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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

En els darrers cinquanta anys a Mallorca, como a la resta del món occidental,  s’ha 

estès el convenciment que el patrimoni cultural és un recurs escàs i no renovable que té 

un valor excepcional, que cal posar a disposició de la societat i vetllar per la seva 

conservació. Però el patrimoni a més d’esser considerat un valor que cal conservar, 

estudiar i difondre també comença a esser examinat com un factor generador d’ingressos 

i llocs de feina.  

Avui en dia son molts els països i regions que estan potenciant el seus béns patrimonials 

com a motor de desenvolupament econòmic i territorial, atès que la cultura ha 

esdevingut un producte de consum cada cop més valorar i demandat, essent una de les 

motivacions que genera més desplaçaments turístic en l’actualitat. Segons dades de la 

Subdirecció General d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el 

25,3% del total de viatges realitzats a Espanya en 2013 per oci, esbarjo o vacances foren 

iniciats per motivacions culturals1. També segons xifres d’aquesta mateixa organització 

més del 50% dels turistes que visitaren el país durant l’any 2013, fos quin fos el motiu 

principal del seu viatge, van realitzar durant la seva estància algun tipus d’activitat 

cultural2. D’aquestes informacions es pot inferir que els viatgers actuals cerquen noves 

formes d’oci i entreteniment, diferents al sol  i a la platja.  

 D’altra banda l’aprofitament de la cultura com a recurs turístic ben gestionat  

permet oferir als viatgers uns productes no estandarditzats, sinó propis i específics, ja 

que la memòria col·lectiva i el patrimoni cultural de cada regió són únics i insubstituïbles. 

A més la majoria d’aquest tipus de recursos poden ser consumits durant tot l’any, la qual 

cosa afavoreix la reducció de l’estacionalitat del turisme tradicional. El turisme de sol i 

platja como el de Mallorca i la resta de les Balears, presenta unes elevades taxes 

d’estacionalitat, explicades fonamentalment per les característiques pròpies del 

                                                           

1
 Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014). 

Notas sobre el anuario de estadísticas culturales 2014. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

2
 Ibidem. (p.6). 
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producte que es comercialitza. Això implica que la demanda es concentra en els mesos 

d’estiu, durant els quals els turistes poden satisfer (per condicions climatològiques) les 

expectatives de gaudir del sol i la platja. Segon xifres de la Secretaria General de 

Coneixements i Estudis Turístics l’any 2011 el 40% d’arribades de turistes a les Illes 

Balears es va produir durant el penúltim trimestre de l’any, xifra que va augmentar durant 

l’any 2012 fins al 55%3.  

Per aquests motius, malgrat el model turístic mallorquí continua basat 

fonamentalment en un producte turístic de sol i platja, se estan desenvolupant una sèrie 

d’actuacions encaminades a reforçar el turisme cultural i aconseguir la tan desitjada 

desestacionalització. Entre elles destaca la potenciació de la ciutat de Palma com a destí 

cultural, en si mateix i no només com a oferta complementaria al sol i la platja, els dies de 

pluja i mal temps. A tall d’exemple el Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria 

de Turisme ha posat en marxa un conjunt d’itineraris guiats per donar a conèixer tant als 

ciutadans com als visitants alguns dels elements més emblemàtics del patrimoni històric i 

cultural de la ciutat: els principals monuments, els patis de les cases senyorials, els edificis 

modernistes, els museus i espais expositius, l’art i la arquitectura gòtica... A més a més 

també s’han publicat una sèrie de petites guies practiques de turisme cultural, que 

desenvolupen un tema o un element cultural com a material promocional, com per 

exemple la Guia del Castell de Bellever, La Catedral de Mallorca: guia de Visita, el 

Cementeri de Palma: guia de passeig, la Guia de les Capelletes dels carrers de Palma o  la 

Guia de la Palma Gòtica4.  

Es inqüestionable que Palma té un ampli patrimoni històric i artístic, que la 

converteix en un possible destí cultural, atès que és el resultat d’un procés constructiu 

iniciat ara fa més de 2000 anys. La Palma d’avui s’ha anat perfilant amb les empremtes 

culturals que han deixat els diferents pobles que l’han habitada, acumulant una gran i 

variada riquesa patrimonial. A més compte amb la avantatge de disposar d’un xarxa de 

                                                           

3
 Secretaria General de Conocimientos y Estudios Turísticos (2012). “Movimientos Turísticos en 

Fronteras (Frontur)”. Informe Anual 2012. Madrid: Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Instituto 

de Turismo de España. 

4
 Bestard, Cladera B. (2003). Guia del Castell de Bellver. Palma: Ajuntament de Palma; Canterellas Camps 

C. (2002). La Catedral de Mallorca:guia de visita. Palma: Aldeasa; Garrido, C. (2009). Cementeri de 

Palma: guia de passeig. Palma: Ajuntament de Palma. Bestard, Cladera B. (2010). Guia de les Capelletes 

dels carrers de Palma. Palma: Ajuntament de Palma i Garrido, C. (2009). Guia de la Palma Gòtica. Palma: 

Institut d’Estudis Baleàrics. 
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serveis bàsics per al turisme, que ja funciona i ofereix productes de qualitat: una  oferta 

hotelera variada, amb professionals altament qualificats; una proposta gastronòmica 

singular, de reconeixement internacional i una amplia oferta d’oci sobretot nocturn, no 

exempt d’algunes crítiques justificades.   

Però massa sovint la promoció i difusió del seu patrimoni queda reduït al centre 

històric. Les guies, els fulletons i els llibres d’itineraris generalment mostren únicament 

els elements patrimonials i espais urbans d’aquesta àrea, obviant la resta del terme 

municipal. Encara que és innegable que al centre hi ha el bessó històric i arquitectònic de 

Palma també és ben cert que en altres indrets del terme municipal hi ha elements 

patrimonials significatius. L’eixample es precisament un d’aquest indrets poc reconegut 

amb un patrimoni cultural valuós que dissortadament no ha gaudit de l’atenció que es 

mereix. Aquesta zona presenta un bon conjunt de zones carregades de història i béns 

patrimonials ja que és un bàsic de l’expansió de la ciutat.  Es va començar a planificar a 

mitjans dels segle XIX per solucionar els greus problemes sanitaris i d’amuntegament que 

afectaven la ciutat emmurallada, i per ordenar urbanísticament els nuclis poblacionals 

que havien sorgit, lluny de les murades ja que per motius defensius i de seguretat estava 

prohibida la construcció lliure en les denominades zones polèmiques5. El creixement 

poblacional i urbanístic de Palma va obligar a la redacció d’un pla general d’eixample i 

l’encarregar de dur a terme aquesta tasca va ser l’enginyer de Camins, Canals i Ports 

Bernat Calvet, qui va dissenyar un nova zona extramurs en forma de gran semicercle que 

abasta tot el contorn de la ciutat antiga, des el Jonquet fins a l’antic Molinar de Llevant.  

Un cop aprovat el pla l’any 1901 es va començar a urbanitzar i als llarg dels anys en els 

seus carrers i places es construirien notables edificis modernistes, racionalistes i 

regionalistes, així com un bon conjunt d’escultures urbanes i monuments 

commemoratius. 

Desgraciadament, i amb més intensitat que el centre històric, ha patit la 

desaparició de nombrosos edificis artístics i representatius. La manca de conscienciació 

vers el seu patrimoni i la pressió urbanística ha provocat la destrucció d’elements 

                                                           

5
 Segons la Reial ordre de 16 de setembre de 1856 i les Ordenances Generals de l’Exèrcit no estava 

permès cap mena d’edificació, ni tan sols d’una barraca, a menys de 400 metres dels murs. Dins el 400 

metres següents s’hi permetien construccions d’una sola planta, exclusivament de fusta i ferro, i entre 

els 800 i els 1250 metres es podien bastir edificis de pedra, també d’una sola planta, sempre que les 

parets i les mitjaneres no ultrapassessin els 14 centímetres de gruixa. 
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significatius com l’antic magatzem de fustes de Can Segura, que vas ser esbucat a 

principis dels anys 90 per construir habitatges de luxe i una oficina bancària.  Aquesta 

obra, que estava situada als voltants de la plaça Espanya, estava catalogada al Pla 

General d’Ordenació Urbana de Palma (PGOU) como bé d’interès patrimonial.  En el 

moment de la seva demolició formava part del Catàleg de protecció d’edificis i elements 

d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic6, per ser una mostra notable de 

l’arquitectura industrial de la ciutat.  Més recentment, l’any 2005, el Pont del Tren de 

l’antiga estació Palma-Inca, que també estava inclòs al catàleg de protecció, va ser 

enderrocat a causa de la construcció del metro i la nova estació Intermodal. El pont, 

projectat per Gaspar Bennàzar per a la companyia Ferrocarriles de Mallorca l’any 1926, 

havia de ser desmantellat i reconstruït en la mateixa ubicació un cop finalitzades les 

obres però finalment va ser substituït per un vulgar replica sense cap valor històric ni 

artístic. No obstant, en ocasions l’increment de la sensibilització vers la preservació del 

patrimoni, tant per part d’algunes administracions com d’ alguns segments de la societat, 

ha determinant actuacions que han permès la conservació d’edificacions emblemàtiques 

com l’antic Escorxador Municipal, que malgrat va estar a punt de ser esbucat en perdre la 

seva funció originària l’any 1982, va ser objecte a principis del anys 90 d’una gran obra de 

rehabilitació dels espais convertint-se en un centre de referència ciutadana o l’edifici 

Mar i Terra que va ser comprat pel Ajuntament l’any 2004 en estat ruïnós i recuperat com 

espai teatral i cultural. Altres exemples són els molins de vent fariners del carrer Indústria 

que foren degudament restaurats i condicionats com a espais d’oci o Can Alonso, que 

després d’anys d’abandonament va ser reconvertida en casal de barri i Escoleta 

Municipal. Però, malgrat la major conscienciació institucional i l’increment de les 

mobilitzacions ciutadanes, la destrucció del patrimoni encara continua com evidència el 

recent esbucament de Can Bibiloni, una de les darreres mostres del patrimoni industrial 

que s’establí en aquesta zona de la ciutat amb la construcció de l’estació dels 

Ferrocarriles de Mallorca i el desenvolupament del pla d’eixample .   

El projecte de fi de màster Descobrint l’Eixample de Palma és precisament un 

recurs per difondre i promocionar la història i el patrimoni propi d’aquesta part de la 

ciutat de Palma.  El projecte vol ser una eina de consulta i divulgació per a totes aquelles 

                                                           

6
 El Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del 

PGOU de Palma de l’any 1998, i revisat en el 2000, estableix dues categories de protecció: protecció 

integral (A1 i A2) i protecció estructural (B), però en cap cas està autoritzada la demolició total del bé 

patrimonial. El magatzem de Can Segura tenia categoria B. 
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persones interessades a conèixer i donar a conèixer l’eixample de Palma, contribuint a 

més a fomentar el turisme urbà i cultural més enllà del centre històric. Per tal de 

promocionar aquest espai s’ha optat per la utilització de itineraris urbans, ja que són un 

instrument idoni per apropar el patrimoni a la societat. Els itineraris culturals poden ser 

un factor de formació i coneixement de la cultura pròpia o aliena perquè permeten 

descobrir i valorar els béns patrimonials dins el seu context històric i no de forma aïllada. 

És per això que s’ha elaborat una guia pràctica d’itineraris urbans, on es proposa  

una ruta cultural que transcorre per la zona geogràfica del eixample de Palma projectat 

per Bernat Calvet. Calvet adaptant-se a les disposicions prefixades per l’Ajuntament, va 

projectar una nova àrea urbana que s’estenia des de els terrenys que ocupaven les 

murades fins els contorns de Son Armadams, Son Espanyolet, Can Domenge, els 

Hostalets, la Soletat i el torrent de Can Barbarà al Portixol. Dins d’aquesta delimitació es 

va inclouré el raval de Santa  Catalina, tot i que no formava part del pla urbanístic 

específic de Calvet perquè ja havia estat objecte d’un projecte parcial d’eixample 

anterior a conseqüència del fort creixement demogràfic que experimentà el barri al 

segle XIX.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Per ser una àrea extensa, d’unes 400 hectàrees, s’ha dividit en tres itineraris 

d’acord amb la divisió tradicional en tres sectors de la zona de l’eixample: un a ponent, 

que va des de la mar fins al torrent de Sa Riera; un altre al nord, entre el torrent de Sa 

Riera i  l’antiga estació dels Ferrocarriles de Mallorca i finalment un tercer a llevant entre 

el ferrocarril i la mar. Així el projecte ofereix tres rutes que presenten un recorregut 

radial d’oest a est que permet tan fer-les en diferents sessions com en una mateixa 

Plànol de l’eixample projectat per Bernat Calvet 
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jornada, ja que on acaba una comença l’altra. Cada una d’aquestes rutes pot ser 

realitzada en una o dues hores. 

 La primera transcorre principalment pel Jonquet i el raval de Santa Catalina, els primers 

nuclis urbans que sorgiren als afores de la ciutat medieval. A Santa Catalina i el Jonquet 

es visiten un grup de cases singulars enquadrades en el corrent modernista, que va tenir 

una gran acceptació entre els arquitectes i mestres d’obra que treballaren a la barriada: 

l’Hostal Cuba, la Ferreteria La Central, Can Pujol, Can Palmer i un edifici d’habitatges al 

carrer Pou; una sèrie d’elements de l’arquitectura preindustrial que són el conjunt de 

molins de vent fariners del Jonquet i del carrer Indústria, que conformaven l’antic 

Molinar de Ponent, i l’antic Rentador Municipal;  el glacis de Santa Catalina on s’ubica al 

punt més elevat el col·legi públic Jaume I i el parc de Sa Faixina amb el polèmic 

monument Mallorca a los heroes del Crucero Baleares i dues construccions religioses:  

l’Església de la Immaculada Concepció, l’origen de la qual es remunta als inicis del raval i 

la nova església d’estil neogòtic de l’Ordre del Carme; a més de l’edifici Mar i Terra, que 

fou la primera entitat recreativa de la zona. El recorregut continua pel Camp d’en 

Serralta i el Fortí on es proposen dos edificis representatius de l’arquitectura racionalista: 

la Casa Salvà i Can Llofriu. S’inclou també la visita a la Parròquia de Sant Sebastià, que va 

ser una de les primeres esglésies edificades a l’eixample de Palma, a iniciativa del bisbe 

de Mallorca Josep Miralles Sbert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de l’itinerari de l’eixample ponent 
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Les altres dues recorren els terrenys entre les antigues murades i els antics barris 

extramurs dels Hostalets, la Soledat i el Molinar de Llevant, que foren edificats més enllà 

de la distància mínima exigida per les ordenances militars (1250 m), vigents fins a  la 

redacció del pla general d’eixample i l’enderrocament de les murades. Avui en dia 

aquests terrenys constitueixen en línies generals els barris de Bons Aires, Arxiduc, Plaça 

de Toros, Marqués de Fontsanta, Pere Garau i Foners. 

La segona dona a conèixer els barris de Bons Aires, Arxíduc i la Plaça de Toros a 

partir de la descripció historicoartística d’un bon nombre de punts d’interès. Com a punt 

d’interès s’han seleccionat en primer lloc, una sèrie d’edificacions de caràcter públic: 

l’antic Escorxador Municipal, tot un emblema de l’arquitectura civil modernista, 

l’Hospital Psiquiàtric,  l’ Institut Ramon Llull i l’espai públic situat al camí de Jesús i 

conegut amb el nom de Ses Quatre Campanes, que és l’ únic testimoni que queda del 

primer passeig fora porta de la ciutat. En segon lloc, un conjunt d’edificis d’habitatges 

particulars d’inspiració racionalista: la Casa Mayol, la Casa Cladera, Can Alonso, la Casa 

Pallicer i la Casa Calafat i un parell d’edificis representatius de l’estil modernista: Can 

Gaietà Segura i Can Segura. En tercer dos construccions de caràcter religiós: la Parròquia 

de Santa Catalina Thomàs i el Convent de les Germanetes dels Pobres. També s’inclouen 

en  aquesta ruta dues de les edificacions més representatives de l’eixample: el Coliseu 

Balear, que és el nom que rep la plaça de Toros de Palma i l’ estació del Ferrocarril de 

Sóller, construïda segon un estil eclèctic entre els anys 1905 i 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de l’itinerari de l’eixample nord 
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La tercera ruta s’articula en torn a tres places: la plaça d’Espanya amb el 

monument a Jaume I, la plaça de Francesc García Orell al barri de Pere Garau i la plaça 

de la Porta d’Es Camp del barri de Foners; i ofereix els següents punts d’interès o 

estacions d’explicació: tres cases particulars d’estil racionalista (Casa Cros, Edifici 

Avenidas i Casa de Concepció Oliver), tres d’estil modernista (Can Rua, Can Oliver i Bar 

l’Espiga d’Or) i una representativa de l’estil regionalista dels anys 30 (Can Mir); l’estació 

dels Ferrocarriles de Mallorca que té el seu origen a l’any 1875 quan s’inaugurà la línia 

Palma-Inca; el Mercat de Pere Garau, un del més concorreguts de la ciutat de Palma i 

l’únic amb mercat exterior; el Col·legi Sant Agustí d’estil neorenaixentista; dues obres 

escultòriques commemoratives (la Creu del Virrei i Nuredduna) i finalment els molins de 

vent fariners de segle XVIII de Ses Troneres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total s’ofereixen 45 centres d’interès, que inclouen una explicació història i 

una descripció material (arquitectònica o urbanística) de l’element patrimonial. L’espai 

dedicat a cada element depèn  de la seva importància: als més representatius se’ls dedica 

aproximadament una pàgina completa; als de menor importància un text més breu, d’un 

quart de pàgina a mitja pàgina. No obstant,  ha estat necessari en alguns casos sintetitzar 

les informacions recollides per tal d’adaptar la descripció a les característiques del 

format guia.  A més cada centre d’interès té una o dues fotografies, actuals o bé antigues, 

que completen les explicacions i aporten un important element estètic al projecte. Per 

ubicar els béns patrimonials cada ruta va precedida per un plànol orientatiu on se 

senyalen les referències numèriques corresponents a cada element patrimonial. 

Plànol de l’itinerari de l’eixample de llevant 
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D’altra banda abans dels itineraris s’inclou una breu introducció històrica sobre la 

configuració urbanística de l’eixample a fi de contextualitzar els recorreguts, dividida en 

tres apartats. En la primera part s’analitzen les principals causes de l’enderrocament de 

les murades: l’increment de població, la manca d’espai habitable, la precària situació 

sanitària i les ordenances militars que posaven traves a la construcció lliure a menys de 

1200 m de les murades. En la segona s’explica el llarg procés d’esbucament del flanc 

terrestre de les murades que anava des de el baluard de San Pere fins al del Príncep. 

Finalment el tercer apartat versa sobre el projecte d’eixample de Bernat Calvet, 

especificant els seus límits geogràfics i les seves característiques principals.  

