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Benvolguts i benvolgudes,
Arriba una nova edició del llibre que recull el resultat de les
conferències i visites del programa “Descobreix Inca”. Ens trobam,
de nou, amb unes propostes que ens donaran a conèixer la
riquesa patrimonial de la nostra ciutat tant als nostres ciutadans
com als visitants. Gràcies a tots els experts que hi han participat,
en aquestes pàgines trobareu i descobrireu que ressalten la
singularitat del nostre municipi.

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

Salutació

Un territori com és Inca, al llarg dels anys, ha tengut una evolució
singular. La seva arquitectura, el seu patrimoni, la seva cultura
són motiu d’orgull. És ben cert, també, que tots aquests trets han
passat moltes vegades desapercebuts, fins i tot per als mateixos
inquers. Amb la present edició, des de l’Ajuntament d’Inca
volem reivindicar tota aquesta riquesa perquè sigui un factor
determinant per als veïns i per als visitants.
El turisme cultural és un gran atractius per a la ciutat no sols per
l’activitat directa que genera, sinó també per la incidència que té
dins sectors de l’economia local com el comerç i la restauració.
Inca ha de fer valer tots els incentius que té per atreure visitants i
participar del sector turístic.
Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca
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Inca bocí a bocí,
retall a retall: des
de l’església de
Sant Francesc al
monestir de les
monges jerònimes,
passant pel “carrer
Major de Sant
Bartomeu”.
L’ahir i l’avui d’una
llarga zona inquera
Ponents: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari
d’Inca, i Miquel Pieras Villalonga, historiador.
A mitjan del segle XIX a Inca, com a tots els altres pobles de
Mallorca, 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.
Amb la retolació dels carrers i la numeració de les cases Inca
també es va dividir en quatre parts, dites quarters. Traçaren
7

una línia des del Mercat, 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 1.º.
El quarter núm. 1 era el
de “la Sala”; el núm. 2, el 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.
L’any passat férem un agradable passeig des de l’estació
del ferrocarril fins a la plaça d’Orient. Avui sortint de davant
Sant Francesc arribarem al cap d’amunt de carrer de Sant
Bartomeu, i anirem a veure els darreres del monestir de Sant
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Aquest actual carrer de Sant Francesc durant centenars d’anys
era conegut amb el nom de “carrer Major de Sant Francesc”. Els
frares franciscans arribaren a Inca l’any 1325 i hagueren de deixar
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Bartomeu de les monges jerònimes, on podrem gaudir dels
molins i l’espectacular vista de la serra de Tramuntana, amb el
poble de Selva als seus peus i els putxets inquers d’en Reure i
del Senyor Pere.
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el convent l’any 1835 degut a la desamortització del ministre
Juan Álvarez Mendizábal. Els Franciscans TOR retornaren a Inca
l’any 1910. El Rvnd. P. Pere Joan Cerdà Colom fou el fundador
tant del convent franciscà com del Col·legi Beat Ramon Llull, i
en fou primer superior i primer director.
Just a la sortida de la visita guiada tendrem el plaer de veure
la façana lateral de l’església de Sant Francesc amb la seva
espectacular portalada dels homes o secundària, il·luminat
amb “pedra blava”. Un bocí del carrer del Vent ens conduirà
just a baix del campanar i veurem la façana de llevant del
convent i col·legi. Iniciarem després la caminada dins el carrer
de Sant Francesc. Passarem pel carrer del Call, de la Virtut,
d’en Pons –abans de l’Escamparaigo–, de l’Om, del Triquet, i
desembocarem en el Born i al carrer de la Murta. Travessarem
la zona de cellers situats al carrer de la Pau i entrarem el carrer
de l’Estrella. Recordarem l’antiga casa pairal de Can Vic, després
local de la Falange inquera, també de Ràdio Inca i actual Mercat
Cobert. Intentarem descriure la casa pairal de Son Frare, on avui
hi ha un banc. Segurament per aquesta zona hi havia el celler
del rei i el del bisbe.
Després de veure l’antiga plaça Major, avui d’Espanya, veurem
els carrers Major, del Comerç, de les Garroves i dels Hostals.
Coneixerem part de la història de la Sala, renovada a l’any
1891 i el 1986. Explicarem el llarg periple de l’actual rellotge.
Coneixerem uns carrers antics i carregats d’història. Podrem
veure on hi havia Can Monroig i admirar els edificis de Can
Janer, Can Pere, La Florida, l’Espanyol, el tancat Mercantil, la
casa de la vila, etc. Sense poder-hi entrar, sabrem més coses de
l’antic refugi, avui reobert, però ple d’aigua.
Agafarem el carrer de Sant Bartomeu, antic “carrer Major
de Sant Bartomeu”, fent un repàs del primitiu call de jueus
conversos, el carrer d’en Dureta (morber mort durant la pesta
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Podrem conèixer els habitants i els seus oficis del citat carrer
Major de Sant Bartomeu de l’any 1872. Veurem de prop els molins,
coneguts ha temps com “els set lladres”, i els darreres i voltants del
monestir de les jerònimes, la clastra i la façana de l’església. Parlarem
de sor Clara Andreu Malferit i podrem contemplar l’actual centenari
lledoner.
Davallarem pel carrer de les Monges i podrem admirar la reforma del
temple de Santa Maria la Major amb la “sireneta de dues coes” que
dóna nom al carrer.
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de 1652), el Pes del Bessó, el Teatre Principal, l’antiga taverna de
Can Nyam, i recordarem especialment, les festes de carrer que
se celebraven per Sant Bartomeu amb les figures d’en Tomeu i na
Tomeva. Sant Bartomeu fou el primer patró d’Inca.
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El racionalisme
a la ciutat d’Inca
Ponent: Patricia López Llompart, arquitecta tècnica.
L’estil racionalista va sorgir a Europa en finalitzar la I Guerra
Mundial, amb l’aparició de l’art nouveau, que va rompre amb la
tradició barroca d’excés d’ornaments i línies sinuoses. A finals del
segle XIX i principis del segle XX es va iniciar un corrent impulsat
pels avenços que havien aparegut amb la Revolució Industrial que
van trencar amb tot l’anterior i que buscaven una harmonia entre
la línia arquitectònica clàssica i l’avenç tecnològic de l’època. Els
edificis d’estil racionalista es caracteritzen per seguir els cinc pilars
fonamentals, tal com va redactar l’arquitecte que va establir les
bases d’aquest moviment, Le Corbusier:
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1. L’edifici descansa sobre pilars a planta baixa deixant la
major part de la superfície en contacte amb el terreny lliure
d’ocupació. Això permet una millor separació entre el terreny
i l’habitatge.
2. La planta lliure. L’estructura de pilars i pòrtics de formigó
permet la llibertat espacial eliminant els murs de càrrega.
3. La façana lliure. Alliberada la façana del pes de l’estructura,
aquesta pot compondre’s a partir d’ara segons els criteris
estètics de l’arquitecte.
4. La finestra apaïsada. Els buits es converteixen en buits
horitzontals més apropiats a la perspectiva de l’ull humà,
en lloc dels tradicionals verticals resultants de les antigues
estructures de murs de càrrega.
5. La coberta jardí. La coberta es fa plana i es disposa, en
ocasions, un jardí en ella.
Aquests aspectes, que avui dia ens resulten tan comuns, van ser
17

