Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SON CATLAR – CAN ROCA
Clau: B-024
Codi: INC- D107
Grau de protecció: A2
Tipologia: cases de possessió
Ús actual: en desús
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Polígon 7, Parcel·les 358, 359
Coordenades UTM: X: 495937/ Y: 4397135
Altitud: 187 m
Entorn: rústic, just baix el puig de Santa Magdalena, entre Cas Calleris Pobre i Can Roca
Referència cadastral: 07027A007003590000XU/ 07027A007003580000XZ

Notes històriques
En el s. XVII era una de les possessions més grans d’Inca, propietat de mossèn Pere Descatlar,
donzell. Dels Descatlar passà als Orlandis a 1846. A finals del segle XX la possessió pertanyia a
Pere Bordoy Roca.
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Descripció de l’element

Descripció estructures: cases de possessió situades entorn a una clastra parcialment
empedrada amb còdols, dividida per un cos auxiliar, amb dues entrades independents: a la
dreta (Can Roca) per portal forà allindanat, i a l’esquerra (Son Catlar) per porxada amb dos arcs
de mig punt.
A la clastra s’obrin les dues cases, edificis auxiliars (tafona, sestadors i pallisses), així com
l’entrada lateral de la capella, amb coberta a dues vessants. Adossat a la capella hi ha un gran
aljub amb dos colls de cisterna quadrangulars, que proveïa la tafona.
La façana exterior de la tafona i capella presenta petites obertures rectangulars, portal exterior
de pedra viva, allindanat amb estilització conopial, i a sobre hi ha l’escut de la família Catlar. El
cos posterior (casa dels senyors) presenta un balcó al primer pis i dos finestrons als porxos,
mentre que la façana lateral presenta al primer pis finestres amb ampit motllurat i finestra
balconera senzilla.
Les obertures de les façanes interiors del cos dret presenten un portal de la capella de la
mateixa factura que l’exterior; al cos central, tres portals als baixos, un d’ells d’arc escarser; a
la planta pis hi ha dues finestres rectangulars amb brancalades i ampit motllurat, portal
d’accés allindanat emblanquinat que té accés des d’una escala d’un tram adossada, sota una
porxada amb coberta de teules sostinguda per dos pilars de pedra.
Només s’ha pogut accedir a l’interior de la capella, que presenta tres voltes per aresta, amb
claus decorades amb l’escut dels Catlar de Llorer.
Per la descripció del catàleg anterior sabem que el cos central, als baixos, hi ha dos portals
d’ansa- paner de marès, un dels quals comunica amb la tafona; en el primer pis (la casa dels
senyors) hi ha dues grans sales amb trespol encimentat, la cuina té un petit faldar i hi ha una
escala de caragol que comunica amb el porxo de dalt. El cos esquerre (la casa de pagès) té
dues crugies connectades per un arc d’ansa- paner pintat de blanc, amb trespol de calç i macolí
i sostrat d’embigat.
La tafona, actualment abandonada, és una construcció de planta rectangular, amb coberta a
dues vessants, i el trespol empedrat. Aquesta només conserva alguns elements, com els
volsosos, la jàssera i l’arbre, de fusta, una mola, la cuixera, el bassi i l’ esportinador, de pedra,
adjunt a la fornal. A més, devora el trull, s’ha localitzat un argue. La biga es troba en una
dependència annexa.
Al costat de la tafona hi ha la dependència del molí de sang.
Es desconeix si hi ha botiga d’oli.

Cronologia: moderna (segle XVIII)
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Criteris de datació: fonts bibliogràfiques. Escut dels Catlar: Nicolau Descatlar de Zagranada
Zanglada i d’Oms, baró de Pinopar del Llorer, datat al s. XVIII i situat a la capella.
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: amb vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge en estat d’abandonament
Materials i tècniques de construcció: façanes exteriors arrebossades, amb cantons de carreus
de pedra viva enqueixalats, rematat per senzilla espadanya.
Façanes interiors de parament de pedra en verd, emblanquinat a l’entrada de la casa dels
senyors. Arrebossat a la part de la casa pagesa.
Bibliografia
AAVV: Catàleg de les Tafones de Mallorca. 2001. Núm. 217.
AAVV: Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma, Promomallorca, 1991.
Berard i Solà, J.: Viaje a las villas de Mallorca 1789. Lluís Ripoll, 1983
Estat de conservació

Estat de conservació: deficient
Causes del deteriorament: abandonament parcial
Defectes de conservació: humitats, filtracions d’aigua, despreniments de materials de coberta
i façana, falta de fusteries exteriors, falta de neteja d’accessos i clastra...etc.
Perills eventuals: despreniments de materials de coberta i façana
Treballs realitzats: divisió en dues propietats i separació de les cases i clastra per un mur en
època indeterminada.

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2
Protecció proposada: conservació integral del conjunt
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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: escut i tafona
Intervencions preferents i admissibles: preservar el seu valor històric -ambiental de l’edifici
com a digne representació del seu tipus i la seva significació al territori.
Conservar el volum principal. Qualsevol nou volum addicional que fos possible per normativa,
es situarà a distància de 50m, amb la finalitat que es preservi la condició aïllada de l’original i la
seva observació des dels camins.
De l’estructura cal conservar la dels bucs de paredats en verd.
Conservar o restituir els enllestits de les façanes exteriors i dels habitatges a la clastra. De la
resta de façanes cal conservar la configuració general amb pautes formals del tipus.
Conservar o restituir les cobertes.
Dels interiors, conservar l’ambient, enllestit i elements constructius tradicionals que es
conserven dels espais característics dels habitatges i capella. Recuperar l’ambient, paviment i
configuració general de la clastra.
Preservar el caràcter aïllat i l’ambient agrícola de l’edifici entre els camps de conreus.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG, ANEI MA-43)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998. La tafona es troba inclosa en el Catàleg de les Tafones de Mallorca, amb la fitxa 217.
Altres / Observacions: a l’exterior de la tafona hi ha una peladora d’ametles.
L’escut es troba catalogat, amb el codi INC- B026.

Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: s’estableix un àmbit de protecció de 50m de radi al voltant de les cases de
possessió.
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: qualsevol nou volum
addicional que fos possible per normativa, es situarà a distància de 50m, amb la finalitat que es
preservi la condició aïllada de l’original i la seva observació des dels camins.
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt
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Galeria
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Fotografies del catàleg anterior
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Plànol de situació
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