 

ESTAT DE LA QUESTIÓESTAT DE LA QUESTIÓESTAT DE LA QUESTIÓESTAT DE LA QUESTIÓ    

Tal i com s’ha assenyala en la introducció en els darrers anys a Mallorca el 

patrimoni cultural ha esdevingut un producte de consum cada cop més valorat i 

demandat per la societat. Això ha provocat una proliferació dels estudis que versen sobre 

algun element de la cultura material o immaterial mallorquina, essent els itineraris 

culturals una de les estratègies més usades per apropar aquest patrimoni a la gent. En 

aquest apartat s’analitzaran els treballs i fonts existents actualment, que inclouen 

itineraris culturals como a mitja per difondre i promocionar el patrimoni de Palma7.      

En primer lloc cal esmentar els llibres i guies que presenten rutes 

historicoartístiques sincròniques per la ciutat, es a dir aquelles que abasten elements 

patrimonials d’una mateixa etapa històrica i cultural: 

• El col·leccionable Itinerararios Historicos en las Islas Islas Baleares8, editat per Diario 

de Mallorca amb el patrocini del Govern de les Illes Balears, presenta 36 rutes 

culturals classificades al llarg de 8 èpoques històriques (Prehistòria, Balears en època 
                                                           

7
 Per estructurar els treballs i fonts existents sobre rutes culturals per la ciutat de Palma s’ha emprat la 

classificació establerta per López Fernández, M.I. en el seu article “Diseño y programación de itinerarios 

culturales” publicat l’any 2006 en el Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio histórico. En aquest 

Treball López organitza els itineraris en sincrònics, anacrònics i temàtics. 
 

8
 Armaburu-Zabala, J. Blanes i Mayans, C. Castell Valdivieso, M., Ensenyat Pujol G., Mas A., Serra, J., 

Riera Frau, M. i Valero Martí G. (2009). Itinerarios Históricos en las Islas Baleares. Palma: Diario de 

Mallorca. 
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antiga, Balears islàmica, Conquesta i Regne Privatiu, Baixa Edat Mitja i Renaixement, 

Segles XVII i XVIII, Segle XIX i Segle XX). Tots els capítols, menys el primer dedicat a 

la prehistòria, recullen una breu ruta per la ciutat de Palma que dona a conèixer els 

immobles i els indrets més emblemàtiques de cada època: Palma Romana, La ciutat 

de Palma (Medina Mayurqa), Palma Gòtica, Palma Renaixentista, Els patis barrocs de 

Palma, Palma ciutat del segle XIX i Palma Modernista. Els itineraris, redactats per 

diferents autors, inclouen a més un text sobre l’esdevenir històric i un plànol 

orientatiu de la ruta, on són marcats els centres d’interès en concret i l’itinerari en 

general. Les noves tecnologies també estan presents en aquesta col·lecció, ja que els 

fascicles es completen amb una pàgina web, on es pot trobar més fotografies, major 

informació sobre els diferents itineraris proposats i les opinions i experiències dels 

lectors.    

• Palma i l’Islam, ciutat passa a passa9 de la col·lecció Mallorca passa a passa, recorre 

el centre antic a la recerca de les manifestacions culturals de l’antiga ciutat de 

Medina Mayurka. El llibre redactat per l’escriptor i historiador Miquel Ferrà 

s’estructura en 7 capítols, que permeten evocar el que va esser la societat 

mallorquina islàmica, mitjançant la descripció d’un bon nombre de punts d’interès 

(fortificacions, elements del sistema hidràulic, carrers, places...), el recull de mites i 

creences populars i informacions històriques i literàries de reconeguts personatges 

de l’època.     

• El call de Palma, ciutat passa a passa10, del mateix autor  proposa un recorregut per 

la seixantena de carrers que conformaven l’àtic call de la Ciutat de Mallorca. El 

recorregut, dividit en dos  etapes, el Call Major i el Call Menor, dona a conèixer un 

dels barris jueus més importats del mediterrani medieval: la seva historia, la seva 

religió, la seva cultura, les seves tradicions...  

• La Guia de la Palma Gòtica11 editada per l’Institut d’Estudis Baleàrics pretén difondre 

“el ric patrimoni arquitectònic, pictòric i escultòric que es va bastir entre les 

                                                           

9
 Ferrà Martorell, M. (2006). Palma i l’Islam, ciutat passa a passa. Col·lecció Mallorca Passa a Passa.  

Palma: Miquel Font. 

10
 Ferrà Martorell, M. (2004). El call de Palma, ciutat passa a passa. Col·lecció Mallorca Passa a Passa.  

Palma: Miquel Font. 

11
 Carlos Garrido (2009). Guia de la Palma Gòtica. Palma: Instutu d’Estudis Balearics (IEB). 
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acaballes del segle XIII i mitjans del XIV”12. Per tal de donar a conèixer aquest 

patrimoni els seus autors han optat per la utilització d’itineraris urbans. El llibre 

proposa 7 rutes, 6 per la Palma intramurs, organitzades al voltant de les antigues 

demarcacions parroquials de la Ciutat de Mallorca (Parròquia de Santa Eulalia, 

Parròquia de Santa Creu, Parròquia de Sant Jaume, Parròquia de Sant Miquel i 

Parròquia de Sant Nicolau) i una darrera per la zona extramurs, que inclou la Torre 

de Peraires, el Castell de Bellver i el Monestir de la Real.  En total s’ofereixen  31 

centres d’interès o estacions d’explicació, que es completen amb una introducció 

sobre la vida quotidiana de la ciutat medieval i les característiques de l’art gòtic 

mallorquí.  

• La Guia d’arquitectura modernista de les Illes Balears13, aporta l’estudi arquitectònic 

de més de 70 edificis modernistes, agrupats en cinc itineraris, 4 per l’illa de Mallorca 

i 1 per l’illa de Menorca i Eivissa. Dels 4 itineraris per l’illa de Mallorca, 3 recorren la 

capital (Palma:Centre, Palma: Avingudes i Eixample i Palma: Santa Catalina i El 

Terreno). S’inclou a més una breu introducció històrica sobre l’estil modernista a fi 

de contextualitzar els recorreguts, així com un plànol orientatiu per localitzar els 

immobles.  Aquest treball és resultat de l’acord  signat l’any 2000 per el Govern de 

les Illes Balears i la Fundació Ruta Europea del Modernisme, una associació sense 

ànim de lucre formada per governs locals i institucions no governamentals que té 

com objectiu desenvolupar mecanismes útils i eficients per la promoció 

internacional i la protecció del patrimoni modernista.       

• La Ruta del Modernisme a les Illes Balears14 és una petita guia pràctica de turisme 

cultural publicada per El Día del Mundo, que també recull unes passejades per els 

centre de Palma, les immediacions del primer eixample (Avingudes) i per Son 

Espanyolet, Santa Catalina i el Terreno  a la recerca dels edificis més significatius del 

                                                           

12
 Ibidem (p.7). 

13
 Llobet Brossa, J. (2000). Guia d’arquitectura modernista de les Illes Balears. Palma: Conselleria d’Obres 

Públiques, Habitatge i Transport. Govern de les Illes Balears. 

14
 Ramis, A. i Gabriela K. (1997). Ruta del modernisme a les Illes Balears. Col·lecció Guies Pràctiques de 

Turisme Cultural Illes Balears.Palma: Diario El Mundo. 
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moviment modernista. Però les característiques d’aquesta obra fan que les 

explicacions històriques i materials dels immobles siguin necessàriament breus.        

A més d’aquestes obres que donen a conèixer les manifestacions culturals més 

emblemàtiques d’una determinada etapa històrica i cultural, en els darrers anys s’han 

publicat també nombrosos llibres que promouen la visita a la ciutat, mitjançant itineraris 

historicoartístics anacrònics, que abasten elements patrimonials variats i de diferents 

èpoques:  

• Itinerarios arquitectónicos de las Islas Baleares15 de  Mercè Gambus i Maria Massanet 

va ser una de les primeres publicacions que va divulgar l’esdevenir històric de 

l’arquitectura balear mitjançant la selecció d’uns recorreguts relativament homogenis 

i centralitzats. El llibre s’estructura en tres apartats: Mallorca, Menorca i Pitiüses, que 

van precedits per una descripció historicoartística força completa i rigorosa. Una part 

important de l’apartat sobre Mallorca es centra en la ciutat de Palma per la seva 

importància arquitectònica, 6 dels 8 recorreguts per l’illa transcorren per la capital. Els 

5 primers mostren els edificis i monuments més destacats del centre històric i només 

el darrer es dedica als voltants del centre, proposant una ruta pel barri de Santa 

Catalina i l’observació de 4 de les edificacions més significatives de la Palma 

extramurs: el Castell de Bellver, la Torre de Peraires, la Torre de Porto Pi i el Castell de 

San Carles.  

•  Palma, ciutat passa a passa16, la primera obra de la col·lecció Mallorca passa a passa 

escrita per Miquel Ferrà , presenta 11 itineraris urbans, amb tot un seguit d’aturades 

que permeten contemplar aquells elements arquitectònics i artístics que des de el 

punt de vista de la història o del gust estètic són mereixedors de l’atenció de qualsevol 

persona sensible a la cultura. En aquest treball apareixen elements emblemàtics i 

monumentals de Palma, com per exemple la Seu, l’Almudaina o l’Església de Sant 

Francesc, força estudiats i visitats, al costat d’altres indrets pràcticament desconeguts i 

gairebé exempts de bibliografia. No obstant, la gran quantitat de punt d’interès fa 

                                                           

15
 Gambus Saiz, M. i Massanet Gili, M. (1987). Itinerarios arquitectónicos de las Islas Baleares. Palma: 

Conselleria d’Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. 

16
 Ferrà Martorell, M. (2003). Palma a peu, ciutat passa a passa. Col·lecció Mallorca Passa a Passa. 

Palma: Miquel Font. 
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que les explicacions estiguin poc desenvolupades. Els recorreguts es completen amb 

un text sobre la  historia de la ciutat. 

• Palma, guia de passeig17 de l’escriptor Tomàs Vibot té com objectiu “mostrar al 

visitant la Palma essencial, aquella que no es pot perdre tot aquell interessat en les 

seves millors mostres arquitectòniques, artístiques i culturals”18. La visita a la ciutat 

s’articula a partir de 5 itineraris, 4 per el centre històric (2 per Canamunt o Ciutat Alta 

i dos més per Canavall o Ciutat Baixa) i un darrer pel ponent i llevant marítim, que 

degut a la seva longitud es recomana fer-ho en bicicleta o en cotxe. Els 4 primers 

donen a conèixer els monuments i indrets més significatius del centre històric, mentre 

que el darrer es reserva a les barriades del Molinar, el Coll d’En Rabassa i  l’Arenal.     

• L’obra Itineraris pel Centre Històric de Palma19, publicada pel Departament de 

Dinàmica Educativa de l’Ajuntament de Palma va adreçada especialment als educador 

però també al públic en general,  vol ser “una eina imprescindible per totes aquelles 

persones interessades a conèixer i a donar a conèixer el centre històric de la ciutat”20. 

El llibre planteja 5 itineraris que ofereixen un total de 106 estacions d’explicació, 

dividides en tres apartats. El primer apartat aporta una explicació històrica i una 

descripció material (arquitectònica o urbanística), el segon és constituït per una 

il·lustració, original de Biel Bonín o Vicens Sastre i el tercer és una fitxa que sintetitza 

la informació de l’element estudiat (situació, autor, estil i cronologia), i recull dades 

d’interès (horari de visites i contacte).  

• La publicació Palma fora porta. Itineraris pel terme municipal de Palma21 respon a la 

necessitat de difondre els materials generats per l’activitat de títol homònim, 

organitzada pel Departament de Dinàmica Educativa de l’Ajuntament de Palma  com 

a curs de formació del professorat. Talment com a assenyala el títol, el llibre proposa 

una sèrie de rutes pel territori de la ciutat situat fora del les antigues murades, que 

                                                           

17
 Vivot, T. (2007). Palma: guia de passeig. Pollença: El Gall Editor. 

18
 Ibidem (p.4).  

19
 Valero  Martí G. (1991). Itineraris pel Centre Històric de Palma. (p.4). Palma: Ajuntament de Palma 

20
 Ibidem (p.4). 

21
 Valero Martí, G. (2007). Palma Fora Porta. Itineraris pel terme municipal de Palma. Palma: Ajuntament 

de Palma. 
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tradicionalment era conegut amb el nom de Fora Porta. Els recorreguts, organitzats en 

16 capítols, tenen com objectiu “potenciar el descobriment de la ciutat, no només 

com a centre urbà sinó com a municipi amb Eixample, barriades i zones agrícoles”22 a 

partir de la descripció historicoartística d’un bon nombre de punts d’interès: museus, 

esglésies, casses de possessió, fortificacions, elements del sistema hidràulic...  

D’altra banda, cal assenyalar també els exemplars que presenten itineraris de 

tipus temàtic. En aquest sentit destaquen els que promouen la visita als patis històrics de 

la ciutat dels segles XVI, XVII i XVIII.  Des de fa anys s’intenta difondre la Ruta dels Patis 

com a producte turístic cultural i amb aquest propòsit s’han editat alguns cartells, 

fulletons, guies i llibres. Així per exemple l’any 1997 El Dia del Mundo publicà amb el 

patrocini de l’Ajuntament de Palma una petita guia pràctica de turisme cultural amb 

l’objectiu de mostrar els patis més emblemàtics de les cases senyorials, a través de 2 

itineraris23. Però és el  llibre titulat La ruta dels patis de Palma. Història i patrimoni,24 de 

l’escriptor i historiador Gaspar Valero, l’aportació més completa sobre el tema. Aquesta 

obra aporta l’estudi de gairebé un centenar de patis, que apareixen agrupats en 5 

passejades, 3 per Canamunt o Ciutat Alta (El barri de l’Almudaina i voltats de la seu; 

Carrer d’En Morei, la Portella i Sant Alonso i Voltants de Sant Francesc i Sant Miquel) i 2 

més per Canavall o Ciutat Baixa (Sant Jaume i Sant Nicolau). Cada pati compte amb una 

fitxa que recull la localització, notes històriques i una descripció arquitectònica. La 

història de cada casa que acull el pati constitueix un apartat especialment treballat amb 

informacions sobre els seus propietaris i les persones lligades a l’immoble. Un altre valor 

del llibre són les fotografies a tot color fetes pels professionals Antoni Bosh i Guillem 

Torres, així com els diversos dibuixos i gravats antics que il·lustren l’obra.    

A més a més l’Ajuntament de Palma, des de fa pocs anys ha començat ha 

potenciar i promoure el patrimoni religiós, i per això ha publicat dues guies d’itineraris, 

escrites per Bartomeu Bestard, el cronista oficial de la ciutat. L’any 2010 amb motiu de la 

restauració de les capelletes de carrer va editar la Guia de les capelletes dels carrers de 

                                                           

22
 Ibidem (p.9). 

 

23
 Zoreda, M. (1997). Ruta dels Patis de Palma. Col·lecció Guies Pràctiques de Turisme Cultural Illes 

Balears. Palma: El Dia del Mundo 

24
 Valero Martí, G. (2013). La ruta dels patis de Palma. Història i patrimoni. Palma: J.J. de Olañeta 
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Palma25, que presenta un recorregut pel centre històric a la recerca d’aquests elements 

del patrimoni menor religiós, que començaren a sorgir, majoritàriament per iniciativa 

popular, a l’època del Concili de Trento, en forma de fornícules damunt les portes o dins 

el parament de les cases. Aquesta obra dona a conèixer les 29 capelletes de carrer que 

encara perduren a la ciutat. Així mateix l’any 2014 va publicar una altra guia per difondre 

una antiquíssima tradició de la Setmana Santa mallorquina anar a fer ses Cases Santes26. 

Des de l’època medieval durant el Dijous i el Divendres Sants els fidels mallorquins 

honren Jesús Sagramentat recorrent les diferents esglésies que tenen Cases Santes. El 

terme Casa Santa és molt antic i respon a la col·locació de l’Hostia Santa, després de 

l’Ofici del Dijous Sant, en una urna que es dipositada a l’altar major o en una capella 

profusament decorada amb espelmes i flor.  Avui en dia els carrers de Palma, sobretot la 

part del nucli antic, encara són freqüentats per persones que entren i surten de fer les 

visites aquests monuments; i la Seu, les parròquies i els convents de la ciutat obren les 

seves portes per agilitar el trull que provoca l’entrada i sortida de la gent. La guia vol 

mostrar tant als ciutadans como als visitats aquesta mostra del patrimoni religiós 

mitjançant un itinerari que recorre les principals esglésies de la ciutat antiga que encara 

exhibeixen el Santíssim durant el Dijous i el Divendres Sant.    

D’altra banda, els escriptors illencs i forasters que han desenvolupat el seu treball 

en aquesta terra o han parlat d’ella també són objecte d’itineraris. El llibre Palma, ciutat 

de poesia27, editat novament pel Departament de Dinàmica Educativa de l’Ajuntament 

de Palma, constitueix “una convidada a passejar pels carrers i places de la ciutat de 

Mallorca de la mà dels poetes”28.  La publicació estructurada en 4 rutes, que abasten 

bona part del centre antic i una petita part de l’eixample i la perifèria de la ciutat, recull 

més d’una setantena d’espais a través dels quals s’evoquen diferents lectures 

relacionades amb la vida i/o obra d’un poeta. Els autors seleccionats inclouen un ampli 

ventall cronològic, des de el poeta àrab Ibn al-Labbana fins als poetes de la generació 

del 50 i alguns autors més moderns com M.A Riera, J.M Llompart o B. Bonet.  

                                                           

25
 Bestard Cladera B. (2010). Guia de les Capelletes dels carrers de Palma. Palma: Ajuntament de Palma. 

26
 Bestard, Cladera B. (2014).Itinerari de les cases santes per la ciutat antiga de Palma. Palma: 

Ajuntament de Palma 

27
 López Sastre, M.P. i Valero Martí, G. (1999). Palma, ciutat de poesia. Col·lecció Palma Ciutat Educativa.  

Palma: Ajuntament de Palma 

28
Ibidem (p.3). 
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Volgudament s’ha limitat la selecció  a autors ja desapareguts, majoritàriament de 

llengua catalana, tot i que també hi apareixen una petita mostra de literats no catalans 

com R. Dario o J.L. Borges. Un altre llibre amb la mateixa temàtica és Palma, vista pels 

escriptors 29de la col·lecció Mallorca passa a passa i escrit per Miquel Ferrà . En ell Ferra 

proposa 6 itineraris (Es Fortí, Bons Aires i Camp Redó; Santa Catalina, El Terreno i 

Genova; Places de l’Eixample; La ciutat torrejada ; La Palma de sa Drassana i La Ciutat de 

les muses) per difondre el corpus literari que té com a referent la ciutat de Mallorca, 

mitjançant un recorregut pels carrers, places i edificacions que tenen relació amb els 

escriptors illencs i continentals, que han deixat la seva empremta a la ciutat.          

