Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: ESGLÉSIA I CONVENT DE
SANT DOMINGO
Clau: A-055
Codi: INC- C005
Grau de protecció: A1 (BIC)
Tipologia: església i convent
Ús actual: cultural
Autoria: Estil o corrent: barroca

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: Plaça de Santo Domingo, 1
Coordenades UTM: X: 492035 / Y: 4396814
Altitud: 127 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2170113DD9927S / 2170112DD9927S0001RZ
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Notes històriques
Convent que fou el quart i últim de l’Ordre dels Dominics que es va fundar a l’illa l’any 1604,
essent el primer vicari electe el P. Fra. Antoni Torrens. Aquest comprà una teulera a Guillem
Seguí per erigir el nou convent o monestir.
Per la documentació arxivística es sap que el 3 de maig de 1612 s’acabà la capella de Ntra. Sra.
Del Roser i el 12 de juny del mateix any la del nom de Jesús, però el 3 de juny de 1664 es posà
la primera pedra d’una altra església (l’actual), més sumptuosa, que es va beneir el 4 d’agost
de 1689, festa de Sant Domingo.
El claustre i el monestir es construïren més tard que la pròpia església, ja que es començaren a
finals de 1730 i sembla que no es va acabar fins l’any 1800. El convent es va edificar al voltant
del claustre. Aquest era pràcticament quadrat, molt semblant al de la vila de Pollença, de gran
austeritat i simplicitat, i amb una cisterna en el centre.
Els Dominics van romandre a Inca fins a l’exclaustració de 1835, quan en el convent hi
quedaven set frares. En aquests moments, el convent, l’església i l’hort (excepte el casal de
Can Cifre, que el comprà anys després) passà a ser propietat de l’Ajuntament, per compra,
l’any 1843 per part del batle d’Inca, Miquel Reura; sembla que, segons Mn. Pere Joan Llabrés,
el mateix ajuntament finalitzà les obres.
L’església fou convertida en parròquia l’any 1962 i es realitzaren una sèrie d’obres, com la
reforma del presbiteri, consagrant un nou altar l’any 1966, i en l’edificació d’un campanar el
1969, després d’esbucar l’antiga espadanya, que sobresortia per damunt la façana principal. La
darrera restauració, consistent en una neteja general i una nova il·luminació, es va dur a terme
l’any 1993.
El claustre i les dependències conventuals patiren moltes transformacions: al convent es va
instal·lar la presó, el jutjat, la caixa de reserva militar, un institut de segona ensenyança i la
comandància de la Guàrdia Civil. Fins i tot està documentat que en el segle XIX es celebraren
curses de braus dins el claustre. L’estat d’abandonament durant els anys 90 del segle XX
provocà la declaració de ruïna de l’edifici, i es va elaborar un projecte de rehabilitació per
convertir-lo en un centre cultural. L’any 2003 s’acabaren les obres de rehabilitació.
Durant la Guerra Civil es va construir un refugi que anava des de l’interior del claustre del
convent fins a la confluència dels carrers de les Germanies i de Can Dureta.
Descripció de l’element
Descripció estructures: conjunt conventual constituït per església, amb vessants cap als
capcers, i el claustre, entorn del qual es disposen els cossos residencials i auxiliars. Aquest es
troba comunicat exteriorment per un pas entre l’església i l’antiga escola de frares,
anomenada també Can Cifre.
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ESGLÉSIA
La portada, barroca, consta de dues pilastres estriades amb capitells de volutes, sobre el qual
reposa l’entaulament i la cornisa amb dos pinacles que tanquen la composició, rematat
superiorment per una fornícula central recoberta en el seu interior per una copinya (amb la
Mare de Déu de Lourdes donant el rosari a St. Domingo) amb voltes a cada costat.
El lateral presenta un portal allindanat amb capitells motllurats i estilització conopial de pedra
calcària.
