Sabíeu que fins ben entrat el s. XX animals de tota casta eren uns habitants més de
Ciutat?
Fins meitat del segle XX encara es podia escoltar encara dins Ciutat el grall d’indiots i el cloqueig de
galls o gallines, sobre tot en vespres de Pasqua o de Nadal. En els corrals de les cases, o engabiats en
els porxos, s'engreixava aquell aviram de menjar festiu. Els coloms d'esbart han estat els darrers
habitants de gàbia de Palma.
Un parell de segles abans eren els porcs els que esperaven el sacrifici dins Ciutat, i no sempre
tancats. L'any 1719 es prohibí definitivament que porcs de matances i porcells per a les taules de
convit pasturassin a lloure pels carrers. Devien grufar tota casta d’immundícies i escures tretes de
les cases. Els metges varen dictaminar que era molt inconvenient per a la salut tanta trujada fora de
control, però també molts de veïnats anaven escalivats d'aquella companyia. Criatures i vells havien
sofert envestides i mossegades d'aquells marrans sempre afamegats. Un ban ho va prohibir
definitivament amb pena de multes i pèrdua de l'animal.
No obstant això, no estigueren d'acord amb tal prohibició els frares antonins de l'Hospital de Sant
Antoni acostumats a criar-los i a postular acompanyats de porcs, precisament com a divisa pròpia de
la seva missió hospitalària de cura dels malalts contagiosos. Així doncs, no volien lliçons de metges.
Papes i reis els emparaven amb butlles i privilegis que els permetien tenir i anar amb porcs per les
ciutats d'Itàlia i d’Espanya.
L'Ajuntament en atenció a la devoció popular a Sant Antoni va ser condescendent amb l'Hospital de
Sant Antoni, que tenia convent a Sant Miquel i la Porta de Sant Antoni. Tres porcs podrien engreixar,
i per fer-los pasturar pels carrers disposarien de tres hores el matí i altres tres l'horabaixa; havien
d'anar senyats amb la creu de Sant Antoni, amb campaneta, i seguits d’un nin armat de vara que
devia anar ben content amb aquell important ministeri.
Aquí teniu una imatge de les enramades, document del Fons d’imatges de l’Arxiu Municipal de
Palma. Des de l’Arxiu Municipal de Palma seguim treballant per posar a la vostra disposició altres
fons documentals de l’Ajuntament, com són les actes municipals, els testimonis més importants de
l’activitat municipal i de la vida ciutadana.

