CONFERÈNCIES + PASSEJADES
VISITES GUIADES AL PATRIMONI D’INCA 2020

INCA BOCÍ A BOCÍ, RETALL A RETALL
5 PLACES: DE SANTA MARIA LA MAJOR, DE
L’ORGUE, D’ORIENT, DE MALLORCA I DEL BESTIAR
PONENT: GABRIEL PIERAS SALOM
CONFERÈNCIA: 21 DE GENER / 19.30 H / SA CAPELLA DES CONVENT
VISITA: 25 DE GENER / 10 H / PUNT DE PARTIDA: PLAÇA DE STA. MARIA LA MAJOR

Quasi fins a finals del segle XIX no vàrem tenir a Inca allò que es diu “una plaça”.
Teníem encreuament de carrers que formaven un espai més gran que el mateixos
carrers que hi desembocaven. Així eren la placeta de la Verge de Lluc, de
l’Àngel, de l’Aigua, la de l’Ajuntament, de la l’Orgue i fins i tot la de l’Església. I
sense deixar dins l’oblit que l’actual carrer de Jaume Armengol era conegut amb
el nom de “plaça del Mercat” o també “Mercadal”.
Quan es decidí construir els actuals pòrtics i tomar l’antic Hospital es creà l’actual
plaça de Santa Maria la Major. La placeta de l’Orgue, antics tancats per ferhi
curses de braus, tengué una certa importància per estar vora la parròquia i a una
certa alçada, coneguda amb el nom de so n’Alegre. La plaça d’Orient, antiga
esplanada sense tancar, quedà inaugurada l’any 1927, i és la que es conserva
millor. L’actual plaça de Mallorca fou inaugurada com a mercat de bestiar a
finals del segle XIX i durant la història ha tengut distints noms: del Mercat, dels
Porcs Vella, de Mallorca, de José Antonio Primo de Rivera, dels Pins, del Congrés.
Des de l’any 1960, any del citat Congrés, aquesta plaça s’ha anat reestructurant
fins a conservar de la primera idea tan sols el lloc geogràfic… L’actual plaça del
Bestiar s’inaugurà dia 1 de maig de 1935 i va nàixer per resultar petita l’anterior
plaça del Bestiar. Així quedà amb els noms de plaça dels Porcs Vella i plaça dels
Porcs Nova.

1. PLAÇA DE SANTA MARIA LA MAJOR

2. PLAÇA DE L'ORGUE

Cada una d’aquestes places actuals, que podrem veure, té una interessant
història. Cada una d’elles és un llibre obert que ens explica la configuració
d’aquesta gran barriada que compta amb cinc places. Pot ser molt interessant
conèixer més a fons la particular història de cada una d’elles, tenint en compte els
actes que s’hi han celebrat durant molts anys.

3. PLAÇA D'ORIENT

4. PLAÇA DE MALLORCA

És molt curiós saber com dia 15 de setembre de l’any 1879, a la placeta d’Orient,
d’esquena a l’actual rectoria, es dugué a terme la darrera execució pública, a
garrot vil, a Inca, com també conèixer la problemàtica que portà fer la plaça de
Mallorca dins la Mostra i dins el Canyar de n’Alzina per problemes no fàcils, i el
ràpid establiment als seus voltants del Quarter Vell, de la Fàbrica de Gas, del Club
Velocipedista, del casal de l’amo en Simó del Club, etc.
Cada una d’aquestes places té la seva pròpia història, d’elles es poden escriure
molts folis i entre tots llavorar un gruixut volum explicatiu. Tampoc podem deixar
de banda la gran quantitat de fotografies que hi ha d’aquests llocs tan inquers.
El recorregut pot ser molt interessant, i la imatge es conjugarà amb la paraula, i
d’aquesta unió sorgirà un coneixement històric més complet del que fins ara
teníem d’aquests llocs emblemàtics.
5. PLAÇA DEL BESTIAR

