Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: CEMENTIRI MUNICIPAL
Clau: Codi: INC- C010
Grau de protecció: B en general; A1 per a les
làpides; A2 per al Via Crucis, , les esteles, els
panteons i per a la capella.
Tipologia: cementiri
Ús actual: cementiri
Autoria: José Oleza (projecte de la façana principal i el mur en estil neobarroc)
Estil o corrent: neobarroc

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: C/ dels Ferrers
Coordenades UTM: X: 492338 / Y:4396103
Altitud: 117 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2460001DD9926S0001UR
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Notes històriques
L’actual cementiri va ser creat per ordre del governador l’any 1820. Durant els primers
quaranta anys, aquest era molt petit i estava bastant abandonat. El 1860 es va decidir arreglar
el recinte, però aquest any només es va fer un pou d’aigua i l’obra general va començar el
gener de 1861. L’agrimensor Llorenç Rovira va formar part del projecte. Els xiprers foren
plantats el mateix any i el dia 17 de maig de 1863 va ser beneit el Sant Crist que es venera en el
cementeri.
El projecte de la façana principal i el mur en estil neobarroc data del 1865, correspon a
l’arquitecte José Oleza.
El 1867 es posaren les barreres de ferro, obra de Bartomeu Pons.
El 20 de novembre de 1909 va ser beneit l’actual oratori, essent el bisbe de Mallorca don Pere
Joan Campins. La construcció de l’oratori va ser dirigida per l’arquitecte Bartomeu Ferrà. El
batle, Joan Alzina i Llobera i la seva esposa, Margalida Llinàs i Llabrés, varen sufragar les
despeses de la construcció i foren els padrins el dia de la seva benedicció.
El primitiu oratori estava situat a la zona on avui en dia hi ha l’entrada principal del cementeri;
encara es pot veure, en aquest espai, una piqueta per l’aigua beneïda.
El 1927 l’arquitecte Jaume Alenyar Ginard va realitzar el projecte i les obres de l’eixample del
cementeri municipal.
Descripció de l’element
Descripció estructures: el cementiri municipal d’Inca ocupa una superfície de 18.500 m2.
Situat a les afores terme municipal, es distribueix en diferents nivells que es corresponen amb
les diferents fases constructives.
La façana és de formes ondulats, emmarcada per dues columnes als laterals rematades per dos
pinacles, i la part central, ocupada per la porta d’entrada, es troba coronada per un frontó amb
una imatge de Crist orant, al timpà. Una vegada dins ens trobam amb el portal interior amb la
data 1867 i de ferro forjat.
Coincidint amb l’eix central de la portalada es troba el recinte primitiu, en forma de quadrat,
influenciat pel model proposat en 1820 pel cementeri de Palma. Aquest recinte es troba tancat
per un mur en el que sobresurten una sèrie de pinacles.
El recinte antic s’ha vist ampliat pels dos costats en una sèrie de reformes i ampliacions duites
a terme durant el segle XX.
Cal destacar el conjunt de rajoles que fan referència el Via Crucis de Crist, situat a la zona
antiga del cementiri. El Via Crucis s’inicia al costat de la porta d’entrada i estan disposats en el
nínxols del cementeri, moltes de les quals es troben fragmentades o perdudes.
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A l’interior del cementiri trobam el panteó militar, monument que com d’altres varen
proliferar a l’illa una vegada acabada la guerra, i que es varen instaurar com a culte als difunts
per la causa franquista, obra de l’escultor Juan Reus, segons el disseny de Jose Oleza. El panteó
del presbiteri Janer es troba just davant del monument funerari anteriorment descrit. La
capella pública del cementeri és de nau única, construïda al 1909. També és de destacar tot el
conjunt de làpides dels corredors del cementeri, de forma rectangular i a nivell del paviment,
molts dels quals daten de finals del segle XIX, així com les esteles amb creu, diferenciades a
partir del remat, unes a mode de capitell amb creu de ferro forjat molt senzill i les altres a
mode d’arc de mig punt amb creu de pedra, que es succeeixen en els diferents corredors del
cementeri. Aquestes esteles, juntament amb les làpides a nivell de paviment, varen ser els
primers monuments funeraris construïts al cementeri d’Inca, que posteriorment es varen
ampliar amb les successions de panteons que repeteixen la mateixa estructura de formes, és a
dir, panteons de naus úniques coronats amb un frontó, i una inscripció que fa referència a la
família; entres ells citam el de les famílies Alzina, Beltràn- Riera, Figuerola- Mas, FluixàRosselló, Massanet- Ferrer, Miquel Ferrer- Truyols, Payeres- Catell, Prohens -Manresa, Ramis Obrador, Rosselló- Munar, Sampol -Bergamo, Serra -Fe.
De manera individual i per la seva estructura i originalitat en les escultures i la inscripció del
frontó, destacam el panteó de Magí – Marquès.
De la mateixa manera, podem veure també una sèrie de tombes que destaquen per l’escultura
funerària. Entre aquestes hi ha la tomba de la família Torrandell, per la monumentalitat de la
al·legoria escultòrica, al igual que la tomba de la família García- Carrasco. Finalment, hi ha tota
una sèrie de tombes que mantenen el mateix esquema d’estructures i ornamentació; en
aquest cas, feim referència a les tombes de les famílies Escanelles- Perelló, Germans Rotger,
Llinàs- Maura i Martorell- Pieras.
Cronologia: contemporània (1867; s’han fet successives ampliacions)
Criteris de datació: estilístics i formals
Classificació general: arquitectura religiosa
Accessibilitat: vehicle ordinari, a peu
Funcionalitat: funerària
Materials i tècniques de construcció: al llarg del cementeri trobam ferro, pedra de marès,
pedra viva, fusta, marbre i referit en els murs, esteles, làpides, nínxols i panteons.
Els murs exteriors i interiors estan fets amb la tècnica de paredat en verd; la majoria de les
tombes presenten una decoració basada en la tècnica de la talla en pedra i marbre, i amb
presència de ferro forjat.
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Estat de conservació

