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Sr. Virgilio Moreno Sarrió. BATLE D’INCA

El programa “Descobreix Inca” va caminant. Des dels seus inicis
ha sigut un projecte, a llarg termini, amb un doble objectiu: d’una
banda, que els inquers descobreixin la riquesa del seu territori,
i de l’altra, que els visitants descobreixin el municipi a través
d’experiències. És important, als dos casos, la feina pedagògica
que duen a terme els diferents professionals que han dissenyat
les rutes perquè fomenten la coneixença de llocs, elements
patrimonials, obres d’art...

DESCOBREIX INCA Els convents dels mendicants d’Inca: Sant Domingo i Sant Francesc

Salutació

Existeix la creença popular que Inca és una ciutat sense caràcter,
que no val la pena visitar, que no té cap tipus d’atracció. Al llarg de
les següents pàgines podreu comprovar que no té cap fonament.
Els experts ens mostren una ciutat a la qual el pas del temps ha
conferit un caràcter, que té una arquitectura singular i una oferta
cultural interessant. Per tot això, és un orgull poder presentar
aquest nou volum que va completant una oferta diferent per als
visitants i per als propis inquers.
Sens dubte cal llegir, amb deteniment, aquesta guia mentre
es passeja per Inca. Aixecar la vista per descobrir allò que els
entesos, tan bé, descriuen. I gaudir de la ciutat que sempre s’ha
mostrat com un lloc d’acollida amb un ample sector comercial i de
restauració, els quals complementen aquesta oferta.
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Inca bocí a bocí,
retall a retall:
des de l’estació
del tren al camp
municipal.
L’ahir i l’avui
d’una llarga
zona inquera
Ponent: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari
d’Inca.
A mitjan del segle XIX a Inca, com a tots els altres pobles, es
retolen els carrers. Abans el poble estava dividit en illetes, també
amb nom, que solia anar canviant segons el personatge que hi
habitava. Les illetes de la Sala, de l’Hospital, de la Parròquia, de
la Presó, de l’Escrivania, de la Rectoria, etc. no solien variar.
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Amb la retolació dels carrers i la numeració de les cases Inca
també es va dividir en quatre parts, dites quarters. Traçaren una
línia des del Mercat dels Bous, avui carrer de Jaume Armengol,
que arribava al Molí del Cós, i una altra que partint de la part més
alta del carrer “Major de Sant Bartomeu” arribava a l’església i
convent de Sant Francesc. Encara avui podem veure una
làpida a la façana de la casa que fa cap de cantó entre la plaça
d’Espanya i el carrer Major, que ens assenyala el “Cuartel 1o”.
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El quarter núm. 1 era el de “la Sala”; el núm. 2 de la Parròquia;
el núm. 3 el de Sant Francesc, i el núm. 4 el de Sant Domingo.
Quatre regidors eren els encarregats de cada un dels quatre
quarters quant a seguretat, estat del carrer, vigilància, etc.
Amb l’arribada del ferrocarril a Inca l’any 1875 la línia vertical
va iniciar-se a l’estació. Des d’aquí fins on arribarem, el Molí
del Cós, ja desaparegut, veurem i coneixerem la importància
d’aquesta via formada pels carrers del Bisbe Llompart, el
Comerç, Major, plaça de Santa Maria la Major, Sirena, plaça
d’Orient i avinguda d’Alcúdia. També sabrem sobre carrers
apropats com el d’Antoni Fluxà, Jaume Armengol, Corró, de Ca
l’Estrella, Miquel Duran, Rubí, Palmer, etc. Coneixerem canvis
de noms de carrers com per exemple que des de l’any 1918
l’actual carrer del Bisbe Llompart era conegut amb el nom
de “carrer del Pou d’en Morro”; el de Comerç fou carrer del
“Mercat dels bous”, “Mercat de les Gallines”,
“del Mercat de les Dones”, “dels Marxandos”
i de “Juan Seguí”. L’actual plaça d’Espanya
fou “plaça Major”, “de la Constitució” i “de
la República”. El carrer Major fou molts
d’anys “carrer de la Rectoria”. El carrer de
Miquel Duran fou “plaça del Sol”. Sabrem de
l’existència de la peixateria i de la carnisseria
d’Inca. La plaça de Mallorca fou “plaça del
Bestiar”, “dels Porcs vella”, de “La Llibertat”,
de “José Antonio Primo de Rivera”, “dels
Pins”, “del Congrés”, etc.
Fent aquest recorregut podrem veure i
recordar una altra Inca, una altra “Sala bona”
com es deia el carrer Major i altres carrers
apropats. Fent camí, sortint de davant
l’estació del tren, coneixerem elements
desapareguts i altres que encara hi són;
10

Apunts històrics de l’arribada del ferrocarril a Inca
l’any 1875, zona de camp entre la citada estació i
el carrer de Jaume Armengol, el carrer “Fondo”,
o “de les Miloques” o “Cometas”, la “Figuera
del soldat”, Can Casals, Can Fluxà, Can Mir dels
taulons, Can Pujadas, la impremta de Can Vic,
la placeta de mestre Antoni Fluxà (fent menció
de la seva inauguració a l’any 1952), també en
certs moments “d’en Salmerón”. Sabrem coses
de Can Patxorra, de bessó, enllaunat d’albercocs
i bosses de plata. De l’antic carrer del “Pou d’en
Morro” coneixerem on hi havia un pont de pedra
i els torrents que passen, encara avui, pel seu
subsòl. Seguint la passejada podrem admirar
i conèixer dades de la Quartera Nova i, més avant, de la Vella.
L’edifici de l’Auxilio Social i el del Registre de la Propietat on
treballà el batle inquer afusellat, n’Antoni Mateu Ferrer. Veurem
Can Ripoll, la Fonda Espanya, l’antic Mercat, Can Salom dels
Cotxes, el bar S’Argentí, l’antiga fotografia de Can Payeras
fundada per Bartomeu Payeras Tortella, Can Pujol, Cas Grassos,
l’antiga centraleta telefònica, la Fonda Central, Can Guixe , el
Forn Nou, Ca l’Estrella, la “Taverna dels toreros” i la dels “Galls de
brega”. Veurem, tancat, el cafè-bar Mercantil, l’Espanyol, on hi
havia el Club Central i el dels “Senyors”.
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ambdós de certa rellevància. Veurem un llistat,
més aviat curiós i, sens dubte, molt inquer:

