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Salutació
Benvolguts i benvolgudes,

Una vegada finalitzat el cicle de conferències i visites “Descobreix Inca”,
tornam a dur a terme una nova edició d’aquest llibre que recull el resultat de
les activitats culturals realitzades en el marc del dit programa. Una guia que
va néixer ja fa un grapat d’anys amb la finalitat de reivindicar la riquesa
patrimonial de la nostra ciutat i descobrir la seva singularitat arquitectònica,
cultural, i artística. Així doncs, a través d’aquestes pàgines i les diferents
experiències descobrireu els trets característics essencials de la cultura
inquera i els principals atractius turístics del municipi.

Vull aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a totes les persones que
fan possible edició rere edició que duguem a terme el programa
“Descobreix Inca”, especialment a tots els ponents, que amb les seves
històries i experiències ens ajuden a conèixer les singularitats d’Inca, el seu
territori i la seva evolució al llarg dels anys. Per a un poble és molt important
tenir coneixement del seu entorn i les seves peculiaritats, per tal de
descobrir el que ens fa únics i poder desenvolupar el nostre sentit de
pertinença. En aquest sentit, cal destacar també la importància que té el
turisme cultural, fonamental per a l’evolució de l’economia local, i sobretot
el sector comercial i de la restauració.

En nom de tota la ciutat, us convidam a llegir la guia i passejar per la ciutat
per descobrir i viure tot el que s’explica en aquestes pàgines.

Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca
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Inca, bocí a bocí,
retall a retall: laFont
Vella ielsqanats
Ponents: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari
d’Inca, i Miquel Pieras Villalonga, historiador.

La creació d’un assentament humà depèn de l’aigua. Les
poblacions s’anaren creant vora una font, un torrent, una correntia
o uns pous de vena forta. El cas d’Inca no és diferent dels altres. Un
dels primers historiadors mallorquins que parla de l’aigua a Inca fou
Joan Binimelis i Garcia (Manacor, 1538/39 – Palma, 1616), primer
cronista general del Regne de Mallorca, que va escriure l’any 1595 la
Història general del regne de Mallorca, primera crònica històrica de
Mallorca en català i la va traduir al castellà entre 1597 i 1601. La dita
història manuscrita fou encadenada a la casa de la Ciutat de
Mallorca per evitar furts, però en llibertat, per poder ser consultada
in situ.

Per saber més sobre l’aigua a Inca serà interessant llegir de l’obra
citada anteriorment el capítol XXII, “De la vila y terma de Inca...”: En
la part d’aquells camps que ara nomenen de l’Oca, que avui són
jardins i camps demolta hortalissa, a la part de la sua Tramuntana on
estan totes les fonts. Vegem, també, com Josep Barberí, al plànol
d’Inca de 1807 que insereix dins la biografia de sor Clara Andreu, hi
escriu el topònim Camp d’Oca, que situa allà on avui és la plaça del
Bestiar i voltants. Segueix Binimelis a la seva història d’Inca que esta
vila per ser molt gran i notable, té alguna manca d’aigües. Pot ser
molt bé remediar en que fos portada a la dita vila l’aigua que escapa
del molí de s’Estorell que ve a caure i donar a lo torrent que abaixa
d’Almedrà, fent-se una sèquia d’argamassa la qual antes d’arribar a la
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vila podrien moldre d’ella dos molins consequtius i amb aquesta tal
aigua se podrien regar los contorns d’Inca, fent-se molts horts… i la
qual aigua l’han ajustada i se podría mesclar amb la de la Font de
les Jovades i la de Tagamenent com també amb la que diuen de
l’Alzinar d’Almaluig… com també amb la font dels Corbs.
La Font Vella, avui dramàticament oblidada i abandonada, era
coneguda amb el nom de Font de la Vila, Font Coberta, Font

Llarga, etc. durant centenars d’anys. Està documentada a partir
de l’any 1289 quan Pere de Llivià, batlle de Mallorca, establí a
Jaume Carmesó un tros de terra, vinya, arbres i plantes que el rei
tenia en el terme d’Inca, vora la “Font de la vila”. Durant centenars
d’anys dit pou o Font Vella era adobada, se’n tenia esment i
sempre era posada al dia mitjançant l’atenció del mostassaf. Quan
ocorregué la terrible sequera que va eixugar tots els pous públics,
entre els anys 1849 i 1850, es va buidar la Font Vella, que nunca
había podido conseguirse, ja que no ho permetia l’excessiva
abundor de les seves aigües, i es va poder comprovar que el pou
tenia 37 pams de fondària i 14 i 17 d’amplària, i que als 33 pams hi
havia set forats abocadors d’aigua, venes, i que tenien l’amplària
d’una pesseta i que tots junts devien tenir un cabal superior als
pous de la Canaleta, com són el pou del mateix nom i el de les
Roquetes.

Segons Pere Rayó Bennàssar, la Font Vella és un pou situat al final
del carrer de Sant Pius X, de forma rectangular i amb una fondària
de 17,5 m i 3,40 x 3 m a la part més fonda, i 5 x 4,5 m vora el coll.
Estava cobert per una estructura de marès i pedra que aguantava la
corriola. El coll està molt malmès, i era de pedra viva. Durant l’any
1992 se’n podia treure un cabal de 20.000 l/h.

Una captació per gravetat o mina d’aigua es denomina qanat o
foggara; es tracta d’un sistema que es basa en la localització de
l’aigua subterrània per mitjà d’un pou i el drenatge posterior
d’aquesta per gravetat obrint una galeria que, amb un cert pendent
molt feble, no superior al 5 per 1.000, permet la circulació d’aquesta
aigua fins a la superfície. La presència de qanats està associada
tant a les explotacions agrícoles com al subministrament d’aigua
per a l’abastiment de viles o ciutats. Elqanat constitueix un sistema
generalitzat a les contrades on manca l’aigua superficial. Es tenen
notícies escrites dels qanats l’any 714 aC quan Sargó II dugué a
terme una campanya militar contra Rusa, rei d’Urartu, a l’Àsia
Menor. També els romans i els àrabs foren els principals agents
d’extensió cap a l’Occident.

8 9
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A Inca, els qanats existents són coneguts des del temps de la
Conquesta amb el nom de “la Canaleta”, “la Font Coberta”, “la Font
Llarga”, “la Font del Grifó”, etc. És una llarga galeria o mina amb dos
pous i una séquia que portava l’aigua als rentadors i abeuradors del
“Pla de la Font” i de “la Fonteta”. Conté dos pous, un amb el nom de
la “Font de la Canaleta” i l’altre amb el de “Font de ses Roquetes”.
Cada any, podem llegir als llibres de consells i al de pagaments com
es fan nets, “s’escuren”, dits pous i séquia. El dia 16 de juliol de 1607
el mostassaf comunica als jurats que en el Prat de la Font s’hi congria
molt de fang i és la causa que hi ha una fretura d’una sèquia que
parteix del forat de la “Font Llarga” fins en el “Canyar d’en Mairata”.

Vs. Ms. nos aconsellaran si farem dita sèquia i si adobarem “lo pou
d’Avall” i “lo pou d’en Morro” i fins a quina quantitat se gastarà per
adobar dites coses… que se fassa dita sèquia i tot lo que serà
menester i se gastin fins a 10 lliures.

A la sessió municipal celebrada dia 19 de juliol de 1850 es parla dels
qanats donant-los, però, el nom de la “Font pública dita La
Canaleta”: En este estado túvose presente que el arroyo de fa fuente

publica llamada La Canaleta se ha disecado totalmente pues no mana
agua alguna desde el día de ayer, de cuyo hecho no se sabe haya otro
ejemplar en ninguna época; y deseoso el Ayuntamiento de remediar en lo
que sea posible la falta de agua que dejara este extraordinario
acontecimiento, considerando que el medio más expedito y breve es el de
facilitar al publico el paso para poder entrar en las bóvedas de los
manantiales de dicha fuente que existen uno en el terreno llamado Grifó
de los herederos de Antoni Planas “Punta” y el otro en el dicho de Las
Roquetas de Bernardo Janer a fin de llevarse el agua que allí se halla
depositada y sin fuerza al parecer para salir al arroyo, dispuso que se
abriesen inmediatamente dichas bóvedas; que se rebaje todo lo posible el
acueducto del Grifó y que en la bóveda de Les Roquetas que tiene unos
treinta palmos de profundidad se construya una escalera por dentro el
terreno amanera demina que arrancando en el fondo de la bóveda donde
existe el manantial remate con un portal en la paret vulgo marge que
divide el terreno de Las Roquetas del Grifó. Y que por cuanto estas obras
de cuya ejecución quedó encargado el Sr. Alcalde, ocasionaran algún
perjuicio a dichos terrenos ya en su construcción ya durante el tíempo que
el publico transitará en ellos para llevarse el agua que no pueden recibir del
arroyo...
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Espaisde
teatre.
Recorregut
històric
Ponent:Miquel Pieras Villalonga, historiador.

