Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: CAN RIPOLL
Clau: A-062
Codi: INC- D087
Grau de protecció: A2 per al conjunt;
B per a la planta baixa del carrer Bisbe
Llompart.
Tipologia: casal de poble
Ús actual: habitatge i comerç
Autoria: Estil o corrent: tradicional amb detalls barrocs i gòtics amb posterior reforma regionalista
barroca

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: C/ d’En Jaume Armengol 12; C/ Bisbe Llompart
Coordenades UTM: X: 492169/ Y: 4396762
Altitud: 127 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2269107DD9926N
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Notes històriques
L’edifici és propietat de la família Ripoll des del s. XVIII. El casal i el celler daten dels segles XVIXII. La zona de la torre i la planta baixa coberta de terrassa del carrer Bisbe Llompart, és una
ampliació de 1929, a càrrec de l’arquitecte Josep d’Oleza Frates, a conseqüència de les obres
d’ampliació del carrer Bisbe Llompart.
Com altres cellers d’Inca, i també de Sineu (llocs tradicionals de mercat), aquests espais oferien
acollida i menjar pels viatgers, a més de la venda de vi.
Descripció de l’element
Descripció estructures: casa senyorial situada a la cantonada entres els carrers Bisbe Llompart
i Jaume Armengol. Consta de soterrani, planta baixa, planta noble, porxo i jardí posterior,
entre mitgeres laterals i vessants cap el frontis. Presenta un cos adossat posteriorment amb
torre quadrangular amb vessant de pavelló i ampla terrassa amb barana de ferro.
Les obertures presenten, a la planta baixa, un portal rodó amb cap-i-alt pla i esplandit,
dovellam de pedra viva amb molt de regràs, dues finestres amb ampit motllurat i una porta
allindanada que comunica amb el celler; a la planta noble, hi ha un balcó sobre volada de
pedra, dues finestres balconeres i una finestra amb ampit motllurat; en el porxo de dalt,
separat de la planta noble per una cornisa, trobam quinze columnes octogonals situades sobre
aquesta cornisa. La torre, adossada i del mateix paredat, presenta una sèrie d’obertures a cada
una de les tres plantes i està capcimada per un porxo de dalt amb pilastres cantoneres i dues
pilastretes octogonals per façana. A la façana lateral, situada en el carrer Bisbe Llompart, troba
una sèrie d’obertures a la planta baixa, destinada a comerç; a la planta noble hi ha dos portals
de llinda a partir dels quals es pot accedir a una ampla terrassa; en el porxo trobam deu
columnetes octogonals sobre una cornisa motllurada. A la torre veim també un portal a la
planta noble i un finestró a la tercera planta.
Els interiors presenten un pas d’entrada amb forjat de bigues de fusta a escaire del frontis i
trespolat emmarcat amb faixes de pedra viva que s’obre a la segona crugia, a on es situa un arc
d’ansa paner amb la llum paredada, reixa de ferro amb la data de 1881 que dóna al pati i una
escala coberta de dos trams, amb arrambador de ferro que comunica amb la planta noble
destinada a habitatge unifamiliar, amb trespolat enrajolat i sostrat de llenyams a escaire del
frontis amb revoltons de guix.
Destaca la presència d’una botiga d’oli amb safarejos a la planta baixa, amb accés condemnat
des del pas d’entrada i amb escala de caragol que la uneix a la planta noble.
El celler està situat a un nivell inferior al del carrer, amb accés per una escala de set escalons, i
està format per una sala rectangular dividida per una arcuació a escaire del frontis de quatre
arcs diafragma rodons i dos en el sentit del frontis, amb dovellam de marès, sostinguts per tres
pilastres amb sòcol de pedra viva. Presenta trespolat de lloses escairades de pedra viva i
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sostrat de llenyams a escaire del frontis amb bigues en el sentit del frontis, excepte el primer
tram, a escaire. Arc rodó amb la llum paredada en el fons de la sala i dotze bótes.
A la meitat del celler, a la dreta, s’accedeix a un cos paral·lel, a nivell del casal, dividit en dues
sales; la primera, actualment menjador, presenta arc d’ansa paner amb la llum paredada i un
portalet allindanat comunica amb la segona sala, ara magatzem, a on destaca el sostrat amb
dues voltes de creueria i una volta de canó amb llunetes de marès. La resta de forjat està
format per bigues de fusta en el sentit del frontis. Presenta una gran xemeneia.
Cronologia: moderna (s. XVII) amb reformes posteriors
Criteris de datació: fonts bibliogràfiques
Classificació general: arquitectura civil
Accessibilitat: vehicle ordinari, a peu
Funcionalitat: habitatge i comerç
Materials i tècniques de construcció: façana de carreus vistos de pedra viva amb brancalades
també de pedra viva; remat a la part superior per porxo amb pilastres octogonals i ampla
volada de fusta amb els caps de biga motllurats i teulada.
El celler està format per arcs amb dovellam de marès, sostinguts per pilastres amb sòcol de
pedra viva. Presenta trespolat de lloses escairades de pedra viva i sostrat de llenyams a escaire
del frontis amb bigues de fusta.
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Estat de conservació

Estat de conservació: aparentment en bon estat de conservació
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Causes del deteriorament: pol·lució, taques d’humitats
Defectes de conservació: falta de neteja a la façana sud
Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: a l’any 1929 l’arquitecte Josep Oleza Frates realitzà una ampliació
construint la torre i la planta baixa del carrer Bisbe Llompart

Protecció de l’element
Grau de protecció: A2 per al conjunt; B per a la planta baixa del carrer Bisbe Llompart.
Protecció proposada: conservació íntegra del casal
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: les façanes, l’espai del celler, la botiga d’oli, els enrajolats i
bigam de fusta, així com els ambients de la planta noble.
Segons l’anterior catàleg, a l’interior es conserva mobiliari tradicional mallorquí, així com
mobles anglesos i francesos dels s. XVII i XVIII i pintura religiosa dels s. XVI i XVII.
Intervencions preferents i admissibles: conservació integral del conjunt, en el qual només es
podran dur a terme tasques de manteniment i conservació del conjunt. Es permetrà una major
intervenció en la planta baixa del carrer Bisbe Llompart (destinada a comerç), però aquestes
reformes no podran modificar el seu aspecte exterior.
Preservar i documentar possibles romanalles històriques amagades.
Es proposa eliminar el cablejat existent, així com de qualsevol rètol d’informació o publicitat
col·locat a façana.
Propietat: particular
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998.
Altres / Observacions:
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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
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Fotografies del catàleg anterior
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Plànol de situació
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