Pel que fa al patrimoni immaterial les llegendes compten amb una obra de gran 

format dividida en dos volums escrita novament per Gaspar Valero i publicada amb el 

patrocini de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, ciutat de llegenda: itineraris pels mites 

les llegendes, les curiositats i els detalls de la Ciutat de Mallorca30. El llibre consta de 6 

itineraris que recorren el centre antic a la recerca dels mites, les llegendes, les 

anècdotes, els prodigis religiosos i les curiositats de la ciutat. El primer volum proposa 3 

itineraris per Canamunt o Ciutat Alta (Cort i la Seu, Voltants del carrer Morei i Monti-

sion i Voltants  de Santa Eulalia i Sant Francesc) mentre que el segon recull 3 itineraris, el 

primer dels quals encara transcorre per la Ciutat Alta (Parròquia de Sant Miquel i 

voltants) i dos més per Canavall o Ciutat Baixa (Parròquia de Sant Jaume i voltants i La 

zona del Born i Santa Creu). En total el llibre té més de 170 centres d’interès o estacions 

d’explicació que generalment se situen i es concentren en un espai físic o en un detall 

arquitectònic o artístic, com poden ser places, edificis, relleus, escultures o pintures.   

Juntament amb aquestes publicacions que poder esser considerades com a de 

format tradicional, darrerament s’ha iniciat per part de les institucions un procés de 

promoció i difusió del patrimoni cultural de les illes a través de Internet. La web 

www.balearsculturaltours.net   de l’ Agència de turisme de les Illes Balears (ATB), creada 

l’any 2009, recull totes les activitats que es poden dur a terme a les Illes durant tot l’any: 

visites a museus i galeries, calendari de fires i mercats i de festes tradicionals,  visites a 

                                                           

29
 Ferrà Martorell, M. (2006). Palma, vista pels escriptors. Col·lecció Mallorca Passa a Passa.  Palma: 

Miquel Font. 

30
 Valero Martí, G. (2014). Palma, ciutat de llegenda: itineraris pels mites les llegendes, les curiositats i 

els detalls de la Ciutat de Mallorca. Palma: J.J. de Olañeta. Aquest llibre és la darrera aportació de  

Valero sobre el tema. En ell recull i amplia les informacions publicades en els seus treballs anteriors.  
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bodegues... Pel que fa als itineraris culturals presenta 43 rutes diferents, moltes de les 

quals poden ser realitzades amb un guia professional prèvia concertació. La pàgina 

facilita als usuaris informació detallada i específica d’aquestes rutes: descripció dels 

elements patrimonials; mapes orientatius, on se senyalen els centres d’interès i l’itinerari 

a seguir;  recomanacions sobre l’organització de la visita i altres informacions útils com 

horaris d’obertura, telèfons de contacte, emails ...  Actualment s’ofereixen els següents 

itineraris per la ciutat de Palma: 

- Els patis de Palma: 3 rutes per la ciutat antiga, 2 per Ciutat Alta i 1 per la Ciutat 

Baixa, per descobrir aquests espais singulars de les cases senyorials. 

 

- Palma, la ciutat i el mar: visita al barri portuari per excel·lència, el barri de Santa 

Creu per evocar l’antic caràcter marítim de la ciutat. 

 

- Assaboreix el Nadal: recorregut pels carrers del barri antic, orientat al 

coneixement de la cultura gastronòmica del Nadal. 

 

- Històries i Llegendes de Palma: itinerari pels carrerons i edificis del centre antic a 

la recerca dels mites i llegendes.  

 

- Palma, ciutat monumental: una passejada per la història de la ciutat, que inclou 

els monuments més il·lustratius de les diferents èpoques i cultures. 

 

- Modernisme a Palma: ruta pels edificis del centre de la ciutat més emblemàtics 

d’aquest estil. 

 

- Ruta de l’art contemporani a Mallorca ( Palma itineraris 1, 2 i 3): visita als 

principals museus i espais expositius de la ciutat. 

 

- Convent de les Caputxines: recorregut pels edificis relacionats amb aquesta ordre 

religiosa per conèixer el seu present i el seu passat i descobrir el convent, que 

normalment no està obert al públic.  

 

Balearsculturaltours ofereix també una guia interactiva de la Palma Gòtica, per 

mostrar el ric patrimoni arquitectònic, pictòric i escultòric d’aquest estil que es va bastir a 
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la ciutat. La guia presenta un visor de pintura gòtica, una selecció il·lustrada dels edificis 

més emblemàtics, mapes interactius  i dues rutes temàtiques per endinsar-se en 

l’ambient medieval. La primera ruta anomenada Les joies del Gòtic  proposa un 

recorregut pels edificis civils i religiosos més representatius del gòtic palmesà.  La 

segona, La vida quotidiana a la Palma Gòtica,  vol evocar el que va ser la societat 

mallorquina de la Edat Mitjana, a través d’unes passejades pels carrers i places que 

conformaven els antics barris medievals i la descripció d’un bon nombre d’indrets 

d’interès, alguns d’ells ja desapareguts com la Porta del Sitjar o l’Hospital General. La 

ruta s’estructura en 5 itineraris: El barri mariner de la Santa Creu, L’activitat comercial i 

artesana a la ciutat medieval, La vida quotidiana als voltants del torrent de Sa Riera, 

L’emprenta dels poders aristocràtic i religiós i Les cultures cristianes i jueves entorn al 

Call Menor i Major.   

Després de la recerca bibliografia i l’anàlisi de les informacions existents sobre el 

tema és patent que una gran part dels treballs centren la seva atenció en el centre 

històric, essent poc significatius els fragments dedicats als barris perifèrics. Tot i que es 

evident que és al centre on es concentra el patrimoni cultural més rellevant i valuós, 

també és cert que en altres indrets de la ciutat hi ha béns patrimonials destacats, que no 

reben l’atenció que es mereixen. Aquesta manca de promoció i difusió posa en perill la 

seva conservació i pervivència, ja que la divulgació del patrimoni és una de les eines més 

eficients per evitar la seva destrucció.  

Només les edificacions més emblemàtiques de la anomenada Palma extramurs 

com el Castell de Bellver o la Torre de Peraires, i darrerament barris històrics com el 

Molinar, el Jonquet, Santa Catalina i el Terreno, apareixen desenvolupats en les guies, 

llibres i webs d’itineraris. La resta de referències incloses són normalment edificis aïllats 

només introduïts i/o amb explicacions molt breus, generalment representatius d’algun 

estil arquitectònic com per exemple el modernisme. A més de tota la bibliografia 

consultada tan sols el llibre de Gaspar Valero Palma fora porta. Itineraris pel terme 

municipal de Palma té com a objectiu divulgar el territori que va créixer més enllà de les 

antigues murades. Aquesta obra, destinada principalment a centres educatius, és  l’única 

que inclou un itinerari dedicat exclusivament a l’eixample de Palma, tot i que les 

descripcions dels punts d’interès estan molt poc desenvolupades i en ocasions són poc 

rigoroses.  
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L’eixample projectat per Bernat Calvet a principis del segle XX, malgrat ser un 

espai bàsic des del punt de vista de la història i el patrimoni per descobrir la Palma 

moderna, és una zona pràcticament desconeguda per la majoria de ciutadans i visitants, 

ja que manquen estudis de difusió sobre el seu patrimoni cultural.   

    

OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

 L’objectiu fonamental del projecte és precisament difondre la història i el 

patrimoni del primer eixample de Palma, a través de l’elaboració d’una guia específica 

amb tres itineraris historicoartístics organitzats segons la divisió tradicional de la zona; 

per tal de contribuir a la revaloració dels seus béns culturals i afavorir la seva conservació.  

A partir d’aquest objectiu general es poden enunciar uns altres més específics que són: 

• Difondre la història de la configuració urbanística de l’ eixample i el projecte de 

Bernat Calvet. 

•  Posar en valor el patrimoni de la zona, amb notables elements culturals inclosos 

en el Catàleg de protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i 

paisatgístic,  molt poc respectats per les institucions públiques. 

• Donar a conèixer els edificis, les esglésies, les escultures i els indrets més 

emblemàtics d’aquest àrea : els seus autors, la seva història, els seus elements 

arquitectònics o urbanístics característics i les funcions que van tenir en el passat i 

tenen en l’actualitat.  

• Elaborar una eina útil per a totes aquelles persones interessades en conèixer i en 

donar a conèixer el patrimoni i la història de l’eixample de Palma.     

• Conscienciar a la societat i a las institucions de la importància de la protecció i el 

manteniment d’aquest espai bàsic del segle XX, per intentar evitar la destrucció i 

la desaparició de més elements significatius.  

• Promoure la ciutat de Palma com a destí cultural, a través de la creació d’una guia 

específica de l’eixample, complementant així les publicacions existents.  
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•  Potenciar el turisme urbà i cultural més enllà del centre mitjançant la creació 

d’un nova ruta historicoartística per la zona del pla Calvet.  

• Contribuir al desenvolupament econòmic de la zona mitjançat el turisme cultural.  

    

    METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    

Per la programació i elaboració de la guia s’han seguit les següents fases 

d’actuació: 

a) Preparació prèvia: 

• Revisió de la bibliografia existent sobre itineraris culturals per conèixer  

les rutes historicoartístiques que actualment s’ofereixen per la ciutat de la 

Palma.   

• Elecció de l’espai a divulgar i difondre. En aquest cas s’ha triat la zona del 

primer eixample de Palma projectat per Bernat Calvet, per ser un espai 

bàsic de la ciutat del segle XX poc estudiat i  poc promocionat. A més es 

tracta d’una zona en perill: la destrucció i desaparició dels seus elements 

significatius i identitaris ha estat una constant al llarg dels anys.   

• Estudi de les característiques de la zona: límits geogràfics,  evolució 

urbana i històrica, tendències estilístiques... Per ser una àrea extensa amb 

una gran varietat d’elements patrimonials, s’ha optat per dividir-la en tres 

rutes que responen sobretot a criteris espacials (geogràfics) però també a 

criteris cronològics (històrics i urbanístics), seguint la divisió tradicional. 

• Elecció dels centres d’interès o estacions d’explicació. Alhora de fer la 

selecció s’han considerat els edificis inclosos en el Catàleg de protecció 

d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic, així com 

altres béns culturals tals com escultures urbanes, places públiques o 

monuments commemoratius, pel seu valor artístic i històric. En total s’han 

escollit 45 estacions d’explicació significatives per donar a conèixer tant 

als ciutadans como als visitants l’eixample històric de la ciutat de Palma. 

No obstant, aquesta guia no vol ser un catàleg exhaustiu de totes les 
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obres existents a la zona, sinó una aproximació a la historia i el patrimoni 

d’aquesta part de la ciutat.  

• Planificació dels itineraris sobre un plànol urbà, a partir de la situació 

geogràfica  del centres  d’interès elegits. 

 

b) Elaboració dels itineraris: 

• Recerca i recopilació d’informació històrica i artística d’interès sobre els  

edificis, els monuments, les escultures i els indrets seleccionats como a 

punts d’interès. 

• Observació i anàlisi in situ dels elements inclosos en els itineraris. Tots els 

edificis, escultures i de més espais urbans seleccionats han estat visitats 

sobre el terreny. Durant la visita es van prendre notes, croquis i 

fotografies, la qual cosa ha permès la compilació de dades de primera mà: 

materials de construcció, elements arquitectònics i decoratius, 

modificacions, restauracions...  

• Elaboració de les fitxes descriptives o explicatives dels béns patrimonials, 

a partir de la informació recopilada. Cada fitxa recull el nom, la 

cronologia, l’autor o els autors, els usos i els episodis històrics més 

importats i/o una descripció material (arquitectònica o urbanística), així 

com les referències bibliogràfiques especifiques.   

• Elaboració d’una introducció històrica sobre la configuració urbanística 

de l’eixample a fi de contextualitzar els recorreguts, que s’ha dividit en 

tres apartats: Palma tancada, una ciutat ofegada per les murades;  Palma 

alliberada, l’enderrocament de les murades i Palma ampliada, el projecte 

d’eixample de Bernat Calvet. 

• Comprovació in situ de que las rutes proposades són operatives i donen 

una visió homogènia i de conjunt de la zona, d’una forma lúdica i 

dinàmica.   
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c) Maquetació: 

• Realització dels mapes, on se senyalen les referències numèriques 

corresponents a cada element patrimonial, per tal de que els usuaris de la 

ruta puguin localitzar-los d’una forma senzilla, sense perdre’s pels carrers i  

places de l’eixample. 

• Composició dels textos i les imatges mitjançant el programa de 

maquetació Adobe InDesing. Cada centre d’interès té una o dues 

fotografies, actuals o bé antigues, que completen les explicacions i 

aporten un important element estètic a la guia. La majoria de les 

fotografies actuals són originals, estan fetes durant l’observació i anàlisis 

in situ dels elements patrimonials. Pel que fa a les antigues estan extretes 

de diferents publicacions, que es citen a la bibliografia i de les 

col·leccions de l’Arxiu Municipal de Palma i la Biblioteca Lluís Alemany, 

especialitzada en temàtica balear.   

 

d) Fonts i bibliografia 

• Recopilació de tots els treballs i fonts emprats per l’elaboració del 

projecte. Les referències segueixen el model de citació anglosaxó 

Harward. A més per tal de que sigui més simple la consulta de les 

referències s’ha optat per dividir-les en 4 apartats: bibliografia general; 

fonts i bibliografia específica de les Illes Balears, fonts i bibliografia 

específica de Palma i fonts i bibliografia específica de l’Eixample. 
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Plànol de la Ciutat de Palma. 1715. François de Bezin.

                            

INTRODUCCIÓ

PALMA, TANCADA

Una ciutat ofegada per les murades

A mitjans del segle XIX Palma era encara 

una ciutat emmurallada i tancada dins 

ella mateixa. Una murada de quasi sis 

mil metres de llargària envoltava tota la ciutat i 

limitava la vida ciutadana al seu interior.

Però dintre del recinte fortificat les condici-

ons de vida no eren gaire bones. Les manxetes 

i fonts publiques no eren suficients; no hi havia 

clavegueram per una correcta evacuació de les 

aigües residuals; les cases no reunien unes míni-

mes condicions higièniques per impedir que les epidèmies fessin estralls i la població vivia acara-

mullada, amb una densitat que a certs barris arribava a les 833 persones per hectàrea.  Davant la 

falta de solars buits es va optar a més pel creixement vertical, es a dir, per edificar més pisos sobre 

les cases ja existents, la qual cosa provocà una reducció d’aire, sol i llum en els estrets carrers. Això 

agreujà les forts deficiències sanitàries de la ciutat i ocasionà conflictes i malestar entre els seus 

habitats.  

La manca d’espai habitable i la precària situació sanitària va fer que es cerquessin noves zones 

d’expansió, lluny de les murades, ja que per motius defensius i de seguretat estava prohibida la 

construcció lliure dins les denominades zones polèmiques. Segons la Reial Ordre de 16 de setem-

bre de 1856 i les Ordenances Generals de l’Exèrcit no estava permès cap mena d’edificació, ni tan 

sols d’una barraca, a menys de 400 metres dels murs. Dins el 400 metres següents s’hi permetien 

construccions d’una sola planta, exclusivament de fusta i ferro, i entre els 800 i els 1250 metres es 

podien bastir edificis de pedra, també d’una sola planta, sempre que les parets i les mitjaneres no 

ultrapassessin els 14 centímetres de gruixa. L’existència d’aquestes zones va provocar que els nous 

nuclis poblacionals s’haguessin d’allunyar de la ciutat.  Així varen aparèixer una sèrie de barris ex-

tramurs, com la Soledad, els Hostalets o el Molinar de Llevant que, malgrat el seu allunyament de la 

ciutat i la manca de planificació i estructura, varen créixer ràpidament i en poc temps varen arribar 

a tenir una superfície similar a la de la ciutat antiga.    

D’altra banda el raval de Santa Catalina, que fins a les hores era l’únic nucli urbà fora porta, experi-

mentà un fort creixement poblacional que va obligar a la redacció d’una projecte d’eixample. Mal-
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Porta de Santa Catalina. Aprox. 1895. Autor desconegut.

grat una primera oposició per part dels militars 

el pla s’aprovà definitivament el 1869 i fou re-

alitzat per Pere d’Alcàntara Penya i per l’ar-

quitecte municipal Antoni Sureda. D’aquesta 

manera es va regularitzar el llogaret existent 

de Sant Magí i es realitzà un nou traçat de car-

rers ortogonals de 12 i 14 metres d’amplada 

en els terrenys de les possessions de Son Antic, 

Son Riera i Son Espanyolet. A més l’any 1871 

Nicolau Brondo, fou autoritzat a urbanitzar el 

Camp d’en Serralta, zona colidant amb el raval 

de Santa Catalina.

El creixement  poblacional i urbanístic de Palma a partir de la segona meitat del segle XIX generà 

els primers debats sobre la conveniència d’enderrocar el recinte fortifica i elaborar una pla general 

d’eixample, per solucionar els greus problemes que afectaven a la ciutat. 

PALMA, ALLIBERADA

L’enderrocament de les murades 

L’enderrocament de les murades de Palma 

es va sol·licitar per primera vegada des 

de les institucions l’octubre de 1868 amb 

l’arribada del la nova etapa política. Passat un 

temps l’Ajuntament tornà a insistir en el tema 

i demanà al govern nacional la demolició del 

pany que anava de la porta del Moll fins a les 

Drassanes, com a mesura de salubritat pública 

i millora del port. L’any 1973, després de múlti-

ples negociacions, finalment la ciutat va acon-

seguir el permís per esbucar aquesta part de la 

murada marítima. 

Segons les cròniques de l’època poc va faltar perquè aquest aconteixement tingués un tràgic de-

senllaç. Semble ser que el Departament de Guerra, l’únic competent  per a tota cosa relativa a les 

fortificacions, no havia rebut cap informació sobre el permís d’autorització i envià una tropa per 

impedir l’enderrocament. Afortunadament a l’endemà es va desfer el malentès i la demolició es va 

realitzar amb rapidesa. D’aquesta manera es trencà per primera vegada la unitat del recinte forti-

ficat, tot i que a l’any 1854 ja s’havia obert una porta entre la Llonja i la Casa Chacón, per facilitar 

l’accés al nou mercat de les Drassanes.

Enderrocament del baluard de Moranta. 1916-1918. 
Jaume Escalas Adrover
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Desprès de moltes temptatives i gestions, i topant sempre amb la resistència dels militars, propi-

etaris del recinte fortificat,  finalment l’any 1895 s’aprovà la Llei d’enderroc de les murades. Es va 

decretar llavors la supressió de les zones polèmiques  i s’ordenà al Departament de Guerra lliurar a 

l’Ajuntament la part del flanc terrestre que anava des de el baluard de Sant Pere fins al del Princep 

pel seu esbucament. Però malgrat aquesta Llei calgué esperar set anys per iniciar les obres, ja que 

l’exèrcit  reclamà a l’Ajuntament una compensació per la pèrdua dels terrenys.

L’enderrocament va començar amb tota solemnitat el dia 10 d’agost de 1902, en el baluard de Za-

noguera. Una filla de general Weyler, en representació del seu pare, va donar el primer cop de pic, 

amb una piqueta d’argent, en presència de totes les autoritats palmesanes  i d’una gran multitud de 

gent que s’havia congregat pels voltats. La primera pedra, una cop desmuntada, va ser portada en 

processió a l’Ajuntament entre el clamor popular, per ser destinada a una Escola Model.

