Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: ESGLÉSIA I CLAUSTRE DE
SANT FRANCESC
Clau: A-067
Codi: INC- C007
Grau de protecció: A1 per a l’església; A2 per
al claustre; B per a la resta de dependències
Tipologia: església i claustre
Ús actual: religiós i ensenyança
Autoria: Josep Oleza Frates (obres de reforma)
Estil o corrent: barroca amb posterior reforma contemporània

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: C/ del Vent, 10
Coordenades UTM: X: 492619/ Y: 4396493
Altitud: 127 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2766301DD9926N
Notes històriques
Aquest convent fou el segon que va tenir l’orde a Mallorca i el primer a la part forana. El Papa
Joan XXII, en un Breu que va fer a Avinyó l’1 de Gener de 1325, va donar facultats al Custodi i
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als religiosos del Convent de Barcelona per fundar el de la Vila d’Inca. Segons la documentació,
l’any 1333 ja estava en marxa el “lloc” franciscà, format per una casa i un estudi; pocs anys
després, el 1341, sembla que l’obra de l’església ja havia començat. L’església era,
possiblement, semblant a la de Santa Margalida de Palma: planta rectangular, una nau i
coberta de fusta sobre arcs diafragmes.
Fins a 1494 va pertànyer als claustrats, del quals va passar als observants. El 1555 Fra Joan
Bordils (Provincial dels Observants) veient l’estat d’abandonament del Convent va ajudar a
acabar el Claustre i el 1565 el frare Miquel Servià va fer arreglar el campanar. A finals del s.
XVIII es va demolir l’antiga església gòtica i s’inicià la construcció de l’actual, que va ser
acabada a principis del segle XIX. També en el segle XVIII es va construir el claustre que avui en
dia conservam.
L’any 1835 és produí l’exclaustració i el 1843 el convent fou subhastat i comprat per Antoni
Palou. A l’any 1909 es produí el retorn de la Tercera Orde Regular de Sant Francesc al convent
creant un col·legi per l’ensenyament. De l’església actual en sabem molt poc ja que quan foren
exclaustrats els frares durant la segona república, foren cremats tots els documents i llibres
que hi havia en el convent.
El 1968, el presbiteri fou reformat i retirat el baldaquí. El 1975 van ésser remodelats la plaça de
davant l’església, el portal major (anteriorment es conservava el portal principal, senzill i de
factura gòtica) i la façana de l’antiga porteria i escola. El 1992 l’església fou restaurada,
repintada i dotada de nova il·luminació.
Descripció de l’element
Descripció estructures: conjunt d’edificacions constituïts per l’església, el campanar i el
claustre.
ESGLÈSIA
El seu accés es realitza a través de dues escalinates i explanada que salven el desnivell dels
carrers. La portada és neogòtica amb decoració d’un baix relleu en el timpà representant la
imatge de Sant Francesc d’Assís en èxtasi davant Crist crucificat. La portada lateral és
adovellada amb tres graons de pedra viva i llindar per l’accés, presentant una decoració amb
l’escut de la TOR i la inscripció “BNR 1912”; a la capçalera i en el capcer s’adossa el campanar
que sobresurt de la fàbrica, formant un cub, és de quatre trams separats per cordons
motllurats amb un parell de finestres de mig punt a cada un dels costats del darrer tram,
coronat per una ampla cornisa i balustrada de terrat ornada amb bolles en els quatre costats.
El portal fou construït l’any 1975, substituint el portal gòtic de la primitiva església que encara
es conservava. En el timpà hi ha un relleu, obra de l’escultor Jaume Mir, que representa la
impressió de les llagues a Sant Francesc. Sobre el portal, a la part superior del frontis, veiem un
gran rosetó i, sobre aquest, una finestra d’ull de bou.
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L’església és de planta única, longitudinal, amb sis capelles laterals separades per contraforts i
absis semicircular cobert per la típica petxina. El sostrat és de volta de canó, dividida en trams
separats per arcs faixons amb llunetes, al mig del les quals hi ha finestres adovellades,
cobertes per vitralls que representen diferents sants o monjos franciscans. Les pilastres són de
guix ornades amb temes vegetals i angelets; les capelles s’obren per arcs de mig punt i
presenten voltes de canó amb llunetes. El campanar es situa a la part esquerra del presbiteri,
amb accés a través d’una escala de cargol.
Retaules: destaca el de la Puríssima Concepció (s. XVII), Sant Marc, Ramon Llull (s. XVII) i Mare
de Déu de Fàtima, a més de dues talles que representen a la Mere de Déu de l’Esperança (s.
