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Identificació de l’element
Denominació: SON VIVOT
Clau: B-028
Codi: INC- D110
Grau de protecció: A2 en general, A1 torre
i escut
Tipologia: possessió
Ús actual: habitatge i agroturisme
Autoria: Estil o corrent: Barroc amb intervencions vuitcentistes

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Camí Vell d’Artà a Lluc
Coordenades UTM: X:497188 / Y:4399006
Altitud: 72 m
Entorn: rústic, als peus del puig de Santa Magdalena, entre Binissetí, Son Sastre i Son Frare, a
la vorera del camí vell d’Artà a Lluc.
Referència cadastral: 07027A007006280000XT/ 07027A007006300000XL
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Notes històriques

Fins al segle XVI, la finca fou anomenada Son Suau. L’any 1581 era propietat de Pere Vivot, i ja
es documenta amb el nom de Son Vivot. Durant el segle XVII, Son Vivot es configurà com el
nucli d'un conjunt senyorial de propietats, entre els quals hi havia diversos rafals i molins
d'aigua. El 1636, quan el senyor Jaume Rossinyol era el seu propietari, tenia cases, amb
capella, celler, tafona i molí de sang i es dedicava a olivars, garroverars, figuerals, fruiters,
vinyes i conreu de cereals. El 1642 pertanyia a l'heretat de la senyora Uniça Vivot i Puigdorfila i
aquest mateix any passà a la senyora Joana Vivot, viuda del senyor Jordi Sureda. El 1645, era
de l'heretat de la senyora Dionísia Vivot.
El 1664, la senyora Francina Tomàs Sureda, esposa del II comte de Formiguera, Ramon Burgues
Safortesa, anomenat el comte Mal, adquirí de la Cort del batlle de la Ciutat la possessió de Son
Vivot, juntament amb Son Albertí, per 3.331 £, finques que pertanyien a l'heretat del senyor
Pere Vivot i feia molts d'anys que estava descurada i sense conrar. La nova propietària
patrocinà la construcció d'un nou casal. Dins la possessió hi havia les ruïnes d'una síquia que
duia l'aigua del torrent del Pont d'en Lleó a les cases de Son Vivot i també era emprada per
regar l'hort de la possessió; la nova propietària adobà la síquia i, l'any 1668 li fou reconegut el
dret sobre l'aigua que havia canalitzat, amb un cens de 8 sous alodials, però topà amb
l'oposició del senyor de Talapi, Agustí Gual; l'avinença atorgà 4 dies setmanals per a Son Vivot i
tres per a Talapi. L'any 1669 s'agregà a la possessió el molí de l'Alzinar de sa Torrentera,
adquirida a la senyora Margalida Font de Roqueta, i el 1671 els rafals de Son Català i Son
Perelló, del terme de Selva. El 1675 es feren grans obres d'ampliació a les cases de Son Vivot i a
la capella hi havia el llenç de l'Adoració dels Reis. A la mort de la comtessa, el 1674, la finca
passà al seu nebot, el senyor Joan Miquel Sureda i de Santacília, qui guanyà un plet interposat
pel comte de Formiguera, vidu de Francina Tomàs (Murray-Llabrés-Pascual, 1990: 23). El nou
propietari, l'any 1681 comprà el contigu rafal de Son Tarascó (Búger). El 1693, la valoració de
Son Vivot i els seus rafals era de 30.000 £. El següent propietari fou el senyor Joan Sureda i
Villalonga, nomenat l'any 1717 marquès de Vivot.
El 1782 era del marquès de Vivot, Joan Sureda i de Verí; aquest, l'any 1804 adquirí l'aigua de la
síquia de sa Torrentera. L'any 1789, Jeroni de Berard en féu aquesta ressenya: “Son Vivot.
Marquezado. Grande predio de trigo, aceite, huerto pequeño. Lo posee el marqués de Vivot”
(Berard, 1789: 264). El 1836 pertanyia al fill de l'anterior, Joan Miquel Sureda i de Verí,
marquès de Vivot, amb una extensió de 560 quarterades. Ja avançat el segle XX, la finca passà,
per herència, als Montaner Sureda, i es dividí entre el comte de Savellà, Pere de Montaner
Sureda, i la seva germana Dolors. A l’actualitat, una de les dues parts de Son Vivot es dedica a
agroturisme.
El celler datava de principis del segle XVIII. Entre finals del segle XIX i principis del segle XX, el
celler va produir vi amb l’etiqueta del Marquès de Vivot.
Segons l’Arxiduc, és un dels cinc cellers que cita l’Arxiduc com de major producció del poble,
entre els 67 principals que anomena de tota l’illa.
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Descripció de l’element
Descripció estructures: cases de possessió de grans dimensions articulades al voltant d’una
clastra parcialment oberta en època determinada. La façana principal, de grans dimensions,