Malgrat tot, va ser una procés lent. La demolició del baluard de Zanoguera i la porta Pintada Nova, 

que es feren en primer lloc per la seva proximitat a l’estació dels Ferrocarriles de Mallorca, va durar 

fins el 1904.  Després es va seguir pels baluards de Sant Antoni i del Socorrador i per els panys de 

murada adjacents. El 21 de juny de 1912 s’iniciaren les obres per esbucar la porta de Jesús i  la mu-

rada cap al baluard del Sitjar; i el1914 es va aprovar l’enderrocament de la porta de Santa Catalina. 

De fet, amb alt i baixos, la demolició no va finalitzar fins a l’any 1932, any en que va ser derruïda la 

darrera secció, la situada entre el baluard del Sitjar i el de Sant Pere. Els baluards de San Pere i del 

Princep no van ser desmantellats per no formar part del flanc terrestre sinó de la murada marítima. 

El projecte d’enderrocament, tot i ser una atemptat contra el patrimoni historicoartístic de la ciu-

tat, no va aixecar a l’època queixes per part de la població. Les teories higienistes propugnades 

per reconeguts personatges de la societat mallorquina com ara Eusebi Estada, Enric Fajarnés o 

Jaume Font i Monteros, que defensaven l’eliminació de les murades per donar solució als proble-

mes d’amuntegament i sanitaris, varen ser àmpliament acceptades i assumides per l’opinió publica. 

L’única vertadera oposició va venir per part de l’exèrcit, encara que no anava dirigida a defensar el 

recinte fortificat si no els seus propis interessos. La titularitat de les murades estava en mans dels 

militars i aquest va ser el principal entrebanc que va tenir l’Ajuntament de Palma per aconseguir 

l’autorització de demolició.

PALMA, AMPLIADA

El projecte d’eixample de Bernat Calvet

Per autoritzar l’enderrocament de les murades s’exigí la redacció d’un pla general d’eixam-

ple, que ordenés urbanísticament la ciutat extramurs, integrant els ravals que havien anat 

sorgint. Per això, l’any 1897 l’Ajuntament convocà un concurs i publicà les bases al Boletín 

Oficial de la Provincia de Baleares, el 3 de juny. En aquestes s’especificaven els límits geogràfics del 

nou eixample, les característiques dels carrers i l’alçada dels edificis.  
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Al concurs s’hi van presentar dos projectes, un de l’enginyer de camins, canals i ports Bernat Calvet, 

titulat Felix qui potuit cognoscere causas; i una altre titulat Salus populi, atribut al enginyer i arqui-

tecte barceloní Pere García Feria, encara que no se sap amb certesa qui és el seu autor ja que els 

projectes eren remesos a l’Ajuntament només amb un lema i sense autoria. El guanyador finalment 

va ser el projecte de Bernat Calvet, que va ser aprovat definitivament l’any 1901. 

Adaptant-se a les disposicions prefixades per 

l’Ajuntament en la convocatòria del concurs, 

Calvet decidí que la nova zona a urbanitzar 

havia d’ocupar una superfície de poc menys de 

400 hectàrees, que s’estenien de forma radial, 

des d’els terrenys que ocupaven les murades 

fins els contorns de Son Armadans, Son Espa-

nyolet, Can Domenge, els Hostalets, la Soledat 

i el torrent de Can Barbarà en el Portixol. 

Les qüestions circulatòries i de comunicació 

justificaven, segons ell, l’elecció d’una planimetria radial, encara que en els projectes d’eixample 

espanyols i europeus predominava el traçat ortogonal en graella. El més racional era planificar la 

xarxa viaria del nou eixample seguint el traçat radiocèntric de les antigues vies que unien els prin-

cipals pobles de Mallorca amb la Ciutat. El resultat fou un eixample en forma d’un gran semicercle 

d’un quilòmetre d’amplada aproximadament, que abastava tot el contorn de la ciutat antiga, des 

de el Jonquet fins al Molinar de Llevant. 

D’altra banda, classificà els carrers en funció de la seva amplada en tres ordres. Els de primer ordre, 

els actuals carres de Manacor, Aragó, 31 de Desembre i General Riera per exemple, tenien una 

amplada de 30 metres; els de segon ordre com els de Nuredduna, Blanquerna, Arxíduc Lluís Salva-

dor... 20 metres i finalment el de tercer ordre, la gran majoria, 10 metres. Projecta també una gran 

passeig de ronda, que coincidia amb el fossat de les murades  i que actualment es correspon amb 

les Avingudes i el Passeig Mallorca, per tal de separar la ciutat antiga de la nova ciutat extramurs. 

Pel que fa al tipus d’arquitectura Calvet només va contemplar qüestions referides a l’alçada dels 

edificis.  Establí que l’alçada mínima en cap cas havia de ser inferior als tres metres, i la màxima va-

riava segons l’amplada de cada carrer. També indicava les zones més adequades per a la ubicació 

de determinats edificis públics. Així, per exemple, les biblioteques, jutjats i depòsits municipals 

havien de situar-se en els terrenys que ocupaven les murades, a les proximitats del gran cinturó de 

ronda i els mercats municipals en l’actual plaça Progrés, entre les estacions de ferrocarril i en algun 

punt entre la carretera d’Inca i la mar. A més, dues amples zones, que per les seves característiques 

no es consideraven adequades per l’edificació, es dedicaven a zones verdes. Una se situava al nord 

i s’estenia des de el solar de l’ institut Ramon Llull fins al cementeri; l’altre a ponent, a la depressió 

del torrent de Sant Magí.

Plànol de l’eixample de Palma. 1897. Bernat Calvet.
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La tasca d’urbanització de la nova area de la ciutat, no obstant es dugué a terme a més lentitud 

de la prevista. L’any 1940, any en el qual, segons Calvet, el pla ja hauria de haver finalitzat, part 

de l’eixample estava encara sense edificar, quedant una important zona despoblada a llevant. A 

més no s’havia aprovat  la normativa que havien de complir els edificis, els carrers no tenien una 

il·luminació adequada i moltes estaven sense asfaltar, per la qual cosa es convertien en un fanguer 

a l’hivern i en erm polsegós a l’estiu. La manca de planificació i estructura, afegida a l’aparició de 

nous nuclis poblacionals, obligà a la revisió del projecte. L’encarregat de dur terme aquesta tasca 

va ser l’arquitecte Gabriel Alomar, qui a l’any 1943 va elaborar el Pla d’Ordenació urbanística de 

Palma de Mallorca. 

Malgrat tot, la configuració actual de la ciutat de Palma és deutora del pla Calvet. En termes ge-

nerals les reformes posteriors de la ciutat han respectat la morfologia del projecte, exceptuant 

algunes variacions com les efectuades  a la zona de Pérez Galdós, a l’actual polígon del Molinar i als 

terrenys de Can Vallori, on s’hi construí l’asil de les Germanetes dels Pobres. Una pèrdua important 

del pla va ser la zona verda que s’havia de ubicar a ponent, aprofitant la depressió del torrent de 

Sant Magí i la reducció substancial de la situada entre la Riera i el camí de Jesús, al construir-s’hi els 

Instituts i el velòdrom. Però sigui com sigui amb un altre pla d’eixample Palma no tindria la mateixa 

fisonomia.
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1-Sa Faixina

Ortells. El Baleares era una vaixell de guerra franquis-

ta que fou enfonsat per forces republicanes en la ba-

talla del Cap de Pals, el 6 de marcç de 1938. Entre les 

víctimes es comptabilitzaren 9 fletxes mallorquins, la 

qual cosa va provocar una forta commoció entre els 

illencs, que fou aprofitada pel govern per fer exal-

tació del règim. Un any després el diari Ultima Hora 

promogué una subscripció popular per bastir aquest 

monument en record dels morts. 

És tracta d’una obra,  que s’alçà sobre una plataforma 

cruciforme, de base quadrangular i de gran verticali-

tat, més de 20 metres d’altura. Està coronada per un 

far, actualment en desús, que projectava una llum en 

forma de creu. 

Abans de les reformes urbanes dels anys 30 del 

segle passat Sa Faixina, situada vora la anti-

ga porta de Santa Catalina, era una extensa 

esplanada sense urbanitzar que es feia servir per ce-

lebrar esdeveniments de tota classe. Amb freqüència 

es celebraven fires i balls populars; i era el lloc escollit 

per festejar els dies de pancaritats, durant els quals 

la gent de la ciutat aprofitava per sortir del recinte 

emmurallat. Però també es va fer servir com a camp 

d’instrucció i practiques militars i fins i tot com a ca-

dafal per a reus culpables d’assassinat. 

L’any 1935 l’Ajuntament va decidir reconvertir aquest 

espai en un gran parc amb una font central envolta-

da per jardins i una escala monumental a l’extrem 

inferior, segons un projecte de l’arquitecte Guillem 

Forteza. Posteriorment, el parc fou remodelat i actu-

alment s’articula en tres terrasses a diferents nivells 

amb fonts i jardins, unides mitjançant unes zones de 

transició que presenten dues escales, entre les quals 

transcorre un canal d’aigua envoltat per unes franges 

enjardinades.  

Durant la postguerra, i malgrat l’oposició de Forteza, 

s’erigí al parc el monument Mallorca a los  heroes del 

Crucero Baleares dels arquitectes  mallorquins Fran-

cesc Roca i Antoni Roca i de l’escultor valencià José 

ITINERARI EIXAMPLE DE PONENT

Des de la seva construcció fins a l’actualitat el monu-

ment ha suscitat un gran polèmica, i amb l’aprovació 

de la Llei de la Memòria Històrica va estar a punt de 

desaparèixer. No obstant, finalment l’Ajuntament va 

decidir conservar-lo pel seu valor historicoartístic, i 

tan sols es va llevar l’escut franquista i les inscripci-

ons patriòtiques en relleu de la cara principal, i es va 
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per unir els dos pavellons. El resultat fou un edifici en 

forma de U, amb planta baixa i dos pisos, que deli-

mita un cap de jocs, del qual es pot destacar l’accés 

principal configurat per tres grans arcs de mig punt. 

A més es construí en pedra de marès a fi de dialogar 

amb les murades i el baluard de Sant Pere tan prò-

xims a ell.

L’edifici s’inaugurà l’any 1936, poques setmanes 

abans del començament de la Guerra Civil. Per aquest 

motiu, des els primers dies, en comptes de fer-se ser-

vir com escola pública fou emprat com a quarter de 

reclutament i d’instrucció pels futurs Caballeros de la 

Legión. Després fou un quarter d’artilleria, que fun-

cionava com a annex del quarter veí de Sant Pere, i 

posteriorment passà a ser el quarter del batalló d’In-

fanteria de Marina, fins que l’any 1943 recuperà la 

seva finalitat com escola. 

La urbanització de Sa Faixa es completa amb la 

construcció al punt més elevat del grup escolar 

Jaume I. 

El projecte de la nova escolar pública fou encarregat 

a l’arquitecte madrileny Rodrigo Poggio Lobón, però 

finalment fou el mateix Guillem Forteza, qui en 1921 

havia estat anomenat Arquitecte Director de Cons-

truccions Escolars de l’Estat a les Balears, l’encarregat 

de la seva construcció. 

Forteza realitzà algunes modificacions respecte el 

projecte inicial. El primer projecte constava de dos 

pavellons separats, un per nins i l’altre per nines, or-

ganitzats en forma de L i situats simètricament un res-

pecte a l’altre. Forteza hi afegí un cos central porticat 

2-Grup Escolar Jaume I
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posar un cartell explicatiu per contextualitzar l’obra.

A més de Mallorca a los heroes del Crucero Balea-

res en aquest espai trobem un conjunt destacable 

d’escultures ubicades amb motiu de la celebració de 

la universiada 99: Illa de Pep Canyelles, Continents 

d’Antoni Sacias, Sense títol d’Albert Rouillier i Gui-

terra número 3 de Pablo Serrano.
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que cal esmentar és el popular Hostal Cuba, ano-

menat així per què el seu primer propietari va fer les 

amèriques a dita illa. 

Es tracta d’un edifici en cantonada, poc ornamentat 

i de línees sòbries, que malgrat tot destaca gràcies 

a la construcció sobre el terrat d’una torre de plan-

ta octogonal, rematada per una cúpula d’influències 

aràbigues. La resta del edifici presenta una composi-

ció discreta i poc ornamentada. Com elements deco-

ratius apareixen exclusivament mènsules decorades 

sota els balcons i talles en pedra de motius vegetals i 

florals a les llindes de les finestres, coronades per un 

frontó recte al primer pis i corb al segon. 

L’Hostal Cuba va ser edificat entre 1903 i 1904 pel 

mestre d’obres Gaspar Reynés, seguint la idea origi-

nal del seu promotor, el senyor Canovas.

Al raval de Santa Catalina destaca l’existència 

d’un conjunt de vivendes singulars, enqua-

drades dins el corrent modernista, el qual va 

tenir una gran acceptació entre els arquitecte i mes-

tres d’obra que treballaren a la barriada. La primera 

3- Hostal Cuba

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).
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Ubicat a un dels extrems del barri del Jon-

quet aquest rentador, atribuït a Josep segu-

ra, substituí a un de més antic situat vora la 

desembocadura de la Riera i conegut amb el nom de 

la Riereta, que consistia en una sèrie de piques col-

locades en fila i en un porxo que cobria els usuaris de 

la pluja i el sol. 

 A finals del segle XIX o començaments del segle XX, 

es va construir el nou rentador cobert, seguint un estil 

eclèctic. L’edifici és de planta quadrangular i presen-

ta una coberta de doble vessant de teula plana amb 

un frontó triangular, on s’ubica l’escut de la ciutat de 

Palma. En les façanes de composició estètica sem-

blant destaca l’existència de tres grans arcs escarsers 

nificatiu és el treball fet amb ferro tant a les finestres 

de la planta baixa com a les balconades. Aquestes són 

diferents depenent de la planta, així mentre al primer 

pis o pis principal és un barana única de formes 

ondulades per a tota la planta, al pis superior són 

balcons voladissos individuals. Finalment, la façana 

esta rematada per una barana que combina el ferro 

amb motllures decoratives en pedra d’inspiració 

vegetal.

L’immoble, un habitatge plurifamiliar de dos pisos i 

planta baixa dedicada a comerç, té com aspecte més 

destacable la façana, organitzada estilísticament 

d’acord amb el corrent Art Nouveau. En ella sobre-

surt la decoració en pedra de les finestres dels pisos 

superiors que imita fulles de palma obertes, les quals 

donen pas a l’arrencada d’un arc de mig punt amb 

una dovella clau que sobresurt. Un altre element sig-

5-Rentador Municipal

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).
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Una altra casa modernista singular és la Ferre-

teria La Central, de la qual només sabem que 

va ser acabada l’any 1908, com ho demostra 

la cartela situada a la clau de la porta principal. El seu 

autor es desconegut però els seus antics propietaris 

assenyalen la possibilitat que sigui obra de l’arquitec-

te Jaume Alenyar, pel seus trets estilístics.

4-Ferreteria La Central



37

ren a contar fins a set, que eren coneguts pels noms 

de Can Gomila, d’en Celós, de Sa Garriguera, d’en 

Budellet, del Nom de Déu, d’en Joan Reus i l’anònim 

del carrer catorze, que posteriorment fou anomenat 

d’en Garleta.

 Avui dia se’n poden veure, en millor o pitjor estat de 

conservació, cinc amb les seves respectives cases. Pre-

senten una estructura senzilla, generalment consten 

d’una plataforma quadrangular, anomenada terrat o 

envelador, sobre la qual s’aixeca una torre de pedra 

cilíndrica o lleugerament troncocònica, que a la part 

superior suporta l’antena, i que tenia a l’interior la 

maquinària necessària per moldre el gra. El corona-

ment sol esser  un capell cònic cobert de branques. 

A la part inferior, sota l’envelador, hi ha una base de 

maçoneria que s’utilitzava com a casa i magatzem, i 

una escala de caragol que per l’interior de la torre o 

l’exterior,  comunica amb el terrat o envelador.

Uns altres elements interessants del barri del 

Jonquet són els seus molins de vent fariners. 

Són l’element més genuí i definitori d’aquest 

barri, i són segurament, un dels conjunts més antics 

de Palma. 

Els molins que componen aquesta agrupació figuren 

ja en el plànol de la Ciutat de Mallorca confeccionat 

l’any 1644 per el presbiteri Antoni Garau. A dit plà-

nol es pot observar una alineació de tres molin junt al 

talús marítim, composts per una torre cilíndrica i un 

cintrell igualment circular. En el segle XVIII s’arriba-

6-Molins d’Es Jonquet

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (El Jonquet).
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sota els quals hi ha unes obertures per donar llum a 

l’interior, on hi havia les piques. 

El rentador va estar actiu fins als anys 70 aproxima-

dament. Posteriorment va romandre tancat a l’espera 

d’un nou ús fins que va ser rehabilitat a iniciativa de 

l’Ajuntament l’any 1997.  Llavors es va tornar a obrir 

al públic com a sala d’exposicions i actualment és una 

oficina d’informació turística.
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Després d’això l’edifici va quedar en desús sofrint un 

progressiu estat de deteriorament. Però l’any 2004 

l’Ajuntament va comprar l’immoble, salvant-ho de la 

ruïna, i tres anys més tard inicià una ambiciosa obra 

de rehabilitació i condicionament dels espais per tal 

de  recuperar la seva funció recreativa i cultural. 

Finalment l’any 2010 el Mar i Terra tornà obrir les se-

ves portes com espai cultural. Actualment a la planta 

baixa hi ha tres aules, utilitzades per moltes i variades 

activitats: conferencies, tallers, presentacions de lli-

bres etc. La planta principal alberga un espai escènic 

per espectacles de petit format, amb una capacitat 

de 168 butaques, el qual ha estat rehabilitat  amb res-

pecte a la seva imatge original. 

Arquitectònicament és una construcció de planta 

rectangular amb un cos afegit de planta poligonal 

que originàriament tenia la funció de sala de banys, 

del qual es remarcable la  seva decoració neoàrab. 

aria entre els seus associats. Malgrat tot la Societat 

continua mantenint un caràcter lúdic i cultural, ja que 

disposava d’un teatre i el seus directius organitzaven 

conferències i altres activitats educatives. 

Posteriorment, l’edifici Mar i Terra, atribuït a Josep 

Segura, serví per acollir la casa bressol de les Germa-

nes Franciscanes de Santa Catalina fins a l’any 1916 

que es varen traslladar a una altra zona de la ciutat. 

Aquest mateix any fou habilitat com escola pública 

i en 1943, quan els nins foren traslladats al col·legi 

Jaume I a Sa Faixina, s’hi establí una agrupació de ball 

de bot, que oferia classes de balls i d’instruments po-

pulars. 

Devers l’any 1898 es va fundar al carrer Gran de 

Santa Catalina, l’actual carrer de Sant Magi, 

la Societat Mar i Terra, formada per treba-

lladors de la mar i de la terra (de les fabriques). En 

principi era una societat recreativa però l’octubre de 

1900 es convertí en una societat de socors mutus, que 

tenia com objectius exercir la beneficència i crear un 

servei mèdic i farmacèutic amb assistència domicili-

7-Edifici Mar i Terra

 Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (El Jonquet).
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de consideració, sobretot al absis i a la sagristia. Les 

reparacions efectuades amb caràcter urgent van per-

metre que es pogués seguir celebrant missa i altres 

actes litúrgics, però les repliques del terratrèmol, que 

es van succeir fins el 31 d’agost de 1852, van ocasio-

nar noves i alarmats esquerdes.  Per això, l’any 1862, 

després de moltes reunions, discussions i dictàmens, 

s’aprovà la construcció d’una nova església més gran 

que substituís el ruïnós temple. Llavors el marquès de 

la Romana, Pere Caro Alvarez de Toledo, cedí gratuï-

tament els terrenys necessaris per l’ampliació i el pro-

jecte fou encarregat al mestre d’obres Miquel Ferrá. 

