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 Identificació de l’element 

Denominació: PANTEÓ DE LA FAMÍLIA TORRANDELL 

Clau: 

Codi: INC-B017 

Grau de protecció: A2 

Tipologia: panteó funerari 

Ús actual: Cementeri municipal 

Autoria: Tomàs Vila Mayol (1893-1963) i Manuel Barrado Torres (1930-2008) 

Estil o corrent:  

 

Identificació espacial 

Municipi: Inca 

Situació: C/ dels Ferrers  

Coordenades UTM: X: 492198 / Y: 4395832 

Altitud: 117 m. 

Entorn: urbà 

Referència cadastral: 2460001DD9926S0001UR 

 

Notes històriques 

L’antiguitat d’aquest cementeri es remunta a l’any 1820. Va ser creat per 

l’Ajuntament d’Inca i des de llavors és de titularitat municipal. Abans els 

enterraments es feien dins les esglésies o en els seus voltants. Entre 1820 i 1860 

sembla que el cementeri era petit i estava poc cuidat. A l’any 1860 s’iniciaren 

importants obres de reforma i ampliació que duraren fins el 1864 a partir del 

disseny de l’agrimensor Llorenç Rovira. Per tant, la zona més antiga del cementiri 

situada entre l’actual entrada i la capella de Bartomeu Ferrà (INC-C011) s’ha de 

datar entre 1860 i 1864 ja que de l’etapa anterior només es conserven poques 

restes. A principis del segle XX, cap a 1902, es va dur a terme una ampliació cap 

a l’est del nucli més antic.  
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L’any 1927 es va iniciar l’ampliació de la zona oest del cementeri a partir d’una 

ampliació dissenyada per Jaume Alenyar. A partir de la dècada del anys 40 del 

segle XX es varen urbanitzar més zones cap a l’oest a partir de diferents 

projectes de nínxols, panteons soterrats i capelles-panteons. La major part 

d’aquests projectes foren realitzats per l’arquitecte municipal Josep de Oleza. 

Aquesta zona oest del cementeri va quedar completament ocupada a finals de 

la dècada de 1970. Aquest panteó està en aquesta zona que va ser ampliada a 

partir dels anys 40 del segle XX. 

Antoni Torrandell Jaume (1881-1963) és el músic inquer i, segurament mallorquí, 

amb més transcendència internacional a la primera meitat del segle XX. Va viure 

durant alguns anys a París a on va produir una abundant obra musical clàssica 

molt influïda per corrents francesos. És autor de més de cent obres per a piano, 

orquestra, cor, conjunts de cordes, banda i orgue. Entre les obres més 

destacades cal citar: el Rèquiem, la Missa Pro-Pace, el Concert per a piano i 

orquestra o la Simfonia n° 1 per a violí, Té un carrer dedicat a Inca, Marratxí, 

Binissalem, Llucmajor i a Palma. El 1959 obté el Premi "Ciutat de Palma" de 

composició. És fill il·lustre d’Inca i Medalla d’Honor del Consell de Mallorca.  

La tomba on roman el mestre Antoni Torrandell va ser construïda a partir d’un 

esbós de l'escultor mallorquí Tomàs Vila, un amic molt proper del músic que va 

tenir una relació de molta fidelitat amb ell al llarg de tota la seva vida. La mort 

prematura de Vila, també l’any 1963 com Torrandell, va fer necessari que Manuel 

Barrado Torres es fes càrrec de la finalització del conjunt escultòric.  

Tomàs Vila Mayol va ser un escultor d’obres costumistes i de caràcter clàssic. 

Va dur a terme nombroses obres a Mallorca, sobretot a Palma. Va ser amic 

d’Antoni Torrandell. Manuel Barrado va ser un escultor eivissenc que, a Mallorca, 

va treballar l’escultura religiosa així com també la de retrat.  

A principis de 1963, l’11 de març, els germans Bernat i Joan Torrandell Beltran 

varen demanar permís a l’Ajuntament d’Inca per construir el panteó familiar 

(permís 117-1963). El mestre d’obres fou Andreu Munar.  

