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El Senyor ens ha castigat amb les desgràcies, tribulacions, fatigues i misèries que s’han 

apropiat d’aquests temps aspres i cruels que ens ha tocat viure. 

El que a continuació descriuré és la relació de fets horribles i espantosos, però 

també de meravellosos i extraordinaris, que han tingut lloc i que no és possible capir ni 

explicar amb l’enteniment de l’home. Vull explicar les angoixes, el temor i l’esperança 

que han marcat aquests anys miserables i al mateix temps m’han fet conèixer l’amor 

cec, l’odi cruel, l’alegria boja, la tristor més profunda, la por irracional, l’il·lusió 

impossible, el desig desesperat, la gelosia pertorbadora i la memòria inesborrable de tots 

aquells que he conegut i no puc —ni vull— oblidar. Entre ells en Teodor, metge de la 

Toscana; n’Ulisses, ésser misteriós com vingut d’un altre món, a qui li dec la vida. 

N’Antoni, el meu fill; na Catalina, la meva dona; n’Isabel, l’amor de n’Ulisses; en 

Joanot Colom, cap de la revolta; en Tòfol Sagrera, ajudant, com jo mateix, d’en Teodor. 

En Pere Francès i n’Antoni Binimelis, agermanats de rel; en Pere Pons, l’hostaler; en 

Pere Crespí, llibreter revolucionari, i n’Antonina, la dona que em va fer conèixer l’amor 

vertader. Deixaré constància del que ha estat aquesta revolta dels oprimits de sempre 

contra els opressors de sempre, tot demanant una justícia impositiva. 

Em dic Rafel Ramis, fill de Pau i de Martina, nascut a Felanitx, i he patit en la 

meva pròpia carn els sofriments d’aquesta revolta. Vos oferesc el meu relat d’aquells 

fets que comencen el dia, summament important per mi, abans de la darrera desfeta dels 

agermanats, que tingué lloc al Rafal Garcés el mes de novembre de l’any 1522, dos anys 

després d’iniciada la revolta. 
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A les acaballes del mes d’octubre de l’any 1522, prop del Rafal Garcés, entre Inca i 

Binissalem —el dia abans de la desfeta de les Germanies—, gaudíem d’aquest instant 

meravellós quan l’alba mostra la llum primerenca del dia i la nit s’esvaeix. Tot i així, 

era una matinada freda i plujosa de tardor. El camí, enfangat per la pluja dels darrers 

dies, feia feixuga la marxa cap a les cases de la possessió, sobretot per a la meva dona i 

el meu fill, que duien dies sencers trescant per camins de fang, exhausts; però els temps 

estrenyien i els sacrificis s’imposaven. 

—Mireu, ja hi hem arribat —vaig dir mentre assenyalava la casa gran—. Sols 

falta un darrer esforç. 

Preocupava la cara de cansament de na Catalina, la meva dona; i de n’Antoni, el 

nostre fill. Així com ens acostàvem als edificis s’hi feia més visible el tràfec de 

persones. Ens arribava un tuf molt intens, al qual jo m’havia acostumat amb el temps, 

però la veritat és que esdevenia repugnant per als demés. Era l’olor de podridura que 

desprenia la gangrena que patien molts dels ferits. Quan finalment arribàrem a la casa 

gran de la possessió, na Catalina, amb carona de fàstic, em demanà: 

—És necessari que hi entri? 

La vaig mirar, comprensiu: 

—No fa falta —li vaig respondre, mentre pensava que, tot i anar bruta de fang, 

resplendia la seva bellesa—. Vés al darrere de la casa, hi trobaràs les altres dones; els 

dius qui ets i seràs ben rebuda. 

Llavors, mirant el meu fill, vaig dir-li: 

—Antoni, vine amb mi, anirem a parlar amb en Teodor. 

Tot seguit els dos ens encaminàrem cap a la casa gran, que tenia les portes obertes 

de bat a bat. Entràrem dintre i, encara que hi havia poca claror, tot d’una vaig filar en 

Teodor, alt, prim, tacat de sang i amb cara de cansament però d’amable bondat; parlava 

amb una dona. De sobte ens mirà amb estranyesa, i al moment em digué: 

—Rafel, què cony hi fa aquí aquest al·lot? 



—És el meu fill —vaig respondre—, vol aprendre l’ofici de cirurgià amb vós. 

—Que t’has tornat boig, Rafel? Ara no és el moment ni el lloc per fer costura. 