Ferra dissenya un temple de estructura centralitzada, 

amb un ampli pòrtic d’accés i dependències i espais 

enjardinats als laterals, que finalment no es va dur a 

terme.

Les obres s’iniciaren l’any 1867, però es desenvolupa-

ren amb molta lentitud. En la seva construcció durant 

els primers anys participaren diversos artífexs: a més 

de Ferrá intervingueren els arquitectes provincials 

Antoni Sureda i Joan Guasp. No obstant, devers l’any 

1893 Bartomeu Ferra i Perelló, fill de Miquel Ferra, es 

L’edifici principal és d’estil classicista, i en ell destaca 

la seva façana configurada per dos pisos amb planta 

baixa encoixinada. El cos central està lleugerament 

més avançat que els altres dos i presenta a la planta 

baixa un portal d’accés amb arc escarser i  al primer 

pis un balconada configurada per tres portals d’arcs 

de mig punt, rematada per un frontó corbat.  En els 

cossos laterals sobresurt la balustrada superior de pe-

dra.

L’origen de l’Església de la Immaculada Concep-

ció es remunta al segle XIV. En aquest temps, 

hi havia en el solar una petita ermita que servia 

com a orfenat i asil, que amb els anys va prendre el 

nom d’Hospital dels Orfes. Però a mitjans del segle 

XVI la devoció a Sant Magí, molt arrelada al raval, va 

provocar que es bastís a les rodalies de la ermita un 

nou oratori en honor del màrtir, que absorbí la vella 

edificació. L’oratori de Sant Magí va perdurar como a 

tal fins a l’any 1870, en què va ser derruït per aixecar 

l’actual església parroquial.

 El terratrèmol de 1851, que sacsejà tota Palma i part 

de Mallorca deteriorà l’oratori ocasionant esquerdes 

8-Església de la Immaculada Concepció

 Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (El Jonquet).
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Can Palmer finalitzada l’any 1910, és una vi-

venda plurifamiliar de planta baixa i dos pi-

sos, que destaca per la seva decoració cerà-

mica. La cerànica és pot atribuir a la famosa fàbrica 

mallorquina de la La Roqueta , que va ser fundada per 

Pedro Juan Forteza Aguiló l’any 1897 prop del Raval, 

a Son Espanyolet.

A les façanes la separació de les plantes ve marcada 

per una sanefa de rajoles que combina motius florals 

9-Can Palmer

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).

Llopis Cloquell, M.I. Estudi històric i gràfic de Bartemeu Ferrà i Perelló: Can Barceló, Església de la Immaculada concepció i 
església de San Bartome (pp.130-158). Projecte fi de grau.

Pons, J.M. (1995). “El Raval de Palma” en Els Barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions 
urbanístiques (pp.77). Inca: Promomallorca.

Sabater Jesús, M. (2011). Santa Catalina, el meu barri (pp.45-47). Palma: Ajuntament de Palma

Valero Martí, G. (2007). Palma Fora Porta. Itineraris pel terme municipal de Palma (p.14). Palma: Ajuntament de Palma.

va fer càrrec de la direcció de les obres. Aquest  atifex 

va alterar substancialment el projecte del seu pare i 

dels seus predecesors,  i dona a l’església el seu as-

pecte actual.

motllura; més amunt un rosetó i com a coronament 

una imatge de la Immaculada. Adossat a la dreta s’ai-

xeca el campanar, una robusta torre de secció qua-

drada i de cinc cossos d’alçada.

L’interior, de caracter neorenaixentista, presenta 

planta d’una sola nau de creu llatina amb capelles de 

petitetes dimensions als tres trams anteriors al cre-

uer. La nau principal es cobreix amb volta de creuria 

amb llunetes i el creuer amb una cúpula esfèrica so-

bre petxines. A l’exterior la cúpula adopta la forma 

d’un cimbori octogonal amb finestres coronellas als 

costats i arcades sobre elles. En el presbiteri sobre-

surt el retaule barroc obra de Giuseppe  Dardarone, 

originalment ubicat a la Seu i traslladat aquí després 

de la reforma de Gaudí de 1904. Destaquen  a més la 

pintura gòtica de Sant Magí, ubicada en el braç es-

querra del creuer, i el Crist dels Navegants, en el braç 

dret, del segle XIV.

L’església de la Immaculada Concepció segueix un 

estil historicista a l’exterior, amb elements neogòtics 

i neoromànics. La façana principal rematada en for-

ma triangular presenta un portal d’arc apuntat amb 



41

Can Pujol parteix d’uns plantejaments clàssics a ni-

vell estructural però presenta una façana modernista 

d’inspiració Art Nouveau. Es tracta d’un exemple del 

que molts autors han definit como a façana-pòster, 

és a dir un edifici on l’influencia modernista es mos-

tra exclusivament en els paràmetres de la façana, 

deixant de banda actuacions més globals, que afectin 

a l’estructura o la distribució. En aquest cas l’ús del 

modernisme es redueix a un mínim d’elements deco-

ratius florals i vegetals que apareixen a les llindes de 

les finestres, sota les balconades i al coronament de 

l’edifici. Totes aquestes ornamentacions estan realit-

zades en talles de pedra. Crida a més l’atenció el fet 

de que la façana no estigui pintada, ni porti cap tipus 

de revestiment, i el marès aparegui en el seu estat 

natural.

 

Al carrer Pou trobem Can Pujol, un habitatge 

plurifamiliar de planta baixa i dos pisos que 

fou construït pel mestre d’obres Gaspar Rey-

nés l’any 1904 i recentment restaurat segons un pro-

jecte de l’arquitecte Jorge Schmitz.

i geomètrics. A sobre de cada finestra se situa a més 

un petit plafó de rajoles en forma de dovella, on s’hi 

representa una flor amb el tall verd i els pètals ver-

mells, emmarcat en pedra i decorat per dos ramells 

d’incrustacions de ceràmica policromada. A més del 

treball ceràmic cal ressaltar també les garlandes flo-

rals en pedra ubicades entre les finestres, pintades en 

verds i blaus. 

L’edifici va ser projectat novament per l’arquitec-

te Jaume Alenyar però va ser construït pel mestre 

d’obres Palmer seguit un estil modernista de caire 

popular, molt arrelat al raval de Santa Catalina. 

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).

Cabrer González, I. (2004) El modernisme al Raval de Santa Catalina (p.17). Col·lecció Plaguetes del Raval. Palma: El Moi-
xet Demagog.

Pons, J.M. (1995). “El Raval de Palma” en Els Barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions 
urbanístiques (pp.77). Inca: Promomallorca.

Valero Martí, G. (2007). Palma Fora Porta. Itineraris pel terme municipal de Palma (p.15). Palma: Ajuntament de Palma. 

10-Can Pujol

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).

Cabrer González, I. (2004) El modernisme al Raval de Santa Catalina. ( p.18). Col·lecció Plaguetes del Raval. Palma: El 
Moixet Demagog.

Garrido, C. (2008). “Can Pujol” en Casas de Palma. La Almudaina (suplent Diario de Mallorca) 374 (p.10). 

Llobet Brossa, J. (2000) Guia d’arquitectura modernista de les Illes Balears (p.48). Palma: Conselleria d’Obres Públiques, 
Habitatge i Transport. Govern de les Illes Balears..

Pons, J.M. (1995). “El Raval de Palma” en Els Barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions 
urbanístiques (p.76). Inca: Promomallorca.

Valero Martí, G. (2007). Palma Fora Porta. Itineraris pel terme municipal de Palma (p.15). Palma: Ajuntament de Palma.
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gratuïtament unes modestes dependencies del predi 

de Son Riera, confrontat amb Son Espanyolet. Però 

l’any 1867 llogaren una petita finca de planta baixa i 

un pis situada a prop de l’edifici Mar i Terra, en la qual 

començaren a impartir classes de pàrvuls al preu de 

quatre reals mensuals. En poc temps arribaren a tenir 

un alumnat de més de 100 nins i per aquesta raó ad-

quiriren un solar de grans proporcions a la cantonada 

formada pels actuals carrers de Murillo, d’Antich i de 

Villalonga, on construïren una escola i un petit orato-

ri, que fou inaugurat el 10 d’abril de 1882.  

L’any 1923, després de moltes reunions i discussions 

L’església del Carme és fruit dels esforços rea-

litzats pels germans carmelitans. Aquesta con-

gregació religiosa s’establí al barri de Santa Ca-

talina devers l’any 1865. Provisionalment ocuparen 

Al mateix carrer Pou trobem un altre habitat-

ge plurifamiliar d’inspiració modernista in-

fluït puntualment per l’Art Nouveau,.

Aquest edifici, de planta baixa i tres pisos amb una 

coberta que combina terrat i una vessant de teu-

la, destaca per la alternança de finestres i balcons a 

les façanes; i sobretot per l’existència a la cantona-

da d’una tribuna poligonal de vidre i forja decorada 

amb elements geomètrics i vegetals. A la planta baixa 

es transforma en un balcó, que presenta en el centre 

una columna de pedra rematada per un capitell foral. 

El fris del balcó i la barana estan també ornamentats 

amb flors. 

11-Vivienda plurifamiliar

12-Església Mare de Déu del Carme

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).

Cabrer González, I. (2004) El modernisme al Raval de Santa Catalina (p.18) Col·lecció Plaguetes del Raval. Palma: El Moi-
xet Demagog.

Llobet Brossa, J. (2000) Guia d’arquitectura modernista de les Illes Balears.(p.49). Palma: Conselleria d’Obres Públiques, 
Habitatge i Transport. Govern de les Illes Balears.

Pons, J.M. (1995). “El Raval de Palma” en Els Barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions 
urbanístiques (pp.76-77). Inca: Promomallorca.
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per un gran arc ogival, sobresurt la imatge de la Mare 

de Déu del Carme, obra de l’escultor català Josep Lli-

mona i un conjunt de pintures d’estil neobizantines 

realitzades per Lluís Bru, que representen figures de 

sants i religiosos de la ordre. 

Del conjunt exterior es remarcable la façana princi-

pal configurada per tres cossos. El cos central rematat 

en forma mixtilínia, presenta un gran finestral d’arc 

apuntat, a sobre del qual s’hi situa l’escut de l’Ordre 

del Carme i un portal d’arc de mig punt amb arquivol-

tes i timpà. Els cossos laterals són dues robustes torres 

de secció quadrangular amb finestres coronellas que 

presenten a la part inferior novament un portal d’arc 

de mig punt amb arquivoltes i timpà. Però mentre 

que la de la dreta, el campanar, està  rematada per 

una agulla de forma piramidal,  la de l’esquerra està 

coberta per una vessat de teula. 

la congregació s’agregà als Carmelitas Descalços de 

Catalunya i frai Martí de Jesús Maria assumí la di-

recció del col·legi i el convent. Jesús Maria engrandí 

l’escola i inicià les gestions necessàries per a la cons-

trucció d’una nova església que substituís el modest 

edifici existent, el qual havia esdevingut completa-

ment insuficient per donar auxili espiritual als alum-

nes i als veïns de la barriada.

 Amb tota solemnitat i com a part de les celebracions 

de la festivitat de Sant Josep, quatre anys més tard 

s’iniciaren les obres. El bisbe Gabriel Llompart va col-

locar la primera pedra, en un acte al qual assistiren 

una gran nombre d’autoritats i de famílies benestants 

de la ciutat. Entre els anys 1927 i 1931 es construí 

pràcticament tota la estructura del nou temple. Però 

a finals d’aquest període la precària situació econò-

mica va obligar als germans carmelitans a paralitzar 

temporalment les obres. Aquestes foren represes el 

mes de març de 1932 i l’església, dedicada a la Mare 

de Déu del Carme fou inaugurada el 28 de juny de 

1935. No obstant, en el moment de la consagració 

faltava encara per construir part de la façana princi-

pal, que s’acabà més tardanament als anys 50.

Els plànols varen ser confeccionats, de forma gratu-

ïta, per l’arquitecte català Manuel Joaquim Raspall. 

Raspall, tot i esser un arquitecte vinculat al modernis-

me català, va projectar un temple d’estil neogòtic, ja 

que en aquell temps era la corrent més empleada per 

a les construccions religioses, i el modernisme era ja 

un estil del passat.

L’interior de l’església presenta planta basilical de 

tres naus, capçalera poligonal i coro als peus. La nau 

principal, de major altura, es cobreix amb sis voltes 

de creuria, decorades amb els escuts de les famílies 

que contribuïren a la construcció. Les naus laterals, 

cobertes per voltes d’aresta, presenten a sobre una 

tribuna d’arcs trilobulars amb un enteixinat de fusta 

d’inspiració neoàrab. En el presbiteri, emplaçat a una 

nivell més alt que la resta de la nau central i emmarcat 

Daltra banda, els tres timpans de la façana estan de-

corats per baixos relleus obra de l’escultor Pascual T. 

Jofre. En el central apareix la Verge donant l’escapu-

lari a Sant Simon Stock, mentre que en els laterals s’hi 

representen a Sant Juan de la Creu i Santa Teresa de 

Jesús respectivament. A més a la cantonada del cam-

panar sobresurt una gran escultura de la Mare de Déu 

del Carme, projectada pel català Josep Llimona i rea-

litzada per l’escultor  mallorquí Miquel Arcas.
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Aquest conjunt de molins i els que  havia en el Jon-

quet formaven el denominat Molinar de Ponent. Ac-

tualment es conserven quatre dels onze que havia en 

altres èpoques, degudament restaurats pels arqui-

tectes Josep Sagrista i Pere Nicolau Bover, a iniciativa 

de l’Ajuntament l’any 1983. 

Presenten a la part inferior una base quadrangular 

amb coberta de volta de canó, que s’utilitzava com 

a casa i magatzem, actualment rehabilitada per usos 

comercials. Damunt la base s’aixeca una torre de sec-

ció circular, que tenia a l’interior la maquinària ne-

cessària per moldre el gra, coronada per un capell 

cònic de branques que suporta l’antena. A més tres 

dels quatre molins presenten una escala exterior que 

comunica la base amb la terrassa.

A la part més alta del barri de Santa Catalina, 

al centre del carrer Industria, trobem un al-

tre  grup de molins de vent fariners, que da-

ten del segle XVII i que van arribar a constutuir un 

conjunt d’onze molins, que anaven fins a la plaça de 

Sa Faixina. 

Els més pròxims a la plaça, a la part dels actuals car-

rers de Catalunya i Teodor, eren coneguts amb els 

nom  d’ en Pep Felip, d’en Salom i d’en Figuerete, i 

foren esbucats cap a l’any 1920. Els altres de nom co-

negut, en el carrer Industria, es deien d’en Lluc, del 

Semoler, d’en Tià Gran, de Can Burriada, d’en Nadal 

i de Xaloc.                                                                                                     

13-Molins de Santa Catalina

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).

Llabrés Salva, A.  (1970). “El neogotico en Palma” . BSAL, XX-XIII, 206 (pp.209-10).

Saubbo Olaizola, F. Estado Actual y Proyecto de Reforma y Rehabilitación de la Iglesia Virgen del Carmen. Projecte fi de 
grau.

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 2 (Santa Catalina).

Asociación de los Molinos de Mallorca. Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Palma. Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports (ús intern).

Bibiloni, G. (2012). Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (p.391). Palma: Coc 33 Serveis Editorials.

Valero Martí, G. (2007). Palma Fora Porta. Itineraris pel terme municipal de Palma (p.18)Palma: Ajuntament de Palma.
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El temple de Sant Sebastià s’inspirà, segons Alomar, 

en la arquitectura religiosa germànica pre-nazi i pre-

Bauhaus, que coneixia a través de la revista Die Krist-

liche Kunst. L’edifici està format per dos cossos, l’es-

glésia pròpiament dita i les dependencies parroquials 

ubicades a la capçalera del temple. 

L’església és de planta basilical de tres naus i presenta 

tres capelles laterals a cada costat. La nau principal, 

de major altura, alterna en la coberta l’enteixinat de 

fusta i la volta de canó de pedra vista. Les naus late-

rals en canvi es cobreixen amb voltes de creueria. En 

el presbiteri, emplaçat a una nivell més alt que la res-

ta de la nau central i al qual s’accedeix per una ampla 

graonada, sobresurt l’existència d’un conjunt de pin-

tures neobizantines realitzades l’any 2000 per el pin-

tor  Breno Felici, i una gran corona sobre l’altar major 

que imita la del tresor de Guarrazar. Destaquen a més 

els frescos de la capella baptismal del mateix autor, 

les talles de Sant Sebastià i del Sagrat Cor obres d’An-

toni Font i el Crist de la Confraria Gremial dels Pica-

pedrers, de finals del segle XVII.

El 1938 l’Excm. bisbe de Mallorca D. Josep Mi-

ralles Sbert, conscient de que els barris de l’ei-

xample anaven creixent, va decretar la cons-

trucció de nous temples parroquials. 

En aquell temps no hi havia dins l’eixample més par-

ròquies que la de Nostra Senyora de la Soledad, la de 

la Immaculada Concepció i la del Sagrat Cor, beneïda 

feia poc i edificada sense arquitecte, baix la direcció 

del pare jesuïta Miquel Alcover. Per aquest motiu 

una vegada adquirit el solar ubicat entre els actuals 

carrers Avinguda Argentina, Damas Calvet i Rafael 

Rodríguez Méndez, encarregà a l’arquitecte Gabriel 

Alomar, qui en 1937 ja havia format part de la comis-

sió encarregada de dur a terme la nova  reestructura-

ció parroquial de l’eixample, el projecte d’una nova 

església dedicada al patró de la ciutat de Palma, Sant 

Sebastià.

14-Parròquia de Sant Sebastià

Ferrà Martorell, M. (2003). Palma a peu. Ciutat passa a passa. (pp.72-73). Palma: Edicions Cort.

Seguí Aznar, M. (1990). Arquitectura contemporánea en Mallorca (1900-1947) ( pp.289-290). Palma: Col·legi Oficial de Arqui-
tectes i Universitat de les Illes Balears.
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gada a l’arquitecte Francesc Casas, qui introduí diver-

ses modificacions respecte el projecte original.

Es tracta d’un edifici d’habitatges amb planta baixa, 

cinc pisos a la façana principal i quatre a les laterals, 

que ocupa gran part d’una illeta de cases. Per sobre 

la planta baixa, tractada com un basament de pedra, 

destaca la façana principal configurada per dos cos-

sos laterals semicirculars i un cos central amb una gran 

tribuna en voladís, que a la quarta planta es transfor-

ma en un balcó amb barana de tub. Cal remarcar tam-

bé l’existència de dos grups escultòrics en alt relleu, 

obres d’Antoni Font, que flanquegen la porta d’entra-

da principal i que representen al·legòricament d’una 

banda la poesia, la música i la pintura i de l’altra les 

arts industrials del ferro, la ceràmica i el vidre.