El 14 de novembre de 1914 va ser inaugurat el Teatre d’Inca, avui
conegut com a Teatre Principal. Però l’actual edifici sorgeix d’una
reforma gairebé total que es projectà l’any 1945.

No obstant això, no només es pot parlar d’espais teatrals a Inca des
de principis del segle XX, sinó que des de l’edat mitjana Inca disposà
de llocs en els quals representar comèdies o drames. Com a arreu
d’Europa a Inca es degueren representar totamenad’obres de caire
religiós o profà al redós de l’església. La història de la literatura
coneix de múltiples representacions teatrals a l’època medieval
cristiana a l’àmbit de la cultura catalana, de la qual Mallorca i Inca
eren exemples representatius. Era un teatre molt lligat al calendari
litúrgic amb representacions sobre el cicle de Nadal o el cicle
pasqual, sobre la passió mort i resurrecció de Jesús, sobre la Mare
de Déu o el Judici Final. També hi ha dades sobre representacions
teatrals que es feien durant la festa del Corpus.

Passant a l’edat moderna s’ha de dir que a Inca a principis del segle
XVIII s’inicia la reconstrucció total de l’església gòtica. Per recaptar
fons sabem que, com a mínim, es varen dur a terme tres
representacions teatrals: l’any 1733, l’any 1734 i entre l’any 1757 i el
1758. En aquesta darrera ocasió l’espai elegit fou l’antic hospital que
estava situat vora l’actual centre parroquial i les cases que hi ha fins
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al carrer d’en
Palmer. L’obra
representada va
ser La comèdia
de Pere Borguny.

Al segle XIX la
transformació
de la vila d’Inca
en un nucli
industrial i comercial potent, l’arribada del tren i d’un funcionariat
d’origen peninsular que treballa a Inca com a cap del partit judicial
( jutjats, registre de la propietat, Guàrdia Civil, centre de
reclutament militar, tropes militars) convertiren Inca en una
mena de petita capital de províncies que adoptà les modes
també en els gustos teatrals. Així les companyies teatrals que
actuaven a Palma acabaven actuant a Inca en els petits teatres
que s’havien creat a la seu de les associacions de caràcter lúdic,
sindical i mutual. Sabem que al darrer quart del segle XIX i a la
primera dècada del segle XX fou molt actiu el teatre de
l’associació El Centro Instructivo, el Cercle d’Obrers Catòlics, la
Justícia o el Centre de Joventut Catòlica de les Escoles Cristianes.

El gran i nou teatre que es va inaugurar l’any 1914 havia estat
dissenyat per l’arquitecte Guillem Reynés en un estil modernista.
La iniciativa havia partit d’un reduït grup de set rics burgesos
inquers que comptaren amb la col·laboració de centenars de
petits accionistes que aportaren la resta de capitals. En aquell
moment es va construir el segon teatre en importància de
Mallorca després del Teatre Principal de Palma. El dia de la
inauguració hi actuà la companyia d’operetes d’Amadeu Granieri,
que representà La princesa del dóllar. El teatre era utilitzat per a
representacions dramàtiques, però també per a concerts,
mítings, balls, reunions... Pocs mesos després de la inauguració,
l’abril de 1915, es va adaptar el Teatre per a projecció de pel·lícules.

Sembla que per una manca de bona gestió i de manteniment de
l’edifici es va decidir reformar-lo l’any 1945. La reforma va ser tan
profunda que gairebé no queden restes del primer edifici. El
projecte de transformació fou encomanat a l’arquitecte Francesc
Cases, que utilitzà un llenguatge classicista. L’antiga societat del
Teatre d’Inca va passar a mans de nous propietaris que rebatejaren
la sala amb el nom de Teatre Principal. A poc a poc el Teatre es va
especialitzar més en la projecció de pel·lícules, sobretot a partir de
la dècada dels anys 70 del segle XX. L’any 1999 es va constituir la
Fundació Pública Teatre Principal d’Inca amb l’objectiu de comprar
i reformar per complet el Teatre.

L’any 2018, durant les obres de reforma integral de l’edifici es va
poder constatar que aquest va ser construït sobre una zona
d’antics horts, propera al que havia de ser el primer call jueu d’Inca
en el segle XIV. Durant les obres a uns habitatges propers s’hi
trobaren unes valuoses teules pintades, i en el corral s’hi ha
descobert un pou datat a l’any 1715.

A part del Teatre Principal la ciutat ha disposat d’altres espais en els
quals s’han celebrat espectacles teatrals o pel·lícules de cinema: el
Cinema Novedades, el Salón Moderno, el Cinema Mercantil, la plaça
de toros o el camp de futbol des Cós.

14 15
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Possessions
d’Inca:Binissetí
Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador.

Situació i característiques
Possessió del terme d’Inca situada entre Son Vivot, el rafal de
n’Albertí, Son Catxo i el torrent de Massanella. Binissetí és un
topònim d’origen islàmic. Era l’alqueria de Binixetir Axarquia,
una de les 77 alqueries islàmiques del districte d’Inkan.

Binissetí té un dels boscos més importants de l’entorn: un
alzinar amb el sotabosc molt net, més dens a la part que limita
amb el torrent de Massanella o de Búger, amb mates, aritges,
cirerers de pastor, estepes..

Hi ha dos habitatges que corresponien a dues propietats. La
que se situa vora l’alzinar i el torrent era coneguda com Binissetí
dels Siquier, també denominada Binissetí Nou, i la que es troba
al sud de la primera era coneguda com Binissetí dels Capó, dels
Moià i del Metge, també denominada Binissetí Vell.

Notes històriques
La primera notícia de Binissetí, la trobam en el Llibre del
repartiment (1232), al qual es diu que l’alqueria de Binixetir
Axarquia, amb una extensió de 14 jovades, va tocar als homes
de Barcelona.

En els Stims de 1578 apareixen ja les dues possessions dites
Binissetí: la possessió de Joan Siquier valorada en 900 lliures i
el rafal de Damià Capó, valorat en 600 lliures. L’any 1644 les
dues propietats eren de Joan Siquier i de Damià Capó.
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En el segle XVIII es produïren importants reformes a les cases
de les dues propietats, com podem veure en les inscripcions
que s’han conservat.

A finals del segle XVIII, la família Capó es desvinculà de la
possessió i la finca passà a ser propietat de Martina Gelabert,
de Binissalem, casada amb el doctor en medicina Llorenç
Moià. A partir de llavors la possessió fou denominada Binissetí
del Metge.

Entre finals del segle XIX i el segle XX les dues finques, amb les
corresponents cases, s’unificaren en nom de la família Siquier.
Ara continua essent-ne propietària la mateixa família.

Binissetí dels Siquier
Les cases formen un conjunt arquitectònic rectangular de dos
cossos d’alçat: planta baixa i porxo. La coberta té dos
vessants. La façana es troba davant una carrera de terra que
s’usa també com a camí. Al centre de la planta baixa s’obre el
portal forà, d’arc de mig punt i emmarcat per un

arrabà, amb els brancals de pedra viva. A la façana lateral
destaca una finestra amb l’ampit de pedra decorat amb
dentellons, d’influència renaixentista, possiblement del segle
XVI.

L’interior, embigat, mostra un arc rebaixat de marès que
divideix les dues crugies. Al primer aiguavés hi ha l’entrada. Al
segon aiguavés, a l’esquerra, hi ha l’accés a la cuina i l’escala
que puja al porxo. A la dreta hi ha un petit estudi, al qual es
puja mitjançant alguns esglaons. La cuina és tradicional, amb
la pica d’escurar de pedra viva, gerrer, prestatges d’obra i una
gran campana que acull la llar de foc.

Davant la façana de les cases hi ha un petit hort tancat, amb la
bugaderia i una cisterna amb el coll de pedra viva, octogonal,
d’una sola peça. A la part de davant del coll es pot llegir la
inscripció en baix relleu: “YNCA / 7 MAIG /1762” i just davall
“MIQUEL / SIQUIER PRE”.

