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Molt Honorable Senyor batle de Palma, digníssimes autoritats, ciutadanes
i ciutadans de Palma, forans de la resta de Mallorca i de fronteres enllà.

Per a una dona que no ha nascut a Ciutat i que no hi està empadronada,
fer el Pregó de la Festa de l’Estendard suposa un gran honor. Mai no m’hauria
atrevit a somniar que un dia em convidarien a tal comesa. Moltes gràcies.

Jo som porrerenca però és cert que fa gairebé quaranta anys que he dedicat
temps i esforç a investigar aquesta urbs en els anys de la tardor medieval
quan era coneguda arreu com la ciutat de Mallorca.

Una ciutat que té més de dos mil anys d’història i aquesta trajectòria
cronològica hi ha deixat una petjada vital. Una ciutat cosmopolita que, com
he dit i escrit en moltes ocasions, era (i és) una cruïlla de gents i de cultures.

Tothom sap que dedic gran part del meu temps a intentar conèixer el passat,
és a dir, a l’estudi de la Història i dins d’aquesta introspecció en els temps
pretèrits, l’ahir de Palma suposa una part ben destacada. Per això voldria, i
almanco aquest és el desig, que aquest Pregó fos una crida que des de la lliçó
de la Història servís com a reflexió dels temps per conèixer, estimar i respectar
aquesta ciutat i tot allò que han llegat els que ens han precedit. Un bagatge
cultural que hauria de merèixer l’admiració i el reconeixement de tots i de totes.
Hem de voler conèixer aquest passat com a fonament del present.

He trescat molt per carrers i places, racons i més racons i sempre hi he
trobat interès pel seu ahir que em porta fins avui.

A l’inici de la meva crida he de dir que enguany s’ha fet remembrança de
Ramon Llull, el ciutadà (i el mallorquí) més universal en el camp de la cultura
amb motiu del setè centenari de la seva mort.

Per tal motiu, tractaré de traçar una semblança de la ciutat que pogué
conèixer el nostre beat, d’aquella ciutat on va néixer el 1232 i on anys més
tard seria enterrat al convent de framenors.

Vull, doncs, convidar tots els presents, en els minuts que seguiran, a fer
una volta, a fer una passejada històrica per la ciutat  en la qual resten alguns
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pocs testimonis que Llull pogué, encara que en l’actualitat es troben molt
transformats.

Situem la nostra imaginació en el segle XIII, quan l’art gòtic començava
a omplir d’esglésies i monestirs les terres de l’Europa occidental cristiana i
fixem l’atenció sobre la data del, que ens servirà de fita cronològica per
emprendre la nostra passejada.

Ramon Llull va venir al món l’any 1232 quan tot just acabaven d’arribar
les primeres onades de repobladors vinguts, sobretot, de Catalunya. I, entre
ells, els seus pares Ramon Amat-Llull i Isabel d’Erill.

La ciutat de Mallorca no feia gaire que encara era Madina Mayurqa, una
ciutat andalusina. Per tal motiu, la imatge que oferia l’urbs era d’una aparença
moresca.

El nostre beat és conegut per l’apel·latiu de rodamón, i amb motiu, atès que
gran part de la seva vida va recórrer bona part de les terres conegudes aleshores.
Des de París a Barcelona, des de Sant Jaume de Galícia a Roma, des de Bugia
a Jerusalem, Ramon rodà per pobles i ciutats allunyades de la seva terra nadiua
per difondre el seu missatge. Ramon, de fet, visqué poc a la ciutat de Mallorca,
ni tan sols la meitat de la seva vida i això que va ser llarga per a aquella,
atès que poques persones assolien els vuitanta-quatre anys.

Amb l’infant Jaume (futur Jaume II de Mallorca) esdevingué, la qual cosa
el conduí a una vida totalment cortesana. Al voltant dels trenta anys, la vida
de Ramon experimentà un canvi considerable deixant la vida mundana,
desfent-se de les seves propietats i patrimoni tot sentint-se cridat per Déu.
Seguí una etapa de formació teològica i moral fins a 1275, es retirà a meditar
al puig de Randa i, més tard, va aprendre llatí, gramàtica i filosofia amb els
monjos cistercencs del monestir de la Real. Totes aquestes vicissituds fan
que iniciàs un periple que el va mantenir apartat de Mallorca la resta de la
seva vida, llevat de curtes estades.