En la plaça del Fortí, anomenada així per ocupar 

el solar d’un antic fortí militar construït l’any 

1670, es concentren un bon nombre d’edificis 

racionalistes, entre els quals destaca Can Llofriu.

El projecte de Can Llofriu està signat per Francesc 

Roca, un dels representants més significatius del mo-

dernisme, però la direcció de les obres fou encarre-

La casa per a Bernat Salvà, situada enfront de 

l’anterior, entre el Passeig de Mallorca i la Plaça 

del Fortí, és obra també de l’arquitecte Francesc 

Casas. 

Casas projectà aquest edifici en dues fases. Primera-

ment, la cantonada i les façanes laterals seguint un 

estil racionalista ortodox i posteriorment el front que 

dona al passeig de Mallorca incorporant diferents 

formalismes (pilastres, capitells, relleus escultòrics...) 

16-Casa Salva

15-Can Llofriu

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 3 (Es Fortí).

Ferrà Martorell, M. (2003). Palma a peu. Ciutat passa a passa. (p.71). Palma: Edicions Cort. 

Fontenla, J.M., Lucena, M., Mosterio, J.L i Pomar, I. (1997). Palma: guia d’arquitectura. (p.142). Palma: Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Balears.

Valero Martí, G. (2007). Palma Fora Porta. Itineraris pel terme municipal de Palma (p.21). Palma: Ajuntament de Palma.
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sentar una composició simètrica basada en la repeti-

ció d’uns miradors i sobretot per l’existència de dos 

grups escultòrics a la quarta planta que representen 

escenes mitològiques o al·legòriques, obres també 

de l’escultor academicista Antoni Font.

d’arrel diversa. No obstant es construí tot alhora se-

gons un projecte definitiu datat l’any 1942.

L’habitatge de tipus plurifamiliar, consta de planta 

baixa, quatre pisos i un àtic a la cantonada. De les se-

ves façanes sobresurt la del Passeig Mallorca, per pre-

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Eixam-
ple i sòl rústic). Tom 3 (Camp d’En Serralta).

Fontenla, J.M., Lucena, M., Mosterio, J.L i Pomar, I. (1997). Palma: guia d’arquitectura.(p.157) Palma: Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Balears.

Garrido, C. (2008). “Casa Salva” en Casas de Palma. La Almudaina (suplent Diario de Mallorca) 292 (p.8). 

Ladaria Bañares, M.D.(1988).  “Las fincas de Bernardo Salva” en Los cincuenta mejores edificios de Palma. Revista Brisas 
(suplent del diari Última Hora), 113 (pp.21-22).
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1-Institut Ramón Llull

religios, de Palma on es podien realitzar cursos de 

batxillerat, per la qual cossa no es d’estranyar que per 

les seves aules passessin algunes de les personalitats 

més rellevant de la ciutat, com el periodista i director 

de La Vanguardia Miquel de los Santos Oliver, el líder 

del Partit Conservador i President del Govern Espa-

nyol Antonio Maura o els il·lustres escriptors Joan Al-

cover i Miquel Costa i Llobera.

 La seu de l’Institut forma part d’un complex educatiu 

projectat per l’arquitecte madrileny Tomás Gomez 

Acebo, que fou construït entre els anys 1912 i 1916 

sota la direcció dels arquitectes mallorquins Josep 

Alomar i Jaume Alenyar. Es tracta d’una construcció 

de planta rectangular i de tres pisos d’alçada, con-

figurada per tres cossos: dos cossos laterals que so-

bresurten del cos central, amb finestres d’arc de mig 

punt al primer pis i allindades en els dos restants; i un 

cos principal en retrocés flanquejant per un jardí, en 

el qual destaca una doble galeria d’arcs de mig punt, 

que emmarca un gran portal d’entrada.    

Estilísticament és el resultat d’una barreja d’influèn-

cies. En el projecte es varen utilitzar alguns elements 

renaixentistes com la galeria porticada o les figures 

que decoren el portal d’accés lateral al institut, però 

L’Institut Ramón Llull està íntimament lligat des 

del seu naixement a la història de la cultura i 

l’educació mallorqina, ja que va ser creat com a 

continuació de l’Institut Balear, que pot esser consi-

derat el primer centre d’Ensenyament Mitjà fundat a 

Espanya. 

Aquesta institució té el seu origen en un projecte del 

cèlebre escriptor i polític il·lustrat Gaspar Melchor 

de Jovellanos. Durant el seu exili a l’illa de Mallorca 

la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País 

convocà un certamen per a la creació d’un seminari 

de nobles. Al concurs Jovellanos presentà una me-

mòria, en la qual criticava la creació d’un centre edu-

catiu reservat a la noblesa i en defensava un d’obert 

a tots els sectors socials amb uns ensenyaments ge-

nerals i moderns. El projecte fou paralitzat durant el 

regnat de Fernan VII; però un cop abolit l’absolutisme 

els membres de la Societat Econòmica Mallorquina 

d’Amics del País iniciaren les gestions per a la seva 

realització i  el centre s’inaugurà oficialment el 7 de 

gener de 1836. No ostant, l’any 1937, un any des-

prés del triomf de l’ insurrecció feixista, el claustre de 

professors va decidir canviar-li el mon pel de Ramon 

Llull, davan les noves circustàncies polítiques.

Durant pràcticament un segle va ser l’únic centre, no 

ITINERARI EIXAMPLE NORD
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racionalisme amb un estil més tradicional.

La Casa Mayol és precisament una mostra notable de 

l’arquitectura racionalista practicada per aquest au-

tor en els seus primers anys d’exercici professional. 

Es tracta d’un edifici d’habitatges amb semisoterra-

ni, planta baixa destinada a usos comercials i tres pi-

sos de vivendes, que es planteja amb una volumetria 

d’edifici aïllat, defugint dels patis interiors. Les faça-

nes tot i respondre a l’organització de la planta, es 

defineixen a partir de la cantonada. Des d’aquesta 

arranquen unes tribunes en voladís i unes terrasses 

longitudinals amb baranes de tub, que aporten a la 

casa la seva imatge més característica, pròxima a la 

d’un vaixell. D’altra banda com elements ornamen-

tals apareixen exclusivament a la cantonada unes fi-

leres de pedra de Santanyi disposades verticalment a 

mode de pilastres.

Durant els anys 50 la planta primera fou objecte d’una 

remodelació, que ocupà la terrassa de la façana  del 

carrer Jesús, però encara així és un dels millors exem-

ples del Moviment Modern mallorquí.

Situada en un cap de cantó de l’Avinguda Ale-

manya, la casa per a Josefa Mayol, datada l’any 

1936, és una de les primeres obres racionalis-

tes projectades per Francesc Casas. 

Aquest arquitecte va ser un dels introductors de l’ar-

quitectura moderna a l’illa, tant en pla pràctic com 

en el teòric. En 1928, abans d’acabar la carrera, va 

publicar en un diari local una sèrie d’articles, amb la 

col·laboració de l’escriptor Llorenç Villalonga, ano-

menats De Arquitectura, que poden esser conside-

rats els primers apareguts a Mallorca, on es defensen 

els postulats de Le Corbusier. Posteriorment, ja titu-

lat, començà la seva carrera professional alternat el 
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a la vegada es varen introduir alguns tocs regionalis-

tes com els ràfecs que sobresurten del pla de la faça-

na, que recorden els de les típiques cases senyorial 

mallorquines, i fins i tot detalls modernistes com les 

decoracions florals de les pilastres del jardí.

2-Casa Mayol
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a l’Arquitecte Provincial, en aquell temps Francesc 

Roca, el projecte general del nou psiquiàtric. Roca 

dissenyà un gran conjunt hospitalari, format per 12 

pavellons d’estil regionalista que mai fou realitzat. 

En el seu lloc i amb caràcter urgent foren edificats 

dos pavellons provisionals, un dissenyat pel mateix 

Francesc Roca i l’altre per l’arquitecte Guillem Rey-

nés,  fill del mestre d’obres del mateix nom, per poder 

començar el traspàs dels pacients dels Departaments 

de Dements. L’any 1911 finalment foren traslladats 

els primers malats, uns 60 homes, al nou establiment. 

El trasllat de la resta d’homes es va fer el 1917, un cop 

finalitzades les obres d’un nou pavelló projectat per 

Guillem Reynés, i el de les dones l’any 1920.

Durant els seus primers anys vida la nova institució, 

dirigida des de 1921 pel doctor Jaume Escalas Real, 

va passar una gran penúria que impedí el seu desen-

volupament. Durant 5 anys no es va construir res nou, 

encara que el nombre de pacients s’incrementà con-

siderablement. Per aquest motiu, l’any 1962 la nova 

Diputació, establerta per Primo de Rivera, va decidir 

encarregar un nou projecte general a l’arquitecte  

Carles Garau. 

Però malgrat aquest projecte integrador l’Hospi-

tal Psiquiàtric en el seu estat actual és el resultat de 

l’acumulació successiva de edificacions, amb l’ inter-

A principis del segle XX la necessitat de tancar 

els anomenats Departaments de Dements 

del Hospital Provincial de Palma, va ser la 

principal causa perquè la Diputació decidís construir 

un hospital psiquiàtric de nova planta. Per aquest 

motiu després de moltes reunions, discussions i dictà-

mens va adquirir el 19 d’octubre de 1904 els terrenys 

de l’Hort de Jesús, on estava instal·lat fins a l’any 1835 

el convent franciscà de Nostra Senyora dels Àngels, 

més conegut amb el nom de convent de Jesús.

 Dos anys més tard, amb tota solemnitat i com a part 

de les celebracions de les noces del rei Alfons XIII, el 

bisbe Pere Campins va col·locar la primera pedra. No 

obstant, la precària situació econòmica que travessa-

va la Diputació i la falta d’ajudes estatals va fer que 

les obres es dugueren a terme amb molta lentitud.  

No va ser fins a l’any 1909, tres anys després de col-

locada la primera pedra, que la Diputació encarregà 
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3-Hospital Psiquiàtric
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Amb el nom de Ses Quatre Campanes es co-

neix l’espai públic situat al carrer de Jesús, 

configurat per dos grans bancs semicircu-

lars de marès decorats per quatre hídries d’inspiració 

clàssica col·locades sobre peanyes. En origen les hí-

dries eren sis i eren conegudes popularment amb el 

nom de campanes, d’aquí la seva denominació. 

Aquest bancs són l’únic testimoni que queda del pri-

mer passeig fora porta de la ciutat de Palma. Sembla 

ser que devers l’any 1740 l’Ajuntament per iniciativa 

del capità general José de Vallejo va decidir condici-

onar el camí de Jesús, que unia Palma amb el muni-

cipi de Puigpunyent,  amb la finalitat que fos emprat 

com a lloc de passeig. Per això es millorà el camí per 

4-Ses Quatre Campanes

venció de diversos arquitectes, per la qual cosa  no 

existeix una unitat estilística ni tipològica, encara que 

hi ha un predomini del llenguatge regionalista. Del 

conjunt de pavellons construïts és destacable l’edifici 

de l’antiga colònia agrícola, dissenyat l’any 1929 per 

Carles Garau  seguint la tipologia i la distribució de la 

al pas de cotxes de cavalls, es construí una vorera per 

als vianants, se sembraren plates i arbres i, entre els 

anys 1783-1784, s’instal·laren a iniciativa d’Antoni 

Despuig, futur cardenal, els bancs abans esmentats 

en l’encreuament amb el passeig de Ronda, l’actual 

avinguda Alemanya.

Des de finals del segle XVII fins a la primera meitat 

del segle XIX, el Passeig de Jesús es va convertir en 

el més concorregut de la ciutat, però la iniciativa 

de construir el cementeri de Palma en els terrenys 
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típica casa de pagès mallorquina. En el seu exterior, 

a mode de galeria, sobresurten les restes de l’antic 

claustre barroc del Convent de Jesús, configurat per 

un filera d’arcs carpanells que descansen sobre pilars 

octagonals.



53

Al costat de Ses Quatres Campanes, entre 

el carrer de Jesús i el carrer General Riera, 

trobem l’edifici de les Germanetes dels Po-

bres. Aquesta congregació religiosa establerta a Pal-

ma l’any 1877 i dedicada a la cura de gent gran amb 

pocs recursos econòmics, es va traslladar a aquesta 

edificació a finals dels anys 30 del segle passat. La 

ubicació del convent en aquesta zona va suposar la 

remodelació del pla d’eixample de Calvet al tenir que 

suprimir el traçat de dos carrers. 

El projecte està signat per l’arquitecte valencià Vic-

tor Beltri i Roqueta, però la direcció de les obres fou 

encarregada a Gaspar Bennàzar, qui introduí algunes 

modificacions respecte el projecte original. A més, 

entre els anys 1987-1989, el convent fou rehabilitat 

i ampliat segons un projecte de l’arquitecte Ricardo 

Pérez. El resultat de totes aquestes intervencions fou 

un conjunt d’estil eclèctic, format per una edificació 

central de planta amb forma de E i dos edificis late-

rals quadrangulars, un dels quals es troba connectat 

al cos central mitjançant una galeria porticada eleva-

da. No obstant, tots foren construïts amb els matei-

xos criteris: parets mestres de pedra viva, cantonades 

i vans de marès de Santanyi i cobertes de teula àrab 

de doble vessant. 

El més destacable del conjunt és l’eix d’entrada confi-

gurat per un portal principal cobert per una porxada 

amb pilars d’estil toscà, finestres d’arc de mig punt 

al dos primers pisos i un coronament en forma de 

frontó mixtilini de tradició barroca. Un altre element 

interessant és la doble galeria d’arcs de mig punt i 

columnes toscanes de la façana del carrer de Jesús, 

d’inspiració renaixentista.
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pròxims de Son Tritlo va provocar la seva devalua-

ció: passa de ser un lloc d’esbarjo a un lloc fúnebre. 

El creixement de la ciutat durant el segle XX també 

afectà al passeig. Desgraciadament la construcció de 

les vies modernes dites ara Baró de Pinopar i Avingu-

da Alemanya va suposar la seva desaparició i quatre 

de les sis hídries van ser traslladades, del lloc on es-

taven, al que avui ocupen per tal de salvaguardar-les.

No obstat, van quedar pràcticament abandonades, 

sofrint un progressiu deteriorament fins que l’any 

2010 l’Ajuntament de Palma les va rehabilitar i res-

taurar seguint un projecte de l’arquitecte municipal 

Frederic Climent.

5-Convent Germanetes dels Pobres
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Una mica més endavant, en el mateix carrer 

Antoni Marquès trobem la casa que l’arqui-

tecte Guillem Muntaner va projectar per a 

Lluc Cladera. Guillem Muntaner va ser un dels arqui-

tectes mallorquins que utilitzà amb més freqüència 

el llenguatge racionalista i la casa Cladera és preci-

sament un del millors exemples que queden a Ciutat 

d’aquet estil.

Es tracta d’un edifici amb planta baixa, destinada a 

garatge i quatre pisos de vivendes. Un mirador i una 

terrassa en voladís, es repeteixen en el exterior de 

Per aprofitar un solar molt reduït aquest edifici d’ha-

bitatges es desenvolupa d’una forma molt vertical, 

Arxiu Municipal de Palma. (1941).  Exp. Obra 337. Expedientes de obra particulares Casco, Arrabales/Ensanche.

Garrido, C. (2007). “Edificio para Miquel Calafat” en Casas de Palma. La Almudaina (suplement Diario de Mallorca), 330 
(p.8). 

aixecant-se nou plantes. Però ho fa amb varietat i 

gust, combinat elements neoclàssics i regionalistes 

amb altres racionalistes de manera harmoniosa. 

L’immoble es pot dividir en tres cossos.  En primer 

lloc, la planta baixa d’arrel clàssica, en la qual destaca 

la porta d’entrada amb dos grans arcs de mig punt, i 

els cinc primers pisos caracteritzats per unes tribunes 

amb finestrals, reforçades per balustrades. A partir 

de la quinta planta la composició es simplifica apro-

pant-se a un llenguatge més racionalista. Una filera 

de finestres combinada amb balcons individuals es 

repeteix en aquest segon tram. Però en l’octava plan-

ta les finestres rectangulars i els balcons individuals 

es converteixen en una filiera d’arcs de mig punt amb 

un balcó corregut, que recorda les cases senyorials 

mallorquines.
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6-Casa Calafat

Situada en un entorn caracteritzat per les cons-

truccions de la mateixa època, la Casa Calafat 

és obra de l’arquitecte Enrique Juncosa.  

7-Casa Cladera
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cada una de les quatre plantes. Però el que més crida 

l’atenció i el que dona a la casa la seva imatge més 

característica son els tres plans diferents de la façana. 

També cal destacar el fals balcó de la planta àtic, que 

actua com a coronament de la composició; i els bal-

cons amb barana de tub, d’inspiració nàutica. 

En el projecte inicial l’edifici tenia una planta més 

que finalment no es realitzà, tot i que es mantingué 

en l’essencial la seva llei compositiva.

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
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L’any 1938 es podia llegir en el Butlletí Episcopal 

de dia 13 d’abril una noticia que seria molt im-

portat i transcendent per l’eixample de Palma. 

L’Excm. bisbe de Mallorca, en aquell temps D. Josep 

Miralles Sbert, conscient de que els nous barris ex-

tramurs anaven creixent i de la necessitat que sorgia 

de la manca d’esglésies va decidir la construcció de 

nous temples parroquials. Es va fer llavors una rees-

tructuració de les parròquies existents i fou decreta-

da la nova creació d’unes quantes.

Per aquest motiu el mateix any encomanà a l’arqui-

tecte Gabriel Alomar, qui  ja havia format part de la 

comissió encarregada de dur a terme la nova orga-

nització parroquial de l’eixample, el disseny de  un 

nou temple entre els actuals carrers Blanquerna, Au-

sias March i Ticià. Les obres començaren amb tota 

solemnitat el dia 16 de febrer de 1941. 

Donat que la nova església es va dedicar a Santa Ca-

talina Thomàs, un arquetip de l’anima popular ma-

llorquina, Alomar a l’hora de projectar-la es va sentir 

obligat a inspirar-se en l’art senyorial rural mallorquí.  

8-Parròquia de Santa Catalina Thomàs
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En el barri del Camp Rodó destaca el complex de 

l’antic escorxador, que fou dissenyat a principis 

del segle XX per l’arquitecte municipal Gaspar 

Bennàzar i acabat al 1909. Bennàzar, que va ocupar 

el càrrec d’ arquitecte municipal entre els anys 1901 

i 1933, és l’autor d’alguns dels edificis més emble-

màtics de la Ciutat. A més amb aquest projecte va 

guanyar el primer premi en l’Exposició Nacional de 

Belles Arts celebrada a Madrid l’any 1906. 

Estil que s’havia de manifestar en la construcció de sis 

grans arcs exteriors sobre les naus laterals i sobretot 

en l’emplaçament d’un campanar que, en els seu co-

ronament, volia recordar el de la Cartoixa de Vallde-

mossa.