 

Descripció de l’element 

Descripció d’estructures: el panteó està format per l’accés a la tomba que es 

troba a nivell de paviment. Aquest accés està tapat amb una làpida inclinada   

amb la inscripció “TORRANDELL” i la imatge de Crist a la creu. L’escultura 

femenina emmarca tot el monument funerari. L’estructura del conjunt escultòric 

es composa d’un basament de dos esglaons que serveixen de base per la 

col·locació de la figura femenina, recolzada sobre un sarcòfag decorat amb 

motius geomètrics. Destaquen, sobretot, els plecs de la roba i la situació d’escorç 
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de la figura. És interessant també una lira que es troba als peus de la figura 

femenina. Voltant el panteó hi trobam unes torxes de ferro sobre petits pilars, 

unides per una cadena metàl·lica, que marquen el perímetre de la sepultura. 

El fet de que Torrandell fos un músic de gran prestigi ha portat a afirmar que la 

la figura femenina adolorida amb una lira als seus peus és la musa de la música, 

Euterpe. La imatge femenina es mostra desconsolada davant la pèrdua de 

l’artista a qui inspirava, és per això que abandona la música com a font 

d’inspiració per acompanyar-lo eternament. 

La presència del sarcòfag, segons la iconografia analitzada, es vincula a la mort, 

però al mateix temps té un caràcter femení, vinculat a l’origen de la vida i a la 

resurrecció, com en general s’atribueix als recipients. 

Cronologia: 1963 

Criteris de datació: documentació administrativa i bibliografia aportada. 

Classificació general: escultura monumental funerària. 

Accessibilitat: a peu. 

Funcionalitat: funerària. 

Materials i tècniques de construcció: metall al tancament del voltant, pedra 

viva, marès, marbre, pedra picada i esculpit. 

 

Bibliografia i fonts consultades: 

1. Llompart Morro, Maria del Mar i Martínez Sans, Maria del Mar (2014): La 
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d’Inca, Ajuntament d’Inca. 

2. Martínez Oliver, B. (2001): La dimensió musical i biogràfica del compositor 
inquer i fill il·lustre Antoni Torrandell Jaume (1881-1963) a V Jornades 
d'Estudis Locals d'Inca, Ajuntament d’Inca.  

3. Moll Marquès, J. (2005): Antoni Torrandell, el compositor i l'home, a  VI 
Jornades d'Estudis Locals d'Inca, Ajuntament d’Inca.  

4. Pieras Salom, G. (2006): Rehabilitació de l’oratori del cementeri 
d’Inca. Conservam el nostre patrimoni, Ajuntament d’Inca. 

5. Pieras Salom, G. (2018): La mort i el cementeri d’Inca (1820-1940), 
Lleonard Muntaner Editor, col·lecció l’Arjau 58, Palma. 

6. Sobrino Sánchez, R. (2015): Antoni Torrandell (1881.1963): harmonies 
franceses a la Mallorca del segle XX, Ajuntament d’Inca. 
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https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2008/02/18/retratista-escultor-
arte-sacro-eivissenc-4313543.html 
 

Estat de conservació 

Estat de conservació: regular. 

Causes del deteriorament: ambientals, líquens. 

Defectes de conservació: taques negres, de molsa i líquens provocades per la 

humitat i les condicions climàtiques. La figura central femenina té dos dits 

romputs de la seva mà dreta. Algunes flames que delimiten el panteó han 

desaparegut.  

Perills eventuals: destrucció del monument.  

Treballs realitzats: no es coneixen. 

 

Protecció de l’element 

Grau de protecció: A2 

Protecció proposada: conservació íntegra 

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General 

d’ordenació urbana (PGOU) d’acord a la seva qualificació. 

Elements destacats a preservar:  

Intervencions preferents i admissibles: neteja, conservació i manteniment del 

panteó. Manteniment de les zones enjardinades, 

Propietat: particular 

Classificació del sòl: urbà. 

Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del 

municipi, realitzat el 1998. 

Altres / Observacions: aquest panteó es troba dins un element catalogat, el 

cementeri, amb el codi INC- C010. 
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Zona de protecció de l’element 

Àmbit d’influència:  

Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element:  

Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: 

 

Plànol de situació 
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Galeria 
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