Botigues emblemàtiques com Can Pere, La Florida, La Lealtad,
La Giralda, Can Florencio, Can Delante, abans Can Figuron, Ca
s’Hereu Nou i Vell, La Constància, d’aquí sorgí el CE Constància,
Cas Boter, Ca n’Armengol, Can Piquero, Cas Baster. Podrem
saber més coses de l’antic Hospital i del Fossar, de la parròquia
de Santa Maria la Major, de sa Torre, de l’Hotel Domingo, dels
hostals de Ca n’Amer i de Can Pieras.
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Podrem veure la sireneta del carrer de la Sirena, el brollador del
Jardinet, Can Blancos Antic, l’edifici del col·legi Madariaga, Cas
Botet, Can Benet, Can Siquier, So n’Alegre, la taverneta dels Ous,
Cas Metge Nou (don Francesc Llabrés i Fornés). Coneixerem els
inicis de l’actual plaça de Mallorca, dins la Mostra, i què era “fer
mostra”.
Finalment sabrem més coses del Cós antic, dels molins d’aquest
lloc, de la carretera Palma-Alcúdia, de la finqueta de mestre
Miquel Duran, de la Teulera, el “Cortó del Rector”, el camí Vell
de Son Bennàssar, Can López… Una passejada plena d’apunts i
notes històriques, aplegades amb apunts i notes actuals... per,
si cal, treure conclusions curioses i que ens poden assenyalar el
camí cap on anam els inquers.
Tampoc es pot deixar de dir que el carrer Major fou la “Sala
bona” d’Inca, el passeig més important de la ciutat, el lloc de
reunió social, el de manifestacions de tota casta, etc.
Les explicacions poden estar supeditades a les peticions, i quan
acabem la sana caminada haurem conegut un poc més aquesta
Inca nostra. En una altra ocasió serà bo fer la caminada des de
dalt del carrer de Sant Bartomeu fins a l’església i convent de
Sant Francesc, que també té molt, o més, per veure, conèixer
i entendre.
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L’escultura
urbana a Inca
Ponent: Bernat Mateu-Morro, historiador de l’art.
La trama urbana d’Inca compta amb un nombre significatiu
d’obres escultòriques. Es tracta d’un conjunt que encara no ha
estat objecte de cap estudi a destacar; això unit a la ubicació
–no sempre encertada–, la manca de senyalització i l’estat de
conservació que presenten fa que avui dia moltes d’aquestes
obres siguin desconegudes o bé passin desapercebudes per a
la població local i visitant.
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Per escultura urbana entenem aquella que es troba en l’àmbit
urbà, és a dir, es troba al carrer formant part de l’espai públic
que ocupa, amb el qual interactua i ajuda a configurar-lo.
Algunes de les escultures contribueixen a ordenar i a dotar
d’identitat algunes zones, com places organitzades entorn
d’una escultura o bé carrers que també reben el nom d’una
peça escultòrica que en ells es troba. Per altra banda, també
cal dir que aquí sols farem referències als exemples que
conservam avui dia, fent constar que Inca comptava amb obres
escultòriques destacades, com el monument al pare Serra, que
han desaparegut.
Presentem unes notes breus al tema per tal de recollir les
particularitats del conjunt escultòric inquer, el qual és destacat
per la quantitat d’exemples conservats i la seva diversitat.
Cronologia: el conjunt inquer abraça un cicle llarg que va
des del període tardomedieval arribant fins als nostres dies.
L’escultura més antiga conservada és la Sirena (c/ de la Sirena),
per contra la més recent és la dedicada a la Batalla d’Inca (c/ de
19

Jaume Armengol), que es presentà
l’any passat. Malgrat referir-nos a
un període llarg de temps, fins ben
entrat el segle XIX els encàrrecs
escultòrics són religiosos i no gaire
destacats pel que fa al seu nombre.
Hi haurà dos períodes importants:
les primeres dècades del s. XX en
relació amb l’auge de la promoció
de caràcter privat o particular i el
tombant del s. XX al XXI quant a la
iniciativa pública.
Tipologia: podem classificar l’escultura inquera en dos
tipus, exempta o de relleu arquitectònic. Les obres de relleu
arquitectònic són aquelles que es troben integrades a les
façanes d’edificis, com és el cas de Can Ramis (av. de les
Germanies) o el Mural al treball (c/ de la Murta). L’escultura
exempta, en canvi, és independent i la trobem a peu de
carrer, aquesta pot disposar-se sobre una simple peanya, com
és el cas de Reziklaje (pl. de l’Aigua), o bé crear un espai més
monumental com el Monument a Fluxà (pl. d’Antoni Fluxà).
Un cas a camí entre els dos anteriors són les capelletes, on
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Materials: pel fet de trobar-se exposades
contínuament a les inclemències
climatològiques
les
escultures
s’executen sovint amb materials
resistents i perdurables. La pedra és el
més utilitzat, seguit del metall i la fusta.
Així i tot, en època contemporània hi
ha alguns casos que combinen en una
mateixa obra dos materials.
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escultures exemptes es disposen en
fornícules a les façanes d’edificis.

Autoria: no coneixem qui executà moltes de les obres
conservades, en especial els relleus arquitectònics. Pel que fa
a les obres contemporànies, sí que se’n coneixen els autors,
alguns d’important rellevància com Horacio de Eguía, Lluís
Borrell Nicolau o Josep M. Sirvent.
Ubicació: resulta curiós com la majoria de les obres
es concentren en especial al centre de la ciutat,
fins i tot les escultures més recents també s’hi han
disposat majoritàriament, i s’han deixat així les
àrees més perifèriques de la ciutat amb pocs o cap
exemple.
Temàtica: trobem representacions de temàtiques
molt variades com la religiosa, la commemorativa,
la històrica, l’al·legòrica o l’heràldica i motius florals,
vegetals i zoomorfs. Així i tot, destaquem en especial
l’escut d’Inca, aparegut de forma significativa en diferents
períodes i de promoció pública, religiosa i privada.
Fotografies: Antoni Miquel Maura
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Els cellers
d’Inca
Ponent: Miquel Pieras Villalonga, historiador.
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Cap al 1240 ja es tenen les primeres referències documentals
que parlen de porcions de terra amb vinya a Inca. El 1263 s’inicia
la construcció del celler del Bisbe a Inca. El rei també tenia el seu
propi celler a Inca des de finals del segle XIII. Inca esdevenia a
l’edat mitjana el municipi de Mallorca capdavanter en el conreu
de vinya i l’elaboració de vi.
El 1635 a Inca hi havia 628 propietats sembrades de vinya. Les
més grans estaven situades a la zona del Rafal Garcès i Son
Figuerola, és a dir, a la zona sud i est del municipi. Aquest any
hi havia 54 cellers.
A l’edat mitjana i moderna els propietaris de cellers solien ser
nobles, comerciants, pagesos amb moltes terres, propietaris de
tallers artesanals o professionals liberals, és a dir, persones amb
una capacitat econòmica elevada. Molts dels cellers estaven
situats dins el nucli urbà d’Inca més alguns que hi havia a les
cases de possessió més importants. Encara ara avui es conserva
l’antic celler de les cases de Son Bordils. També sabem per les
referències que aporta l’arxiduc Lluís Salvador que al convent
de les monges tancades hi havia un celler molt antic.
El mateix arxiduc explica com en el darrer quart de segle XIX a
Inca hi havia un comerç de vi molt actiu i que durant l’època de
la verema tota la vila es posava en gran moviment. L’any 1862
Inca disposava de 504 hectàrees sembrades de vinya. Com a
tot Mallorca, Inca es beneficià que a Europa s’estengués la plaga
de la fil·loxera a partir de 1863. Mentre no arribava a l’illa, les
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exportacions es varen multiplicar i el cultiu de la vinya va
créixer considerablement. Però, amb l’arribada de la fil·loxera
el 1891 i amb la competència del sector industrial del calçat, el
cultiu de vinya i la producció de vi iniciaren un descens sense
remei. El 1930 encara hi havia a Inca 497 hectàrees de vinya,
i el municipi estava entre els 5 amb més vinya de Mallorca.
L’any 1960 ja només n’hi havia 146 hectàrees.