Binissetí del Metge
Les cases es troben envoltades per un mur que tanca una
clastra on hi ha la tafona i altres dependències auxiliars.
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L’entrada a la clastra es fa mitjançant un portal recobert per
un arc carpanell de marès amb escopidors de pedra viva. A la
cantonada de la paret que delimita la clastra hi ha creus
gravades damunt el marès que, segons Tomàs Vibot, tenen
una funció profilàctica.

Les cases, de planta rectangular, tenen la coberta a dues
vessants amb dos cossos d’alçat: planta baixa i porxo. El portal
és d’arc de mig punt amb brancals de pedra viva i emmarcat
per un arrabà. A la clau de l’arc hi ha un baix relleu,
possiblement es tracta d’un rellotge de sol. Part damunt hi ha
la inscripció “AVE MARIA / AYÑ 1737”.

L’interior, embigat, té un arc carpanell o d’ansa paner de
marès que divideix les dues crugies. Al primer aiguavés hi ha
l’entrada amb mobles i objectes decoratius. Al segon
aiguavés, a l’esquerra, hi ha i l’escala que puja al porxo, ara
convertit en habitacions. A la dreta, hi ha la cuina, tradicional,
amb la pica d’escurar de pedra viva, gerrer, prestatges d’obra i
una gran campana que acull la llar de foc.

Des de davall l’escala, per un portal rectangular, s’accedeix a
l’antiga garrovera, ara transformada en sala d’estar.

La tafona té l’entrada des de la clastra per un portal
rectangular de pedra viva amb esmotxadura conopial al
centre. Ara, també, s’hi entra des de l’antiga garrovera. Té
planta rectangular i és gran, cosa que demostra la importància
olivarera d’aquesta zona del Raiguer. El trull conserva el rutló
de pedra viva i, de la biga, només queda la cuixera que mostra
una inscripció en relleu que diu: “Fet en lo añy 1783”. Als fons,
darrere el trull, hi ha els arcs dels graners. A la tafona hi havia
la pallissa per al bestiar, de la qual es conserven les
menjadores.

20 21
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Ceràmicaa
Inca. Passat i
present
Ponent: Magdalena Sastre Morro, tècnica arqueòloga.

El món de la manufactura ceràmica ha estat present a Inca des
de ben antic. Si bé avui en dia aquesta es troba pràcticament
desapareguda (només hi ha un taller en tot Inca que es dedica
a la producció ceràmica de forma artesana), al llarg de la història
ha tingut un paper rellevant, sobretot a partir del segle XVII.

Ja es tenen notícies de la presència d’un mestre gerrer a Inca, el
1283, poc després de la conquesta feudal.

Durant el segle XIV i XV, els gerrers mallorquins es trobaven
concentrats majoritàriament a Palma. Malgrat la poca
informació documental i arqueològica que es té sobre la
manufactura inquera en aquests segles, tot apunta que en
aquesta època la producció artesanal era important.

Pel que fa al segle XVI, les fonts ens indiquen que hi havia un
total de vuit gerrers a Inca i que tots ells eren propietaris de la
seva pròpia gerreria, i que tenien una especialitat en teules,
eren teulers.

Ja en el segle XVII es documenta un gran augment de gerrers a
la ciutat d’Inca, sent l’ofici que més creix a finals del segle XVII.
Fou en aquell moment quan es donà la producció ceràmica
coneguda com pinzell d’Inca o obra d’Inca.

4
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Es tracta de peces ceràmiques que presenten un esmalt
blanc-groguet i que es troben decorades en verd i manganès,
normalment només a la cara interna de la peça. Quant a
tipologia, podem trobar les escudelles, els plats i les plates.

Aquesta producció va tenir una gran importància, ja que va
substituir les vaixelles decorades d’importació (valencianes i
catalanes) que fins aleshores no es produïen a l’illa, i va
convertir Inca en únic centre productor i distribuïdor d’aquest
tipus de vaixella.

Un altre punt àlgid en la producció ceràmica inquera, el
trobem ja en el segle XVIII, quan al 1774 s’intentà crear una
fàbrica de terrissa fina a Inca, i on es pretenia imitar les
produccions de França i Alcora. La documentació històrica
ens parla d’un tal Andreu Mugnerot, el qual va tenir una
fàbrica de producció ceràmica funcionant durant un any, des
del 9 de maig de 1774 fins a 7 d’abril de 1775, i que degut als alts
costos econòmics que va generar la seva posada en marxa va
fer fallida, i desaparegué. No es coneix pràcticament res de
l’obra feta durant aquest període, però la seva semblança amb
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les peces d’Alcora ha pogut fer que les peces produïdes per
Mugerot hagin estat classificades com manufactura d’Alcora.

Ja en el segle XIX, sabem de l’existència de diverses nissagues
que es dediquen a la producció ceràmica, com són els Tortella,
Torrens, Company, i moltes d’elles han estat actives fins fa dos
dies.

La visita guiada aquesta jornada se centrarà en un taller
terrissaire de la família dels Tortella, Can Piritis. En ell, i amb
l’ajuda d’un dels fills del mestre terrissaire, Tolo Tortella,
explicarem la cadena operativa per a la producció de la
ceràmica i podrem veure com era l’espai d’un taller terrissaire
de principis de segle XIX (moment en què els Tortella
estableixen el seu habitatge i taller a l’edifici modernista del c/
de Son Nét, d’Inca).

Després passejarem pel barri de Sant Francesc, barri on
s’establí el gremi dels gerrers, i acabarem a l’únic taller
artesanal de ceràmica, el de Francisca Truyols, la qual ens
explicarà de primera mà com és la producció ceràmica
artesanal d’avui en dia i ens parlarà dels siurells, element
emblemàtic de la nostra ciutat i de la qual ella és l’única
productora.

Amb aquesta visita guiada pretenc donar a conèixer una mica
la història de la producció ceràmica a la nostra ciutat, la qual
va tenir un paper molt destacat a partir del segle XVII, atès
que arribà a ser més important que les produccions que es
feien a Ciutat, i avui en dia és una gran desconeguda per a la
població local.

1. Foto extreta de González Gonzalo, E. (1997): "Elements per a l’estudi de l’obra d’Inca
mallorquina. El material del pou de la plaça dels Reis de Mallorca núm. 6-7." Bulletí
informatiu de ceràmica, núm. 61.

Obra d'Inca o pinzell d'Inca1
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El classicismea
la retaulística
d’Inca
Ponent: Dr. Guillem Alexandre Reus i Planells, historiador de
l’art.

Introducció i context històric
Aquesta conferència i posterior visita fan referència a la
retaulística classicista que s’ha conservat a Inca, això és, aquells
retaules que foren realitzats durant el segle XVI seguint l’estil
del Renaixement.

Durant el context històric al qual es fa referència (1501-1600),
dues foren les dinasties que regnaren: d’una banda, la casa dels
Trastàmara, amb els reis de Mallorca Ferran II, el Catòlic
(1501-1516) i Joana la Boja, amb títol nominal (1516-1555), i d’altra
banda, la casa dels Habsburg o Àustria, amb Carles I (1516-1556),
Felip II (1556-1598) i Felip III (1598-1600).

Pel que fa a fets politicosocials, a Mallorca cal destacar l’esclat
de la Germania el 1521, que fou l’enfrontament de la societat
mallorquina del segle XVI entre ciutadans i forans a causa del
deute públic. Altres factors que influïren aquestes disputes
foren la forta crisi dinàstica a causa de la mort de Ferran II l’any
1516, la crisi d’ordre públic que es vivia a l’illa a causa de l’odi
existent entre les autoritats mallorquines i la força dels gremis
envers els menestrals.

Quant a la situació artística a la Mallorca de l’època, el
Renaixement feu la seva aparició de forma molt tardana i, per

5
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tant, els elements artístics propis d’aquest estil ja feia molt
temps que s’havien desenvolupat a Itàlia, a Castella o a Aragó.
Una de les causes d’aquest retard fou sens dubte la forta
implantació del gòtic al nostre regne i, de retruc, la difícil
superació d’aquell llenguatge medieval. Cal tenir en compte
que l’arquitectura gòtica es va perpetuar en el temps, en alguns

casos fins al segle XVII i XVIII. Això provocà que
arquitectònicament no es pugui parlar de cap exemple
d’arquitectura pròpiament renaixentista, sinó d’elements
decoratius renaixentistes aplicats a l’arquitectura gòtica.

Pel que fa al tema que ens ocupa, a l’hora de parlar del
llenguatge renaixentista escultòric, s’ha d’esmentar la figura de
l’artista aragonès Joan de Salas, el qual està considerat
l’introductor a Mallorca, sobretot a la Seu, d’aquest nou
llenguatge aplicat a l’escultura.