No és el moment ni l’indret per parlar del mallorquí més universal que
és Ramon Llull sinó que em correspon parlar de com era aquella ciutat que
el va veure néixer i on tornaria per reposar de manera definitiva.
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Hem assenyalat que el 1232 la ciutat presentava la imatge d’anys enrere.
Ramon Llull visqué la seva infantesa i joventut quan esdevingué el pas de la
capital de la Mayurqa musulmana a la capital de la Mallorca feudal.

Madina Mayurqa va ser una important ciutat d’al-Àndalus, la vuitena en
extensió i, teòricament, en població. Al rei Jaume I, quan l’albirà des de lluny,
el va sorprendre i en deixà la seva opinió a la Crònica, en dir: «A poc a poc
anam-nos-en cap a la serra de Portopí e vim Mallorques, e semblà’ns la plus
bella vila que anc haguéssem vista, jo ni aquells qui ab nós eren.»

El canvi intus menia civitatis imposat per la conquesta catalana a aquella
bella vila afectà l’estructura de la ciutat, que, adequada als usos i costums de
la comunitat musulmana, a poc a poc s’hagué d’adaptar a la forma de vida
dels nouvinguts. El procés de canvi no fou sobtat, sinó que de manera gradual
s’anà substituint la imatge urbanística anterior per la d’una ciutat gòtica.
Avui gairebé no queden restes del que fou Madina Mayurqa.

Es pot afirmar que el 1229 succeí una actuació que s’interpreta indicativa
d’un canvi de mentalitat, religió i forma de vida. En primer lloc per la
substitució ideològica en l’ús de determinades construccions urbanes,
mesquites consagrades com a esglésies, per a iniciar poc temps després noves
construccions amb un destí cultual específic, mentre que les cases, les botigues,
els forns, els molins i les altres edificacions de caràcter econòmicament
aprofitable eren repartides entre els vencedors amb una complaença
extraordinària.

La conquesta catalana del 1229 comportà per a Mallorca i la seva ciutat
no sols un canvi ideològic, religiós i lingüístic, sinó una mutació pel que
respecta a economia, sistemes de producció i manera de viure.

Tot just després de la conquesta, no hi ha dubte de l’aprofitament de les
cases que no patiren grans destrosses.

La informació textual dóna compte de la concessió de les cases preexistents
no destruïdes als participants en la conquesta. Poc després, però, els
establiments de cases foren constants, així com els d’horts i de botigues. Vet
ací uns exemples al llarg del segle XIII:
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El 28 de febrer de 1233 Guillem Dalfí, procurador de Bernat de Vilagranada,
ardiaca de Barcelona, per la porció que tenia a Mallorca, establia a Llorenç
de Barcelona dos albergs sarraïnescs a la ciutat de Mallorca.

El 26 d’abril de 1240 Pere Baster establia a Guillema Ferrera, filla d’en
Llobregat, un alberg sarraïnesc que era de l’adquisició feta al bisbe de
Mallorca.

El 29 d’abril de 1272 Bernat Riquer i la seva muller Eisulina, i la seva filla
Maria, muller d’Arnau de Ramonet, venien a Pere Company dues botigues
sarraïnesques que eren obradors, a la ciutat de Mallorca, pel preu de cent
cinquanta sous.

El 12 de gener de 1284 Berenguer Draper i la seva muller Benvinguda
venien a Cacim, fill de Salomó, jueu, unes cases amb mesquita sarraïnesca
situades dins la ciutat de Mallorca, a la vora de la Riera, porció de Nunó
Sanç, pel preu de trenta-vuit lliures.

Cal reconèixer la utilització de les construccions d’època islàmica des de
la conquesta fins a un moment, difícil de precisar, que pot arribar a mitjan
segle XIV.