s'aixeca davant una carrera de terra, i té dues plantes i porxo. El portal forà, lleugerament
situat més a l'esquerra de l'eix de simetria, presenta arc rodó, de cap-i-alt pla i esplandit,
dovelles de marès i brancals de carreus de pedra viva, coronat per un escut de la família
Sureda, amb la inscripció AIN 1672. La planta baixa mostra dues finestres a l'esquerra del
portal i quatre a la dreta, totes elles amb brancals de marès i ampit de pedra viva, amb una
sèrie de pedrissos per seure; aquestes finestres apareixen protegides per un reixat antic, de
ferro. El pis noble, presenta vuit finestres, de les quals la de l'esquerra és balconera, totes elles
amb ampit motllurat i brancalades de marès; la tercera planta, dedicada a porxo, té també vuit
obertures, en forma de finestrons apaïsats i sense un eix de simetria amb les finestres de la
planta noble. La part dreta de la façana és ocupada per una antiga torre de defensa, de planta
quadrangular i amb tres plantes d'alçat: una portassa d'arc rebaixat a la planta baixa, una
finestra al primer pis i una altra al segon; el coronament és un perímetre de merlets. Baix
aquesta es situa el celler, una estança que confirma la importància que va tenir la vinya a la
possessió.
El portal forà comunica amb el pas d’entrada, de dos trams separats per un arc escarser. El sòl
està empedrat, amb lloses més grans remarcant les ginyes dels carros en el primer tram. La
coberta és de volta d'aresta en el primer tram i de bigues en el segon. A la dreta, s’hi obre un
portal de llinda, amb motllura lineal, que condueix a la capella, amb la data de 1877 sobre el
portal i coberta per tres voltes d’aresta que arranquen des de permòdols, mentre que a
l’esquerra hi ha un altre portalet de llinda; quatre pedrissos ornamentats ocupen els quatre
extrems de l’entrada. En el segon tram hi ha un portalet amb marca conopial a l’esquerra i un
pedrís a la dreta. Segueix una ampla clastra, oberta al fons del costat dret, amb sòl empedrat
que combina l’emmacat irregular emmarcat per carreus de pedra allargassats que dibuixen
decoració romboïdal. La clastra apareix centralitzada per un coll de cisterna de pedra viva, de
secció quadrada, amb ferro rematat per una creu i base en forma de cintell quadrat.
Davant l'entrada s’aixequen estances agrícoles d'una planta i porxo d'alçat, amb un arc
rebaixat a l’esquerra i un portal de llinda més a la dreta, a més d’una finestra rectangular
devora el portal de llinda i un finestró sobre aquest. A l’ala de l’esquerra, un portal de llinda
situat entre pedrissos marca l’entrada de les cases dels amos. Antigament comptava amb
tafona, de la qual queden algunes restes.
A la carrera exterior, davant la torre, hi destaca un aljub rectangular que forma una terrassa
envoltada de bancs i, a l'esquerra d'aquest, passeigs enjardinats amb pèrgoles i una piscina
moderna; el jardí era anomenat antigament el Verger de la Vinyeta (Murray- Llabrés- Pascual,
1990: 19); els pilars de les pèrgoles són de secció quadrada, amb capitells grans. Mirant la
façana, a l'esquerra hi ha l'anomenada casa de nines.
La façana oriental manté també la configuració de dues plantes i porxo, al igual que la façana
principal, amb les obertures disposades de forma simètrica: a cada finestra de la planta noble
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correspon un finestró rectangular en el porxo. Romp l’harmonia un terrat modern afegit sobre
un pòrtic amb tretze arcs d’ansa-paner sobre pilars quadrangulars.
Tant la façana principal com l’oriental presenten un referit a tota la façana a excepció de la
principal, que té la part central, al voltant del portal forà, folrada de marès. La resta de façanes
són de paredat en verd. La torre presenta també un paredat en verd arrebossada amb les
cantoneres de pedra viva i rematada per falsos merlets i terrat.
Les cobertes són a una i dues vessants amb teula àrab.
Al nord-oest de les cases hi ha un altre aljub, de grans dimensions. Aquest sembla que servia
per cobrir les necessitats domèstiques de les cases, mentre que el que es troba davant la torre
devia servir per regar el jardí i l’hort de tarongers.
L’aigua que alimentava aquests aljubs, i els safarejos que hi ha dins la possessió, es captava del
torrent de Massanella mitjançant una reclosa, de la qual partia una síquia que duia l’aigua cap
a les cases, a una distancia de més de 2 km.

