que decir, ¿no?, Sr. Rodríguez, blanco y en botella!

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a la
votació de l’escrit RGE núm. 2837/21.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

Per tant, es rebutja recaptar la presència del secretari
autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern, per
informar sobre el canvi de nomenclàtor als carrers de Palma.

En segon lloc continuam amb l’ordre del dia, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 15597/20
i 1224/21.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 15597/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de nous jutjats (IV) contenciosoadministratius i de
violència sobre la dona (III).

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15597/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la creació d’un nou jutjat (IV) contenciosoadministratiu i de
violència sobre la dona (III).

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Aquesta proposició no de llei,
com vostès podran comprovar, la vàrem enregistrar el mes
passat d’octubre, fa aproximadament 8 mesos. Aquesta
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iniciativa consideram que no ha quedat obsoleta, és una
iniciativa que consideram que està totalment vigent i molt més
després d’escoltar la setmana passada, en aquesta mateixa
comissió, les explicacions i les demandes del president del
Tribunal Superior de les Illes Balears, que anaven en la línia de
reclamar a l’Estat espanyol més recursos humans i materials per
poder impartir una justícia de més qualitat a les Illes Balears.

I, per tant, la nostra proposició de llei reclama al Govern
central la creació de dues noves unitats judicials: un nou jutjat
contenciosoadministratiu i un altre jutjat de violència contra la
dona. Aquests jutjats existents en aquestes matèries estan
col·lapsats, atès el gran nombre d’assumptes que han de
gestionar; la complexitat i la diversitat d’aquestes causes que
tracten alenteixen la resolució d’aquests mateixos casos, perquè
necessiten estudi, anàlisis, proves i això fa que hagin d’esperar
llargs períodes de temps les sentències per posar fi a un litigi,
o que adoptin mesures que poden arribar a salvar la vida de les
dones. 

I atès que la disposició addicional cinquena de la Llei
3/2020 recull el compromís del Govern central de crear 100
unitats judicials, en un termini de tres anys, per adequar la
planta judicial a les noves necessitats derivades de la crisi,
provocada per la COVID, ens sembla adient reclamar de l’Estat
la immediata creació d’aquestes unitats judicials i demanar el
suport de totes les formacions polítiques d’aquest Parlament.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Des d’Unidas Podemos donarem suport
a aquesta iniciativa, perquè, tal com ha comentat la Sra. García,
la setmana passada vàrem poder tenir la compareixença del
president del Tribunal Superior de Justícia i va quedar palès
que a les Illes Balears mancaven jutjats i que també mancaven
recursos perquè vàrem poder veure les dades on clarament hi
havia una cua important en determinats jutjats i, per tant, tot el
que suposi poder agilitar la justícia de la nostra terra i que, al
final, això també repercuteix de forma positiva en la societat,
nosaltres hi estarem completament d’acord.

I simplement dir això, que votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas. Perdó, perdó, ara correspon
al Grup Parlamentari Ciudadanos.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos por supuesto que daremos apoyo a esta propuesta.
Como ya han dicho otros portavoces, en la memoria que

transmitió el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares,
en la memoria anual de 2020 queda constatada la necesidad de
la creación de este órgano en el seno del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer y de lo Contencioso Administrativo, para dar
respuesta a este asunto tan grave para la ciudadanía de
Baleares.

Por tanto, daremos apoyo a esta proposición no de ley.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí, ara té la paraula el Sr. Mas del Gurp
Parlamentari MÉS per Mallorca, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Nosaltres donarem suport a la proposta.
Precisament avui fa una setmana que el president del Tribunal
Superior de Justícia, el Sr. Carlos Gómez, va comparèixer en
aquesta mateixa comissió i d’una manera molt didàctica i
propera, ens feia una anàlisi de quina és la situació en el
conjunt de les Illes Balears, especialment pel que fa als
recursos, als serveis a la ciutadania i precisament en constatava
una mancança important.