Els interiors estan formats per planta longitudinal d’una sola nau de cinc trams amb capelles
laterals rectangulars i altar major atrompetat. El cor es situa a l’entrada de l’església sostingut
per un arc d’ansa-paner amb volta de creueria, igual que les dues capelles del primer tram. La
coberta presenta volta de canó dividida en trams per arcs faixons de pedra viva que
transmeten la força cap a les pilastres amb capitells jònics que separen les capelles, les quals
s’obren per arcs de mig punt i amb volta de canó. La composició del retaule presenta una gran
uniformitat estilística d’adscripció barroca, exceptuant el retaule del Roser (de finals del s. XVI,
obra de Gaspar Homs) el qual provingué de la parròquia de Santa Maria la Major.
CLAUSTRE
Rehabilitat recentment, consta de tres plantes (planta baixa, pis i porxo) amb vessants cap al
pati interior envoltat per galeria porticada. Cada costat de la galeria s’obre al claustre per set
arcs d’ansa-paner suportats per columnes de secció circular amb lleuger èntasi, de pedra viva,
que reposen sobre un sòcol corregut interromput per quatre accessos que donen al pati. Els
corredors de l’interior de la galeria tenen sostre pla sustentat per un embigat, excepte els
quatre cantons, que tenen volta d’aresta.
Les obertures presenten a la planta baixa diversos portals allindanats i escala de dues
avingudes, de factura moderna, que comunica amb la planta noble; aquesta constava,
originàriament, de tres finestres balconeres a cada banda (alguna d’elles conserva l’ampit de
balustrada); el porxo de dalt compta amb tres finestrons de doble esplandit a cada banda,
situats sobre les finestres balconeres de la planta pis.
El claustre conserva caminals en creu que conflueixen a una cisterna central amb brocal
circular, datat a l’any 1905, i pica adossada de pedra calcària. Destaquen també dos rellotges
de sol, catalogats en una fitxa a part.
Els interiors estan adaptats a l’ús actual de dependències culturals de l’ajuntament d’Inca.
Cronologia: moderna: la capella i església daten del s. XVII (1612) i el claustre està construït
entre 1730 i 1800.
Criteris de datació: fonts bibliogràfiques
Classificació general: arquitectura religiosa
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Accessibilitat: amb vehicle ordinari, a peu
Funcionalitat: espai cultural municipal. Biblioteca Central, Arxiu Històric Municipal, Arxiu
Administratiu, Sala Pinell, àrea de Cultura.
Materials i tècniques de construcció: marès, pedra, terra i morter.
ESGLÉSIA. La façana presenta parament llis de carreus de pedra viva amb el sòcol sobresortit i
capcimat per cornisa, a on la única decoració es troba a la portada i al rosetó que hi ha a sobre.
El lateral és de paredat en verd de junta fina, amb cantonades enqueixalades de pedra viva,
rematat per una cornisa motllurada, una filada de teules girades i teulada.
La façana posterior també presenta un paredat en verd, rafa en el sòcol i tres finestres amb
brancalades de pedra viva i campanar adossat de factura contemporània.
CLAUSTRE. Paredats de cantons de marès, rematat per cornisa i teulada. Columnes de pedra
viva amb èntasi i capitells d’inscripció jònica, cobert per forjat de taulons a escaire del frontis,
excepte en els quatre angles formats per volta de creueria amb clau central.
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Romero Crosa, O.: “La rehabilitación del claustro barroco de San Domingo de Inca. Proyecto de
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals: malifetes, pintades a l’exterior dels murs, topades dels cotxes a l’exterior de
l’església, restauracions poc afortunades.
Treballs realitzats: reforma de Bartomeu Ferrà en el s. XIX. Posteriorment, a l’any 1969 es va
començar l’obra del nou campanar i al 1993 es realitzaren obres de neteja i restauració de
l’església i claustre, afectant aquestes a un nou frontis, plaça amb torre lateral, obertures
rectangulars i a la doble arcada d’accés.