una autèntica revolució a finals de la dècada dels anys vint del
segle passat. L’aparició d’aquest moviment revolucionà el món de
la construcció dissenyant la tipologia i distribució d’habitatge que
coneixem avui dia.
El racionalisme va arribar a l’illa al mateix temps que a la Península
gràcies als arquitectes mallorquins que estudiaven a la Universitat
de Catalunya. El primer article en el qual va aparèixer publicat en
la premsa mallorquina aquest nou corrent arquitectònic es va
denominar “De arquitectura”.
Malgrat les innovacions en els sistemes constructius gràcies
als nous materials, en ocasions se seguien utilitzant sistemes
tradicionals de murs de càrrega de marès. Això es deu al fet de ser
una illa i a la falta de fàbriques d’acer i formigó, per la qual cosa el
transport dels materials havia de realitzar-se amb vaixell des de la
Península, i resultava molt costós.
A Inca es visqué una època
de gran revolució en el
sector de la indústria de
la pell. Fins a finals del
segle XIX el treball de la
població inquera estava
molt vinculat al món agrari
i a l’artesania. A partir de la
dècada de 1890 el camp s’abandonà progressivament, igual que
l’artesania, per donar pas al potent sector de la indústria de la pell,
que finalment es va imposar i va ser la major font econòmica i
d’ocupació de la ciutat fins a la dècada de 1970.
A causa de la prosperitat econòmica que va suposar la indústria
de la pell, la ciutat va incrementar el nombre d’habitants i,
conseqüentment, la seva superfície. Es van obrir nous territoris
per a la construcció propers a les indústries en l’anomenat
18
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Eixample d’Inca, situat a banda i banda de les vies del tren d’IncaPalma-sa Pobla. Pràcticament la totalitat dels immobles situats als
voltants de la ciutat es van construir a partir dels anys trenta, època
en la qual neix el moviment racionalista. Els dos arquitectes més
destacats a l’illa van ser:
Francesc Casas (1905-1977). Figura rellevant de l’arquitectura
racionalista mallorquina. Les seves obres més importants a la ciutat
d’Inca són:
- Teatre Principal, on va realitzar una reforma l’any 1945.
- Cafè Mercantil, situat a la plaça d’Espanya, és un dels edificis
més coneguts del moviment racionalista a la ciutat d’Inca.
Josep d’Oleza i Frates (1897-1971). A partir de la dècada de 1930
va ser l’arquitecte municipal d’Inca, i dugué a terme la majoria de
projectes de caràcter racionalista a la ciutat fins a la dècada de 1950,
dels quals destaquen:
- Fàbrica de calçats Beltrán Pujadas. Situada a l’avinguda del
Tren i que actualment segueix en ús.
- Can Pieras. Habitatge situat a la plaça del Bestiar.
- Edifici per a Antònia Seguí Payeras. Habitatge situat al carrer
de Bartomeu Coc.
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Art
contemporani.
Premis Dijous
Bo de Pintura i
Arts Plàstiques
Ponents: Gabriel Amer Amer, gestor cultural; Antoni Miquel
Maura Antich, estudiant d’Història de l’Art; i Catalina Mayol
Salas, historiadora de l’art.
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Inauguram el mes de març amb un nou cicle de conferència i
visita guiada orientat a les produccions contemporànies que
conformen el fons de l’Ajuntament d’Inca procedents de Premi
de Pintura i del Certamen d’Arts Plàstiques que se celebra, des
de fa 30 anys, a la nostra ciutat.
Per a posar en valor el Certamen i les peces guanyadores
iniciarem la nostra conferència amb uns apunts previs que se
centraran en la relació d’Inca amb l’art contemporani des d’una
perspectiva crítica.
Seguidament observarem el paper de Sa Quartera com a espai
emblemàtic en matèria artística, el seu origen i la concepció
espacial que el conforma i que l’orienta com a espai expositiu
d’art contemporani.
Continuarem amb l’anàlisi del canvi de model que suposarà
l’evolució del premi, entenent que en un principi era excloent
en tant que premiava exclusivament peces pictòriques i
actualment es troba orientat a les arts plàstiques. Incidirem
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especialment en el paper del jurat i la importància de la seva
professionalitat a l’hora de donar entitat a un certamen de
qualitat.
Finalment ens centrarem en una anàlisi de la situació d’Inca
i del nostre Certamen dins del panorama artístic actual, a fi
de plantejar noves vies evolutives, explorant alternatives
i aspectes que puguin derivar de l’entrega dels premis, en
relació amb el jurat, del fons d’obres que es genera i la utilitat
que se’n faci.
Per al proper dissabte, realitzarem una ruta orientada a
conèixer les peces guanyadores d’aquests 30 anys de concurs
artístic. El gruix del fons es troba localitzat entre el Museu
del Calçat, el centre de St. Domingo i l’Ajuntament d’Inca.
Incidirem en les obres més destacades, treballarem l’art que
d’aquestes es destil·la, aprofitarem per veure la trajectòria
artística dels seus autors, etc.
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L’habitatge
obrer a Inca
Ponents: Catalina Ginard Esteva i Sandra A. Rebassa Gelabert,
historiadores de l’art.
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Inca, exemple de ciutat industrial a la Part Forana i capital del
Raiguer, centre industrial durant el segle XX, no pot dissociarse del creixement urbanístic vinculat a la seva producció. Les
fàbriques i tallers existents a la ciutat, entesos com espais
industrials productors, anaven íntimament lligats a l’habitatge
dels obrers que hi treballaven. La ciutat d’Inca compta amb
alguns exemples d’edificis que en el seu origen foren destinats
a suplir la manca d’habitatge per als treballadors, i fins i tot la
formació d’una petita barriada, comunament conegudes com
colònies industrials.
A l’inici del segle XX, l’ordenació del territori experimentà
grans alteracions degut als avenços cientificotècnics que
comportaren la proliferació d’espais industrials, amb l’aparició
de noves estructures, derivades de les xarxes de transport i
dels centres productors, lligades a l’augment de treballadors
que necessitaven un habitatge digne.
Per entendre el fenomen de la construcció d’habitatges per a
obrers i obreres, cal remuntar-se a finals del segle XIX, quan es
començaren a revifar les reflexions al voltant de la necessitat
d’edificacions dignes per a la gent treballadora. Cal tenir present
la importància de la primera pràctica legislativa sobre aquesta
tipologia d’edificacions, la Ley de Casas Baratas de 12 de junio
de 1911. Aquesta suposà el punt de partida sobre el qual se sosté
la política d’habitatge social actual, que vol afirmar el dret a
l’habitatge digne per a qualsevol persona, tenint en compte la
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decadència social en la qual molta gent habitava. En aquest
sentit, l’Estat prengué part (en els aspectes econòmic,
social, legal, arquitectònic i urbanístic) en la reflexió sobre
la necessitat de millorar les condicions d’habitatge i,
conseqüentment, crear edificacions socials. Les dites normes
desembocaren en una proliferació posterior de reglaments
i de lleis, no sempre clares i útils, per a normativitzar les
construccions d’habitatges per a obrers, no només per part
de l’Estat espanyol, sinó també des d’iniciatives privades. Des
d’aquest punt de vista, cal diferenciar molt clarament dues
èpoques relatives a la construcció d’edificacions destinades
a la classe treballadora: les anteriors a la Guerra Civil i les
posteriors a aquesta.
Durant el primer període sorgiren els fruits de les diferents
lleis i reglaments, com la Ley de Casas Baratas de 13 de junio
de 1911 i la Ley de Casas Baratas de 11 de diciembre de 1921, que
establirien els elements pertinents i les entitats promotores
(públiques i privades) per a la creació de ciutats i barriades.
A Inca, trobem diferents exemples de promocions privades
de cases econòmiques, com a conseqüència d’aquesta nova
política legislativa. Cal tenir en compte que fou la Llei del 1921
32
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la que intentà millorar-ne les condicions, permetre la cessió
de terrenys per part de l’Estat i els organismes locals, premiar
la construcció amb exempcions fiscals, crear cooperatives
i empreses per a la construcció, etc. És dins aquest context
que es troben els projectes de cases econòmiques localitzats
a Inca.