Així mateix, el nostre grup parlamentari seria del parer, tal
i com marca el nostre Estatut d’Autonomia, que les
competències de justícia s’haurien de transferir a la comunitat
autònoma, al Govern de les Illes Balears, evidentment amb la
dotació econòmica suficient que ens permetés desenvolupar la
competència amb unes condicions òptimes, cosa que seria nova
respecte de la relació amb l’Estat espanyol, sempre molt més
disposat a recaptar que a transferir el que ens correspon per
justícia. D’aquesta manera no hauríem d’instar ningú, com ho
fem a dia d’avui, ningú no coneix millor la nostra realitat que
les nostres mateixes institucions i la gestió sempre és més
eficient i eficaç quan es produeix des de la proximitat.

Dit això, i mentre la transferència de la competència no es
produeix, no en quedarà d’altra que seguir instant l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde VOX consideramos que los
delitos penales deben ser juzgados en los tribunales penales, sin
ningún tipo de diferenciación por cuestión de sexo, raza, edad,
o religión. Y, por lo tanto, de la misma manera, y en linea con
nuestra oposición a la mala dada Ley de violencia de género,
nos opondremos a esta creación de un nuevo juzgado de
Violencia contra la Mujer.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Cano, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, president. Si bé és cert que la pandèmia no ha
augmentat el retard de l’administració de justícia, com va
explicar l’altre dia el president, és vera que, després d’escoltar-
lo, va quedar ben palès que hi ha situacions estructurals a
determinats jutjats que justifiquen la creació de nous jutjats
contra la dona i un altre contenciosoadministratiu.

Aquesta no és una reivindicació nova, de fet, el meu grup
parlamentari el 2018 la va fer mitjançant també una PNL en
aquesta comissió, per tal de crear el tercer jutjat de violència a
Palma, així com llavors reforçar el d’Eivissa, que tenia en
aquells moments una situació alarmant.

Si bé el 2017 Balears tenia una taxa de 95.6 dones víctimes
per cada 10.000 dones, el 2019 va ser de 93,7 dones per cada
10.000 dones, i el 2020 de 84,62. Si el 2018 s’interposaren
1.287 denúncies per violència de gènere, el 2019 varen ser 107,
un 9,3% més.

Les denúncies han caigut el 2020, però això, com va
explicar l’altre dia el president, no significa que hagi baixat la
violència masclista. El Sr. Carlos Gómez explicava que per mor
de la pandèmia, els casos penals el 2020 havien baixat, però
que aquest nombre de baixades, segons explicava el mateix
Observatori de la Violència cap a la Dona, era a causa del
major control de l’agressor durant la pandèmia, la por de les
dones de sortir a denunciar i sobretot del perill que passaven
per la violència i pels fills.

I des del Grup Parlamentari Socialista no podem més que
lamentar i condemnar l’assassinat masclista d’aquesta setmana
de Warda Ouchene i el seu fill petit Mohamed, que comdennam
amb tota la nostra força, i és l’evidència que parlam d’un
problema molt greu i que s’ha d’abordar des de diferents fronts,
i un és inqüestionablement des de l’àmbit judicial.

Quan se superi la pandèmia, quan tornem a la normalitat,
desgraciadament les denúncies seran igual o més que als anys
anteriors, amb la població flotant que ve a les Illes, i urgeix una
resposta judicial de protecció a les víctimes per evitar resultats
més greus. Per tant, el jutjat número 3 de violència és una
necessitat urgent.

I respecte del contenciós és l’únic ordre jurisdiccional amb
un increment d’entrades en plena pandèmia, quan ja tenia
demores molt grans i, tot i les mesures de reforç per a la
redacció de sentencies pendents que ens varen relatar l’altre
dia, o de posar un jutge de reforç més, ara per a aquest estiu,
que havien cercat que fossin especialistes en aquest àmbit, una
cosa que valoram positivament com la guia de bones de
pràctiques, és evident que a la vista de les dades de la memòria
aquest nou jutjat és necessari.