Arquitectura
El celler és el lloc en el qual s’elabora i es guarda el vi. A les
possessions o als grans casals, el celler forma part dels edificis
destinats a habitatge, però també n’hi ha com a edificis aïllats.
Els elements més destacats d’un celler són les
bótes congrenyades, els cups i les premses. Les
botes congrenyades estan fetes en fusta d’alzina o
ullastre i tenen una gran capacitat (fins als 4.000
litres). Aquestes bótes se situen a les parets laterals
del celler i descansen sobre un socó per tal que no
rodolin.
Les premses són utilitzades per premsar la pasta que
s’obté del cup i així extreure’n el suc que conté.
Els cups són grans dipòsits que poden tenir una capacitat de
fins a trenta o quaranta mil litres. Podem trobar-los a l’interior
del mateix celler o a unes dependències properes, sovint a
un nivell superior. Davall el cup, a la part adossada al celler, es
trobava l’aixeta on s’amollava un grifó per buidar-lo i omplir
gerres que s’abocaven dins les bótes congrenyades.
Els cellers que es conserven dins el nucli urbà d’Inca tenen
el sostre pla, tot i que són habituals els cellers amb voltes de
diversos tipus. Els sostres poden estar sostinguts per columnes
de pedra o de ferro. Els cellers se situen, sovint, a un nivell
28

El menjar
Antigament, els pagesos quan venien al poble o
quan els obrers descansaven del taller solien dur
el menjar de ca seva i se’l menjaven a una taula del
celler bevent un tassó de vi. Llavors, alguns cellers
s’especialitzaren a fer menjar, poca cosa, frit de porc,
frit de me i carn torrada o al forn. Amb el temps, ja a
la segona meitat del segle XX, la majoria de cellers
deixaren de ser el lloc on es feia vi i la majoria varen tancar.
Només alguns varen sobreviure com a restaurants o com a
punts de venda de vi a la menuda. Els cellers que conserven
les bótes congrenyades a Inca només són el de Can Ripoll,
Can Amer, Sa Travessa, Can Lau i Can Marron. En alguns d’ells,
encara s’hi poden veure els cups, les premses i diferents eines
per a la verema i l’elaboració del vi.
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inferior per preservar el vi dels canvis bruscos de
temperatura.
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Les invisibles.
Ruta industrial
en femení
Ponents: Catalina Ginard Esteva i Sandra A. Rebassa Gelabert,
historiadores de l’art.
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“Des de quan les dones treballen a les fàbriques? Des que
hi ha fàbriques.” Joana Maria Escartín
La tasca de les dones al món industrial, i al món en general, ha
estat històricament menyspreada i relegada a un segon pla.
Amb “Les invisibles” volem posar en relleu la importància del
treball de les dones entès com un factor capital de l’estructura
social i econòmica. Les dones hi van ser presents, de manera
pot ser silenciosa i discreta, des dels inicis als petits tallers
familiars fins a les grans fàbriques mecanitzades, i hi continuen
encara a dia d’avui realitzant diferents tasques i funcions que
poc tenen a veure amb el que la documentació anomena Los
Trabajos propios de la mujer.
“Els mateixos homes, dones i infants que treballen el
camp es dediquen també a elaborar botes, a més de
senalles, corderia, xarxes [...] amb tota seguretat en la
llar familiar.” James Lindo-Webb
L’expansió econòmica i el desenvolupament industrial que
experimentà Mallorca des de la segona meitat del segle XIX
provocà la presència constant i regular de les dones al món
fabril. Així mateix, una major visibilitat de les dones en el món
industrial (i del treball en general) no s’ha de confondre amb
la negació de les seves tasques en una època anterior. S’ha de
35

partir d’una premissa bàsica: la dona fa feina i sempre ha fet
feina. Integrada en les tasques agrícoles, manufactureres i
majoritàriament relegades a un caràcter domiciliari. Aquest
fet resultà un handicap a tots els nivells de la vida femenina,
econòmic, social, etc., i afectà la invisibilitat del gènere femení
en molts aspectes.
Il·lustrats i viatgers del segle XIX ja ens ofereixen una visió, en
molts casos, poc afortunada de les dones treballadores. És el cas
de Charles Toll Bidwell, qui relata –entre d’altres temes– el món del
calçat a l’illa de Mallorca, i concretament a Inca, la segona meitat
del segle XIX. No vacil·la quan parla dels sabaters només en gènere
masculí. En la mateixa línia s’emmarquen altres textos que entren a
valorar la moralitat del treball o de les accions femenines i que, per
altra banda, conclouen en la idoneïtat del treball domiciliari. Aquest
fet marcà, des dels seus inicis, la tasca de les dones al món industrial
(un treball majoritàriament invisible).
“Desde el punto de vista higiénico y moral, parece preferible
el trabajo domiciliario, especialmente en industrias como el
calzado, que comprende varones y mujeres, que no siempre
tiene en los talleres la conveniente separación”. Memoria de
inspección general del trabajo, Ministerio del Trabajo, 1907.
36
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Les possessions
d’Inca: Son
Campaner
(Cal Virrei)
i voltants
Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador.

Situació
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La possessió, anomenada també Cas Jutge, estava situada
entre Can Coc, el torrent d’Almadrà o de Rafalgarcès, Son Vic
i Son Figuerola. L’entrada actual de la possessió es troba a la
dreta de la carretera d’Inca a Sencelles.

Notes històriques
Al segle XVIII fou propietat de Jaume Campaner Crespí (16971765). A més de jutge, entre d’altres nombrosos càrrecs fou
consultor del Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició. Altres
membres coneguts de la família dels Campaner, ja extingida,
foren: Nicolau Campaner i Sastre de la Geneta (1742-1831) i Àlvar
Campaner Fuertes (1834-1894).