Els dos casos documentats nasqueren a partir de la iniciativa
privada, en qüestió de titularitat i promoció, així com també
compartien localització, ubicades cap a les rodalies de la
ciutat. Els dos promotors foren Magí Prats Rosselló i Tomàs
Vaquer Nadal, els quals gaudien de propietats als afores d’Inca
i sol·licitaven la construcció d’habitatges socials, curiosament,
amb dos dies de diferència, els dies 14 i 16 de maig de 1924.
Les construccions eren tipològicament semblants, seguint
les pautes constructives generals que dictava l’Estat, com per
exemple que les cases unifamiliars tinguessin com a màxim
dues altures, evitar construir sobre soterranis, l’elevació de la
casa sobre el terreny havia de tenir un mínim de mig metre
sobre la cimentació, era obligatòria la construcció de les
voreres i preferiblement havien de comptar amb jardí, corral
o un espai a l’aire lliure, entre d’altres.
Durant el segon període, posterior a la Guerra Civil, la
dictadura franquista establí una segona etapa de reactivació
econòmica, en la qual l’Estat fou el principal promotor
d’habitatges per a obrers. El règim s’afanyà a aprovar una
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primera llei reguladora d’habitatges econòmics, la Ley de 19
de abril de 1939 de Viviendas Protegidas, amb la voluntat de
reactivar les polítiques socials, aturades durant la Guerra per
manca de recursos, amb l’objectiu de construir un nou estat
que garantís la unitat nacional i d’assolir la dignitat entre
la massa popular. Les polítiques socials i la protecció dels
treballadors eren utilitzades com a eina de propaganda. Entre
aquestes polítiques destaca la construcció de nous barris
d’edificis per a la classe treballadora i la creació d’organismes
per a la seva gestió, com l’Instituto Nacional de la Vivienda
(INV) en col·laboració amb l’Obra Sindical del Hogar (OSH).
Inca conserva alguns exemples d’edificis destinats a la classe
treballadora i construïts durant la dictadura franquista, sota
la promoció de l’SH i l’INV, que actuaven amb l’objectiu
de donar solució al problema de
l’habitatge mitjançant la construcció
i l’administració d’edificis de
titularitat pública realitzats i
comercialitzats a baix cost. El cas
més paradigmàtic de la ciutat són les
popularment conegudes com Cases
Barato, oficialment anomenades
Viviendas Protegidas José Antonio
i inicialment projectades com
Viviendas Protegidas para obreros
de la CNS, ubicades al costat de les
vies del tren, entre els actuals carrers de Mandrava i Llorenç
Maria Duran. La promoció vingué a càrrec de l’OSH l’any
1940, amb l’autoria conseqüent del qui era el seu arquitecte,
Antoni Roca Cabanellas, fill del conegut arquitecte Francesc
Roca Simó. Antoni, com a arquitecte de l’OSH, fou el principal
artífex de projectes arquitectònics escolars, habitatges
protegits i/o barriades obreres durant la dictadura franquista
arreu del territori espanyol.
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Inca Street Art.
Volum II
Ponent: Comunitart, entitat cultural.
Amb motiu de la segona edició de l’Inca Street Art Festival
realitzarem una petita aproximació al concepte de festival, a fi
d’observar com sorgeix i quins resultats aporta aquest model
d’esdeveniment cultural.
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Els festivals d’art urbà han anat florint a una gran quantitat de
ciutats arreu del món. Tot i que aquest model s’ha reproduït fins
a l’avorriment, cal dir que els festivals d’èxit operen de manera
singular en atenció al seu plantejament i emplaçament.
Analitzarem aquest fet així, com també farem una passada
general pels festivals més remarcables del panorama actual.
A més, explorarem les
particularitats i motivacions
de cada esdeveniment.
Per concloure, una vegada
comprès el context general,
passarem al “què, qui, com?”
del nostre modest però digne
festival, per tal de descobrir
aquelles facetes més íntimes de la seva preparació i aquells
aspectes invisibles, però essencials que formen part de la seva
organització.
Complementant la xerrada, dissabte a les 10.00 h veurem i
analitzarem algunes intervencions realitzades durant la segona
edició del festival.
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El jaciment de
cases navetes
de Son Fiol de
Dalt
Ponents: Magdalena Sastre Morro, arqueòloga, i David
Javaloyas Molina, professor del Departament de Prehistòria de
la Universitat de les Illes Balears.
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Els darrers anys hem visitats tres jaciments del nostre municipi
inscrits dins de l’edat del ferro o època talaiòtica (s’Ermita, Son
Sastre i Son Mas des Potecari) (900-123 aC).
Aquest any ens endinsarem dins la fase de les navetes,
coneixent i visitant les estructures més característiques
d’aquesta època, les cases navetes.
Aquesta fase cultural es va desenvolupar a l’edat dels metalls,
concretament a l’edat del bronze, i s’inicia cap al 1600 aC i es
perllonga fins al 850 aC. El nom d’aquesta cultura fa referència
als principals edificis d’aquella època: les cases navetes.
Aquestes són grans edificis construïts en pedra que tenen
planta de ferradura allargada, i en podem trobar de dos tipus:
1. Cases navetes. Foren emprades com a cases i les podem
trobar a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
2. Tombes navetes. Foren emprades per enterrar els seus
morts. Només les trobam a Menorca.
El nom amb què es coneixen aquests edificis sorgí degut que
la gent de les Balears els començaren a dir navetes perquè la
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forma d’aquestes s’assemblava molt a les seves barques
(naus) posades cap avall devora la mar. D’això només fa
uns centenars d’anys, així que no sabem com la gent de
les navetes anomenava aquests edificis, ja que no tenim
constància de quina llengua parlaven perquè eren societats
àgrafes (sense escriptura).
Com bé hem
dit a Mallorca
només es troben
les
navetes
d’habitació.
A q u e s t e s
s’empraven
com a cases i
s’agrupaven en
poblats formats
per
diverses
navetes. En els dits edificis es realitzaven tot tipus d’activitats;
les persones naixien, preparaven el seu menjar, fabricaven els
seus estris, jugaven, parlaven, dormien, es relacionaven entre
elles i també morien.
Eren cases molt diferents a les nostres. Això es deu que
les persones que hi vivien, tot i que eren físicament molt
semblants a nosaltres, tenien una manera de viure, de veure el
món, de relacionar-se entre ells i amb els animals i les plantes,
la seva manera de menjar, d’entendre la mort, de veure les
relacions entre els homes, les dones i els nins i nines, etc.,
molt diferents a les nostres; per tant, les seves necessitats
també eren molt distintes de les nostres.
Els investigadors pensen que segurament a una casa naveta
hi podien viure entre 10 i 14 persones (tot i que no sabem
quin tipus de relació de parentiu tenien entre elles). Una de
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1. Estaven construïdes per ser vistes des d’enfora. Així,
les navetes eren edificis molt grans (per a l’època), uns
15-25 metres de llarg, 4-5 metres d’ample i feien 3-4
metres d’alt. Això és important si ens imaginam com era
Mallorca en aquell moment. Heu de pensar en un bosc
immens, sense carreteres, sense cotxes, sense grans
edificis de pisos, sense pobles ni ciutats i amb molt poca
gent. En aquells moments, la gent començà a fer grans
cases perquè els altres poguessin veure a on vivien i per
afirmar que aquells terrenys eren seus.
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les coses més importants de les navetes d’habitació és que
podem dir que eren monuments, ja que:

2. Es varen construir per durar molts i molts d’anys. En
aquests edificis va viure gent durant un llarg període de
temps, a vegades durant 300 anys, però en alguns hi
varen arribar a viure de forma continuada uns 800 anys.
Un altre punt interessant era la manera en què es construïren.
Les navetes d’habitació estaven fetes de pedra. Moltes
vegades aquestes pedres eren ciclòpies i les movien sense
cap tipus de maquinària. Ho feien tot amb la seva força, amb
el seu enginy i, especialment, amb l’ajut de la família, els amics
i els seus veïnats, treballaven en comunitat.
Tot això ens du a una pregunta que ens feim els arqueòlegs
i les arqueòlogues: per què construïren aquestes cases tan
grosses i difícils de construir. Pensem que en aquell moment
el més important per a aquestes persones era reforçar
els vincles que tenien amb les que vivien a la mateixa casa
i demostrar la seva força i unitat a altres grups que vivien a
altres cases. Varen dedicar tants d’esforços a la construcció de
les navetes perquè eren també la seva manera d’identificarse. Avui en dia molts de nosaltres ens identificam amb el
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nostre poble, però també amb la nostra família. En
aquell moment s’identificaven sobretot en funció de la
casa on vivien.
Les comunitats que vivien a les navetes eren
principalment ramaderes i agrícoles. Una cosa estranya
és que, tot i viure molt a prop de la mar, no menjaven
peix. També hem pogut veure que caçaven animals,
principalment ocells.
Com hem dit, la fase de les navetes es desenvolupà
durant l’edat del bronze. Això vol dir que aquestes
persones fabricaven objectes de bronze, que és un
aliatge (una mescla) de dos tipus de minerals: coure i
estany. En aquesta època, les persones feien i empraven
molts de tipus diferents d’objectes de bronze com
ganivets, puntes de llança, agulles, collars, miralls,
braçalets i fins i tot espases. Però, aquests objectes
els usaven principalment com a elements per lluir. A
més, els objectes eren de tot el grup que vivia a una
naveta, no d’una persona concreta. Un element molt
interessant és que per aconseguir realitzar els objectes
de bronze varen haver de relacionar-se amb comunitats
de fora de les Balears, ja que en aquestes illes no hi ha
estany.
Pel que fa a l’esperança de vida de la població, sabem
que aquesta gent moria molt jove, normalment cap
als 40 anys, i molts pocs arribaven als 60 anys. Això
es devia principalment que coneixien molt poc sobre
medicina i a la falta higiene.
La mort d’un individu de la comunitat anava
acompanyada de tot un ritual funerari que s’iniciava
amb el trasllat del mort cap al lloc d’enterrament,
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Les
comunitats
navètiques
enterraven juntes a totes les
persones que vivien a una
mateixa casa al llarg del temps,
dins de coves naturals o, només
a Menorca, dins navetes. Això ho
feien perquè pensaven que era
important estar tots junts, tant
quan vivien com quan morien.
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normalment dins coves, sobre un baiard, acompanyat de
totes les persones que vivien a la mateixa casa, així com amics
i veïns. Després s’iniciava tot un tractament del cos del difunt:
li tenyien els cabells, li’n tallaven uns quants i els dipositaven a
un contenidor fet amb banya de bou, i després l’acomiadaven.
Finalment es realitzaven les ofrenes, menjar i beure.