Per tot això donarem suport a la proposta de creació
d’aquests jutjats per tal de donar resposta a la gran quantitat

d’assumptes pendents i garantir de manera correcte els drets de
la ciutadania.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts, la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Vull agrair molt sincerament el
suport manifestat per Unidas Podemos, Ciutadans, MÉS i el
Partit Socialista, mostrar i expressar el nostre disgust per no
tenir el suport de VOX. I jo els anim a tots a continuar
impulsant iniciatives que contribueixin a incrementar la qualitat
de la justícia a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat passem a la votació
de la Proposició no de llei RGE núm. 15597/20.

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 15597/20, relativa a la creació d’un nou jutjat (IV)
contenciosoadministratiu i de violència sobre la dona (III).

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1224/21,
presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista i Unidas Podemos, modificada mitjançant l’escrit
RGE núm. 1788/21, per l’adhesió del Parlament de les Illes
Balears al manifest de commemoració dels 500 anys de la
Germania mallorquina.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1224/21, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS
per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, modificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 1788/21, relativa a l’adhesió del
Parlament de les Illes Balears al Manifest de la commemoració
dels 500 anys de la Germania mallorquina.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, el 7 de febrer d’enguany fa fet 500
anys de la revolta dels agermanats o les germanies, una de les
poques vegades, per dir l’única, que el poble de Mallorca es va
rebel·lar contra el poder establert, un poder que en aquell
moment el tenia sotmès econòmicament sobretot a les classes
mitjanes, en aquell moment menestrals, que eren els que
produïen béns de consum, per tant, generaven riquesa.

La situació era molt greu, l’espoli a Mallorca, a la Mallorca
productiva era sagnant. Per això a tots els pobles de Mallorca,
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pràcticament a tots els pobles de Mallorca sortiren agermanats
cap a ciutat i per un temps, 25 mesos en concret, varem prendre
el poder.

Al cap i a la fi el govern dels agermanats volien, tal com
deia la seva bandera, pau, justícia i llibertat i ho feren també
seguint una màxima que hauria de ser present a qualsevol guia
del bon govern: pag qui deu.

Massa vegades, però, el relat dels vencedors trepitja la
memòria dels vençuts, un vençuts -com hem dit- que varen
governar molt poc temps, 25 mesos, però que tenien el suport
de la major part de la població mallorquina. Només l’arribada
de l’exèrcit real que massacrà els revoltats..., per posar un
exemple pràctic, Joanot Colom, que era un dels líders de la
Germania, fou executat, esquarterat i el seu cap va estar
exposat dins una gàbia 299 anys a la Plaça de la Porta Pintada.
Per tant, com a resultat de la repressió la població mallorquina
minvà i s’empobrí. Com deia, tot i el relat dels vencedors, dins
la memòria popular i col·lectiva s’ha mantingut viva la flama
d’aquella revolta.

Avui és d’estricta justícia rememorar la Germania, no
només pel coratge que tengueren els nostres avantpassats en
enfrontar-se a una administració pública corrupta i combatre
una societat injusta, parcial i opressora, sinó perquè els valors
que l’empararen són ben vigents: democratitzar les estructures
governamentals per tal que tots els ciutadans gaudeixin dels
mateixos drets. 

Per això demanam a aquest parlament que s’adhereixi i
demani i insti també el Govern l’adhesió a aquest manifest
perquè és de justícia i també perquè ho han fet les principals
institucions de l’illa de Mallorca, ajuntaments i Consell de
Mallorca.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. El passat 7 de febrer es compliren
500 anys de l’inici de la Germania de Mallorca, revolta de
menestrals i forans que va durar entre 1521 i 1523. 

Es tracta d’un alçament motivat bàsicament perquè el poble
volia alliberar els menestrals empresonats pel virei Miguel de
Gurrea i es cridaven, segons les cròniques, els clams de “Visca
el Rei”, veurem després la importància real per entendre el
fenomen el fet de no haver d’eliminar del relat històric aquest
crit, “muiren els traïdors”, “pag qui deu”, “ius est in armis”, etc.