Com i quina era la casa que els correspongué a la família Llull? On
s’instal·laren els pares de Llull? La tradició indica que en un indret no gaire
lluny de l’actual carrer de Sant Miquel ran de la plaça Major. Aquesta casa va
passar per diferents propietaris i remodelacions i, junt amb altres, al segle
XIX seria enderrocada pel nou projecte de creació d’un espai destinat a mercat
el qual, posteriorment, conformaria la moderna plaça Major.

Ciutadanes i ciutadans disposau-vos a acompanyar-me en un passeig per
indrets que pogué conèixer el nostre, tant els que pervisqueren de Madina
Mayurqa com els que aparegueren a la ciutat de Mallorca.

Primerament, cal demanar-nos què es mantingué de Madina Mayurqa a
la ciutat de Mallorca del segle XIII i principi del XIV?

Entre les pervivències del que fou Madina Mayurqa destaquen certs espais
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i edificis que, amb canvis i transformacions, sobrevisqueren durant segles.

En primer lloc, el sistema defensiu. La murada amb la seva barbacana
aixecada pels almoràvits a la segona meitat del segle XII, i que constituïa el
recinte número quatre, seguiria defensant la ciutat fins a la construcció del
cinquè recinte a finals del segle XVI. Durant tot el període medieval cristià,
les dificultats econòmiques impediren edificar una nova murada i, per tant,
la vella d’època almoràvit serví per a defensar la població dels atacs des de
l’exterior. Això sí, molt reparada, adobada en les seves parts més vulnerables
com eren algunes portes i alguns panys. A la murada almoràvit, que tenia set
portes, durant l’època medieval cristiana se’n canviaren els noms i se n’hi
afegiren dues més: la de la Calatrava i la del Sitjar.

En relació amb la defensa, no desaparegué l’alcassaba de l’Almudaina,
però l’antiga fortalesa dels valís es transformà en residència dels nous sobirans
o dels seus lloctinents, més d’acord amb els sistemes de vida feudals. Fou
durant el regnat de Jaume II de Mallorca quan assolí una gran mutació edilícia
per passar a ser el castell reial de Mallorca, on el model del castell de Perpinyà
queda de manifest en molts dels seus elements. Pel que fa a l’altra fortificació,
l’almudaina de Gumara, bastida pels almoràvits després de la contesa
pisanocatalana dels anys 1113-1115, a l’hora del repartiment, el monarca
l’assignà a la casa del Temple.

Al Llibre del Repartiment i a la documentació dels segles XIII-XV s’esmenten
les torres Llavaneres a extramurs, a la zona oriental de la ciutat, als voltants
de la porta del Camp, que desaparegueren sense deixar rastre probablement
en construir-se el recinte abaluardat del segle XVI.

A partir del 1229, la ciutat mantingué l’estructura urbana antiga pròpia
d’una urbs islàmica. Això vol dir carrers torts, estrets, alguns sense sortida,
etc., aspectes que en bona part encara són visibles a la xarxa viària.

Base de la continuïtat serà també el sistema de provisió i distribució de
l’aigua. La importància de l’aigua en una societat islàmica és cabdal, atès que
molts elements urbans i socials estan subordinats a la seva presència. Tal és
el cas dels banys i les mesquites, els horts i els jardins, o determinats oficis
artesanals com els gerrers, tintorers, etc. La ciutat de Mallorca fou hereva
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d’uns sistemes de captació i distribució de l’aigua que es veié obligada a
adaptar als nous condicionants socioeconòmics i religiosos. La ciutat s’ha
proveït al llarg del temps de tres fonts que afloraven a la zona plana que
circumda el sector septentrional que envolta el nucli urbà: la font de la Vila,
la font d’en Baster i la font de Mestre Pere. Pocs anys després de la conquesta,
ja hi hagué disposicions, pactes o convenis referits a concessions, distribució,
canonades, etc., però sobretot al control social de l’aigua per fer-ne un bon
ús i evitar-ne l’abús.