Exterior de les cases
Les cases foren molt transformades l’any 1988 per convertir-les
en un hotel rural conegut com Casa del Virrei.
La façana principal, reformada, d’aspecte regionalista, té dues
plantes i sostre amb el portal d’entrada rectangular. La torre,
amb un porxo cobert, era un vell colomer. A cada un dels
extrems d’aquesta façana es troba una terrassa amb barana de
41

balustres. Prop del portal es veu una làpida ovalada
i l’escut dels Campaner amb la inscripció llatina
Phoenicis instar vivet nomen campanae sonabit, que
traduït literalment diu: “La fama de la campana se
sentirà mentre perduri la vida del fènix.”
La que era originàriament la façana de darrere ara és
l’entrada principal de les cases que s’aixequen al fons
d’un jardí.
L’enfront, estucat, de color salmó, presenta moltes
obertures. A la planta baixa destaca el portal amb arc de mig
punt. Les finestres, amb reixes, estan disposades de forma
regular. Al pis noble, se segueix la mateixa disposició ordenada
de les obertures, formades per grans finestres rectangulars,
i s’obre a un balcó la que es troba situada damunt el portal
de la planta baixa. Les finestres del porxo, més petites, estan
distribuïdes simètricament damunt la superfície del frontis.

Interior de les cases
El més destacat de l’interior és la planta noble.
Una escala ens condueix fins a una gran estança
rectangular que dóna a l’antiga façana principal
façana principal. Al costat d’aquesta sala, a la
part de darrera, on ara hi ha els jardins i l’actual
entrada de la possessió, trobam el menjador.
Devora aquest hi ha l’antiga cuina. A continuació
veiem una sala d’estar amb una llar de foc de
marbre blanc amb l’escut dels Campaner. Davall
la torre, una altra sala d’estar s’obri cap a una
de les terrasses amb barana de balustres. Totes aquestes
estances estan cobertes d’embigat.

Antigues dependències agrícoles
A la part posterior de les cases hi havia dependències agrícoles
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A la planta baixa, davall la torre, les antigues païsses, de les quals
es conserven les menjadores, es dediquen a usos hotelers.
La construcció que es troba a l’esquerra del jardí, actualment
un menjador, era una porxada amb un forn de llenya. Davall
aquesta porxada es guardaven els carros. A una de les
parets laterals d’aquesta edificació trobam una làpida amb
la següent inscripció: Governando el illº y Rd F. Thomas de
Rocamora Virrey y obispo deste reyno se acabo este baluarte
y puente 1646. Procedeix de les murades de Palma i és la que
dóna nom a l’actual Casa del Virrei.
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que han canviat totalment l’ús. A la dreta de l’edifici hi ha una
construcció de dues plantes, que presenta com elements
destacats dos arcs de mig punt a l’exterior i, a l’interior, un
arc carpanell o d’ansa-paner de grans dimensions. Aquesta
dependència, abans de ser reformada, era el sestador de les
ovelles, damunt hi havia el sostre on es guardava la palla.

El celler es conserva en part i se situa a la part dreta, davall
les cases.

Jardins
Dins els jardins destaca l’anomenat Pou de la Inquisició.
Conten que dins el soterrani, situat a la part de ponent de
l’edifici, hi havia un passadís amb un santcrist al fons i cel·les
tancades amb reixes de ferro a ambdós costats per allotjar
els condemnats per la Inquisició. El jutge deia
als presos: Anau a besar el santcrist i quedareu
perdonats. I quan el pres pujava a una tarima
per besar els peus del santcrist, il·luminat amb
un llum d’oli, s’obria una trampa i el pres queia
dins un pou ple de ferros en punta, i moria
sense besar la imatge. Aquesta llegenda està
relacionada amb Jaume Campaner Crespí (16971765), que fou consultor del Sant Ofici.
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També hi ha, als jardins, un coll de pou de forma
quadrangular, recobert per un arc apuntat de
marès.

El Rafal Garcès
Son Campaner forma part del Rafal Garcès, nom
dels terrenys situats entre la vila d’Inca i l’antic
camí de Muro. Era un lloc de pas obligat entre
Palma i diverses contrades de la Part Forana,
fet que determinà que hi tenguessin lloc els
enfrontaments decisius de la Revolta Forana
(1452) i de les Germanies (1522). Molt a prop
d’aquí es conserva el topònim camí de la Batalla,
referit a aquests enfrontaments.
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Inca bocí a bocí,
retall a retall:
El jaciment de
Son Mas des
Potecari
Ponent: Magdalena Sastre Morro arqueòloga.
El jaciment de Son Mas des Potecari (o s’Argenteria), el podem
inscriure cronològicament dins l’època talaiòtica i posttalaiòtica
(900-123 aC). Cap al 900 aC es documenten importants
novetats a les societats prehistòriques que vivien a les Balears.
Tradicionalment aquesta nova situació s’interpretà en funció de
l’arribada de nous pobladors (hipòtesi invasionista), però des de
mitjan dècada de 1990 els arqueòlegs pensen que els canvis
que donaren lloc a aquesta nova situació foren lents i fruit
de raons internes. Entre aquestes cal destacar el creixement
demogràfic, les estretes relacions establertes amb altres gents
de la Mediterrània i canvis en la manera de relacionar-se amb el
medi, entre d’altres.
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Aquesta fase rep el seu nom dels talaiots, grans construccions
realitzades amb tècnica de pedra en sec, amb grans pedres
ciclòpies i estructura tripartida que es troben a les illes de
Mallorca i Menorca. El mot talaiot deriva de la paraula talaia,
que vol dir torre de guaita.
Aquests monuments podien formar part de poblats, molt
diferents dels poblats de l’època del bronze, ja que ara els edificis
es disposaven agrupats i no de forma dispersa com els primers.
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A més de talaiots, existiren altres monuments
ciclopis, com ara túmuls, sales hipòstiles, santuaris
de taula (només a Menorca). Els dits edificis
tingueren diverses funcions. L’exterior funcionà com
una talaia des de la qual es controlava el territori de la
comunitat i es comunicava amb altres assentaments
propers. L’interior s’emprava com un espai comunal
en el qual es duien a terme diverses activitats, com
ara escorxament i repartiment d’animals o reunions
vàries.
La construcció dels talaiots i els altres monuments
talaiòtics suposaren un gran esforç que els relaciona
amb un intent d’erigir símbols per tal de reivindicar
el territori en el qual les comunitats vivien, en un
moment en què les Illes tenien una població molt
elevada (en relació amb la seva manera de viure).
Molt probablement per construir aquests edificis
féu falta l’ajut de tota la comunitat i l’ús de diverses
tècniques tant per transportar les grans pedres com
per pujar-les. Un altre canvi important són les cases. A l’edat
del bronze, les navetes eren grans cases construïdes amb
pedres ciclòpies. En aquest moment les cases ja no tenen
aquesta monumentalitat i sembla que tampoc són elements
de caràcter públic, sinó que la privacitat és molt superior.
Sembla que dites societats tingueren una estructura
jerarquitzada en la qual hi havia certes persones que tenien
més poder i riquesa, i que podien llegar als seus descendents
aquesta posició preeminent.
Un altre jaciment clau de la nostra ciutat i que també resta
a l’oblit de la població inquera és el jaciment conegut com a
Son Mas des Potecari. D’aquest jaciment, se’n fa referència ja
des de la primera meitat del segle XX. A una plana del diari
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El 1965, en el Noticiario arqueológico hispano es publicà l’article
“Hallazgo de nuevas construcciones en Es Pletó de Son Mas
des Potecari (Inca, Mallorca)”, firmat per Guillem Rosselló
Bordoy, en el qual es documenten una sèrie d’estructures
trobades de manera fortuïta quan l’amo de la finca autoritzà
la neteja del seu terreny per tal d’utilitzar les pedres extretes
per a la construcció de la carretera. En dit article es fa una
bona descripció de les restes aparegudes, així com també dels
danys ocasionats per la màquina a les referides estructures.
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L’Almudaina de 1928, parla de les troballes arqueològiques,
realitzades de manera fortuïta, a dit jaciment (unes banyes i
un cap de bou de bronze).