La historiadora Eulària Duran, especialista de les germanies
en el context dels països catalans en el seu interessantíssinm
article Aspectes ideològics de les germanies, formula la
pregunta de si aquesta fou una revolució de tipus medieval o
modern. La resposta apunta que tots dos aspectes s’hi troben:

medieval, en el sentit que els problemes plantejats eren vells,
de segles enrere, i la forma de solucionar-los també ho fou, la
mentalitat dels seus protagonistes, tan impregnada dels corrents
espiritualistes medievals, ho corrobora, n’hi ha prou a veure el
nom que adquirí el mecanisme per evitar el deute anomenat la
“santa quitació”.

L’evolució moderna, per altra banda, tanmateix en el sentit
sociològic com a una lluita d’un grup social durant l’Edat
Mitjana no solament per intervenir al govern, sinó per governar
en exclusiva. Per això ha estat qualificada de revolució burgesa
prematura.

Al front dels agermanats s’hi trobaven, per altra banda, les
classes intel·lectualment més avançades i cultes, atentes als
corrents moderns humanístics, lluny de supersticions i
pronòstics apocalíptics, però que foren, en canvi, socialment
conservadors, s’aferraren a les velles estructures medievals per
tal de no perdre la seva posició privilegiada.

Onofre Vaquer, un altre reputat historiador local, ens
recorda que la Germania fou sobretot una revolta antifiscal, no
sols els nobles tenien exempcions fiscals, sinó que també molts
membres dels estaments superiors que controlaven el Govern
i que no pagaven els imposts que devien. 

La distribució de les talles no es feia per justa estimació
dels béns, sinó a arbitri dels estimadors i per això els
agermanats deien aquella frase de “molts riscs no pagaven i els
pobres eren agraviats”.

Per aturar-ho el rei Ferran... al 1512 havia donat una
sentència arbitral en que ordenava que es fessin uns estims que
valorassin les propietats i que els compartiments es fessin
segons els béns de cada propietari. 

Al 1521, però, quan esclata la revolta o revolució, Joanot
Colom, juntament amb Mossen Jordi Moranta i Pau
Casesnoves, demanen als jurats que fos executada precisament
aquesta sentència del rei aragonès i que es fes una estimació del
béns immobles.

Un altre factor del conflicte fou el deute públic que
gravitava sobre la Universitat del Regne de Mallorca, com que
la universitat no tenia diners per cobrir les seves necessitats,
especialment en els anys de dèficit de blat, recorria a
l’encarregament de censals consignatius, préstec de capital per
particulars pels quals calia pagar després unes pensions o
interessos, diríem ara, anuals.

Bona part d’aquests censals estaven en mans de catalans i
el pagament de les pensions ocasionava despeses i la sortida de
moneda del regne. El que volien els agermanats era la
redempció total dels censals, la quitació, ja que implicava la
desaparició d’una sèrie d’imposts indirectes com la molitja, el
quint sobre el vi, la sisa de les carns, el segell de les roves i el
dret de la gavella de la sal. 

Hi ha historiadors, per tant, que diuen que els agermanats
pretenien que els nobles paguessin imposts, però, segons
Vaquer, això no és cert. Sols serà amb el Decret de Nova
Planta quan s’obligarà els nobles a pagar les talles segons el seu
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patrimoni, mentre que a Castella els nobles seguiran sense
pagar.

Durant els segles posteriors a la revolta agermanada es parlà
d’aquests fets des d’una visió conservadora, procliu a
considerar-los poc més que criminals, i cal admetre que sí, que
es varen cometre actes d’aquesta naturalesa, tot i que atribuir-
los aquesta criminalitat amb ulls del segle XXI seria un terrible
error històric. Però es cometeren actes criminals per ambdós
bàndols, per no parlar de la terrible repressió que patiren durant
dècades posteriors els agermanats, un cop sufocada la
Germania, i no sols ho patiren ells, sinó també les seves
famílies i els seus interessos, i això és una qüestió més que
documentada.