Aquests eren llocs foscos, lluny de les cases on vivien; a més,
eren llocs on les olors eren molt fortes (com sabeu els cossos
de les persones, com els dels animals, quan es moren es
podreixen i fan pudor), per això feien petits focs on cremaven
algunes plantes per evitar aquestes olors (per exemple mata,
romaní, xipell o lavanda).
Al nostre municipi d’Inca, també hi trobam restes
arqueològiques de l’edat del bronze, com és el poblat
de navetes de Son Fiol de Dalt i les coves d’enterrament
associades a aquest període, com poden ser les coves de Son
Alegre.
La visita que realitzarem aquest any serà al poblat de navetes
localitzat dins la finca de Son Fiol de Dalt. Com tots els
jaciments arqueològics del nostre terme municipal, aquest
es troba dins una propietat privada, i no s’hi ha realitzat
cap tipus d’intervenció arqueològica ni de consolidació
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i protecció de les dites restes, per ser posades en valor. És
una circumstància que fa que la gran majoria de la població
inquera desconegui l’existència del dit patrimoni arqueològic
i que augmenti el grau d’afectació o desaparició d’aquestes
restes prehistòriques.
A aquest jaciment, hi fa referència Mascaró i Passarius el 1967
en el seu llibre Monumentos prehistóricos y protohistóricos de
la isla de Mallorca, on a la seva pàgina 712 apareix amb el codi
H. 0455 Son Fiol de Dalt, del qual ja es manifesta el mal estat
de conservació que presenta.
El mateix autor fa una petita descripció del conjunt navètic
al seu article publicat al núm. 30 de la revista Empúries del
1968 “Notas de arqueología de Cataluña y Baleares: Inca,
Mancor del Valle y Selva”. L’autor du a terme una descripció
de les restes dels navetiformes en què apareixen les seves
mesures i el seu estat de conservació, on s’indica que es
troba molt arrasat i que només es conserven les pedres que
formen part de la base de l’estructura. Aquesta descripció va
acompanyada d’una planta i secció de l’estructura.
A l’article publicat al volum de les II Jornades d’Estudis
Locals d’Inca (1996), Antoni Seguí Estrany presentà l’article
“Arqueologia del terme municipal d’Inca”, al qual es realitza
una breu síntesi del patrimoni arqueològic d’Inca d’acord amb
la informació que apareix al Corpus de toponímia de Mallorca
de Mascaró i Passarius. En aquesta publicació simplement
se cita el dit jaciment, la seva situació al plànol de Mascaró
i Passarius, i una frase a la qual s’indica que es tracta d’un
habitatge prehistòric en molt mal estat de conservació.
Finalment dins el mateix marc de les Jornades d’Estudis
Locals d’Inca, en la seva XI edició (2011), l’article d’Àngela
Beltran i Cortès “Els jaciments arqueològics d’Inca” torna a fer
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Segons la informació que apareix al Catàleg de patrimoni
d’Inca, a la Carta arqueològica del municipi, hi constaven un
mínim de deu navetes, tant individuals com dobles. Aquesta
informació no va poder ser corroborada durant la revisió del
Catàleg de patrimoni realitzada l’any 2010. A la dita fitxa, es
parla de l’existència de dues navetes, amb murs de doble
parament formats per pedres ciclòpies i amb un espai interior
únic, sense compartimentar. Presenten una llargària d’entre
13 i 14 metres per un ample d’entre 3 i 7 metres. D’ambdues
estructures, només es conserven una o dues filades dels seus
murs.
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una revisió dels jaciments inquers en els diferents catàlegs
i llistats arqueològics. De la documentació revisada per
l’autora, el jaciment de Son Fiol de Dalt només apareix al llistat
del Corpus de toponímia de Mascaró i Passarius, i a l’actual
Catàleg de patrimoni d’Inca.
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Els campanars
de Santa Maria
la Major i de
Sant Francesc
Ponent: Miquel Pieras Villalonga, historiador.
Segons explica l’historiador de l’art Guillem A. Reus, el
campanar de l’església de Santa Maria la Major és d’estil
gòtic. Segueix els trets dels campanars gòtics mallorquins
com el de la Seu, Sineu o Muro, que presenten una torre de
planta quadrada. El d’Inca es trobava aïllat de l’església, però a
principis del segle XX es va unir amb la capella del Sant Crist.
Va començar a ser construït el 1569. Es finalitzà cap a 1628.
Presenta dos cossos. El primer és una construcció de planta
quadrada dividida en vuit trams separats per motllures i finalitza
en una gran cornisa sostinguda amb permòdols. Els dos darrers
trams quadrats presenten dues finestres ogivals a cada costat.
També podem veure alguns finestrons o espitlleres en alguns
dels trams inferiors, així com un rellotge. L’accés a l’interior
es realitza a partir d’un portal d’arc ogival, sense decoració al
timpà, i amb l’escut d’Inca sobre aquest.