També hi trobem una sèrie de croquis de les plantes i
alçats d’aquestes. Rosselló i Bordoy descriu les estructures
documentades: “... dos estructuras más o menos circulares,
pero de características completamente diferentes...” La
primera es tracta d’una estructura de planta més o manco
circular i presenta un perfil esglaonat d’aparell ciclopi. Segons
Rosselló Bordoy, la dita estructura presenta una possible
porta orientada al N, precedida per un probable corredor
escairat. La segona estructura està formada per un talaiot de
forma circular amb porta i corredor d’entrada, el qual presenta
lloses de cobertura. L’estat actual que presenta dit jaciment
és força preocupant.
En ell es conserven dos elements estructurals que presenten
una gran monumentalitat, però aquests es troben afectats per
la gran quantitat de vegetació que es troba al seu interior i als
seus murs, fet que propicia el seu progressiu deteriorament.
El 1982 tornem a trobar una altra publicació de Guillem Rosselló
Bordoy, “El protomo de Son Mas (Llubí). Puntualizaciones sobre
su hallazgo”, en la qual parla de les troballes realitzades durant
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la primera meitat del segle XIX i de la controvèrsia
que hi ha entorn a la seva sortida de l’illa. Aquest
article es basa en l’aparició d’una documentació
prou important pel que fa a la troballa del 1928
i a la sortida d’aquestes peces patrimonials de
l’illa de Mallorca, les quals acabaren, no se sap
ben bé com, al Museu Arqueològic de Barcelona.
Rosselló Bordoy relata com Manuel Ripoll Billon
posà en coneixement del Museu de Mallorca
la troballa casual, a l’interior d’un llibre de la
biblioteca d’Elviro Sans Rosselló, d’un sobre amb
la capçalera de l’Ajuntament de Llubí, dintre
del qual hi havia una nota escrita i una sèrie de
negatius. La importància de la trobada d’aquesta
documentació recau en el fet que a la nota
escrita apareixen una sèrie d’intel·lectuals de
l’època (tots ells relacionats amb la revista Terra
Nostra i l’Associació per la Cultura de Mallorca),
els quals van intentar aturar la sortida de les
peces arqueològiques de l’illa de Mallorca. Segons relata
Rosselló i Bordoy, el propietari de la finca va posar un
preu a les peces, quantitat a la qual al final no va poder
fer front el grup d’intel·lectuals, i finalment aquestes les
adquirí l’antiquari Costa, qui posteriorment les va vendre
al col·leccionista català Miquel Mateu, i es propicià així la
seva sortida de Mallorca.
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La manca d’investigacions científiques realitzades envers
l’arqueologia inquera fa que no es pugui comptar amb una
informació més acurada quant a la funcionalitat i relació
d’aquest amb els altres jaciments talaiòtics del municipi.
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El cap de bou de bronze presenta unes dimensions de 20 cm
i consta de tres parts: la base quadrangular amb perforacions
en els seus cantons per poder fixar la peça; una banya de
bronze (no massissa) encastada a la base, que presenta una
curvatura prou esvelta i que es troba coronada per un cap
de bou molt realista. Les dues banyes que acompanyaven
aquesta pròtoma presenten una decoració incisa a manera de
garlandes de fulles de llorer.

Així doncs, el jaciment de Son Mas des Potecari és un
emplaçament que pot aportar coneixements molt significatius
de l’Inca prehistòrica i de la prehistòria mallorquina en general.
Per tant, és necessària la creació de projectes d’investigació
que puguin aportar noves dades científiques, així com
l’adequació i la creació de discursos divulgatius perquè la
societat pugui gaudir d’aquest patrimoni.
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L’arquitectura
religiosa a Inca
1900-1925
Ponent: Guillem Alexandre Reus Planells, historiador de l’art.
Durant el segle XIX sorgí un nou estil artístic anomenat
historicisme sobretot en l’àmbit de l’arquitectura, però també
l’escultura, sobretot aquella que era aplicada a la decoració
arquitectònica. Mitjançant aquesta nova expressió artística es
pretenia recuperar l’estètica dels estils del passat construint
nous edificis basant-se en els principals trets arquitectònics,
formals i ornamentals d’aquells llenguatges. A partir de llavors
s’emprà la terminologia neo per a cada un dels estils que
s’aplicava en un nou edifici. L’arquitectura historicista va estar
activa fins a les primeres dècades del segle XX, i afectà tant
edificis de tipus religiós com altres de tipus civil.
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Concretament, a Inca, existeixen algunes construccions
que pertanyen a aquesta època historicista, i per a la seva
edificació s’empraren bàsicament dos estils: el neogòtic i el
neoclassicisme.
Així doncs, fou entre finals del segle XIX i principis del XX quan la
ciutat començà a créixer urbanísticament parlant, més enllà del
centre històric, que estava limitat per dos eixos que formaven
les esglésies de Sant Bartomeu – Sant Francesc, i Santa Maria la
Major – Sant Domingo. Dues dades importants per a Inca foren
sens dubte la de 1875, any en què s’inaugurà la primera línia
de tren entre Palma i Inca, i la de 1900, quan la reina regent,
dona Maria Cristina, concedí a la vila el títol de ciutat. Aquest
primer creixement urbà també es va veure influenciat per
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la industrialització d’Inca, la qual cosa, a més, provocà que
es duguessin a terme diverses reformes urbanes al centre
històric i propicià la construcció de nous edificis d’estètica
historicista, sobretot construccions de caire civil, però també,
encara que en menor mesura, alguns edificis religiosos.
Per tant, fent referència als edificis historicistes religiosos que
foren construïts a Inca durant el primer terç del segle XX, cal
esmentar-ne fins a quatre:

Capella de la Immaculada Concepció del
convent de les Germanes Franciscanes
Fou construïda entre 1906 i 1909 en estil neogòtic, i està
formada per una sola nau sense capelles laterals dividida en
tres trams i acabada per una capçalera plana que es transforma
en poligonal de cinc cares gràcies a l’ús de trompes d’angle.
Als murs laterals, a cada un dels trams de la volta, entre les
columnes fasciculades, hi ha un arc de mig punt. Damunt els
arcs laterals hi corre una línia d’imposta des d’on arranquen
els arcs faixons. En el mur situat als peus de la capella hi ha un
portal d’entrada de llinda i al seu damunt se situa una tribuna.
Damunt aquesta s’obre un petit rosetó. Amb referència a
l’absis, s’obre un finestral d’arc de mig punt a cada una de les
cinc cares de la capçalera, situats sobre una línia d’imposta.
Dels cinc finestrals, només tres estan oberts. El sostre de la
capella està format per una volta de canó. En els tres trams de
la nau la coberta és de volta d’aresta, mentre que la coberta
de l’absis està formada per una volta de creueria de sis nervis
que acaben en una clau en la qual s’esculpí l’escut franciscà.

Torre campanar de l’església conventual
de Sant Francesc
Obra de gust classicista que havia estat interrompuda quan
s’acabà l’edificació de l’església a finals del segle XVIII i que fou
represa el 1911. La torre presenta un planta quadrada dividida
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en quatre registres mitjançant línies d’imposta. En el tercer
registre, a la façana posterior s’obre una finestra d’arc de mig
punt que apareix central al mur. Just davall la línia d’imposta
d’aquest tercer pis, una placa recorda la data de “Mayo 1911”.
El cos de campanes se situa al quart registre, el qual té dues
finestres d’arc de mig punt obertes a cada una de les quatre
cares del campanar. Damunt els finestrals i separats per una
línia d’imposta, s’hi obren ulls de bou situats simètricament
als finestrals. La coberta de la torre és plana i queda tancada
mitjançant una balustrada de gust clàssic.

Capella del Sant Crist de la Sang i dels
sants patrons Abdon i Senén de l’església
parroquial de Santa Maria la Major
Aquesta capella fou edificada l’any 1915, i s’obre al primer
tram de l’església a través d’un arc més baix que els altres,
ja que es troba al sotacor. Està formada per una planta de
creu grega sense capelles laterals, amb creuer obert per una
cúpula octogonal sense tambor que s’aixeca sobre quatre
petxines i apareix rematada per un llanternó en el qual s’obren
vuit petites finestres. El presbiteri de la capella és de planta
rectangular i l’interior segueix un llenguatge arquitectònic i
plàstic propi del neoclassicisme.

Capella dels arcàngels Gabriel, Miquel i
Rafel del convent de les Germanes de la
Caritat
La capella del convent de la Caritat fou construïda entre 1920
i 1921. És un edifici de planta rectangular d’una sola nau sense
capelles laterals, dividida en tres trams i acabada per una
capçalera de planta quadrada que es converteix en poligonal
de cinc cares, gràcies a dues capelles obertes a cada un dels
costats formades per un arc ogival i sostre pla. En el tram més
proper als peus s’ubica el cor. Aquest tram és més llarg que els
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altres i està separat de la resta per un arc ogival. Tot el temple, a
excepció del cor, està cobert per una volta de creueria. Els arcs
faixons acaben en mènsules aproximadament a la meitat del
mur.
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Ruta literària
per Inca: 5
moments
literaris, del
paisatge a la
confluència
Ponents: Aina Ferrer Torrens, professora; Pere Bonet
Figuerola, historiador; i Miquel Pieras Villalonga, historiador.
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Aquesta visita guiada vol unir, per una part, un itinerari pels
carrers d’Inca i, per l’altra, un recorregut literari per alguns dels
temes que han inspirat escriptors de tots els temps. D’aquesta
manera volem permetre a les persones que venguin amb
nosaltres a voltar pel carrer que s’engresqui en veure la ciutat
d’Inca amb una altra mirada, perquè només amb una mirada
diferent es pot construir una nova ciutat.

1a ATURADA
Som al mirador que permet contemplar la serra de Tramuntana.
Som al mirador del Serral.
Molts escriptors ens han proporcionat la seva visió de la serra i
per extensió del paisatge. El vent, la llum, la terra, els arbres... no
són sols elements únicament descriptius, sinó que conformen
un vincle amb la vida de les persones. Ramon Llull, per exemple,
fa construir entre Valldemossa i Deià el monestir de Miramar.
L’espiritualitat s’avé amb la natura i sovint necessita d’un lloc a
tocar del cel o des d’on divisar l’horitzó que es confon amb la
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llunyania. La identitat i la pertinença són un altre registre del
paisatge que ens remet al pòsit de la història que es concreta
en el present. Llavors els elements de la natura poden
convertir-se en un potent reclam evocador.
Edelweis, la flor, neix als Alps i si convé pot arribar a tenir la
categoria d’himne col·lectiu. Salvador Espriu mira “aquesta
terra” i els segadors, vençuts, saben que través del càntic
poden invocar les espigues d’or o l’esperança d’un nou juny
a cops de falç i de lluita. I tant l’olivera mallorquina de Josep
Lluís Pons i Gallarza com el pi de Formentor de Miquel Costa i
Llobera transcendeixen camí de la sublimació.
Però quan un territori perd la seva memòria, perd la identitat,
el lloc, la singularitat. Miquel Ferrà n’és conscient i lluita amb la
paraula per a la conservació de l’entorn.
Cap a la serra de Tramuntana se’ns ofereix el paisatge que
agafa un valor local i alhora universal sempre present en la
literatura.

2a ATURADA
Som als molins del Serral de les Monges.
Sembla que després de la conquesta de 1229, Inca posseïa
una de les majors concentracions de molins de vent. L’arxiduc
en cita set a la seva obra i són antics molins fariners.
La referència literària ens la dóna la figura del pare Colom,
qui al llarg de la seva obra es manté fidelíssim al que veu i
contempla de la nostra ciutat, com per exemple els molins.
Miquel Colom i Mateu, poeta i lul·lista, neix a Bunyola a l’any
1900. Col·laborà amb Antoni M. Alcover i Francesc de Borja
Moll en la preparació del Diccionari català-valencià-balear.
És autor de 14 llibres de poemes (Veu de l’edat, Talaiots,
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En els seus poemes podem retrobar la ciutat d’Inca i caminarla a peu: els carrers, els molins, la tradició, els costums... es
reflecteixen en la seva obra juntament amb el pas del temps.
Un treball formal manifest i de veu acurada els acompanya.