Tal i com ens recorda el senador socialista Cosme Bonet, a
un article publicat amb motiu de l’aniversari, que es titula Els
agermanats, defensors de la causa dels oprimits, no fou fins al
segle XIX que, amb l’aparició del marc del liberalisme polític,
es revisa el tractament que tradicionalment havia tengut la
Germania i van aparèixer historiadors que reivindicaren els
agermanats com a un precedent dels lluitadors per la llibertat. 

Comença aquí el debat historiogràfic amb figures com
Josep Maria Quadrado -de caire conservador- que
mantengueren la seva crítica a l’alçament agermanat, en
contraposició a altres clàssics, com Antoni Furió i Pere
d’Alcàntara Penya, que demostraren una opinió més favorable,
entre molts d’altres. 

El 1840, amb el triomf dels progressistes, es glorifica
oficialment el líder agermanat a Palma, el seu retrat -el de
Joanot Colom-, es col·loca a la sala de Plens de Cort i al 1865
se li dedica ja un carrer. Al 1892 és proclamat Fill Il·lustre de
la ciutat.

Tot plegat són dades que nosaltres consideram que
completen el relat històric i que donen suport a la PNL per la
qual demanam el vot favorable avui. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula per a la seva defensa el
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, el primer motiu per poder acceptar
aquesta PNL consider que, com ja s’ha exposat, ha estat
aprovada per tots els ajuntaments de Mallorca i pel consell
insular. Llavors, té tot el sentit que també es doni suport i una
aprovació en aquest parlament. 

Jo, sense entrar tant en els detalls històrics, crec convenient
potser analitzar la importància que aquest té, darrere el
manifest al qual demanam en aquesta iniciativa adherir-nos.
Tradicionalment, a Mallorca, és sabut que els canvis socials o
polítics no han tingut tal volta un impacte tan efervescent -
diguem- com han pogut tenir a altres indrets d’Espanya i, per
tant, no deixa de ser significatiu que aquella revolta que va
succeir ara fa 500 anys tengués un gran abast, diguem, i que
hagi arribat fins als nostres dies com a una reivindicació

d’aquella societat, que era el gruix de la societat, en contra
d’una oligarquia que asfixiava fiscalment la societat, i és la
revolta que s’ha produït durant l’època medieval en molts altres
indrets que és una opressió d’uns pocs sobre la base de la
població i que, a més, també coincideix amb aquest canvi d’era,
de passar de l’època feudal a l’època moderna, era una època
de canvis i que es veia també a la mentalitat de la societat. 

Nosaltres també valoram positivament que es vulgui donar
difusió i coneixement d’aquests fets històrics que varen succeir
aquí a Mallorca, que també paral·lelament varen passar a altres
llocs de la península, però consideram que és positiu perquè
tradicionalment la història sempre havia estat escrita posant en
el focus en aquells grans personatges de la història, es coneixia
la història d’Espanya, per exemple, idò a través dels seus
diferents monarques. I a les darreres dècades hi va haver un
canvi de paradigma en la historiografia per la qual es
començava a analitzar la història de la base de la societat i, per
tant, a mi em sembla molt interessant conèixer aquesta base i
precisament aquests tipus de revoltes estudiades des d’aquesta
perspectiva donen moltíssima informació i també posen la
importància d’aquells fets.

També m’agradaria destacar que és evident que tots els fets
històrics que ha passat durant, bé, tota la història de Mallorca
o d’Espanya, han influït en com és la societat avui en dia, aquí
i a altres indrets, és a dir, la història, al final, és qui vàrem ser
i com hem arribat fins aquí. I per tant simplement explicar que
aquest manifest posa en valor aquesta història de l’illa de
Mallorca i que, per tant, bé, confiam amb el vot favorable. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, per a la defensa del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. García, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Gràcies, president. El Partit Popular reconeix la
transcendència històrica de l’alçament, de la revolta
esdevinguda entre els anys 1521 i 1523, a l’illa de Mallorca fa
ara, precisament, aquests 500 anys. Alçament que van
protagonitzar els menestrals i pagesos de la part forana, en
contra dels abusos i privilegis de determinats estaments socials
i, per descomptat, també va ser una protesta en contra de
l’espoli fiscal al qual se’ls sotmetia com a conseqüència d’una
imposició fiscal molt, molt abusiva, que no es pot comparar
amb l’harmonització fiscal que pretén el Govern Sánchez
implantar en el regne d’Espanya. 

