SORTIDA AMB ELS ALUMNES DE PQPI PER LA NOSTRA CIUTAT.-

A partir d'una representació de la llegenda de sant Jordi, els alumnes de PQPI A varem fer una
sortida per Palma per conèixer algunes de les nostres llegendes. Aprofitarem, també, per descobrir
les nostres façanes modernistes.
Varem començar visitant l'edifici modernista Can Forteza-Rey on hi trobarem una façana feta de
trencadís a l'estil de Gaudí i figures florals i d'animals, tan típiques del Modernisme. Varem poder
accedir a l'entrada de l'edifici gràcies a un descendent de la família que trobarem i ens obrí la porta
d'entrada.
Tot seguit visitarem l'Ajuntament i el Consell que descobrirem que havia estat una antiga presó. A
continuació arribarem a la Seu i al palau de l'Almudaina on coneguérem una de les nostres
llegendes: el drac de na Coca. Si observau l'edifici que hi ha al costat de la Seu, a la plaça del
Mirador, trobareu a la seva façana una petita figura semblant a un cocodril que representa el drac de
na Coca. Aquesta llegenda ens conta la història d'un drac que sortia de nit pels carrer de la Portella i
feia por a la gent fins que fou mort i capturat pel capità Coc.
Passejant cap Es Born descobrirem un parell de llegendes més: la Torre dels Caps, el Cap de Moro i
Canamunt i Canavall. També varen descobrir que el nom de Born ve de “bornejar” que vol dir ús
d'armes en un torneig i donar volta amb cavalls.
Finalment també passejarem per s'Hort des Rei i descobrirem el monument dedicat als foners i el
de Ramon Llull, que havíem estudiat a classe. Acabarem la visita davant l'edifici modernista més
emblemàtic : el Gran Hotel.
La visita va resultar breu ja que la varem realitzar en dues hores de classe, però va valer la pena
perquè alguns de nosaltres que havíem passat tantes vegades per aquests llocs no ens havíem donat
compte de tots aquests detalls.
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