XVII) i la Mare de Déu de Gràcia del s. XVI.
CLAUSTRE
El claustre segueix una línia arquitectònica classicista. Forma una planta quadrada i consta de
planta baixa, pis i porxo (afegit al 1942 i projectat per l'arquitecte Josep d'Olesa Frates). El
corredor s’obre al claustre per set arcs de mig punt a cada costat separats per pilastres
rectangulars rematades per piràmides i bolles; trobam un total de 32 voltes d’aresta en els
sostrats. Tots els portals que s’obren al corredor són allindanats amb estilització conopial i de
pedra viva. A la planta pis hi ha tres finestres rectangulars a cada costat amb ampit motllurat;
el porxo, separat de la planta pis per una línia d’imposta, presenta un seguit de finestres
semicirculars a cada costat. Tot el trespol és de lloses irregulars de pedra viva, en el pati, amb
faixes de carreus que recorren des del centre cap als costats. En el centre del claustre hi ha el
brocal d’una cisterna de tipologia barroca amb la inscripció “ANY 1747”.
A dues de les façanes, en el primer pis, hi ha dos rellotges de sol, catalogats en una fitxa a part.
La majoria dels portals del corredor donen accés a diferents habitacions, la majoria amb coberta
de volta d’aresta.

Cronologia: moderna (segles XVII- XVIII), amb orígens medievals i reformes contemporànies
Criteris de datació: inscripció al rentamans d’una de les sagristies “1709”, inscripció en el
centre del claustre a una cisterna “1747”, inscripció a la cornisa “1789” i altra “1911”,
inscripció a l’escut de la T.O.R. “1912” de la portada lateral.
Classificació general: arquitectura religiosa
Accessibilitat: amb vehicle ordinari
Funcionalitat: Col·legi Sant Francesc d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat
Materials i tècniques de construcció: la façana principal de l’Església és d’un parament llis de
carreus de marès amb un sòcol ressortit de pedra viva. L’acabat de la façana és amb una
testera mixtilínia, que davalla formant volutes fins als contraforts laterals. La façana posterior
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presenta un sòcol de tirolesa, i la resta de paredat en verd, coronat per una volada de teula
senzilla.
Les façanes del claustre són de carreus regulars de marès amb una cornisa motllurada a la
separació del primer pis i del porxo, coronat per una ample cornisa també motllurada i una
teulada amb vessant cap al pati a dues façanes, mentre que les altres dues presenten volada
de teules i ampit de terrat. Els paraments del corredor del claustre presenta un sòcol de pedra
viva i a la part superior un acabat de pintura de color ocre amb les voltes d’aresta pintades de
blanc. El paviment és de lloses irregulars de pedra viva . Al pati, faixes de carreus que es
disposen des del centre cap als costats.
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: Defectes de conservació: Perills eventuals:
Treballs realitzats: reforma del campanar als anys 1911-1912. EL claustre fou reformat l’any
1942 amb l’ampliació d’una nova planta. L’església va ser molt retocada l’any 1937, modificant
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el presbiteri i revestint les pilastres amb les decoracions de guix. També es va restaurar el
1955.
Protecció de l’element
Grau de protecció: A1 per a l’església; A2 per al claustre; B per a la resta de dependències
Protecció proposada: conservació íntegra de l’església i del claustre; conservació estructural
de la resta del convent
Usos permesos: culturals, docent i religiosos
Elements destacats a preservar: totes les inscripcions que es poden trobar al conjunt, els béns
mobles que hi ha a l’interior de l’església.
Intervencions preferents i admissibles: per a tot el conjunt es permetran tasques de
manteniment i conservació de les façanes, coberta i estructura.
A l’interior del convent es podran dur a terme obres de reforma per adaptar l’espai a les
condicions del moment, però abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ,
per part d’un tècnic de patrimoni, que avali que no hi ha restes de valor, o que es concreti
quins elements s’han de conservar. El projecte que s’autoritzi haurà de recollir les directius
d’aquest informe.
Pel que fa a la capella i al claustre, només es permetran tasques de manteniment i restauració
tant de les estructures com dels elements mobles que es troben al seu interior.
Propietat: eclesiàstica
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions: s’han realitzat una sèrie de fitxes individualitzades, d’una sèrie
d’elements que es troben dins el recinte del convent: INC- B024 (escut de la façana del
col·legi), INC- B025 (escut del portal lateral de l’església) i INC- F042 (conjunt dels rellotges de
sol del claustre).
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència:
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element:
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Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència:
Galeria
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Plànol de situació
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