Així doncs, els retaules classicistes del Renaixement dins el
context mallorquí destaquen pel seu aspecte encara molt
goticista i els elements decoratius d’aquest nou llenguatge hi
tenen encara poc relleu, i es redueixen només als suports que
divideixen el retaule en carrers. Per això, en aquests retaules
s’observa un evident arcaisme, sobretot en el fet que les
pilastres adossades no tenen cap relació entre l’alçada i
l’amplada de la peça. Per tant, es pot afirmar que en aquests
retaules classicistes no s’ha assimilat la proporcionalitat del
llenguatge renaixentista. De fet, els recursos dels elements
formals estan poc desenvolupats i són peces molt planes
mancades de dinamisme arquitectònic. Quant a la pintura,
encara està aplicada damunt fusta i no damunt tela. Això
constitueix un altre arcaisme propi del gòtic.

Certament, no va ser fins a la segona meitat del segle XVII quan
es pogué parlar a Mallorca de retaules barrocs i, tanmateix, el
llenguatge renaixentista es perpetuarà en el barroc, sobretot en
els elements decoratius.

Finalment, pel que fa a Inca, és aquest el municipi després de
Palma en el qual es conserven el major nombre de retaules
renaixentistes realitzats al llarg del segle XVI. Així, destaquen:

28 29



ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTAMARIA LA MAJOR
1. Retaule del Nom de Jesús.

Gaspar Oms, atribuït, 1587.
2. Retaule de sant Blai.

Anònim (proper al taller dels Oms), 1612.
3. Retaule de sant Pere apòstol.

Anònim, 1586-1642.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT DOMINGO
4. Retaule de la Mare de Déu del Roser.

Gaspar Oms, atribuït, 1592-1593.
5. Retaule major de Sant Domingo.

Anònim, segle XVII.

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC
6. Retaule de la Immaculada Concepció.

Anònim, devers 1587.
7. Retaule del beat Ramon Llull.

Anònim, segle XVI.

ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU
8. Retaule de la Puríssima.

Mateu Llopis, sènior, devers 1575.
9. Retaulet de la Mare de Déu del Roser.

Mateu Llopis, júnior, devers 1579.
10. Frontal d’altar amb Sant Bartomeu, sant Pere

i santa Bàrbara.
Mateu Llopis, atribuït, finals del segle XVI.
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IncaStreetArt
3aedició
Ponents: Comunitart. Antoni Maura i Catalina Mayol,
historiadors de l’art.

Amb motiu de la tercera edició de l'Inca Street Art Festival
realitzarem una aproximació a la seva breu història i als
principals temes que es deriven d’aquest model de festival.
Observarem quines han estat les seves principals línies d’acció i
de quina manera s’han incrementat a cada edició. En relació
amb els artistes participants, farem una revisió entorn a les
seves produccions i analitzarem de quina manera opera el
festival en la seva carrera. Treballarem també amb l’impacte
que ha generat a Inca, observant quin tipus de públic atreu, de
quina manera interactua amb la ciutat, quin diàleg urbanístic
produeix i quina reacció social provoca. Per concloure, durem a
terme una anàlisi dels resultats obtinguts en aquesta darrera
edició, tractarem les polèmiques que se n’han derivat i
esbossarem quines han de ser les noves línies d’acció per a una
propera edició.

La dita ponència es complementarà amb una visita guiada, les
característiques principals de la qual indicarem:

1. Mural de Maria Cuadrado. Localització: façana principal
del CEIP Ponent. Avinguda del Raiguer, s/n (final de l’avinguda
en direcció a Lloseta). Es tracta d’un exercici d’il·lustració en
gran format. El mural ha estat dissenyat especialment per al
centre educatiu, que fa feina en dues direccions interessants:
l’alumnat treballa amb ambients artístics, incloent entre les
seves propostes el grafit i el muralisme; i a més a més, donen un
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creació pròpia, i en les anteriors es tractava d’una
adaptació fotogràfica d’un altre autor.

c. Twoflü: un mural que es relaciona amb l’espai a la
perfecció. L’artista ha treballat amb una consecució de
lletres lligades amb estètica de cal·ligrafia àrab. En el text
es poden distingir termes com Inca Street Art, noms dels
participants i organitzadors... Tot sobre un fons blanc i una
gamma cromàtica de verds vibrants. El mural s’estén per
totes les parets del pas de vianants, desdibuixant les
formes arquitectòniques amb gran efectisme.

d.Raul Yaguana: jove artista d’Inca que participà en el
mural col·lectiu de l’IES Pau Casesnoves en l’edició
anterior. És un clar exemple d’un dels objectius que
persegueix l’Inca Street Art: generar un diàleg social i
urbanístic en el qual participi el global de la societat
inquera des de diverses perspectives. En aquest cas
parlam d’un jove interessat en l’art que entra en contacte
amb aquesta disciplina i les possibilitats d’intervenció que
ofereix, i que decideix usar-la com a llenguatge.

3. OVAS. Localització: placeta del carrer del Tren. Aquest
artista, considerat popularment com “el padrí del graffiti a
Mallorca”, es caracteritza per dominar un gran nombre d’estils,
fruit d’anys de praxis a nivell internacional que li han permès
entrar en contacte amb les tendències més punyents

espai preeminent a la figura de la dona artista. El resultat és un
mural delicat i net, on es manté el fons com a llenç. Els infants
estableixen diàleg amb el disseny: és un conill que s’ha menjat
un humà, és un humà que es disfressa amb un conill?

2. Pas per a vianants soterrat. Localització: avinguda del
Raiguer comunicant amb el carrer de Francesc de Borja Moll.

a. Ana Patané: una de les quatre seleccionades a la
convocatòria d’artistes. Es tracta d’un disseny propi
pensat per a les condicions espacials del pas de vianants;
a diferència dels murals en façana, aquests estan pensats
per dialogar amb el vianant mentre transita, han de ser
observats en moviment. En aquest cas es tracta d’una
peça que homenatja les dones que lluiten o han lluitat
contra el càncer de mama. Patané fou una de les artistes
guanyadores del Concurs Mural de la segona edició de
l’Inca Street Art Festival.

b. ZON: es tracta del segon mural que incorpora aquest
artista a la nostra ciutat. Podem observar similituds i
diferències amb el seu anterior mural, situat ben a prop, al
pont del tren a l’avinguda del General Luque. Si bé Zon es
defineix en ambdós per una gamma cromàtica que actua
com a segell personal, veim com en aquesta segona peça
les formes també el defineixen. I és que, a diferència del
mural anterior, en aquest les figures retratades són de
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la marca Camper. Les formes són senzilles i coloristes de
manera intencionada, a fi d’optimitzar la pintura i aconseguir
una interpretació de la imatge de manera ràpida. Aquest és un
exemple de mural sobre propietat privada i una mostra de la
implicació ciutadana en el festival.

6. Esplai s'Estornell nou. Localització: carrer Major, n. 18
(Celler Can Ripoll). Es tracta del primer espai que fou
intervingut com a mural a Inca. Originalment s’hi situava un
mural d’inspiració “mironiana” creat per l’antic Esplai
s’Estornell. A l’inici del 2000 es repintà la meitat del mur, i
aquest fou reintervingut per Marina Molada a la primera
edició de l’ISA. El mural ha estat integrat amb un nou fons
d’inspiració espacial. La implicació de les entitats de la ciutat
s’ha fet palesa any rere any al festival. Un altre dels objectius
de l’Inca Street Art és promoure el teixit associatiu com a eina
essencial d’intervenció social i urbanística més enllà de les
institucions o promotors privats.

7. Jeroni Mira. Localització: carrer de Joan Baptista de la
Salle (entrada posterior de l’escola). Jeroni és un artista local
de gran qualitat, mostra d’això és el virtuosisme amb el qual
treballa les seves representacions fins a arribar a un nivell de
detall hiperrealista. A més, aquest mural s’integra sobre el
fons anterior, una peça de Geek amb formes geomètriques i
colors plans que ja es trobava molt malmesa.

especialment a Europa i Nord-amèrica. El seu mural se
situa al centre de la ciutat de manera intencionada, és
una excel·lent mostra del format tag que es resol a partir
de magistrals formes clàssiques i solucions coloristes.