I també el meu Grup Parlamentari Popular valora en la seva
justa mesura el paper que va exercir el líder del moviment
agermanat, entre els quals Joan Crespí i Joanot Colom, i que
molts posteriorment, desgraciadament, varen ser executats. I
com a episodi històric consideram que mereix reconeixement
i celebració en el seu cinquè centenari i desplegar activitats
formatives, divulgatives sobre tals fets històrics i narrar la
versió real dels fets. 
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Ara bé, que determinades formacions polítiques que
subscriuen aquesta iniciativa vulguin apropiar-se d’aquests
esdeveniments històrics, en fer venir bé la història en
acomodar-la als seus interessos, crear tòpics i mites amb l’únic
fi de construir un discurs que fonamenti un independentisme,
un nacionalisme, que no té a veure amb la història dels
agermanats, ens sembla del tot incorrecte.

Crear un relat ajustat als seus interessos, en incorporar
conceptes com el canvi climàtic!, em poden explicar quina
relació té el canvi climàtic amb el moviment agermanat i la
història de Mallorca del segle XVI? Supòs que són conscients
que en aquest segle -en el segle XVI- no s’havia inventat el
motor d’explosió i la Revolució Industrial no s’havia iniciat.

A aquesta proposició no de llei la veiem com a una
manipulació i una utilització de la història amb fins partidistes,
pròpies del nacionalisme i separatisme i, per tant no li donarem
suport.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos, la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, presidente. Desde el Grupo Parlamentario de
Ciudadanos reconocemos la transcendencia histórica de este
alzamiento, del papel para nuestra historia de Joanot Colom y
Joan Crespí, merece todo nuestro reconocimiento y todo el
recuerdo, sin embargo no aceptamos la patrimonialización que
hacen pues muchos grupos parlamentarios de esta parte de la
historia.

El manifiesto, ya lo dijimos en Cort, en el ayuntamiento,
cuando se llevó esta propuesta, no estamos de acuerdo con esa
exposición de motivos del manifiesto, que incluye esa parte
ideológica de los hechos y, por tanto, vamos a abstenernos a
esta propuesta. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Aquí tenemos el claro ejemplo de
los nefastos resultados de dejar a los políticos metiendo sus
zarpas en la historia, la manipulación a la que pueden llegar
adquiere caracteres cósmicos. Porque aquí lo que se va a votar
no es si las Germanías para arriba para abajo, aquí se va a votar
un manifiesto que habla del hetero-patriarcado y del cambio
climático. ¿Ustedes se imaginan al Sr. Joanot Colom sentado en
una piedra reflexionando sobre el cambio climático en el siglo
XVI?

Es todo una reducción al absurdo. Ustedes lo que pretenden
es utilizar un hecho histórico como fue el de las Germanías,
manipulándolo para sus propios intereses, hablando de unos
inexistentes países catalanes, etc., cuando aquí hemos oído, por
parte del Partido Socialista, reconocer que ese alzamiento se
produjo al grito de ¡viva el rey!, y con un montón de locuciones
sobre Dios, la iglesia, etc. Porque era un movimento
profundamente enraizado en la Edad Media y en el
milenarismo, pero como ustedes todo lo manipulan y hablan de
lo que no tienen ni idea, y así nos vemos, claro, no me extraña
que luego quieran quitarle la calle al almirante Churruca.

Es que esto es el fondo de la cuestión, la manipulación de
la historia.