Cronologia: moderna (es coneixen notícies anteriors al 1581 )
Criteris de datació: documentals
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: a peu, amb vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge i agroturisme
Materials i tècniques de construcció: pedra, marès, morter, fusta. En tècnica de paredat en
verd
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo. Dolent el celler.
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: segons la fitxa d’inventari, el celler va ser condemnat fa anys perquè
amenaçava ruïna.
Perills eventuals: Treballs realitzats: divisió de la casa dels senyors en dus propietats i condicionament d’una
d’elles com a hotel rural

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2 en general, A1 torre i escut
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: escut, torre, la totalitat del conjunt
Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació de la façana i de
l’estructura original de l’edifici, així com dels jardins del voltant. Conservació de la torre, amb
l’eliminació dels falsos merlets, i de l’escut.
Documentar i preservar possibles elements històrics ocults i evidenciar-los tan sols en el cas de
que no distorsionin la unitat arquitectònica.
Potenciar la seva situació aïllada.
Conservació dels edificis auxiliars, amb tots els estris tradicionals que encara es mantenen, així
com l’espai obert de la clastra.
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Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (SRG, ANEI)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998. Les cases estan situades dins una Àrea Natural d’Especial Interès MA-43. La torre és Bé
d’Interès Cultural des de 1993, mentre que l’escut ho és des de 1963.
Altres / Observacions: l’escut situat sobre el portal forà presenta una fitxa a part, la INC-B027.
En el catàleg anterior, de 1995, enumera les diferents estances que encara es troben a la
possessió: “Torre de defensa probablement aïllada a l’origen, però integrada al cos d’esplendor
històric, amb casa de senyors, capella i altres edificis auxiliars, i casa pagesa als baixos laterals.
A les cases dels senyors, als alts, amb buc en L, ocupen les ales del frontis i de ponent, en
aquesta darrera, als baixos, hi ha els estatges dels pastors i dels pagesos que es perllonguen
cap a les pallisses; a l’ala de llevant hi ha la torre i el celler i, aïllat de la resta, un edifici
modern; a l’ala nord s’hi troben la tafona i els sestadors”.
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: s’estableix un àmbit de protecció de 50 m de radi al voltant del conjunt de
les cases de possessió.
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: tasques de
manteniment, conservació i neteja de la zona on es troba situada la possessió; qualsevol nova
construcció haurà d’estar aïllada de les cases antigues, per no modificar la seva observació.
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt

Galeria

346

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

347

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

348

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca
Fotografies del catàleg anterior

349

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Plànol de situació
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