Si el hammam o bany de vapor fou un element característic de la ciutat
d’època islàmica, s’ha de reconèixer que amb el canvi de religió i mentalitat la
seva funció deixà de tenir les connotacions religioses imposades per l’islam: ni
tan sols va mantenir un sentit higiènic. La quantitat de banys consignada a la
documentació postconquesta és minsa, impròpia d’una urbs de tanta entitat
com fou Madina Mayurqa. Què se’n féu? Es prescindeix dels banys atès que no
és precepte litúrgic per als cristians i, per tant, a poc a poc desapareixen.
Actualment, sols es conserven els banys del carrer de Can Serra.

L’existència d’un ancoratge als peus de l’Almudaina està documentada des
del segle XII pel poeta pisà autor del poema de la conquesta pisanocatalana:
el gran arc que encara es pot veure n’és considerat part. Ara bé, des de segles
abans existien drassanes a Madina Mayurqa, diferent de l’ancoratge àulic de
l’Almudaina, possiblement en el mateix lloc que aprofità la ciutat gòtica i que
es manté com a topònim urbà, prop del moll a la parròquia de Santa Creu.

La importància del port i del moll és òbvia per a la capital mallorquina i
les seves vicissituds no es poden desvincular de la història de la ciutat i de
l’illa al llarg de tots els temps.

El torrent de la Riera, que dividia la ciutat en dues parts, l’alta i la baixa,
era travessat per diversos ponts. El Liber Maiolichinus indica que, en el
moment de la incursió pisanocatalana, el torrent tenia cinc ponts, mentre
que el 1613, quan es produí la desviació del seu curs, consta l’existència de
nou ponts. Sens dubte, persistien els antics d’època musulmana, a més de la
incorporació d’altres ja en època cristiana.

Els espais verds a l’interior de la ciutat tingueren una incidència especial tant
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abans com després del 1229. La superfície dedicada a horts, jardins o vergers fou
extensa abans de la conquesta catalana i encara important als darrers segles
medievals. L’herència del passat islàmic tingué una llarga pervivència a la baixa
edat mitjana. Igualment, la rodalia de la ciutat era un seguit de camps que es
convertiren en l’horta i el vinyet per a l’alimentació de la urbs.

Des del punt de vista social, sembla que hi havia una comunitat jueva
durant el període musulmà, tot i que no consten notícies sobre una aljama
organitzada. Sí que tendrà gran importància durant l’etapa medieval cristiana
fins al 1391.

Tots aquests indrets i edificis foren el marc de referència urbana per a
Ramon Llull en els seus primers anys de vida i en cada estada posterior, entre
viatge i viatge.

Una altra pregunta. Què apareix a la nova ciutat de Mallorca?

Com ja s’ha, l’espai urbà, amb els seus carrers i edificis, espais erms, horts,
obradors, banys, etc. que constituïen la ciutat caiguda el 1229, fou distribuït
entre els partícips de la conquesta. D’aquesta manera, el rei i els grans magnats
foren, en principi, els beneficiaris del, que més tard adjudicaren als seus
respectius mainaders.

La ciutat va ser dividida en vuit parts, la meitat de les quals fou botí reial
a repartir entre els seus acompanyants més directes i pràcticament ocupava
tota la part alta del nucli urbà. L’altra meitat, estesa per la part baixa amb
alguns sectors a l’alta, correspongué als grans magnats: Berenguer de Palou,
bisbe de Barcelona; Nunó Sanç, comte de Rosselló; Ponç Hug, comte
d’Empúries, i l’hereu de Guillem de Montcada, vescomte de Bearn, mort a
la batalla de Portopí. Amb el temps, les propietats de Nunó Sanç, l’hereu del
qual fou Jaume I, les dels Bearn i d’Empúries a Mallorca serien reintegrades
a la Corona de Mallorca, aquestes darreres a l’inici del segle XIV.