Estat de conservació: regular- bo
Causes del deteriorament: erosió, reformes
Defectes de conservació: algunes rajoles del Via Crucis han desaparegut i altres tenen un estat
de conservació deficient.
Perills eventuals: Treballs realitzats: diverses ampliacions del recinte durant el segle XX

Protecció de l’element
Grau de protecció: B en general; A1 per a les làpides; A2 per al Via Crucis, les esteles, els
panteons i per a la capella.
Protecció proposada: conservació estructural de l’espai
Usos permesos: religiosos
Elements destacats a preservar: les rajoles del Via Crucis, les làpides que es troben al terra, les
esteles i els monuments escultòrics.
Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació dels elements que
conformen el cementeri; neteja i manteniment de les zones verdes i dels espais de pas dels
vianants. Es podran dur a terme ampliacions i habilitació de nous espais funeraris, donat el
creixement de la població; aquests nous espais, però, hauran de mantenir uns criteris similars
als espais ja construïts.
Conservació integral de les làpides, les esteles, els panteons i la capella, catalogades en fitxes a
part.
En quant al Via Crucis només es podran dur a terme obres de consolidació, conservació o
restauració.
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Propietat: municipal
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: Altres / Observacions: alguns elements, situats dins el recinte del cementiri, estan catalogats
de manera individualitzada; aquests són: INC- C011 (capella del cementeri municipal), INCB034 (escut de la capella), INC- B013 (làpides), INC- B014 (esteles), INC- B015 (escultura
funerària), INC- B016 (Panteó de la família Magí- Marquès), INC- B017 (Panteó de la família
Torrandell), INC- B018 (Panteó García Carrasco), INC- B019 (Panteó militar), INC- B020 (Panteó
del Presbíter Janer), INC- B021 (Panteons funeraris).
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:
Galeria

256

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

257

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

258

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

259

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Plànol de situació
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