Malauradament,  aquests elements mai foren realit-

zats ja que la direcció de les obres de la façana fou 

encarregada a l’arquitecte Sebastià Gamundí, qui 

introduí diverses modificacions respecte el projecte 

original per tal de reduir costos. Alomar només va 

acabar l’interior de l’església actual,  però no l’exteri-

or, que s’acacaba més tardanament devers l’any 1982.

Pel traçat de la planta es va inspirar sensiblement en 

el de la Catedral, de la qual reproduí la idea fona-

mental de les tres naus. La nau lateral de la dreta fou 

dedicada a capelles sacramentals i la de la esquerra, 

l’Evangeli només a recollir la circulació interior, per la 

qual cosa es reduí la seva amplada respecte el costat 

de l’Epístola. En la nau central s’ubicà el presbiteri, 

en el qual destaca una escultura de Crist Crucificat, 

de Josep M. Aguilar, i diverses pintures al oli, obra de 

Pau Fornés, que representen escenes de la vida de la 

santa titular. 

A més, formant un angle recte amb la façana princi-

pal i com part del conjunt parroquial, dissenyà i cons-

truí un bloc d’estil regionalista, que originalment fou 

destinat a la associació Acció Catòlica i que actual-

ment s’usa com espai litúrgic i cultural. Es tracta d’un 

edifici de tres plantes, amb una porxada de quatre 

arcs de mig punt a la planta baixa, finestres crucifor-

mes al primer pis i  un porxo amb pilastres poligonals.
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9-S’ Escorxador



57

L’Escorxador, tot un emblema de l’arquitectura civil 

modernista, ocupa una àrea aproximada de 7.500 m.2 

i està compost per una sèrie de pavellons aïllats, amb 

una o dues plantes, que s’organitzen de forma simè-

trica. En primer lloc, a la façana principal, trobem dos 

pavellons de planta rectangular i de iguals dimen-

sions que foren destinats, el de la dreta a oficines, 

veterinari i laboratori, i el de l’esquerra a quadres i 

cotxeres. Entre ambdós se situa un corredor central 

que comunica amb un pati obert, al voltant del qual 

es disposen tres grans naus de planta cruciforme, que 

estaven dedicades a la matança del bestiar. Darrera 

d’aquestes hi ha dues construccions més de dimensi-

ons més reduïdes i de planta corbada, que contenien 

els corrals. 

Malgrat les diferències de dimensions i de geome-

tria entre els edificis, tots foren construïts amb els 

mateixos criteris: parets mestres de carreu de pedra  

i grans cobertes de teules de dos aiguavessos, que 

descansen sobre un entramat de fusta suportat per 

una estructura metàl·lica. A més, totes les façanes es-

tan referides, pintades de color roig i decorades amb 

pilastres encoixinades de marès vist. 

Actualment sorprèn que aquesta configuració tan 

rica i sofisticada fos destinada únicament al sacrifici 

de caps de bestiar, però S’Escorxador es una mostra 

de com l’arquitectura pot embellir tot tipus d’ usos.

L’objectiu era dotar la ciutat de Palma d’un nou recin-

te municipal, on poder sacrificar els caps de bestiar. 

Per això, encara que avui dia els edificis han arribat 

a rodejar tot el complex, originàriament es construí 

en els límits del primer eixample projectat per Bernat 

Calvet, en els terrenys de l’hort de Sant Joan. 

Serví al seu ús original fins que l’any 1982 per motius 

de funcionalitat i de molèsties a les edificacions con-

tigües l’Ajuntament va decidir traslladar-ho fora de 

l’àrea urbana. Aleshores es va plantejar esbucar tot el 

conjunt i reconvertir el solar en una gran zona verda. 

Però afortunadament aquesta proposta no va tirar 

endavant i finalment es va optar per convertir l’es-

corxador en un espai d’oci i d’instal·lacions oficials.

Avui en dia i després d’una obra de condicionament 

dels espais duta a terme a principis dels anys 90, s’ha 

convertit en un centre de referència ciutadana amb 

una biblioteca, bars i restaurants, sales de cinema, i 

un centre cultural que ofereix una llarga llista d’ac-

tivitats.
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Can Alonso, un dels millors exemples que que-

den a Mallorca de vivenda unifamiliar raci-

onalista, és el resultat de dos projectes: un 

projecte primerenc de l’any 1937, obra de l’arquitec-

te català Josep Maria Monrava i una ampliació efec-

tuada a principis dels anys 40 per Francesc Casas.

En el projecte inicial la casa se situava en el centre 

del solar i era un volum gairebé cúbic en forma de 

U, amb un pati central cobert per una pèrgola. A un 

lateral del pati hi havia una escala que pujava a la co-

berta, tractada com una terrassa solàrium protegida 

per quatre façanes, amb unes grans obertures horit-

zontals.

Quatre anys després de la seva construcció Casas 

rebé l’encàrrec d’ampliar-la i sense alterar la estruc-

tura preexistent hi afegí una planta més i un cos amb 

funcions auxiliars a la planta baixa. Conseqüentment 

el pati es cobrí i es reconvertí en una nova estància 

interior i la terrassa solàrium desaparegué. Malgrat 

tot, aquesta reforma va ser molt respectuosa amb el 

projecte de Monràva ja que respectà les proporcions 

i el llenguatge compositiu original. 

Durant molts d’anys la casa va estar abandonada, so-

frint un progressiu deteriorament però fa uns anys va 

ser restaurada per l’Ajuntament per acollir el casal 

del barri i una escoleta municipal d’Educació Infantil. 

Malauradament es va reuduir el solar original.

10-Can Alonso

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 4 (Plaça de Toros). 
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11-Coliseu Balear 

El Coliseu Balear, que és el nom que rep la plaça 

de toros de Palma, es va començar a construir 

ara fa 85 anys en terrenys de l’antiga possessió 

de Son Brull. 

El Colisseu tenia que substituir la vella plaça de to-

ros que databa de l’any 1865 i estava situada vora el 

baluard de Jesús. Aquesta havia de ser esbucada per 

edificar, segons el projecte d’eixample de Calvet, una 
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nova plaça pública, l’actual plaça del Bisbe Beren-

guer de Palou, més coneguda amb el nom de plaça 

dels Patins.

L’obra va ser promoguda pel periodista i empresari 

mallorquí Josep Tous i Ferrer. Aquest emprenedor 

responsable, entre d’altres coses, de la construcció 

del desaparegut Teatre Líric i fundador del diari La 

Última Hora, va encarregar el projecte a l’arquitecte 

Gaspar Bennàzar, qui ja havia col·laborat amb ell en 

el disseny del Líric a principis del segle XX. 

Les obres començaren, sota la direcció dels mestres 

d’obres mallorquins Antoni Balaguer i Sebastià Cres-

pi, el 21 d’agost de 1928 i s’acabaren molt ràpida-

ment. Només foren necessaris 212 dies hàbils de fei-

na perquè la nova plaça estigués enllestida. Així el 21 

de juliol de 1929 es va celebrar la primera correguda 

de toros, quedant inaugurada.

llors toreros. Però a mitjans dels anys 70 començà 

un procés de descens de quantitat i qualitat i des 

de llavors, encara que pugui semblar paradoxal un 

dels usos menys freqüents va ser la tauromàquia. No 

obstant fins fa pocs anys, amb assiduïta era utilitzada 

per celebrar concerts multitudinaris, actes polítics i 

esdeveniments esportius. Actualment està pràctica-

ment en desús, sofrint un progressiu deteriorament.    

La seva construcció a més va obligar a crear infraes-

tructures i dur el transport públic a la zona, la qual 

cosa va suposar la consolidació del barri que l’envolta 

i el naixement de noves barriades com l’Amanecer o 

Son Oliva.

L’edifici és òbviament de planta circular i té una ca-

pacitat per 14.400 espectadors. Formalment el con-

junt està fet amb parets mestres de carreus de marès 

vist i presenta una estructura formada per uns pilars 

en forma de creu que aguanten les arcades de la 

planta baixa i el primer pis. Aquests pilars es prolon-

guen en forma de pilastra al segon pis, configurat per 

unes balconades, amb un portal d’arc rebaixat i dues 

finestres. A sobre, un tercer tram de vans dona pas a 

una cornisa rematada per petits pinacles. La façana 

es completa amb quatre torres quadrades corona-

des per una balustrada de pedra, que assenyalen els 

punts cardinals i sobresurten de l’altura general de 

l’edificació, donant-li un aspecte monumental.Durant les seves millors etapes hi hagué prop de 30 

funcions per temporada amb la participació dels mi-

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
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Aquest bloc de vivendes de forma trapezoïdal, 

que ocupa tota una illeta de cases entre els 

carrers Rei Sanç, Eusebi Estada, Jaume Fer-

ran i Joan Munar, fou projectat en 1940 per l’arqui-

tecte Francesc Casas, seguint un estil racionalista.

A la plaça Cardenal Reig trobem aquest mo-

nument, de l’arquitecte Antoni García Ruiz. 

Amb aquesta obra l’Ajuntament de Palma 

volia retre homenatge a un dels estrangers més il·lus-

tres que han viscut a Mallorca, l’Arxiduc Lluís Salva-

dor.

És tracta d’un gran monòlit realitzat en pedra viva 

d’uns 9 metres d’altura i 2 d’ample, que s’aixeca en-

mig d’una font de traçat circular. En ell destaquen els 

quatre relleus escultòrics que foren realitzats per Jau-

me Mir l’any 1954 i que s’inspiren en l’escultura clàssi-

ca grecoromana. Els relleus, que envolten la base del 

monòlit, representen de forma simbòlica diferents 

 L’edifici, que es planteja com un volum tancat amb 

un pati interior, destaca principalment pels canvis 

d’altura segons el carrer, obligats per la normativa 

urbanística. Presenta així tres altures diferents fàcil-

ment observables des de la part que dona a Jaume 

Ferran.

 La planta baixa, tractada com un basament de pedra, 

ocupa tot el perímetre. Per sobre destaquen dues fa-

çanes amb un mateix estil, però  amb una composició 

força diversa: la façana del carrer Eusebi Estada que 

presenta una corba en forma de torre amb un ampli 

balcó al primer pis i la que dona a Joan Munar for-

mada per unes elegants tribunes que sobresurten del 

pla de la façana, trencant així la seva linealitat.

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 4 (Arxíduc).
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13-Monument a l’Arxiduc

12-Casa Pallicer
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facetes de la complexa personalitat de l’Arxíduc. En 

el primer apareix com un viatger, en mig de la Medi-

terrània, descobrint l’illa de Mallorca. En el segon es 

troba enmig d’un grup de dones de gran bellesa, que 

representen al·legòricament les nombroses terres 

que ha conegut. En el tercer Mir volgué reflectir el 

Company Vidal, C., Sureda Vallespir, C. i Tur Català, M. (2000). Palma ciutat d’escultures (p.86). Palma: Ajuntament de Pal-
ma.

Valero Martí, G. (2007). Palma Fora Porta. Itineraris pel terme municipal de Palma (p.23). Palma: Ajuntament de Palma.

seu vessant intel·lectual i per això l’esculpí envoltat 

de les muses de les arts i les ciències, que l’inspiraven 

en els seus treballs científics i culturals. Finalment, el 

quart relleu representa al·legòricament l’esperit se-

ductor de l’il·lustre viatger, mitjançant un faune que 

toca la flauta i fa ballar quatre dones.

En la confluència entre el carrer 31 de Desem-

bre i l’avinguda Comte Sallent s’aixeca Can 

Segura, una de les primeres construccions de 

l’eixample de Palma. És tracta d’un edifici amb clares 

influències del modernisme de Viena (secessionista), 

caracteritzat per la sobrietat de la decoració, ja que 

com elements decoratius apareixen exclusivament 

línees verticals i esquematitzacions vegetals i de pa-

pallones. 

L’immoble té com aspecte més destacable el xamfrà 

configurat per un enorme mirador vidrat que com-

prèn les quatre plantes superiors i en el qual s’ha su-

primit la subdivisió dels pisos mitjançant unes línees 

verticals a mode de falses columnes. Destaquen, a 

més, les balustrades realitzades en pedra i ferro que 

adopten formes esquematitzades de papallones. En 

les dues façanes restants els elements ornamentals 

són força escassos i només criden l’atenció les pilas-

tres que recorren de d’alt a baix l’edifici i les baranes 

de ferro forjat dels balcons.

14-Can Segura

Can Segura fou edificada a principis del segle XX per 

Francesc Roca, un dels arquitectes modernistes més 

significatius Palma. Originàriament s’hi establiren els 

tallers d’elaboració de cadenes i almoiners d’argent i 

or de l’empresa Hijos de Luís Segura, però l’any 1945 

fou remodelada per Francesc Casas i destinada a vi-

vendes. Malauradament durant aquesta reforma es 

van perdre els originals portals tripartits de la planta 

baixa, l’acabament de la terrassa i els pinacles que 

remataven les pilastres de les façanes.
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15-Edifici d’habitatges

Aquest edifici, que fa cantonada entre els car-

rers Arxiduc Lluís Salvador i Comte d’Empú-

ries, és obra novament de l’arquitecte Fran-

cesc Casas.

Encara que les seves característiques s’apropen molt 

al racionalisme, no és pas un exemple pur. El projec-

te incorpora elements de l’arquitectura tradicional i 

posa l’accent, com és habitual en l’obra de Casas, en 

la seva condició de cantonada, elevant-se en aquest 

punt una planta més.

 Les façanes comparteixen un mateix estil, però pre-

senten un composició  ben diferent. El ritme compo-

sitiu de la del carrer Arxiduc ve marcat per dues tri-

bunes amb finestres, que emmarquen unes terrasses 

longitudinals que sobresurten del pla de la façana;  

en la façana que mira a Comte d’Empúries les terras-

ses no sobresurten i únicament hi ha una tribuna a un 

dels laterals, des d’ on es projecten uns llargs balcons 

en aleta.

La contribució de Casas a la construcció d’algunes de 

les imatges més significatives de l’eixample queda 

clarament reflectida en aquest edifici a mig camí en-

tre la seva etapa racionalista i les seves realitzacions 

posteriors.
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16-Can Gaietà Segura (Bar Cristal)

truïda l’any 1916 per l’arquitecte Gaspar Bennàzar. 

Tot i que a l’any 1947 aquest edifici d’habitatges fou 

reformat per Enrique Juncosa manté en general el 

seu plantejament original, emmarcat dins la tendèn-

cia secessionista. Consta de planta baixa, entresol i 

cinc pisos el darrer dels quals fou afegit durant la re-

forma dels anys 40. Als quatre pisos superiors es repe-

teixen uns balcons amb volada de pedra, barana de 

ferro i trencaaigües motllurat; i unes tribunes d’obra 

vidriades, que substitueixen les originals de fusta. A 

la cantonada destaca una gran tribuna central de lí-

nees rectes, que al pis superior es converteix en un 

gran balcó amb columnes aparellades i cobert per un 

terrat amb balustrada. A la planta baixa quatre arcs 

rebaixats amb columnes cilíndriques i capitells amb 

motius florals donen accés al local del Bar Cristal, un 

dels cafès més antics de Palma.

A l’espai que ocupaven les murades, l’entorn 

de les Avingudes, es concentraren al llarg 

de tres dècades bona part dels edificis més 

interessants de Palma. Entre els que es projectaren 

en clau modernista destaca Can Gaietà Segura, cons-

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Cen-
tre Històric). Tom 7 (Mercat)
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17- Ferrocarril de Soller

L’any 1882 el prolífic escriptor i urbanista Pere 

d’Alcantara Penya, utilitzant el pseudònim de 

Pep d’Aubea, proposà per primera vegada en 

el setmanari palmesà L’Ignorància traçar una línea 

fèrria per comunicar la localitat de Soller, pràctica-

ment aïllada de la resta de l’illa, amb la capital. Però 

el primer estudi tècnic seriós fou realitzat per Salva-

dor Mir, qui al 1892 va realitzar el Plano General del 

Ferrocarril Económico de Palma a Soller. L’alt cost 
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Estilísticament, malgrat es va construir en els anys 

daurats del modernisme, es va optar per un llenguat-

ge eclèctic, ja que era la corrent més emprada en 

les edificacions ferroviàries europees de l’època. En 

la seva construcció a més destaca la combinació de 

materials: maó i pedra en la façana exterior i ferro en 

l’andana. 

Les instal·lacions es completen amb un edifici per 

mercaderies i una cotxera, amb capacitat per un tren, 

que en línees generals reprodueixen els mateixos 

trets estilístics que els de l’edifici administratiu i de 

viatgers.

bresurt. La resta de la decoració, de gran sobrietat, es 

concentra en les cornises. D’altra banda, a la part que 

mira cap a la via sobresurt una marquesina de ferro 

que protegeix als viatgers del sol i la pluja. 

d’aquest projecte va fer impossible la seva execució 

material i es va abandonar la idea fins que a principis 

del segle XX la nova legislació ferroviària contemplà 

la possibilitat de que l’Estat subvencionés la construc-

ció de ferrocarrils secundaris i estratègics. Per aquest 

motiu l’Ajuntament de Soller va encarregar a l’engi-

nyer Pere Garau un nou estudi tècnic. No obstant, 

el tram Palma-Soller va quedar exclòs del pla per a 

Balears i  per poder dur a terme el projecte de Garau 

es va haver de crear l’any 1905 un societat privada, 

amb un capital de 3,5 milions de pessetes Aquesta va 

ser l’encarregada de construir el servei ferroviari, que 

fou inaugurat oficialment el 16 d’abril de 1912.  

L’estació de Palma finalment es va emplaçar vora les 

instal·lacions dels Ferrocarriles de Mallorca. Ambdós 

estacions, avui separades per el carrer Eusebi Estada, 

originàriament estaven comunicades per un ramal a 

fi de poder intercanviar els cotxes. 

L’estació es composa d’un edifici de planta rectangu-

lar format per tres cossos, en el qual es troba la sala 

d’espera i les oficines. El cos central de dues plantes 

està rematat per una coberta de vessants inclinades 

de llosetes ceràmiques i els dos laterals de menor 

altura per un balustrada de pedra. Les finestreres i 

portes estan tancades per arcs de mig punt, adornats 

amb una petita motllura i una dovella clau que so-

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Ei-
xample i sòl rústic). Tom 4 (Arxiduc).
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1-Plaça Espanya

que pot ser un petit fragment de l’antiga murada. Al 

peu del sòcol una altra imatge de bronze de prop de 

2,20 m. representa un almogàver agenollat. 

Aquest monument va ser edificat per compensar la 

pèrdua de la porta Pintada Vella, també anomenada 

de la Conquesta per què segons la tradició és per on 

varen entrar les tropes del rei Jaume I el 31 de de-

sembre de 1229 a la ciutat de Medina Mayurca. La 

porta va ser enderrocada el 1912, tot i haver estat 

declarada Monument Nacional. Per aquest motiu 

l’Ajuntament va decidir aixecar un monument a Jau-

me I en record de la conquesta catalanoarogonesa i 

l’any 1913 va convocar un concurs, de qual sortí gua-

nyador l’escultor català Ignasi Ferran. 

Un any després Ferran abandonà el projecte, per la 

qual cosa la comissió encarregada de la realització de 

les obres va proposar com a substitut a Enric Clarasó, 

qui també s’havia presentat al concurs. Enric Clarasó 

va continuar el conjunt monumental, que finalment 

va ser inaugurat el 20 de gener de 1927, durant la di-

ada de Sant Sebastià. 