La ciutat, inicialment, comptà amb quatre parròquies ja esmentades a la
butlla del papa Innocenci IV datada el 1248: Santa Eulàlia i Sant Miquel a la
part alta i Santa Creu i Sant Jaume a la part baixa. Més tard, el es creà la de
Sant Nicolau, que ocupava l’espai a cavall entre les dues parts de la ciutat.
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La parròquia, a la ciutat medieval, significava alguna cosa més que un
espai vinculat a una organització eclesiàstica: era també una circumscripció
a tenir en compte en qüestions administratives i fins i tot fiscals. Les parròquies
de la ciutat de Mallorca, ben diferenciades tant en l’aspecte topogràfic com
urbanístic i socioeconòmic, exercien la seva influència sobre el conjunt
d’edificis i carrers. Als orígens de l’organització municipal de la ciutat, la
parròquia fou la unitat política i econòmica i el temple parroquial el lloc de
reunió on es dirimien els assumptes que afectaven la demarcació.

Al llarg del segle XIII, aparegueren nous espais sacres i ben aviat els edificis
religiosos serviren de punt de referència com a fita urbana. Els exemples són
molts: «ante ecclesiam Sancti Bartholomei», «iuxta plateam Sancte Eulalie»,
«ante ecclesiam Beate Eulalie»... També s’han de citar els cementiris situats
a la vora dels temples parroquials.

Una de les primeres actuacions de Jaume I fou dedicar al culte cristià la
mesquita major i procedir a la substitució de les mesquites per esglésies. La
mesquita major, degudament purificada, va ser adaptada a la nova religió
establerta a l’illa i en aquest cas consagrada com a catedral sota l’advocació
de la Verge Santíssima. Ara bé, l’empenta de les obres, en especial la construcció
de l’absis i de la capella de la Trinitat, es deu sobretot a la iniciativa de Jaume
II de Mallorca.

L’església de Santa Eulàlia, centre religiós de la parròquia més extensa i
més poblada a més de ser el punt on s’instal·laren les institucions
politicoadministratives (cúries del veguer, del batle i senyorials, casa de la
juraria), fou durant el segle XIII el temple principal que acollí reunions de
caràcter polític i el marc d’actes solemnes, com en el cas de l’infant Jaume
quan, el 1256, jurà observar els privilegis i franqueses de Mallorca i rebé el
compromís de fidelitat que li corresponia com a hereu de la Corona. Hi
tornaria el 1276, ja com a rei.

Aquest temple parroquial es troba fortament lligat a la figura del beat. El més
probable és que hi fos batiat i, potser, hi va rebre altres sagraments. Endemés,
els seus pares hi tenien el vas funerari, a la capella de Sant Marc. Cal dir que
l’església de Santa Eulàlia en temps de Ramon es trobava als inicis de la seva
construcció. Fou en aquest indret on, perseguint una dama amb el seu cavall, no
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respectant el recinte sagrat, hi entrà encès de passió (ja feia uns deu anys que
s’havia casat amb Blanca Picany). Quan la dona li ensenyà el pit rosegat per un
terrible càncer, Ramon va caure a terra tot commogut. Poc després, canvia per
complet el sentit de la seva vida convençut de la misèria humana.

A partir del segle XIII, els ordes mendicants es varen escampar per tota
l’Europa occidental cristiana. La presència dels dominics a la ciutat de Mallorca
va ser gairebé contemporània a la conquesta, ja que el 1231 s’establiren en
terrenys concedits per Jaume I en ple barri de l’Almudaina. Els framenors,
encara que no participassin a la conquesta, sí que consten al Repartiment.

Els dos convents femenins més importants de la ciutat medieval també foren
fundacions del segle XIII. D’una banda, les monges agustines de Santa Margalida,
amb el convent inicialment ubicat a la part baixa de la ciutat i que canviaren amb
els franciscans, amb el temps es convertiren en una comunitat de gran renom i
influència. Justament en aquest edifici se situa un passatge important en la vida
de Ramon Llull. Potser el 1263 o 1264 hi va anar a sentir predicar un sermó
sobre la vida de sant Francesc que incità Ramon a vendre bona part de les seves
propietats, tot imitant el que havia fet el sant d’Assís, i a emprendre un pelegrinatge
que el conduí a Sant Jaume de Compostel·la i a Santa Maria de Rocamador.