4. Avinguda del Pla. Localització: polígon de Can
Matzarí. En els murs de contenció de les vies del tren
localitzam un gran nombre de murals que recorren els
més de 300 metres d’avinguda. Aquí s’emplacen els
murals del 3r ConcursMural d’Inca Street Art i també
un dels murals més grans de la història del grafit balear,
integrat per tot un conjunt de peces treballades de
manera individual per artistes convidats d’arreu de les
Illes en la Segona Trobada Balear de Grafit –
executada en el marc de la tercera edició de l’Inca Street
Art– sota una temàtica comuna. Ara bé, cal dir que el
rècord de mesures quant a murals a les Balears el té el
mural resultant de la Primera Trobada Balear de Grafit,
realitzada en la segona edició de l’ISA; fou executat en
els mateixos murs, i encara s’hi poden observar restes.
Aquest mur és “lliure”, és a dir, els artistes hi poden
intervenir sense perill de ser sancionats durant tot l’any.

5. Koni. Localització: Gran Via de Colom, n. 16 (Can
Zhang). Un mural de gran format, pensat per ser vist des
d’enfora. Koni és un professional del disseny gràfic que
ja havia treballat amb anterioritat a la nostra ciutat per a
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8. IES Pau Casesnoves. Localització: carrer de Joan Miró,
n. 22. Si bé la comunitat educativa és una de les que més
implicada es troba amb el festival, aquest és un exemple amb
un interès especial: els artistes són els propis alumnes del
centre educatiu i el disseny es va ampliant a cada curs. La
peça integra tot un seguit de símbols sobre l’educació, el
coneixement, l’univers i la figura de Pau Casesnoves.

9. El turista d’Atlantis, Soma. Localització: cantonada
entre el carrer del Bisbe Morro i el carrer del Grifó. “Havia
passat molt de temps, aquella terra s’havia enfonsat dins la
mar completament i tanmateix els turistes seguien arribant a
manats.” Un mural amb missatge crític dels que caracteritzen
un dels artistes més coneguts arreu de les Illes. De nou ens
trobam davant una intervenció que ha estat factible gràcies a
la cessió particular.

10. Fátima de Juan. Localització: façana principal del CEIP
Llevant. Avinguda de Jaume I, s/n. Es tracta d’una de les peces
individuals de majors dimensions a les nostres Illes i la més
gran de la ciutat. El mural precedeix l’entrada a l’edifici, fou
pensat com una carta de presentació dels valors i les activitats
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del centre. Fátima ens parla de diversitat i inclusió, de treball
col·lectiu, companyonia i respecte. Hi apareixen elements
com una gallina, una serra... tots tamisats pel filtre estilístic de
la dissenyadora, qui ha volgut representar les activitats que es
duen a terme habitualment als tallers del CEIP Llevant.
L’artista ha aconseguit establir un lligam fort entre la
comunitat educativa i el seu mural: els alumnes treballaren en
un esbós previ del mural, s’entrevistaren amb ella, crearen
articles sobre el mural i en pintaren de complementaris al pati
interior.

Si voleu consultar més informació respecte d’aquests murals i els
de les edicions anteriors, ho podeu fer a la web
www.incastreetart.com i a les següents xarxes:
www.facebook.com/incastreetart i
www.instagram.com/incastreetart
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Inca, bocí a bocí,
retall a retall. 5
places: de
SantaMaria la
Major, de
l’Orgue,
d’Orient, de
Mallorca i del
Bestiar
Ponent: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari
d’Inca.

Quasi fins a finals del segle XIX no vàrem tenir a Inca allò que es
diu “una plaça”. Teníem encreuament de carrers que formaven
un espai més gran que el mateixos carrers que hi
desembocaven. Així eren la placeta de la Verge de Lluc, de
l’Àngel, de l’Aigua, la de l’Ajuntament, de la l’Orgue i fins i tot la
de l’Església. I sense deixar dins l’oblit que l’actual carrer de
Jaume Armengol era conegut amb el nom de “plaça del Mercat”
o també “Mercadal”.

Quan es decidí construir els actuals pòrtics i tomar l’antic
Hospital es creà l’actual plaça de Santa Maria la Major. La
placeta de l’Orgue, antics tancats per fer-hi curses de braus,
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del citat Congrés, aquesta plaça s’ha anat reestructurant fins
a conservar de la primera idea tan sols el lloc geogràfic…
L’actual plaça del Bestiar s’inaugurà dia 1 de maig de 1935 i va
nàixer per resultar petita l’anterior plaça del Bestiar. Així
quedà amb els noms de plaça dels Porcs Vella i plaça dels
Porcs Nova.

Cada una d’aquestes places actuals, que podrem veure, té una
interessant història. Cada una d’elles és un llibre obert que ens
explica la configuració d’aquesta gran barriada que compta
amb cinc places. Pot ser molt interessant conèixer més a fons
la particular història de cada una d’elles, tenint en compte els
actes que s’hi han celebrat durant molts anys. És molt curiós
saber com dia 15 de setembre de l’any 1879, a la placeta
d’Orient, d’esquena a l’actual rectoria, es dugué a terme la
darrera execució pública, a garrot vil, a Inca, com també
conèixer la problemàtica que portà fer la plaça de Mallorca
dins la Mostra i dins el Canyar de n’Alzina per problemes no
fàcils, i el ràpid establiment als seus voltants del Quarter Vell,
de la Fàbrica de Gas, del Club Velocipedista, del casal de l’amo
en Simó del Club, etc.

tengué una certa importància per estar vora la parròquia i a
una certa alçada, coneguda amb el nom de so n’Alegre. La
plaça d’Orient, antiga esplanada sense tancar, quedà
inaugurada l’any 1927, i és la que es conserva millor. L’actual
plaça de Mallorca fou inaugurada com a mercat de bestiar a
finals del segle XIX i durant la història ha tengut distints noms:
del Mercat, dels Porcs Vella, de Mallorca, de José Antonio
Primo de Rivera, dels Pins, del Congrés. Des de l’any 1960, any
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Cada una d’aquestes places té la seva pròpia història,
d’elles es poden escriure molts folis i entre tots llavorar
un gruixut volum explicatiu. Tampoc podem deixar de
banda la gran quantitat de fotografies que hi ha
d’aquests llocs tan inquers.

El recorregut pot ser molt interessant, i la imatge es conjugarà
amb la paraula, i d’aquesta unió sorgirà un coneixement
històric més complet del que fins ara teníem d’aquests llocs
emblemàtics.
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Passejantper
laRepública, la
GuerraCivil i el
franquisme
Ponent: Miquel Pieras Villalonga i Martín Rotger Lebrón,
historiadors.

Aquesta visita guiada es divideix en dues parts clarament
diferenciades. D’una banda, es tractarà de donar una visió de
conjunt del període de la II República, de la Guerra Civil i del
primer franquisme. De l’altra, se centrarà a mostrar amb tot detall
un aspecte concret de la Guerra Civil com és la construcció de
refugis antiaeris.

L’arribada de la II República a Inca l’abril de 1931 es va viure en un
ambient festiu. En canvi, es va experimentar certa tensió a
l’Ajuntament a l’hora de fer el traspàs de poder entre les antigues
autoritats monàrquiques i els nous polítics republicans. L’abril de
1931, des del balcó de l’Ajuntament, es va fer el primer discurs
republicà a càrrec d’Antoni Mateu, que en fou batle entre 1932 i
1933.

El balanç polític, cultural i social de la II República és prou positiu.
Mentre que gran part dels ajuntaments de l’etapa monàrquica
anterior destacaren pel caciquisme, la corrupció i la manca
d’algunes llibertats bàsiques, l’etapa republicana va intentar
revertir moltes de la situacions prèvies iniciant a Inca un seguit de
reformes per assolir un govern més transparent i democràtic. Els
objectius republicans a Inca també eren els de millorar la qualitat
de vida del poble, eliminar el caciquisme, reduir el pes de
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guerra lluitant en el bàndol franquista. Els batles d’aquell
moment foren Juan Erasmo Fluxà i Llorenç Fluxà Figuerola.
Acabada la guerra el primer batle va ser Antoni Rotger Nadal.

Inca va ser escenari d’alguns dels primers atacs aeris a Mallorca
durant la Guerra Civil. Concretament, la ciutat va ser
bombardejada en dues ocasions els dies 24 i 25 de juliol, i el 20
d’agost de 1936.

No es té constància de més bombardeigs sobre Inca. Tampoc el
maig de 1937, quan els atacs aeris sobre Palma s’intensificaren.
Tot i això, la construcció de refugis no es va plantejar fins a la
sessió plenària del 2 de juny de 1937. Per què llavors sí, quan feia
un any que Inca no era atacada, i no just després dels
bombardeigs? Perquè fins als primers mesos de 1937 no es va
establir l’obligatorietat de construir refugis.