DESCOBREIX INCA Els campanars de Santa Maria la Major i de Sant Francesc

7

El segon cos, el que remata la torre, és de planta octogonal i
es troba coronat per una llanterna. Aquest segon tram és
d’estil barroc, i fou traçat per Jaume Blanquer el 1621. El remat
octogonal, a pesar de tenir les finestres acabades per arcs
apuntats, presenta trets ornamentals propis de l’arquitectura
barroca com la planta octogonal, la barana i les bolles.
A nivell de carrer s’hi obre el portal d’entrada a la torre, elevat
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mitjançant quatre
escalons.
Pel
que fa a l’interior
del campanar, hi
trobam tres sales.
La primera tot just
haver entrat al seu
interior presenta
una coberta de
pedra i volta de
creueria amb una
clau. La segona sala, al seu damunt, també té el mateix tipus
de coberta amb volta de creueria i una clau de volta amb les
lletres IHS, i la tercera sala presenta una altra coberta de pedra
i volta de creueria amb una clau. Damunt aquesta darrera sala
hi ha el cos de campanes. El dit cos quadrat es converteix en
octogonal mitjançant petxines que donen pas al cupulí barroc
acabat amb una cúpula rebaixada.
La torre campanar de l’església de Sant Francesc és de
l’any 1911 amb unes bases del segle XVIII. Llavors es va edificar
un nou temple sobre un edifici anterior d’estil gòtic. Sembla
que en el temple gòtic no hi havia una torre campanar, sinó
que comptava amb un campanar de paret o espadanya que
se situava en el sisè tram de la façana lateral nord i que estava
formada per un arc ogival a l’interior del qual hi havia una
campana, coronada per un frontó triangular.
El convent va quedar abandonat a principis del segle XIX
a rel de les desamortitzacions. Retornats els franciscans
a principis del segle XX (1910), es decidí edificar una torre
campanar sobre la que havia quedat inacabada a finals del
segle XVIII. L’arquitecte Guillem Reynés Font va projectar el
nou campanar, així com el seu coronament. El projecte de
Reynés preveia l’edificació de dos trams més sobre les restes
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Més enllà de les descripcions històriques i artístiques, s’ha de
considerar la importància simbòlica dels campanars i del so
de les campanes. Les torres campanars reflectien el poder de
l’església sobre un territori determinant. És clara la connotació
de crear estructures elevades per denotar la influència sobre
un territori d’aquell que comana o és titular de l’edifici. A la
vegada el so de les campanes marcava, per una banda, el
discorriment de la jornada diària amb els diferents tocs.
D’altra part, marcava els diferents oficis que es duien a terme
per a cada una de les funcions religioses o
per a cada un dels moments del calendari
religiós.
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del campanar barroc. En el darrer tram, obrí finestrals de mig
punt a cada una de les seves cares i acabà la torre amb una
barana de pedra de gust clàssic. El projecte contemplava
que damunt la terrassa del cos de campanes es coronaria la
construcció amb un cos octogonal acabat amb una cúpula
que al final no fou construït.

Així mateix, els campanars eren lloc de
refugi o asil. Era habitual, fins al segle
XVIII, que les esglésies i per extensió els
campanars fossin espais on es refugiaven
delinqüents i persones perseguides per la
llei. El campanar de Santa Maria la Major
fou ocupat diverses vegades durant el segle XVII per diferents
bandejats.
Fins a mitjan segle XX el campanar de Santa Maria la Major va
ser l’eix central de la silueta urbana d’Inca. Des de kilòmetres a
la rodona s’albirava la torre. Però, així com es destruí gran part
del patrimoni arquitectònic i artístic local entre 1955 i 1985,
també fou destruïda la silueta urbana, i la torre en deixà de
ser la referència.
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El call d’Inca
Ponent: Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador de l’art.
La presència jueva a Inca al segle XIII
Durant la dominació àrab de Mallorca, Inca era un dels dotze
districtes musulmans en què estava dividida l’illa i es coneixia
amb la denominació de djuz d’Inkan. Durant l’època musulmana
està documentada la presència de jueus a Mallorca. En el cas
d’Inca, fins ara no s’ha trobat cap evidència que la testifiqui,
encara que, donada la importància estratègica i comercial de la
nostra població a més de la seva destacada grandària, és molt
probable que ja existís una petita comunitat jueva convivint amb
els musulmans.
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És, per tant, a partir de l’arribada dels catalans a Mallorca i durant
el regnat de Jaume I d’Aragó (1229-1276) quan començam a
trobar documentació que confirma l’existència dels jueus a Inca.
Després de la mort del Conqueridor, pujà al tron de Mallorca el
seu fill Jaume II i durant el seu primer període de regnat (12761285) i el govern d’Alfons III d’Aragó (1285-1298) disposam també
d’algunes notícies que fan referència als jueus d’Inca.
Els jueus d’Inca en el segle XIV
Sens dubte, és durant el segle XIV quan ens trobam amb la
major part d’informació que ens permet fer-nos una idea bastant
aproximada de com vivia la comunitat jueva d’Inca. Diverses
fonts documentals conservades sobretot a l’Arxiu del Regne de
Mallorca ens informen del nombre aproximat de població jueva
que al llarg d’aquest segle visqué a la ciutat, de com estaven
organitzats, de quins eren els principals oficis als quals es
dedicaven, dels seus ritus, costums i tradicions religioses, però
també dels importants problemes de convivència i episodis
violents causats pels cristians.
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La fundació de l’aljama o universitat jueva d’Inca
A Inca, la primera vegada que apareix citat el nom de la
“universitat dels jueus d’Inca“, o sigui, l’aljama, és en un
document datat de 1328. Gràcies a aquest document, es
pot afirmar que en aquell moment la comunitat jueva
d’Inca estava perfectament organitzada, encara que no era
independent, és a dir, depenia de l’aljama de la ciutat de
Mallorca, ja que els jueus pagaven les seves contribucions i
imposts a la capital.
La fundació del call d’Inca
Durant el segle XIII no es té consciència documental d’altercats
violents que alterassin la convivència entre els habitants
d’Inca de diferent
religió, encara que
les
comunitats
jueves solien rebre
amenaces
durant
les festes de la
Pasqua cristiana. En
canvi, a partir del
segle XIV, sí que ja
es té constància de
diferents episodis
violents
que
provocaven que la
bona convivència
entre els jueus i els
cristians fos cada
vegada més difícil.
Fou a partir de
l’any 1346 quan es
començà a fer palesa
l’existència d’importants problemes, d’alguns actes violents i
de coaccions religioses contra els jueus. Durant les festes de
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De tota aquesta problemàtica, en fou informat el monarca
d’Aragó Pere IV, i quan constatà que les dificultats de
convivència pacífica entre ambdues comunitats eren cada
vegada més evidents, el rei decidí aixecar un barri emmurallat
perquè fos exclusivament habitat pels jueus i així aquests
poguessin viure de manera segura i en pau; encarregà la
realització del projecte al governador de Mallorca d’aquell
moment, Gilabert de Centelles. Aquesta resolució fou presa
dia 25 d’agost de 1346 en el monestir de Poblet. Malgrat dita
resolució reial, el 1353 la construcció del call encara no s’havia
començat, i els jurats d’Inca feien arribar les queixes dels jueus
al governador, ja que aquests seguien essent maltractats
i les seves condicions de vida es veien cada vegada més
amenaçades. La dita situació provocà que el lloctinent del
governador Berenguer Olms, acompanyat d’un assessor,
viatjàs a Inca per designar un emplaçament que fos apropiat
per erigir un barri jueu a la vila. Finalment, després de la visita,
Berenguer Olms elegí el carrer anomenat “d’en Prats” perquè
fos ocupat pels jueus. Segons la documentació, aquest carrer
devia estar situat a l’actual barri de Sant Bartomeu, conegut
en el segle XIX, a partir de la primera retolació dels carrers
d’Inca, amb el nom de “quarter primer o de les Monges”.
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Pasqua, els jueus de Manacor (1338), de Sineu (1341) i d’Artà
(1343) foren amenaçats per part dels cristians i varen haver de
ser protegits per ordre del governador de Mallorca.