D’altra banda, el 1256, el papa Alexandre IV, mitjançant un breu, exhortava
el bisbe de, Ramon de, perquè beneís la primera pedra del convent que les
monges clarisses procedents de Tarragona construïen a Mallorca. Les monges
de Santa Clara, igualment amb reputació i autoritat, foren una comunitat
femenina que destacà en els moments inicials per la seva participació en
l’organització urbanística del barri on s’edificà el convent.

Pel que fa als ordes redemptoristes, també s’implantaren a la ciutat de
Mallorca tot just després de la conquesta de Jaume I. Cap al 1232, els trinitaris
s’instal·laren a la ciutat i les primeres donacions d’immobles a favor dels
mercedaris es daten el 1230.

En relació amb els ordes militars, els templers ocuparen l’antiga almudaina
de Gumara i foren agraciats per Jaume I amb diverses propietats. Els
hospitalers, que no participaren en els fets de 1229, reberen del monarca
una sèrie de propietats tant a la ciutat com a la resta de l’illa.
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La gestió hospitalària a la ciutat de Mallorca sorgí en els anys que ens
ocupen per l’interès de particulars, moguts per altruisme o per redimir els seus
pecats, o de la mà de determinats ordes religiosos. El comte Nunó Sanç fundà
i dotà l’hospital de Sant Andreu, el fill del comte d’Empúries l’hospital de Santa
Magdalena i els canonges regulars de Sant Agustí l’hospital de Sant Antoni
Abat en una casa del carrer de la Síquia directament donada per Jaume I.

En el context de la religiositat popular, però també deixant la seva
empremta urbanística, s’edificaren algunes capelles com la de  Sant Bartomeu,
de Santa Coloma, del Sepulcre o del Sant Salvador. Dissortadament, no en
queda cap vestigi a la ciutat actual.

Fora murada, als voltants de la ciutat, s’aixecà el monestir de cistercencs
de la Real, fundació emparada pel comte del Rosselló Nunó Sanç, com a filial
de Poblet. El prestigi adquirit per aquest monestir ràpidament es traslluí en
la seva puixant economia, així com en la seva projecció social i cultural.

Igualment fora murada s’aixecà el castell de Bellver per iniciativa de Jaume
II entre 1300 i 1309. Avui és una de les imatges de la ciutat actual coneguda
per tot arreu.

Pel que fa a aspectes econòmics, en principi els mercats restaren ubicats allà
mateix. El 1245 havia començat la construcció de l’anomenada Quartera Nova,
on hi havia voltes al carrer i encara n’hi ha. Carnisseria, adoberies, boqueria,
sabateria, forns, peixateria, ferreria i altres indrets relacionats amb l’activitat
econòmica apareixen documentats als anys trenta i quaranta del segle XIII.

Entre els repobladors, amb pluralitat de procedències, ben aviat destacaren
aquells la dedicació dels quals s’adreçà vers la menestralia, amb predomini
del sector tèxtil i de cuiros, sense desatendre els oficis de sabater, ballester,
adobador, gerrer, ferrer, boter, barber, etc. Hi són presents els oficis de totes
les àrees de l’activitat professional i artesanal urbana, amb un mostrari divers.

L’any 1230 se signà un tractat, conclòs a Mallorca, entre Jaume I i el legat
de la república marítima de Gènova per normalitzar les relacions comercials
i el 1233 fou cedit un solar als genovesos per a construir-hi la seva llotja,
prova d’una relació ferma entre la república lígur i Mallorca, que es mantindria
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durant tota l’edat mitjana malgrat els entrebancs provocats pels actes de
pirateria i corsarisme. El 8 d’agost de 1233, un tractat amb Pisa signat a
Barcelona ratificava el conveni de Ramon Berenguer IV adduint la croada
dels anys 1114-1115, i en virtut del qual el monarca els lliurava un espai per
a construir un alfòndec.