L’estructura i les seves característiques estaven regulades per la
Defensa Passiva de
Mallorca. Es tractava de
passadissos subterranis
de 2,50 metres d’alçada
per 1,80 metres d’ample,
amb murs de formigó o
de marès, i una
profunditat d’entre 8 i 10
metres. La superfície, en

tot cas, devia estar coberta de pedra.

La longitud del corredor era diferent en cada refugi, però
sempre devia tenir una obertura a cada extrem i les entrades
devien tenir forma de S per tal de protegir l’interior de l’impacte
de les explosions. El finançament dels refugis municipals d’Inca
arribava per tres vies: contribucions extraordinàries dels veïns
beneficiats, donacions particulars i prestacions de feina.

l’Església, la creació d’escoles i instituts, i la millora de la sanitat i
la cultura. Els batles d’aquell període foren Mateu Pujadas,
Antoni Mateu, Miquel Beltran i Pere Pau Capó.

El dia a dia de la política local a Inca no era fàcil. Es varen viure
algunes crisis internes entre els membres del govern municipal,
pròpies de qualsevol règim democràtic. Però en cap cas això
podria justificar l’aixecament militar del juliol de 1936. Els caps
militars de l’Exèrcit, provinents del quarter General Luque, amb
l’ajuda dels grups de la Falange, es varen fer amb el poder.

Ocuparen l’Ajuntament i feren dimitir el darrer batle republicà
Pere Pau Capó. Llavors començaren a detenir els principals
líders polítics republicans i socialistes, i també els caps del
moviment obrer. Es va desfermar una repressió dura i
sistemàtica, planificada per atemorir i per eliminar qualsevol
rastre de la República.

La Guerra Civil a Inca va transcórrer en un ambient repressiu.
Centenars d’inquers foren detinguts. El quarter General Luque i
sobretot el claustre de Sant Domingo serviren de presó per als
represaliats. També molts inquers estigueren presos al vaixell
Jaume I i al magatzem de Can Mir a Palma. Les dades actuals
estableixen que devuit persones d’Inca foren assassinades
durant la Guerra Civil. A més, altres moriren en els fronts de
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Entre 1937 i 1940 es construïren a Inca els següents refugis:

Plaça d’Espanya. Primer refugi municipal. Fou aprovat el
20 d’octubre de 1937, i les obres s’iniciaren el 1938. Es tracta
d’una galeria de més de 150 metres de longitud que va des
del carrer dels Hostals fins al carrer de Miquel Duran per
davall de la plaça d’Espanya. A més dels accessos laterals,
tenia un tercer accés que donava a la planta baixa de
l’Ajuntament. El 2010, durant unes obres a la plaça, fou
redescobert.

Sant Domingo. Segon refugi municipal. Es decidí la seva
construcció el 18 de gener de 1939 i es començà el 30
d'agost del mateix any, ja acabada la Guerra Civil, però amb
l'amenaça d'un enfrontament internacional present. Anava
des de l’interior del claustre fins a la confluència dels carrers
de Sant Domingo i Can Dureta passant per sota de la plaça.
Hi ha una entrada que probablement doni accés al corredor.

Quarter General Luque. Refugi militar. Fou construït el
1937 per protegir les tropes allotjades al quarter. La seva
estructura segueix el contorn rectangular del pati d'armes,
empedrat amb l’objectiu de millorar-ne la protecció. Té dos
accessos simètrics situats entre els pavellons laterals, avui
cegats, i un tercer des de l’edifici principal. Després de la
Guerra, es va fer servir com a galeria de tir.

Refugis privats. Alguns soterranis d’edificis particulars
serviren com a refugis, però només dos es van construir
amb autorització municipal. Un al carrer de Bernat Sales i
l’altre sota el carrer del Bisbe Llompart, entre els actuals
números 135 i 114.
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Ponent: Miquel Pieras Villalonga, historiador.

L’objectiu d’aquesta visita és recórrer Inca amb una visió
històrica sobre les dones que hi han viscut. És un primer pas.
L’elaboració d’una història d’Inca que inclogui el punt de vista de
la dona no ha estat habitual, tot i que hi comença a haver alguns
estudis que analitzen les dones en el camp de la indústria del
calçat.

Per això iniciam la visita guiada en el Museu del Calçat i de la
Indústria. El Museu dona una visió molt encertada de la tasca de
la dona en el sector econòmic clau del passat més recent de la
ciutat i de la comarca. Tant en els tallers com en les fàbriques la
labor de les dones eren imprescindible per a l’elaboració d’un
calçat de qualitat com el que es fabricava en general a Mallorca.
Sovint el treball femení a les activitats manufactureres ha
passat desapercebut, i les dones moltes vegades eren
relegades a tasques auxiliars i mal retribuïdes. En el món
artesanal i en els tallers petits les dones realitzaven tasques
molt variades i quasi idèntiques a les dels homes: ronyaven,
cosien, trepaven, tallaven pells, repuntaven i, segurament,
participaven en el procés de muntatge. Amb la mecanització i
l’arribada de les fàbriques la divisió de feines entre homes i
dones es va racionalitzar. Així les dones acabaren treballant a la
secció de l’aparat, l’envasament, l’acabament i l’administració
comptable. A més, les dones, en situacions de crisi, eren les
primeres a ser expulsades de les fàbriques, i per això les seves
tasques es relegaven a l’economia submergida. També era
habitual que en casar-se deixassin de fer feina a la fàbrica i
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Dones treballant a una fàbrica de sabates
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passassin a fer les mateixes feines a casa seva. Aquest fet es
va produir sobretot en l’època franquista quan es
promocionava la sortida de la dona de fàbrica i la seva
adscripció a tasques de cura de la llar i la família.

En el carrer de Son Odre hi havia la fàbrica de Can Pujol. L’any
1930 es va enfonsar el sostre d’aquesta fàbrica. Allà feien
feina unes 40 dones. N’hi moriren dues, de dones: Margalida
Borràs, de 19 anys, i Inés Florit, de 17 anys. L’accident va causar
molts altres ferits. La notícia va causar una gran consternació
a tota la comarca d’Inca.

En el carrer del Bisbe Llompart, molt a prop de l’estació del
tren, hi vivia una dona molt vinculada al món empresarial:
Francisca Aina Fluxà. Entre 1918 i 1928 va dirigir l’empresa de
calçat del seu pare. Realitzava tasques d'administració a la
fàbrica i de gestió empresarial. A partir de 1910 Francisca Aina
portava la gestió administrativa i comercial de l'empresa
juntament amb el seu pare. Ella sabia com gestionar una

DESCOBREIX
INCA

DonesaIncaen
lahistòria

comanda, era una bona mecanògrafa, portava directament la
comptabilitat de l'empresa, ja que feia els balanços,
assentaments, inventaris. També Francisca Aina Fluxà es
relacionava directament amb els representants, i el seu pare
confiava plenament en les seves decisions i no podia
prescindir d'ella en la gestió de l'empresa. És un cas
excepcional, ja que no era habitual que, a principis de segle
XX, una dona fos una empresària d’una indústria tan gran.

A la plaça d’Orient va viure alguns anys la professora Severa
de Madariaga. Regentava una escola per a nines des de l’any
1900 i fins al 1930. Madariaga és Filla Adoptiva d’Inca, i va ser
precursora del feminisme a la ciutat. És una dona poc
estudiada, encara. El seu pensament s’ha d’incloure en el
corrent feminisme que sorgeix a Mallorca, proper al
republicanisme, de caràcter laic i allunyat de l’integrisme
catòlic. El feminisme de Severa de Madariaga era una
ideologia encara en els seus inicis molt relacionada a donar
formació a les dones, però sense tenir un caràcter rupturista.
El feminisme de Madariaga ja era crític amb la misogínia i crític
amb les dones que només cercaven agradar als homes i
s’oblidaven de cultivar la seva educació i formació... A l’Inca de
principis de segle XX la figura de Madariaga va causar impacte,
ja que no era habitual que una dona impartís conferències,

Francisca Aina Fluxà. Empresària

Severa de Madariaga. Mestra
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dirigís una escola, fos activa en la cultura o exigís una educació
superior per a les dones.

En el convent de les religioses de Sant Jeroni, hi va viure en el
segle XVII la dona inquera sobre la qual més s’ha escrit. És sor
Clara Andreu. Tot i que vivia tancada en el convent de Sant
Jeroni, això no va ser impediment perquè fos coneguda a tot
Mallorca i la seva fama arribàs a cada llar de la vila d’Inca.