D’aquesta manera, el lloc a on s’havia d’erigir el nou call
quedava establert i, així doncs, es començà la construcció
d’un mur i dels portals que havien d’envoltar el barri. Malgrat
tot, quan la comunitat jueva de la vila va veure la zona a on
s’havien de traslladar a viure, no els agradà, ja que sembla
ser que en aquella època el carrer d’en Prats era una via
abandonada i degradada amb cases que estaven en estat
de ruïna i, per tant, si havien d’acatar l’ordre de viure allà,
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les vides dels ciutadans jueus romandrien en seriós perill.
Les al·legacions fetes pels jueus foren expressades al rei
d’Aragó per l’aljama; Pere IV decidí reflexionar-hi, i finalment
va estendre un document en què ordenava cercar un altre
emplaçament més apropiat per erigir la jueria. Després d’un
altre retard, el 27 de juliol de 1353 Gilabert de Centelles delegà
l’ordre reial al seu lloctinent Guillem de Llagostera, el qual
es va traslladar a Inca en companyia de Ramon de Capcir,
assessor, i de Francesc de Portell, conseller reial i procurador.
Una vegada a Inca, s’afegiren a la comitiva Jaume de Boadella,
jurat de Ciutat, que llavors es trobava a la vila.
Finalment, el 24 d’octubre de 1353, els integrants de la
corporació juntament amb els jurats d’Inca, els secretaris de
l’aljama, dos notaris i molts altres cristians i jueus elegiren un
altre carrer que havia estat triat pels jueus i l’aljama, i que era
conegut amb el nom de carrer d’en Pascolet.
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El rafal de Son
Mas
Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador.
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Denominació i situació
Son Mas, Son Mas de s’Argenteria, Son Mas de Son Bordils, Son
Mas des Potecari són diferents denominacions d’aquest rafal,
situat entre s’Argenteria, Can Xulla, Tirasset i Corbera.
Aquests terrenys eren coneguts com Son Mas de s’Argenteria
quan pertanyien a aquesta antiga possessió del terme d’Inca
situada entre Son Mas i Corberassa.
A finals del segle XVII eren propietat de Son Bordils, i per això es
denominà Son Mas de Son Bordils.
Creim que el nom de Son Mas des Potecari és degut que va
pertànyer a un apotecari.
Son Mas apareix citat en el mapa del cardenal Despuig (1785).
Rafal
Un rahal (també ral, rafal/rafel o arahal) és un arabisme
provinent de la paraula ar-rahal, que significa ‘la finca’, en el
sentit d’un terreny d’ús agrícola. Igual que el castellà arrabal, és
una paraula que en l’actualitat té un significat molt ampli.
Els rahals dels musulmans eren finques particulars de cultiu,
d’esbarjo o de les dues funcions alhora. El propietari d’un rahal
solia ser un personatge il·lustre o un alt funcionari civil o militar.
La condició de terratinent li conferia l’estatus de membre de
la classe social alta. El fet que els rahals siguin molt menys
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nombrosos que les alqueries (terrenys pertanyents a clan
familiar) fa pensar que el rahal devia constituir un tipus de
propietat d’accés restringit.
Notes històriques
Aquest rafal, el trobam documentat l’any 1693. Pertanyia al
senyor Joan Baptista Bordils i era valorat en 2.000 lliures.
Tenia cases i es dedicava a la vinya i al conreu de cereals.
L’any 1875, al costat de les cases antigues dels segles XVIIXVIII, s’hi edificaren cases noves amb un gran aljub cobert de
volta.
L’any 1993 aquest antic rafal tenia 30 quarterades, 4,5 de les
quals eren de reguiu i la resta, terres primes de call vermell.
Les cases
Essent un rafal més petit
que una possessió, les cases
també eren més senzilles.
Les diferents estances
(cases,
dependències
agrícoles, aljub, cisterna...) es
troben entorn a una carrera,
espai obert situat davant
el portal principal. És on es
troba l’accés a la casa des de
l’exterior.
Les cases, de 1875, són senzilles, tenen dues plantes i un sol
aiguavés que desguassa cap enrere.
La façana té poques obertures. A la planta baixa un portal
rectangular ens permet accedir a l’interior; i a l’esquerra del
portal s’obre una finestra. La planta superior també té dues
obertures, un portal per sortir a la terrassa, sostinguda amb
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La façana lateral dreta té dues obertures: dos finestrons, un a
la planta baixa i l’altre a la planta superior.
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tres pilars rectangulars, i un finestró al costat esquerre. Es
pot pujar a la terrassa per una escala exterior des del costat
esquerre de la casa.