Entre les coses que apareixen a la ciutat de Mallorca, trobam una nova
toponímia urbana d’acord amb la societat nouvinguda, encara que alguns
noms de carrer recordin el passat de Mayurqa: carrer Abencalapet, carrer
Barbalet, carrer Vincalapet, carrer de Lengasca, carrer Nou, carrer de la Síquia,
carrer de Santa Maria de Bellpuig, carrer de Guillem de Cruïlles, carrer de la
Pelleteria, carrer de la Mar, carrer dels Proençals, carrer dels Homes de Lleida,
carrer Nou de la Morera, carrer dels Boters, carrer de la Llebre, carrer de
Vallclara, carrer de l’Abeurador, carrer que passa davall l’Almudaina, carrer
de Lleida, carrer de Sant Jaume, carrer de Santa Coloma, carrer de Sant
Bartomeu, carrer de Santa Margalida, plaça de Santa Eulàlia, plaça anomenada
Assoch prop del monestir de Santa Margalida, plaça de Sant Andreu, plaça
on es ven oli, plaça de la Drassana, plaça de la Quartera, plaça on les flequeres
venen pans, plaça on es venen cols, plaça del Gall, plaça del Temple, etcètera.

Ramon Llull va ser testimoni directe, mentre sojornà a la capital mallorquina,
de tots aquests canvis i reemplaçaments produïts a l’espai urbà i social. I un
dels més transcendents, al meu parer, va ser l’ús de la llengua catalana per part
dels, la qual cosa amb el temps  esdevindria una de les més destacades empremtes
d’identitat dels mallorquins i mallorquines. Una ciutat que, a principis del segle
XIV, reunia entorn dels 20.000 habitants i que ja s’albirava com un centre cabdal
entre els ports de la Mediterrània. Hi eren presents cristians, jueus i musulmans,
ja fossin homes o dones, lliures o esclaus.

Ja he dit moltes coses i hauré d’acabar la crida. Certament, després del
passeig per l’ahir de la ciutat de Ramon Llull, hom pot concloure que era una
urbs polenta i esponerosa on les gents anaven i venien, reien i ploraven,
lluitaven i gaudien com tothom, com la vida mateixa. Com la ciutat d’avui,
cosmopolita, oberta a tothom.

Senyor batle i altres autoritats, amics tots, és l’hora de començar la festa
i la bulla i donar per iniciada la festa de l’Estendard de l’any 2016. Una festa
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que recorda l’entrada de Jaume I a la ciutat el 31 de desembre de 1229 i que,
com és ben sabut, es compta entre les festes civicoreligioses més antigues
d’Europa, amb plena vigència, que haurien de celebrar no sols els habitants
de la capital de Mallorca sinó tots els mallorquins. No hi ha dubte que el
darrer dia de l’any 1229 fou d’una gran transcendència històrica i que nosaltres
som hereus de moltes de les coses que s’anaren implantant a la nostra terra
però tampoc no ens ha de fugir del cap la importància i els valors de l’època
en què Mallorca era Mayurqa.

Gràcies per la seva atenció.

Molts d’anys!
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Nota: En tractar-se d’un pregó s’ha prescindit de notes a peu de pàgina. Per a més informació sobre el tema
vegi’s, entre altres:

BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una
ciudad mediterránea medieval, Palma, 2006.

BERNAT I ROCA, Margalida: “De madina a urbs gòtica. Ciutat de Mallorca, 1230-1300”, La ciutat de Mallorca
i els segles del gòtic, Palma, 2010, 115-148.

ENSENYAT I PUJOL, Gabriel; VALERO I MARTÍ, Gaspar: Els paisatges de Ramon Llull, Palma, 2015.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Ciutat de Mallorca en el segle XIII (Documentari) I, Felanitx, 2001.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La ciutat de Mallorca després de la conquesta de 1229, Palma, 2004.
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Ramon Llull al portal de
l’església de Sant Miquel de Palma.

Ramon Llull (Ricard Anckermann,
1870, Ajuntament de Palma).

Miramar. Restes de l’antic claustre del convent de Santa Margalida
de Palma.

Claustre del convent de Sant Francesc de Palma. Enterrament de Ramon Llull
(Miquel Bestard, 1621, Ajuntament de Palma).

Ramon Llull al claustre del
Col·legi de la Sapiència de Palma.

Casa medieval de Palma.