Entrar a un convent era de les poques maneres que tenien les
dones del segle XVII per progressar personalment,
intel·lectual i professional. Entrar a un convent suposava tenir
una educació molt diferent a la resta de dones: aprenien a
llegir i a escriure, podien llegir llibres, tenien capacitat de
decisió dins el convent, podien dedicar-se a activitats
impensables per a una dona del seu temps. A més, les
religioses del convent d’Inca eren petites empresàries, ja que
administraven l’economia del convent elles mateixes:
compraven, venien, feien préstecs... No obstant això, patien el
control extern d’homes: el bisbe, el confessor, el rector...
Després de la seva mort, la vila d’Inca va tenir sempre present
sor Clara Andreu, i era invocada en casos de malalties. Durant
els seus darrers anys va viure experiències místiques i visions
sobrenaturals. En certa manera es va enfrontar als homes
religiosos més poderosos del seu moment, els quals la
represaliaren.

Aquest recorregut per les biografies de diverses dones d’Inca
acaba en el carrer del Call. Allà, en el segle XIV, hi va viure la
inquera més destacada de l’edat mitjana. Era na Goig, una
dona jueva, que segons els registres de població era
metgessa. Sembla que na Goig seria de les poques dones
científiques documentades en el món que exercia la
medicina.
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Ponents: Santiago Cortès Forteza, historiador i arxiver; Sandra
A. Rebassa Gelabert, historiadora de l’art, gestora de patrimoni
cultural i museòloga; i Esperança Rosselló Hernández,
historiadora de l’art, gestora cultural i auxiliar de biblioteca..

La memòria i la història d’una societat no és només la
recopilació dels grans fets, esdeveniments i/o grans
manifestacions artístiques, també recau en els àmbits més
quotidians com per exemple en els seus establiments
comercials. L’evolució del comerç, les formes de compra i
venda, els propis objectes, la publicitat i l’arquitectura
d’aquests establiments és quelcom que parla del passat d’una
societat i, en definitiva, de la seva identitat. Un patrimoni
tangible i intangible, habitualment poc valorat i protegit, que
s’ha conservat en major o menor desventura, no per la
consideració del seu valor patrimonial, sinó pel manteniment
del seu ús i el traspàs de generació en generació.

El primer terç del segle XX, la ciutat d’Inca visqué un temps de
prosperitat econòmica, fet que es vegé reflectit especialment
en el sector secundari (construcció, indústria) i en el sector
terciari (serveis, comerç). Es conserven encara diferents
edificis que mostren una manera de construir i estils concrets;
i alguns d’ells encara conserven en la seva planta baixa els
establiments comercials originals. La ubicació d’aquests
establiments comercials es concentra al centre de la ciutat,
concretament entre els carrers Major, Jaume Armengol i la

10

10

58 59



pròpia plaça Major; aquest important eix econòmic i
urbanístic encara ara perdura amb una gran concentració
comercial activa. L’auge de la indústria del calçat i del tèxtil es
vegé estretament lligat a la rellevància de l’obertura de
diferents negocis minoristes vinculats a aquestes: venda de
calçat, de teixits, de peces confeccionades, de costura, entre
d’altres; tots ells relacionats de forma vinculant o auxiliar amb
les dites indústries. No és estrany, doncs, que la majoria
d’establiments emblemàtics conservats a Inca tenguin
aquesta naturalesa.

És el cas de negocis tan
coneguts com La Florida o La
Lealtad; una merceria i una
tenda de peces
confeccionades que han
mantingut l’essència d’un
temps passat en forma de
càpsules ben vives. Ambdues
formen part d’edificis
construits a principis del segle
XX. Exteriorment conserven
la fusteria d’època, i en el seu
interior mantenen també la
distribució minuciosa amb
prestatgeries de fusta
històriques. Un altre aspecte
destacable i característic és la
preservació de l’esperit d’una atenció personalitzada, familiar
i enfocada en el client, que fa tan especial i distintiu el comerç
minorista.

Cal destacar també dos establiments situats al carrer Major, el
forn i pastisseria Can Delante (antiga Confiteria Prats) i la
Farmàcia Armengol, amb productes de diferent naturalesa,

però conservant un mobiliari interior de rellevància. En el cas
de la Farmàcia Armengol la sorpresa és assegurada, ja que des
del seu exterior no s’adverteix encara la fusteria interior
datada de principis del segle XX. Can Delante, en canvi, es
manté en la planta baixa d’un edifici d’estil regionalista. En el
seu interior també s’amaga la fantàstica sorpresa del disseny
classicista de la fusteria que recorre els diferents murs.

Tot i que els exemples comentats anteriorment són joies
patrimonials conservades en molt bon estat, hi ha altres
establiments a Inca que no han tengut la mateixa sort,
conservant-se en alguns casos el continent i algun element
que hi fa referència, però interiorment remodelats o en
procés de ser-ho. És el cas de la històrica botiga de teixits Can
Florencio (inicialment coneguda com Antonio Prats Tejidos o
Casa Prat). Encara que es conserva l’edifici original amb
detalls modernistes a les plantes superiors, un disseny de
caire racionalista a la façana de la planta baixa i el pas
d’entrada de pedra amb la tipografia de l’època, actualment
alberga un establiment franquiciat, fet que causa la
desaparició de l’esperit del lloc.

DESCOBREIX
INCA

Establim
entsem

blem
àticsd’Inca

60 61



DESCOBREIX
INCA

Un
recorregutpelsorguesd’Inca

Un recorregut
pels orgues
d’Inca
Ponent: Bartomeu Manresa, professor d’orgue al Conservatori
Municipal de Música d’Inca i organista titular de la parròquia de
Santa Creu de Palma.

Inca acull un valuosíssim patrimoni organístic. Actualment,
amb quatre orgues, és la segona ciutat de les Illes Balears amb
un major nombre d’instruments, amb l’afegit que cadascun
d’ells destaca per haver estat construïts pels orgueners més
brillants de cada època. Tot i tenir constància documental
d’orgues a Inca a partir del s. XV, els que han arribat als nostres
dies són instruments dels s. XVII (St. Domingo i St. Bartomeu),
s. XIX (Sta. Maria la Major) i s. XXI (St. Francesc). D’aquests
quatre orgues abans esmentats, tres d’ells tenen la
consideració d’històrics (un orgue es considera històric quan
té més de 100 anys) i, a més, tenen tots tres la consideració de
Bé d’Interès Cultural (BIC) atorgada pel Consell de Mallorca a
l’any 2003. Una altra qüestió important a tenir en compte per
abordar el seu estudi és que aquests tres instruments
històrics han arribat als nostres dies havent patit escasses
transformacions.

L’itinerari que propòs per conèixer millor aquests instruments
està pensat seguint l’ordre cronològic.

Orgue del monestir de Sant Bartomeu
L’orgue actual fou construït pels germans Sebastià i Damià
Caymari l’any 1694: “A 27 8bre 1694 se extregue de la taule
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Numularia docentas Ll. Prosehides del dot de
Sor Drusiana Vanrell pegades al Po en taula a
Sebastia y Damia Caymaris a ells feta y Andreu
Sirerol Pdor. de dit convent compliment plo.
Valor del orgue feran dits Caimaris.” De totes
formes hi ha coneixement d’un orgue més antic
a l’actual, ja que entre els anys 1638 i 1641
consten a l’arxiu del convent diferents
pagaments per distints materials i treballs fets a
l’orgue. L’instrument que arriba als nostres dies
no ha patit gaires transformacions al llarg dels seus quasi 400
anys d’història, fet que el converteix en un instrument gairebé
únic a Mallorca per a l’estudi dels orgues d’aquesta coneguda
família d’orgueners del s. XVII. Tal vegada, l’única
transformació que ha patit l’instrument hagi estat la
incorporació d’un registre de baixons-clarins substituint el
registre de regalia de fusta habitual en els orgues Caymari.

Es tracta d’un instrument de petites
dimensions, d’un sol teclat d’octava curta i
situat al centre de la barana del cor amb el
teclat mirant cap a la part interior. Estèticament
té el disseny de façana típica Caymari, amb els
tubs de façana ornamentats amb els relleus en
forma d’estria diagonal característics d’aquests
constructors. Disposa de set registres “partits”
entre el do i do# centrals a “la manera castellana”, ja que
aquests constructors foren els primers a Mallorca a incorporar
de forma generalitzada els registres partits tal com es feia
habitualment als orgues de Castella. Aquest característica,
molt útil sobretot als orgues d’un sol teclat, possibilita que
l’organista pugui escollir diferents sonoritats a cada una de les
dues meitats del teclat, i destacar una melodia a la part dreta
o esquerra d’aquest. D’aquesta forma se “simula” que l’orgue
disposa de dos teclats quan en realitat només en té un.