3a ATURADA
Som a la fàbrica de Can Piquero “Gros” del carrer de Martí
Metge, 125.
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Encara no, A posta de sol, poemes de senectut...) i estudis
lul·lians. Entre els reconeixements a la seva obra destaquen
el Premi Francesc de Borja Moll, (1985), Premi Faraudo de
Saint Germain de l’Institut d’Estudis Catalans (1985) i doctor
honoris causa per la UIB (1997).

Fa un segle i mig l’economia d’Inca inicia un procés
d’especialització en la fabricació de calçat. Des del segle XIII
coneixem l’existència d’aquesta indústria a la ciutat. Durant
l’edat mitjana i l’edat moderna la vila disposa del seu propi
gremi de sabaters. En el darrer quart del segle XIX un conjunt
de sabaters artesanals fan el pas cap a uns nous sistemes
de fabricació encapçalats per Antoni Fluxà. El segle XX viu
l’aparició de moltes fàbriques, tot i que els sistemes artesanals
perduren durant dècades. El creixement del sector del calçat
fa d’Inca un dels municipis més rics de l’illa durant gran part
del segle XX. A la vegada hi apareix un important moviment
obrer que lluita per Millores socials i polítiques.
La fàbrica de Can Piquero era propietat de Joan Gelabert.
Va ser construïda a partir d’un projecte de l’arquitecte
Josep Oleza Frates de 1935. Aquest edifici és un exemple
d’arquitectura racionalista aplicada a la indústria a Mallorca.
Sovint, quan pensam en els treballadors de les fàbriques,
només veim imatges d’homes treballant a les màquines.
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Aquesta visió és del tot errònia. A Inca les dones eren una part
important de la mà d’obra de la indústria del calçat, tant dins
les fàbriques com en el treball domiciliari.

4a ATURADA
Som al carrer del Call.
L’historiador Pere J. Llabrés suposa que ja hi hagué jueus a
Inca abans de la conquesta catalana. Documentalment se
sap que el 1240 els jueus tenen propietats a Inca. Al segle XIV
la comunitat jueva està perfectament organitzada i té una
població d’unes 125 persones. Disposa del seu propi govern,
amb impostos propis i representants. Els jueus inquers
tenen un paper força destacat en el comerç i la manufactura,
així com també en la medicina. Sovint són mal vists per la
població cristiana. Per aquest motiu el rei Pere el Cerimoniós
ordenà la construcció d’un call per als jueus d’Inca el 1346.
La convivència entre cristians i jueus inquers es va anar
deteriorant, i l’1 d’agost de 1391 el call fou assaltat. Els jueus
patiren la destrucció de les seves cases i el robatori de les
seves propietats. Molts d’ells foren assassinats durant l’assalt.

5a ATURADA
Som al carrer de la Rosa.
Un carrer amb un nom que podria servir ben bé de títol per
a una novel·la intimista, carregada de ressons poètics, com
per exemple El carrer de les camèlies de Mercè Rodoreda.
Desconeixem l’origen i el motiu d’aquest apel·latiu. Ens
agradaria imaginar que aquest nom tan clar i inspirador ve que
aquest carrer havia estat antany l’escenari d’una passió, d’un
amor impossible o d’un duel entre cavallers –d’un assumpte
de “capa i espasa”–, al cap i a la fi som en una ruta literària.
El carrer de la Rosa no és un carrer gran, és un carrer un poc
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Sí, la rosa és un símbol universal i perenne que ens ha
acompanyat sempre i que ens diu que la bellesa és fugaç, que
el seu destí, com el nostre, és la brevetat.

DESCOBREIX INCA Ruta literària per Inca: 5 moments literaris, del paisatge a la confluència

amagat i íntim, un carrer qualsevol en el centre irregular
d’una Inca antiga, habitada des de segles i que s’ha anat
transformant, com s’han transformat els altres carrers de la
ciutat. Aleshores, què ens ha menat al carrer de la Rosa? La
nostra intenció ha estat voler convertir aquesta ruta urbana
en un viatge a través del temps, de la vida quotidiana i en els
somnis que l’acompanyen; travessar la vida dels homes i les
dones que habitam i habitaren aquests carrers, i en definitiva
els treballs, els desitjos, els dolors i l’esperança que compartim
tots els humans. I hem volgut fer-ho recorrent els carrers i els
camins que obriren amb la seva escriptura els poetes que
gosaren mirar en el fons de l’ànima humana.

Horaci, l’impecable poeta llatí que visqué al segle I abans de
Crist, ens crida al “CARPE DIEM”, “gaudiu el dia”, “viviu l’instant,
no confieu en el demà”.
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Inca street art
Ponents: Catalina Mayol Salas, historiadora de l’art; i Antoni
Miquel Maura Antich, estudiant d’Història de l’Art.