¿Ustedes quieren celebrar el 500 aniversario de Las
Germanías? Maravilloso, pero no lo hagan con este
manifieesto, porque ustedes lo que quieren reivindicar es las
Germanías como una especie de precursor del independentismo
balear. Le puedo asegurar que ninguno de ellos se lo planteó en
ningún momento, y lo que es más, nos pretenden vender que
aquello de las Germanías fue una especie de eclosión
democrática; aquello de las Germanías fue pasar a cuchillo a un
montón de personas, un montón, y luego, claro, la otra parte
vino y también acuchilló a los agermanados y esto es lo que
hubo, esto es lo que hubo.

Y que la cabeza del pobre Joanot Colom estuvo allí
expuesta, sí, es que, además, los suyos propios lo traicionaron
y lo quitaron cuando vieron de qué tipo se trataba. Si es que
ésta es la verdad del asunto. Y pretendemos juzgar en el siglo
XXI realidades del siglo XVI, es que es absurdo, pero ustedes
sigan a lo suyo, ustedes sigan a lo suyo que les va a ir muy
bien. 

Evidentmente votaremos que no a esta chorrada.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula..., passem al torn de
contradiccions, els grups proposants per un temps de cinc
minuts. Té la paraula el Sr. Mas, de MÉS per Mallorca. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Només dir que aquesta proposició no de
llei en forma de moció s’ha aprovat a tots els ajuntaments de
l’illa de Mallorca i al Consell de Mallorca, de vegades amb
l’abstenció i de vegades amb el suport del Grup Popular del
municipi, no ha estat uniforme el vot del Grup Popular als
diferents municipis. Per tant, això, vull dir que ens sap greu que
el grup parlamentari no hi voti a favor, no he aclarit si votarà en
contra o s’abstendrà, quan la majoria d’ajuntaments, tots els
ajuntaments de Mallorca i el Consell de Mallorca han aprovat
en forma de moció aquesta mateixa proposta.

I ja per acabar, crec que és evident que es ret homenatge als
agermanats perquè representen un capítol importantíssim en la
història de l’illa de Mallorca.
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I sí, és un capítol que és precursor de moltes coses, igual
que tots els capítols històrics que puguin haver passat, deixen
petjada i deixen herència i deixen relat, i tot això forma part del
relat actual, del relat del segle XXI, maldament allò passàs
quan va passar perquè la història ens deixa petjada a tots i a tots
els pobles, tant individual com col·lectiva.

Les paraules claus de la Germania són vigents a dia d’avui:
pau, justícia i germania i llibertat, i “pag qui deu”, són les
paraules claus d’aquell moment, i crec que a dia d’avui,
maldament allò fos un capítol històric, formen part de la realitat
i formen part de les necessitats polítiques de la humanitat a dia
d’avui.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. La Germania mallorquina com la
valenciana com també els comuneros de Castella foren revestits
especialment a partir del trienni liberal d’homenatges i
consolidats, a més, com una figura antidespòtica, nacionalista
i liberal, defensora de les llibertats i de la identitat nacional
enfront d’un sobirà estranger; recordem la naixença de Carles
I. Una visió un tant romàntica que cal posar també en equilibri
en l’estereografia conservadora, abans esmentada, que pretenia
desmuntar els mèrits de la Germania en tant que lluita social.

Amb tot arribam a finals del segle XIX amb la Germania
com a un mite susceptible de ser emprat, carregat de significats
polítics nous i que genera una lògica polèmica epistemològica,
que, de fet, l’hem vista aquí, amb la rivalitat de dos
enfocaments: el conservador i el liberal, a l’hora de redefinir els
fets de principis del segle XVI. Això desemboca en el segle XX
on durant la II República es viu una altra recuperació
d’extraordinària vitalitat del fet històric on es basen molts
d’arguments per configurar els poderosos imaginaris socials
republicans. 