Demà aquesta casa estarà farcida de ferits i moribunds. Estalvia-li al teu fill 

l’espectacle, i estalviem-nos noses. 

—No seré cap destorb —exclamà enrabiat el meu fill—, sols fa uns mesos vaig 

veure els ferits d’un assalt al castell de Santueri i, a més, vaig ajudar el meu pare a 

curar-los. 

—Vatua! Quin geni que té el teu fill. I com et dius, quants d’anys tens? —demanà 

en Teodor. 

—Em dic Antoni i tinc dotze anys. 

—És un plaer conèixer-te, ja en duia endarrer. Sóc en Teodor, però ara fés el favor 

de sortir, que he de parlar seriosament amb el teu pare. 

—Surt, fill, jo vinc tot d’una —li vaig dir. 

Un cop hagué sortit fora, en Teodor, cridant molt emprenyat, em digué: 

—Què no hi tens res dins el cap, Rafel? Des que ens coneixem m’has semblat un 

home sensat però ara et comportes com un desassenyat. Com t’has atrevit a venir amb el 

teu fill a aquest escorxador? No t’adones que no en sortirem vius, que el proper 

enfrontament amb l’exèrcit reial serà una repetició de la pallissa que ens donaren a sa 

Pobla? Rafel, això s’acaba, anem de davallada. Tenim davant nostre un exèrcit de 

veritat, amb mercenaris avesats a combatre, amb millors armes i una artilleria moderna; 

a més, són disciplinats, cosa poc coneguda pels homes d’en Joanot Colom. Escolta’m, 

no és temps per heroïcitats, envia de tornada tot d’una l’al·lot cap al poble amb la seva 

mare, que surti d’aquí com sigui, i tu torna de pressa, que aquí tenim molt a fer. 

Jo vaig respondre amb la fermesa que m’atorgaven dos anys de lluita per la 

revolta: 

—La meva dona també és aquí, arribaren ahir a Ciutat, fugint de les tropes 

reialistes que han pres Felanitx. Ella ara ajuda les dones rentant els pedaços per fer les 

cures. 

El rostre d’en Teodor era d’estupefacció, no sabia què dir-me, a la fi va parlar 

molt assossegat:  

—Vaja, tens el coratge de dir-me que has fet venir la teva família fins aquí, per 

morir junts. Estàs tocat del bolet, fot el camp de la meva vista, i envia’ls de tornada als 

dos a casa dels oncles. 

Encara vaig tenir el coratge de dir-li:  



—I vós, quina raó teniu per no tornar-vos-en cap a la Toscana? 

—Rafel, no siguis insolent, ja vaig fugir una vegada; tinc ben clar que ara no 

marxaré, m’agrada aquesta terra, que és tan semblant a la meva. A més, la vostra revolta 

em sembla engrescadora i transcendent per a les properes generacions, per això tinc 

coratge per lluitar fins al darrer alè, com faràs tu; però fes-me cas, no és un afer per a 

nens ni dones. 

—La meva dona també creu que, si es perd la guerra, seguirem essent esclaus dels 

totpoderosos de sempre, té tant de coratge com nosaltres. Quant al meu fill, sols vos diré 

que, si ha de viure passant sempre per l’embut, com vivim els pares, no mereix la pena. 

La nostra decisió, sense cap dubte, és ben ferma. 

—Molt bé, Rafel, tal faràs tal acabaràs, porta l’al·lot ací, i avui rebrà la primera 

lliçó. 

Una estona després començàvem el recorregut per dins la casa, plena a vessar dels 

ferits que varen sobreviure a la severa derrota de feia uns dies als marjals de sa Pobla. 

Per n’Antoni, aquell espectacle va ser una visió esgarrifant; desenes d’homes ferits, 

estirats a terra, damunt la palla, un devora l’altre, delirant, queixant-se, la majoria resant 

i tremolant de fred i de febre. En la visita ens acompanyava en Tòfol Sagrera, un altre 

ajudant d’en Teodor, que anà fent una ressenya dels que havien mort durant la nit a 

Teodor. Encara que la mort era per tot present, el fet de perdre un amic, un paisà, encara 

que fos un desconegut, esdevenia frustrant per a nosaltres, que teníem la tasca 

d’impedir-ho. Després en Teodor tingué cura d’un home jove, al qual li faltava el braç 

dret, segat de manera horrible, que amb la seva vida apagant-se sense remei, en el deliri 

de la febre, repetia incessant “germans, hem guanyat”.  

 