DESCOBREIX INCA Inca street art
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L’street art neix de la mà del graffiti a Nova York durant la dècada
dels seixanta. En molt poc temps aquest fenomen artístic s’ha
estès arreu del món, i la nostra ciutat no n’ha estat una excepció.
Especialment durant els darrers anys hem pogut observar com
les parets d’Inca s’omplien de colors amb nombrosos exemples
de tags i figuracions, molts d’ells de destacada qualitat.
Si bé és cert que moltes de les dites peces han estat elaborades
des de la clandestinitat, també ho és que des de les institucions
hi ha hagut un viratge de perspectiva envers aquestes
expressions artístiques. Amb tot, podem localitzar un seguit de
peces interessants, especialment a les zones perifèriques, que
han estat realitzades a l’amagatall, amb nocturnitat i, per tant,
amb velocitat.
El seu interès radica no tan sols en el resultat, sinó precisament
en l’acte agosarat de pintar al marge de la normativa. Es tracta
d’accions que impliquen una apropiació de l’espai urbà. Així
mateix, trobem un altre gran grup de peces elaborades amb
la connivència de les institucions. El cas més destacat a la
nostra ciutat són aquelles que foren elaborades en la primera
edició de l’Street Art Festival, dut a terme l’abril de 2017. Dintre
d’aquestes localitzem dos gran grups diferenciats: d’una
banda, les figuracions, de grans dimensions i amb una estètica
treballada que persegueixen, entre d’altres, l’objectiu de
vincular l’espai urbà i la població; de l’altra, hi localitzem un gran
nucli de tags a l’avinguda del Pla, situada al polígon, els quals
foren realitzats dintre d’un concurs en el marc del festival i que,
per tant, escapaven de la premissa de la velocitat, cosa que
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garantí un resultat especialment vistós. L’street art i el graffiti
precisament pel fet d’ubicar-se al carrer destaquen com a
expressió artística per ser elements que difícilment podem
obviar com a vianants. Així doncs, generen necessàriament
un diàleg amb el públic que l’observa provocant reaccions que
van des del rebuig o el menyspreu a l’estima i la fascinació. Si
parlem de la intencionalitat d’aquest art, cal dir que és variada,
hi ha qui treballa l’art urbà com a eina per difondre missatges i
reivindicacions, trobant en el carrer un altaveu potent; també
hi ha qui se serveix del carrer com un aparador multitudinari
per difondre la seva obra i donar-se a conèixer; d’altres veuen
el mur com un repte on deixar la seva empenta o segell
personal; també pot ser un acte conscient d’embelliment
urbà, de recuperació del barri o de la plaça, com a eina de
cohesió social.
L’objectiu d’aquesta conferència serà donar a conèixer
les mencionades peces, sense limitar-nos per cap de les
condicions anteriorment expressades, a fi de donar llum al
context general que conforma el fenomen de l’street art i el
graffiti a la ciutat d’Inca.
Atès que es tracta d’un tema fruit de la contemporaneïtat, el
nostre objectiu no radicarà tant a arribar a unes conclusions o
interpretacions tancades, sinó a generar i alimentar un debat
que es troba a l’abast de tota la població.
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Els espais
industrials
a Inca
Ponents: Miquel Pieras Villalonga, historiador; i Sandra A.
Rebassa Gelabert, historiadora de l’art.
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Entre l’art, l’arquitectura i la història
Els espais industrials són aquelles regions o àrees a les quals
predominen activitats del sector secundari orientades a la
transformació de matèries primeres. Sense voler fer una
descripció i un estudi exhaustiu dels espais industrials que
s’han desenvolupat al llarg de la història, us presentam una
breu anàlisi dels tallers artesanals i fàbriques que hi hagué a
la nostra ciutat.
En primer lloc, tractarem els espais industrials abans de
la industrialització, és a dir, d’aquells espais més aviat
artesanals amb trets gremials. Aquestes tipologies foren
ben actives a Inca fins al darrer quart del segle XIX. Llavors,
anaren desapareixent, però no sense conviure durant unes
dècades amb els nous espais industrials que representaren
les fàbriques.
De fet, fins ben entrat el segle XX el sector industrial a Inca
produïa en uns llocs més propis de l’antiga artesania que
no de la moderna indústria. Així ens trobam que moltes
activitats industrials es desenvolupaven dins un espai que
unia l’habitatge familiar amb el taller i amb el carrer, i es feien
indissociables les relacions laborals de les familiars i de les de
veïnatge. A més, en aquests espais es feia difícil de separar
els moments d’oci dels moments de treball. Per a un artesà
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no existia una separació clara entre el joc, el descans o la
festa patronal i la producció de gerres, de sabates o de vi.
No hi havia un horari clar de feina ni un horari clar per a l’oci.
Tota l’activitat d’un artesà estava relacionada amb el seu ofici
sense diferenciar clarament si el dia de la festa de Sant Eloi era
un dia de vacacions o un dia laboral.
Les tres activitats industrials més importants fins al segle XIX
a Inca són: la indústria tèxtil, la gerreria i la producció de vi.
La indústria tèxtil està relacionada amb diferents activitats i
indrets: la casa del teixidors, on hi ha els telers; la casa dels
paraires, on hi ha eines i magatzems, i el tirador (lloc on
s’estenien els draps per eixugar-los, per exemple l’Hostal dels
Tiradors); els pous, les fonts o els torrents on s’amaren les
fibres com el cànyom.
La indústria ceràmica en el període preindustrial està
relacionada amb diferents activitats i espais, com anar a cercar
la terra i el fang (terrers de Mandrava, s’Avencar) i produir les
peces: a casa (espai per pastar, per a torn, per enfornar, per
assecar, per pintar/envernissar...).
La producció de vi també està vinculada a un espai emblemàtic
com el celler.
Entre els espais industrials preindustrials volem destacar la
formació dels tallers artesanals dels sabaters, i en concret
del taller d’Antoni Fluxà i de Mateu Pujadas al darrer quart del
segle XIX. Posteriorment aquests tallers artesanals passaran a
ser grans fàbriques a principis del segle XX.
La transformació dels tallers artesanals no s’ha d’entendre
com el final d’un capítol de la història que dóna pas al següent.
Més que una transformació, es podria parlar d’una evolució
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pal·liativa dels espais industrials o unitats productives que
desembocà en la convivència i interrelació d’aquests.
El procés d’industrialització a Inca caracteritza l’evolució
d’aquests llocs, així com la transformació socioeconòmica i
l’entramat urbanístic i arquitectònic de la ciutat.
És a l’inici del segle XX quan s’emmarca l’arribada de
maquinària, concretament a partir de 1915, fet que marcarà
un abans i un després en el procés de mecanització de les
fàbriques, i conseqüentment en els processos de producció
(prescindint del treball manual d’obrers especialitzats o
abaratint costos de producció), així com en la transformació
arquitectònica.
Durant el segle XX coexisteixen diferents espais industrials
que es poden dividir en quatre categories: els tallers artesanals
(que seguien la tradició gremial), els tallers parcialment
mecanitzats (que combinaven el treball mecanitzat i
artesanal, és un pont entre la tradició i la industrialització),
les unitats productives a casa (la residència familiar es
convertia en un lloc de treball per a un o dos treballadors) i
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les fàbriques (en el sentit britànic o català de la paraula). Tots
ells compten amb característiques arquitectòniques, laborals
i socioeconòmiques molt diferents, que serveixen com a
marcadors de categorització i diversificació que mostren la
globalitat del fenomen industrial a Inca.
L’evolució de la maquinària utilitzada en els processos
industrials fou una de les causes amb uns efectes molt
directes sobre l’evolució dels espais industrials. Els canvis
en el procés de producció venien marcats per la retòrica
del capitalisme industrial, que cercava una major eficiència
vinculada a la reducció de costos.
Els industrials trobaren en l’evolució de la maquinària la
representació d’aquestes dues premisses. En aquest sentit,
durant la segona dècada del segle XX, veim com la implantació
de sistemes de combustió es feia lloc dins la fabricació
industrial, fet que suposà un engrandiment significatiu dels
espais industrials. El 1918 es documenta la instal·lació de
motors de gas pobre a algunes fàbriques de la ciutat.
Un dels casos paradigmàtics que serveixen per il·lustrar
aquesta evolució, i del quals es conserven diferents testimonis
documentals i arquitectònics, recau sobre una branca de
la família Gelabert: el cas de la casa-taller-fàbrica de Joan
Gelabert Beltran, a la primera meitat del segle XX.
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