El que aporta la nova historiografia, amb un punt de vista
més analític i materialista, iniciat per l’impuls de José Antonio
Maravall i Joseph Pérez de l’àmbit castellà, aporten nous
enfocaments i en el cas mallorquí és indispensable també l’obra
de Josep Joan Vidal per copsar el detalls de la revolta. Amb tot,
fa que es consolidin tres escoles o maneres d’interpretar el
fenomen de les revoltes foranies: una podria ser que era una
revolta antisenyorial; una altra, una primera revolució burgesa
a l’inici de l’època moderna; o un darrer enfocament, com un
moviment antifiscal i particularista d’arrel medievalitzant i que
poc tenia de contestació al poder reial, ans el contrari, apel·lava
a aquest per resoldre les injustícies.

Amb tot, des del Grup Socialista consideram que el que ha
de romandre de la celebració del 500 aniversari de la
revolta/revolució és precisament que va suposar una fita
importantíssima a una societat tarda medieval -tarda ho pos

també en interrogant-, pel que fa a la reivindicació d’unes
millors condicions de vida per als estaments més desfavorits.

Consideram, i de fet aquí se’n parla una mica per sobre,
però consideram que en determinats articles i opinions es poden
haver emprat expressions tals com drets, democràcia, ciutadans,
estat, autogovern, nació, fins i tot algú ha parlat de Pedro
Sánchez, però, tot plegat, nosaltres consideram que són termes
plenament extemporanis a l’època a la qual ens referim i inútils
si volem enfocar la Germania amb un prisma que ens permeti
copsar el realment important del fenomen, que és el significat
del que vertaderament volem transportar i interpretar d’aquell
moment per parlar-ne a l’actual, i no és altra que l’eterna lluita
entre els opressors i els oprimits.

Consideram que on s’ha de posar especial èmfasi és a la
recuperació de la memòria d’uns fets històrics que poden
aportar molt per aclarir quin fou el passat dels mallorquins en
una època de crisi tan singular com el segle XVI per la Corona
d’Aragó, en general, i pel Regne de Mallorca, en particular, i
perquè serveixi de model, amb les cauteles que pertoqui i
precaucions, per evitar relativismes històrics deformadors per
a les generacions presents i futures.

Com bé es diu al manifest, per al qual demanam el suport,
no demanam el suport de l’exposició de motius, demanàvem
suport per al manifest el qual avui debatem, cal atorgar a la
Germania mallorquina la justícia que en el seu moment li fou
negada per part d’una historiografia conservadora i
tradicionalista, el discurs dels vencedors va ser el que va
prevaldre durant segles, ja que alguns dels principis dels
agermanats es podien posar en contra dels interessos dels
poderosos.

Per tant, pel que nosaltres hi estam a favor és per difondre
la memòria col·lectiva dels moviments socials que han
perseguit un futur millor i per tant consideram que és un deure
institucional reconèixer aquest passat a aquesta seu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat..., no, perdó, falta el Grup
Parlamentari Unidas Podemos, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president, seré molt breu igualment. Res, comentar
que aquest manifest s’engloba dintre d’un conjunt d’activitats
que també es varen programar pel 500 aniversari, on també hi
va haver tota una sèrie de rutes que es varen desenvolupar i que
es va explicar evidentment el conjunt de la història, alguns
detalls de la qual també comentava el Sr. Rodríguez. Sí, no va
ser una revolta pacífica, això crec que ho sabem tots i sabem
què va passar, és a dir, tot això està escrit.

Nosaltres consideram que hi ha un manifest d’uns fets que
varen ocórrer a l’illa de Mallorca que tenen un gran pes a la
història de la nostra illa, això és innegable, i que assenta les
bases de com es va desenvolupar també la societat i fins on
hem arribat a dia d’avui. 
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Símils o no símils, bé, això també és fruit de la interpretació
que qualcú li vulgui posar, però és innegable que tots els fets
històrics que han passat tenen una repercussió al dia d’avui, i
això qui no ho vulgui veure, doncs, crec que s’equivoca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 1224/21.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1224/21, modificada mitjançant l’escrit RGE num.
1788/21, relativa a l’adhesió del Parlament de les Illes Balears
al manifest de commemoració dels 500 anys de la Germania
mallorquina.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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