La disposició dels seus registres és la següent:

Flautat 8’
Octava 4’
Tapadet 4’
Quinzena II
Cimbalet III-IV
Tolosana II-III
Baixons-clarins 4’-8’

Parròquia de Sant Domingo
Podem assegurar que aquest instrument fou construït pels
germans Caymari a finals del s. XVII, ja que té unes

característiques quasi idèntiques a les de
l’orgue de Sant Bartomeu, malgrat que d’això no
hi hagi constància documental. Segurament
aquests dos instruments foren construïts de
forma paral·lela. Poca documentació sobre
aquest orgue ha arribat als nostres dies, només
queda constància d’una reforma a l’any 1907: “A
fines de 1907 se restauró, añadiéndole un
nuevo registro, o sea la Trompa real, un teclado
moderno y los fuelles Nuevos costando todo
más de 600 pts. y se bendijo ya en 12 de Enero

de 1908, resultando así un órgano para esta Iglesia y de sonido
muy fino”. No ha quedat constància de qui va fer aquesta
reforma i és difícil aventurar-ho per la traça en la construcció

dels tubs que s’hi varen afegir, atès que com era
habitual a principis del s. XX els orgueners no
solien fabricar els tubs, sinó que els compraven
a una fàbrica de Barcelona. Malgrat això, cal dir
que, per la data, podria haver estat Julià Munar
o algú de la família Cardell. Per sort, i en contra
del que es va dir que s’havia feta les cròniques
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Monestir de Sant Bartomeu

Parròquia de Sant Domingo

Tubs de l'interior de l'orgue de
Sant Domingo

Teclat i tiradors de registre de
Sant Bartomeu
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de l’epoca,el teclat de l’orgue no es va canviar “por un
teclado moderno”, sinó que es mantingué l’original dels
Caymari, el qual sortosament ha arribat als nostres dies.
L’orguener mallorquí Pere Reynés posà a punt l’instrument a
l’any 1988, i va recompondre els registres de mixtura segons
els cànons habituals dels Caymari, que havien arribat als
nostres dies modificats segons modes pseudoromàntiques
després de la reforma de 1908.

La disposició dels seus registres és la següent:

Flautat 8’
Octava 4’
Tapadet 4’
Quinzena II-III
Cimbalet III-IV
Tolosana II-III
Trompeta 8’

Parròquia de Santa Maria la Major
No és d’estranyar que, essent Santa Maria la
més antiga de les tres parròquies d’Inca i l’única
que existí fins arribat el s. XX, la història de
l’orgue o dels distints orgues que hi ha hagut al
seu interior sigui la més extensa. De totes
formes cal dir que l’església actual no fou
iniciada fins a l’any 1706; per tant, tots els
orgues documentats anteriors a aquesta data
són instruments que varen construir-se per a
l’antiga església de Santa Maria del s. XV. Hi ha
constància documental d’orgues en aquesta parròquia a
partir del s. XV (1419). Al s. XVI trobam un orguener de la
família Roig treballant a Inca. Part de la caixa d’aquest
instrument gòtic es conserva encara a la part central de la
caixa de l’orgue que ha arribat als nostres dies. Com a

curiositat, presenta nombroses similituds amb l’orgue de la
catedral de Perpinyà i de la basílica de Sant Francesc de
Palma, instruments de la mateixa època i construïts també
per aquest mateix orguener, com es fa palès a les fotografies
a continuació.

No fou fins a l’any 1816 quan les obres de
l’església actual estaven acabades que es
començà la construcció d’un orgue nou: l’actual
per part de l’orguener llucmajorer Gabriel
Thomàs, essent rector el Dr. Damià Llambies.
Vull incidir que la construcció d’aquest
instrument no estigué exempta de les
nombroses dificultats marcades per la situació
sociopolítica de l’època. Per aquest motiu la
construcció del nou orgue s’hagué de dur a
terme en dues etapes: la primera, entre el 1816
i 1822, i la segona, entre el 1827 i 1832.

Tot i els grans esforços per part del rector, les
dificultats econòmiques no permeteren acabar
l’orgue, el qual arribà als nostres dies mancat
d’alguns registres imprescindibles. Cap als anys
60 del nostre segle l’orgue estava
completament abandonat i fou substituït per
un succedani electrònic.

Gràcies a la intervenció de l’organista i
investigador sobre els orgues de Mallorca
Antoni Mulet, qui aleshores residia a Inca i
començà a l’any 1989 la seva neteja i afinació,
l’orgue fou finalment restaurat i completat per
part de l’orguener mallorquí Pere Reynés a

partir de l’any 1990. La reforma es donà per acabada l’any
1994.

Teclat de l'orgue de Sant
Domingo

Parròquia de Santa Maria la
Major

Catedral de Perpinyà

Part central gòtica de Santa
Maria la Major

Basílica de Sant Francesc de
Palma
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L’orgue disposa de dos teclats manuals de 51 notes: cadireta
(moble situat a l’esquena de l’organista) i orgue major,
partits “a la manera castellana” entre do3 i do#3 i 12 botons
(una octava cromàtica) com a teclat de peus. Els registres
dels quals disposa són (com a curiositat entre parèntesi
indic la procedència històrica del registre):

Convent de Sant Francesc
L’orgue actual de Sant Francesc és un
instrument de nova planta, construït
l’any 2002 per l’orguener alemany
Gerhard Grenzing. La seva construcció
va ser possible gràcies a una donació
anònima, essent superior del convent el
P. Bartomeu Pastor Oliver, TOR, i organista del convent
Miquel Bennàssar Bibiloni. L’instrument és una síntesi de la
tradició orguenera nord-europea combinada amb distintes
aportacions de la tradició orguenera mallorquina, que dona

com a resultat un instrument modern d’alta qualitat, amb
mecànica sensible i lleugera, un so brillant, vigorós, rodó i
enèrgic capaç d’omplir de so tota la nau del temple. Encara
que és de modestes dimensions (en comparació amb altres
grans instruments que tenim a Mallorca), la seva versatilitat
permet interpretar tota la literatura organística: des de la
música del Renaixement fins a la contemporània. És
actualment l’instrument amb què es realitzen les classes de
l’especialitat d’orgue del Conservatori d’Inca.

Disposa de dos teclats manuals de 56 tecles i un pedaler de
30 notes. La composició dels registres és la següent:Plens III

Voldria que aquest recorregut hagués servit per apropar-
nos i conèixer millor el ric i variat patrimoni organístic
inquer. Només des del seu coneixement pot ser valorat com
es mereix. Albergar tres orgues històrics d’aquesta qualitat
és un privilegi, però a la vegada una responsabilitat que fa
que s’hagin d’invertir suficients esforços per a la seva
adequada conservació.

Cadierta OrgueMajor
Bordó 8’ (Thomàs, 1827) Flautat primer 8’ (Thomàs, 1829)

Octava 4’ (Reynés, 1990) Flautat segon 8’ (Thomàs, 1829)

Tapadet 4’ (orgue antic) Octava 4’ (Reynés, 1990)

Quinzena 2’ (orgue antic) Quinzena 2’ (Reynés, 1990)

Vint-i-dosena II (orgue antic) Ple II-III (Reynés, 1990)

Cimbalet III (Reynés, 1990) Cimbalet II-III (Reynés, 1990)

Regalies 8’ (orgue antic-Thomàs, 1822) Corneta III-VI (Thomàs, 1832)

Veu humana 8’ (tiples) (Thomàs?)

Trompetabatalla8’ –Tr.Magna16’ (Thomàs, 1828)

Baixons 4’ – clarins 8’ (Thomàs 1827)

Clarí en 15a 2’ – xeremies 4’ (Thomàs, 1828)

Pedal (12 botons): contres obertes 16’ i bombarda 8’ (amb tirador).

I Teclat II Teclat Pedal Accessoris
(orguemajor) (positiu)

Flautat 8’ Bordó 8’ Contrabaix 16’ Acoblament II – I

Octava 4’ Flauta xemeneia 4’ Contres 8’ Acoblament I – Pedal

Nasard 2 2/3’ Quinzena 2’ Bombarda 16’ Acoblament II Pedal

Nasard 1 3/5’ Oboè (expressiu) 8’ Trompeta 8’ Trèmol

Plens III

Nou orgue Grenzing de Sant Francesc
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