El 2001 es realitzaren noves obres de reforma o rehabilitació, amb una important modificació
del projecte anterior.

Protecció de l’element
Grau de protecció: A1 (BIC)
Protecció proposada: conservació íntegra
Usos permesos: culturals i religiosos
Elements destacats a preservar: tots els que li confereixen el seu valor. Els retaules, ornaments
i objectes litúrgics que es troben a l’interior de l’església formen un conjunt indissoluble
juntament amb l’immoble. Aquests elements es troben inclosos a l’Inventari de Béns Mobles de
l’Església Catòlica.
Intervencions preferents i admissibles: només es permetran obres de conservació,
consolidació i restauració del conjunt. En aquest cas i donades les característiques de
l’element, sembla clar que en principi s’haurà de mantenir la volumetria actualment existent.
Consideració especial mereix també tant l’espai interior de l’element com el tractament dels
materials en cada una de les situacions, per tant, s’haurà de mantenir el llenguatge i els
materials i formes constructives originals.
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Aquelles intervencions que pel seu àmbit d’actuació se consideri pugin afectar elements
susceptibles d’ésser estudiats amb metodologia arqueològica, hauran d’anar acompanyades o
precedides d’un un estudi arqueològic.
En tot cas, s’haurà d’estar al que assenyala la llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes
Balears, especialment en el seus articles 3 (col·laboració dels particulars), 22 i 23 (protecció
general dels béns del patrimoni històric i preservació de béns immobles), 26 (deure de
conservació), 31 (col·locació d’elements exteriors), 37 (autorització d’obres), 40 (llicències) i 41
(criteris d’intervenció en els béns d’interès cultural).
Propietat: claustre: Municipal / Església: Bisbat de Mallorca
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
El claustre està declarat Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Monument, amb data
09/06/1994.
Codi del registre de Patrimoni Històric 51-0008668-00000
Altres / Observacions: dins aquest recinte ha estat catalogat, com a fitxa a part, el conjunt dels
rellotges de sol, situats dins el claustre. Aquests tenen el codi INC- F045.
Can Cifre (INC-C004) també forma part d’aquest conjunt.
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: es proposa una delimitació de l’entorn del claustre i l’església de Sant
Domingo que inclou, tal i com es pot observar a la delimitació gràfica adjunta, una envolvent
pràcticament quadrada al voltant de l’element, en la que queden integrades les perspectives
de contemplació d’aquest. Concretament s’inclouen dins la delimitació de l’entorn part dels
carrers de Mancor, de Jover, de fra Rafel Serra, de Biniamar, de Can Valella, de Sant Domingo,
l’avinguda de les Germanies, i el carrer Almogàvers.
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: els criteris bàsics per a
la delimitació de l’entorn de protecció són:
1. Protecció física del monument: cal tenir en compte que l’edifici es troba situat en el centre
històric del municipi, el qual però no gaudeix de la protecció específica que ofereix la figura de
conjunt històric. S’inclou per tant, una franja entorn del propi edifici per tal de tractar d’evitar
accions que poguessin alterar la seva conservació, ja siguin de forma més directa o més
indirecta, des de patologies com humitats, agressions urbanes, etc. fins a actuacions de caire
més estètic que hauran de integrar-se amb el monument.
2. Significació i visualització del bé: identificació de l’entorn com a lloc, integració del bé en el
paisatge, en aquest cas el paisatge urbà: control d’elements que puguin interrompre una
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perspectiva del bé; condicions volumètriques, materials o formals als edificis de nova planta
que s’instal·lin prop del bé; prohibició de col·locació de qualsevol element que pugui
interrompre la visió directa del bé o alguna de les escenes visuals significatives; eliminació
cablejat; existència i valoració de perspectives estètiques consolidades històricament o
col·lectivament. En aquest cas les visuals fonamentals a preservar són les visuals que es tenen
del monument, i no tant les que es puguin tenir des del monument.
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt

Galeria
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Plànol de situació
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