Les cases estan pintades de blanc i vermell, alternant aquests
dos colors a la façana: vermell-blanc-vermell-blanc-vermell.
Aquestes amples faixes verticals són la característica més
significativa de les cases de Son Mas. Una faixa blanca molt
més estreta recorre tot el contorn de l’enfront. A la part
superior de la faixa central hi ha la inscripció “SON MAS 1875”.
La façana lateral, vermella, té faixes blanques que l’envolten.
Una d’elles separa les dues plantes. Aquestes també es troben
remarcant els dos finestrons.
Interior
Entrant a les cases hi ha una gran sala rectangular coberta
d’embigat. Enfront s’obren les portes de les cambres.
A la dreta, l’escala que condueix a la planta superior s’il·lumina
mitjançant un mig ull de bou. Davall l’escala, com és
tradicional, trobam el rebost. A l’esquerra d’aquesta gran sala
hi ha la cuina amb la foganya, el gerrer, la pica de pedra viva i
els armaris de marès.
Antigues dependències
agrícoles
Entorn a la carrera, a l’esquerra de les
cases, es troba una construcció més
antiga, ara reformada, on hi havia la
portassa, les pallisses i el sostre.
El portal de la portassa és recobert
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per un arc rebaixat de marès. A la façana lateral d’aquesta
construcció destaca la canal tradicional, feta de teules, que
condueix l’aigua a una cisterna amb capella.
L’aljub
Un gran aljub, cobert de volta de marès, és un dels elements
destacables a Son Mas. S’hi pot treure l’aigua per un coll
adossat a la part lateral.
Les solls
Les solls tenen una coberta de teules, sota la qual es
distribueixen, alineades, cel·les rectangulars obertes per un
portelló que deixaven entrar i sortir els porcs. Aquestes cel·les
compten amb un ribell on es dipositava l’ensegonada o un
altre menjar. Estan un poc allunyades de les cases per evitar
molèsties i males olors.
Conjunt talaiòtic
Pertanyia a Son Mas un conjunt
talaiòtic format per dos talaiots
circulars, recentment netejats, de
gran importància patrimonial.
Segons Mascaró i Passarius, en
aquests talaiots es trobaren l’any
1928:
- Un cap petit de toro encastat a l’extrem d’una banya,
també de toro. És fet de bronze, de 20 cm d’alçària.
- Dues banyes de bronze, grosses, adornades amb una
garlanda incisa de fulles de llorer que, en espiral,
envolten la banya.
Ambdós bronzes foren adquirits pel Museu Arqueològic de
Barcelona.
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Del lloc dels
Fabrers al
“gran” Son
Bordils de
l’Arxiduc:
història d’una
nissaga i d’una
possessió
Ponent: Lluís Gómez-Pujol, doctor en Geografia.

DESCOBREIX INCA Del lloc dels Fabrers al “gran” Son Bordils de l’Arxiduc: història d’una nissaga i d’una possessió

10

Son Bordils és una possessió de la plana oriental d’Inca
amb una llarga història vinculada a diferents branques del
llinatge Bordils i a partir del s. XIX als Villalonga-Boneo, també
coneguts com Escalades de l’Almudaina o Villalonga de Can
Bordils.
Recull el Die Balearen de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria
que Son Bordils, juntament amb els seus agregats de Son
Tomasset i Son Mas, el rafal de na Maria Salona, na Maciana
i s’Hostalet –propietat de don Manuel de Villalonga–, el 1884
era la finca de major extensió del terme d’Inca. Les seves 604
ha quasi doblaven l’extensió de Son Vivot, la segona possessió
en superfície al municipi. Les primeres dècades del s. XX,
juntament amb els canvis socials i econòmics, la finca anà
perdent la seva extensió i només quedà un testimoni simbòlic
d’allò que fou i que arrencà entre 1433 i 1444, quan Bernat
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de Bordils i el seu fill
Joan de Bordils iniciaren
un
intens
procés
d’agregació de terres al
voltant d’unes vinyes de
la seva propietat al rafal
dels Fabrers. Diferents
aliances matrimonials
permeteren capturar els
patrimonis (i. e. Perelló,
Fuster, Torrella, MoreyCotoner), necessàries
per consolidar aquest
procés
d’agregació
de terres així com per
incorporar al patrimoni
possessions veïnades
com les de Son Mas i
Son Tomasset.
És interessant destacar que fins al s. XVI i només després de
les Germanies aparegué per primer cop a la documentació
privada de Rodrigo de Bordils i de Torrella el topònim Son
Bordils per designar les terres al voltant de l’antic lloc dels
Fabrers, moment en què també es començaren a desprendre
de les terres que havien anat adquirint al voltant del camí de
Lloseta.
En qualsevol cas, un tret ha definit de forma constant Son
Bordils des del s. XV ençà: el conreu de la vinya.
Un conreu que anirà lligat a la història de la nissaga dels
Bordils, la dels seus descendents i els fets sociopolítics de
Mallorca des de la guerra de Successió, arran de la qual el
fet d’haver militat en el partit filipista permetrà als Bordils
92
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sembrar 20 quarterades de vinya exemptes d’imposts, fins
a la fil·loxera del s. XIX que acabarà arruïnant el darrer gran
propietari descendent dels Bordils, don Manuel de Villalonga
–fundador de la Creu Roja a Balears– i tancarà prop de 500
anys d’història d’una estirp i d’una possessió.
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