A més del monument a Jaume I també destaca a la 

plaça l’estació meteorològica d’estil modernista, si-

tuada sobre un prisma de base quadrada, atribuïda a 

Gaspar Bennàzar i inaugurada possiblement el 1912 

coincidint amb l’obertura del Ferrocarril de Sóller.

La plaça d’Espanya és un gran espai enjardinat 

creat amb l’enderrocament de les murades. El 

pany de murada del baluard de Zanoguera i la 

porta Pintada Nova va ser esbucat entre els anys 1902 

i 1904. Amb aquest fet va quedar oberta una ampla 

explanada que confrontava per una banda amb la 

plaça dita aleshores de Joanot Colom, actual plaça de 

la Porta Pintada, i per l’altra amb l’estació dels Fer-

rocarriles de Mallorca. Pocs mesos després l’Ajunta-

ment va decidir reconvertir aquest espai en una nova 

plaça pública i l’any 1905 es va començar a urbanitzar 

segons un projecte de l’arquitecte municipal Gaspar 

Bennàzar. Cap a l’any 1914 va rebre el nom de Plaça 

d’Eusebi Estada, en honor  a l’enginyer que va disse-

nyar la línea fèrria Palma-Inca, però el triomf de l’in-

surrecció feixista a Mallorca va suposar que les noves 

autoritats li canviaren el nom pel de plaça Espanya.

En el centre es troba el monument dedicat al rei Jau-

me I el Conquistador, una estàtua eqüestre de 3,20 x 

2,90 m feta de bronze, sobre una gran sòcol de pedra, 
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Les primeres passes per implantar el ferrocarril a 

l’illa de Mallorca foren donades a la dècada dels 

anys 50 del segle XIX. Sembla ésser que l’any 

1852 el governador civil Josep Mansó dugué a terme 

un conjunt de reunions amb membres de la Diputa-

ció, batlles i regidors entre d’altres per establir una 

línea fèrria entre les localitats de Palma i Inca. Però el 

primer que passa de les paraules als fets va ser l’engi-

nyer holandes establert a Mallorca Paul Bouvij, qui en 

el 1856 dissenyà un ferrocarril econòmic que partint 

de Palma enllaçava amb Inca i Porreras, per bifur-

car-se des d’aquí cap Felanitx i Manacor. No obstant, 

no sabem per què la seva iniciativa no prospera i el 

mateix any s’autoritzà als enginyers catalans Enric i 

Frederic Gispert a realitzar un nou projecte tècnic. La 

mala situació econòmica i política va impedir la re-

alització de la xarxa prevista pels germans Gispert i 

pràcticament es va abandonar la idea del ferrocarril 

fins que l’any 1871 Eusebi Estada publicà Estudios so-

bre la posibilidad económica de establecer un cami-

no de hierro de Palma a Inca. 

Un any després d’aquesta publicació es crea una so-

cietat privada anomenada Compañia del Ferrocarril 

de Mallorca, que adopta el projecte d’Estada i el con-

tractà com a enginyer en cap. Així el gener de 1873 

s’iniciaren les obres de la línea Palma-Inca, que fou 

oficialment inaugurada el 24 de març de 1875. L’any 

1876 la Compañia del Ferrocarril de Mallorca es va 

fusionar amb la Compañia de los ferrocarriles del 

centro y el sureste de Mallorca, resultant l’empresa 

Ferrocarriles de Mallorca. Dita empresa completà la 

xarxa ferroviaria existent amb la construcció d’una 

sèrie de ramals com els d’Inca-Manacor (1879), Santa 

María-Felanixt ( 1897) o Palma-Llucmajor (1920).

L’estació de Palma es convertí en el centre de la xarxa 

de Ferrocarriles de Mallorca. D’ella sortien i cap ella 

anaven tots els trens i allà hi havia també les edifi-

cacions més importats de la companyia: magatzems, 

tallers, cotxeres, oficines... Ara bé l’espai ocupat per 

l’estació ha sofert en els darrers anys una gran procés 

de transformació amb la construcció del parc de les 

Estacions i l’estació Intermodal. El desenvolupament 

d’aquests projectes ha comportat que de totes les 

edificacions que conformaven el conjunt tan sols en 

restin en la actualitat algunes de les més significati-

ves, com són l’edifici de viatgers i l’edifici administra-

tiu. 

Aquests dos edificis foren construïts l’any 1875 pel 

mateix Eusebi Estada. El solar escollit pel seu empla-

çament en aquell temps ocupava una zona extramurs 

de la ciutat molt propera a les murades, en la qual 

la normativa militar prohibia la edificació. Gràcies a 

la pressió exercida per la Diputació i els ajuntament 

de l’illa el Ministeri de Guerra va concedir el permís 

per aixecar l’estació en aquest indret, però va con-

dicionar fortament les seves característiques. Així els 

edificis es dissenyaren d’una sola planta per no tapar 

la vista des de les murades ni oferir coberta a possi-

bles enemics i per sota s’excavaren galeries de con-

tramina que permetessin la seva ràpida voladura en 

cas d’atac.

Ambdós edificis, que se situaven simètricament a 

cada banda de les vies, tenen una estructura sem-

blant: planta rectangular, una sola alçaria i una de-

coració escassa. La façana principal de cada un d’ells, 

situada a un dels seus costats llargs, presenta una part 

central lleugerament més avançada, flanquejada per 

2-Estació Ferrocarriles de Mallorca
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En les rodalies de la plaça Espanya es concentren 

un conjunt de vivendes singulars, construïdes 

després de l’enderrocament de les murades 

i el rebliment del fossat. Entre els anys 1907 i 1919 

per iniciativa de l’industrial Luís Pomar s’edificaren 

en aquesta zona un conjunt d’immobles d’estil mo-

dernista, que foren dissenyats tots pel mateix mestre 

d’obres, el Sr. Josep Segura. Dels edificis projectats 

en aquells temps avui dia encara perduren dos, dels 

quals es remarcable per les seves característiques ar-

quitectòniques Can Rua.

Es tracta d’un edifici d’habitatges, que consta de 

planta baixa i tres pisos amb terrat tancat per una 

balustrada de pedra ornamentada amb motius geo-

mètrics. Les seves façanes presenten una composició 

basada en la successió d’uns balcons amb volada de 

pedra, barana de ferro i trencaaigües motllurat. En 

aquestes l’ús del modernisme es redueix a un mínim 

d’elements decoratius florals i vegetals que aparei-

xen a les llindes de les finestres, sota les balconades 

i sobretot a la gran tribuna vidrada, que conforma el 

xamfrà.

de viatgers i a l’ administratiu, en línees generals re-

produeix els mateixos trets estilístics i decoratius. 

pilastres i coronada per un petit frontó triangular. Al 

centre de cada frontó hi ha una placa quadrangular 

amb la data de construcció en nombres romans, re-

matada per acroteris en forma de palma. Els acrote-

ris en forma de palma es repeteixen en les pilastres i 

en els anglès rectes dels edificis. Estilísticament es va 

optar per un llenguatge eclèctic, encara que predo-

minen els elements d’inspiració modernista.

També cal destacar l’establiment hoteler construït 

l’any 1913 per Ferrocarriles de Mallorca i que actu-

alment encara s’usa com a hostal i cafeteria. Aquest 

edifici,  tot  i ser construït amb posterioritat a l’edifici 

3-Can Rua ( Bar Niza)

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Eixam-
ple i sòl rústic). Tom 4 (Arxiduc).
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Un cop clausurat el cinema l’edifici va romandre tan-

cat, a l’espera d’un nou ús fins que l’any 2009, després 

d’una importat obra de rehabilitació i condiciona-

ment dels espais dissenyada per l’arquitecte Bruno 

Borrione, va obrir les seves portes com hotel urbà. No 

obstant, l’essència del cinema va perdurà en la de-

coració de l’hotel. En el rebedor, l’entrada del bar o 

el reservat del restaurant, entre d’altres llocs, es van 

conservat els antics cartells pintats a mà de diverses 

pel•lícules projectades a les seves sales. Actualment 

gran part de la planta baixa ja no forma part de l’hotel 

i és la seu d’una coneguda marca de roba .

Com altres edificis en situació semblant, l’immoble té 

com aspecte més destacable la cantonada. El projec-

te d’Alomar ressalta aquest punt, a base de elevar dos 

pisos més el cos del xamfrà, que presenta un tracta-

ment unitari de d’alt a baix i  un relleu vertical, que 

remarca l’eix de simetria del volum. Aquesta simetria 

continua a les façanes laterals, resoltes en voladís i 

amb una composició basada exclusivament en la re-

petició de finestres. A la planta baixa reculada sobre-

sortia un gran portal d’ingrés sostingut a cada banda 

per dos pilars de secció quadrangular, que malaura-

dament han desaparegut a conseqüència de la darre-

ra reforma.

Enfront de Can Rua, entre l’Avinguda Alexandre Ro-

selló i el carrer Marqués de Fontsanta, s’ubica l’ano-

menat Edifici Avenidas, construït l’any 1941 per Ga-

briel Alomar.

Tot i que l’obra d’aquest arquitecte es mantingué al 

marge dels corrents arquitectònics d’avantguarda, en 

els seus primers anys d’exercici professional realitzà 

una sèrie de obres vinculades al Moviment Modern. 

De totes elles, per la seva importància urbana, és re-

marcable aquest immoble, d’altura considerable, que 

originalment incorporava als pisos superiors habitat-

ges i a la planta baixa una sala de cinema. 

4-Edifici Avenidas

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Centre 
Històric). Tom 7 (Mercat).
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negoci prosperava va encarregar a l’arquitecte Gas-

par Bennàzar la construcció d’aquest immoble en un 

solar pròxim al magatzem, per ubicar en ell les no-

ves oficines de l’empresa i la seva residència habitual. 

Bennazàr tot i ser un arquitecte vinculat al modernis-

me, en aquest cas va emprar un llenguatge d’estil re-

gionalista, inspirant-se en les construccions palatines 

de la ciutat. 

Can Mir és un edifici de planta baixa i quatre pisos, el 

darrer dels quals és tractat com un porxo amb fines-

tres coronellas. Les seves façanes, configurades per la 

repetició d’uns balcons amb volada de pedra i barana 

de ferro, es caracteritzen per la senzillesa decorati-

va. La planta baixa destaca per l’encoixinat de pedra 

i per les arcades de mig punt dels portals. Els portals, 

tancats per reixes de ferro amb motius geomètrics, 

donen accés a un ample vestíbul, on sobresurt una 

escala d’estil imperial de marbre emmarcada per una 

arc rebaixat. Corona l’edifici una volada amb mènsu-

les de fusta, que recorda la de les típiques cases se-

nyorials mallorquines. 

Aquest edifici representatiu de l’arquitectura 

regionalista dels anys 30 del segle passat, va 

ser projectat per a l’industrial Joan Mir.

Joan Mir era propietari d’un magatzem de fusta i acer 

situat al costat de l’estació del Ferrocarril de Sóller, 

que es va fer tristament famós perquè durant la Guer-

ra Civil i els primers anys de la postguerra fou utilitzat 

com a presó per a reclusos polítics. L’any 1931 com el 

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Eixam-
ple i sòl rústic). Tom 4 (Marqués de la Fontsanta).

Arxiu Municipal de Palma. (1931).  Exp. Obra 148 (Can Mir). Expedientes de obra particulares Casco, Arrabales/Ensanche.

La creu del Virrei, datada l’any 1665, fou aixeca-

da en record de José Pérez de Pomar i Torres de 

Mendoza. Aquest aragonès fou anomenat virrei 

de Mallorca el 2 d’agost de l’any 1644,, però tan sols 

governà nou mesos per la seva mort accidental. 

Sembla ser que durant una persecució nocturna de 

bandolers va caure del cavall des de d’alt de la mura-

da al fossat i morí el l’1 d’agost de 1665 a causa de les 

6-Creu del virrei

5-Can Mir
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presenta una cartela amb decoració de volutes, la 

cara d’un geni a la part superior i una inscripció que 

recorda la tràgica mort del virrei, que diu així “Murió 

de aquí despeñado a caballo D. Iusepe de Torres vir-

rei. Año 1665”  

ferides rebudes. Per commemorar aquest tràgic acci-

dent s’erigí al lloc del succés, el pont del baluard de 

Zanoguera, aquesta creu que fou traslladada a prin-

cipis del segle XX, quan s’esbucaren les murades de 

terra.

És una creu de terme de planta i secció octogonal, 

que s’aixeca damunt quatre graons.  El seu capitell 

Aquesta casa, situada en una parcel·la en can-

tonada entre el carrer Patronat Obrer i el 

carrer Antillón, és obra de l’arquitecte cata-

là Josep Maria Monravà vinculat al grup racionalista 

GATEPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per 

al Progrés de l’Arquitectura Contemporània)

Es tracta d’una vivenda unifamiliar de dues plantes 

organitzades segons els criteris de zonificació propis 

del racionalisme: planta baixa destinada a zona de 

dia i planta superior destinada a dormitoris. Exterior-

ment aquesta organització es tradueix en una volu-

metria gairebé cúbica i unes façanes sòbries, exemp-

tes d’elements superflus. L’ uniformitat i monotonia 

exterior només es veu alterada per la disposició de 

les finestres, que son intencionalment diferents res-

ponent a la distribució interior, i per les cornises ho-

ritzontals i fallides que rematen les façanes.

 

7-Casa de Concepció Oliver

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Eixam-
ple i sòl rústic). Tom 4 (Marqués de la Fontsanta). 
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l’edifici. A més és l’únic de Palma on encara es venen 

animals vius.

Des de fa anys es preveu iniciar una reforma del 

mercat i dotar-lo d’una millora en les seves infraes-

tructures. Per aquest motiu l’Ajuntament de Palma 

l’any 2010 va convocar un concurs d’idees, del qual 

va sortir guanyador per unanimitat el projecte titulat 

Travessar el mercat, creuar les places dels arquitec-

tes Francesc Pizà, Francisco Cifuentes, Carles Oliver i 

José Antonio Martínez. 

Aquesta proposta conserva els elements més signifi-

catius de l’edifici, encara que altera la teulada, pro-

longant-la per cobrir part de la plaça i modifica la 

seva forma, al alinear les façanes laterals en diagonal 

amb els carrers adjacents, per aconseguir una nova 

perspectiva de la plaça. Ara bé, la mala situació eco-

nòmica que travessa el consistori palmesà i la falta 

d’ajudes estatals han fet que les obres es paral·litzen 

i avui en dia només s’han dut a terme algunes obres 

de millora com la renovació parcial del enllumenat 

i el mobiliari urbà de la plaça o la substitució de la 

coberta del pavelló de ponent.

El mercat es troba en el centre d’ un dels barris 

més populosos de Palma, la barriada de Pere 

Garau, anomenada així en honor a l’enginyer 

que va dissenyar el ferrocarril i el tramvia de Sóller. 

L’edifici fou dissenyat l’any 1934 per l’arquitecte Gui-

llem Forteza però no fou inaugurat fins a principis de 

1943. Arquitectònicament és una construcció d’estil 

eclèctic, d’una sola planta amb forma rectangular 

i de 937 m.2 de superfície, que té com aspecte més 

destacable les façanes amb arquitraus i arcades de ti-

pologia regionalista adaptades a les necessitats de la 

construcció.

L’espai interior, configurat per trespols i pilars de 

formigó armat, es divideix en una sèrie de carrers on 

es troben els llocs de venda. Actualment hi ha més 

d’un centenar de paradetes, dedicades principal-

ment a la venta de productes frescos i de temporada 

i al comerç especialitzat. No obstant, allò que distin-

geix Pere Garau dels altres mercats de la ciutat és el 

seu mercat exterior que s’organitza tots els dimarts, 

dijous i dissabtes de matí. Aquest mercat, amb gran 

afluència de visitants, compta amb uns 200 llocs de 

venda que es distribueixen per la plaça que envolta 

Francesc Pizà, Francisco Cifuentes, Carles Oliver i José Antonio Martínez (2010)Travessar el mercat, creuar les places (pro-
jecte de remodelació de la plaça i el mercat de Pere Garau).

Pujadas Clar, M. Els mercats municipals de Palma i els seu entorn cultural (p.22-25). Palma: Projecte L’escola al mercat.

8-Mercat de Pere Garau
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entre els anys 1899-1905 i un dels fundadors del par-

tit Unió Republicana. 

Es tracta d’una plaça de traçat circular, en la qual des-

taca una doble filera de columnes aparellades amb 

capitells de tradició jònica, que formen una pèrgola 

en forma de gran corona circular. En el centre hi ha 

un espai enjardinat creuat per dos camins per als via-

nants que formen un aspa. 

L’any 1999 vist el mal estat que presentava va ser 

completament reformada per l’arquitecte municipal 

Frederic Climent. La reforma de Climent, no obstant, 

va ser força respectuosa amb el projecte inicial de 

Forteza ja que respectà el llenguatge compositiu ori-

ginal.

La plaça, popularment coneguda amb el nom de 

plaça de les Columnes, és una obra d’estil regi-

onalista dissenyada i construïda l’any 1934 per 

l’arquitecte municipal Guillem Forteza.

Està dedicada a Francesc García Orell, un militar i po-

lític mallorquí que fou regidor de la ciutat de Palma 

Aquesta casa, més coneguda amb el nom de 

Bar Triquet perquè poc després de la seva 

construcció s’establí als baixos aquest famós 

local punt de trobada dels palmesans, fou una de les 

primeres edificacions realitzades després de l’ender-

roc de les murades.

Va ser projectada a iniciativa de l’industrial Joan Oli-

ver Florit. Originàriament aquest empresari, propie-

tari d’una foneria que estava situada al carrer Bonaire, 

encarregà el disseny de l’edifici a l’arquitecte Jaume 

Alenyar. No obstant, sembla ser que poc després va 

10-Can Oliver (Bar Triquet)

9-Plaça de Francesc García Orell

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Eixam-
ple i sòl rústic). Tom 5 (Pere Garau). 
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És tracta d’un edifici influenciat per el modernisme 

de Viena (secessionista), que consta de planta baixa 

i tres pisos amb terrat tancat per una balustrada de 

pedra ornamentada. La composició de la façana ve 

marcada per l’existència als tres pisos superiors d’una 

tribuna de fusta vidrada de línies rectes, decorada 

amb elements geomètrics i emmarcada per dos bal-

cons amb barana de ferro forjat. Cada balcó presenta 

a més dues mènsules i un trencaaigües motllurat amb 

motius decoratius diferents per a cada pis. A la plan-

ta baixa els elements ornamentals són molt escassos 

i només apareixen parcialment a la porta d’entrada. 

Aquesta fou reformada l’any 1979 i folrada amb pe-

ces de granit, perdent la seva imatge original.

Al costat de l’edifici Triquet, trobem un altre 

immoble d’habitatges construït l’any 1910 

per Gaspar Bennazar per a l’industrial Jaume 

Oliver Florit.

tenir la fortuna de guanyar el primer premi de la rifa 

de Nadal i volgué llavors ampliar i donar més catego-

ria al projecte i va contractar a l’arquitecte més cotit-

zat de l’època, el Sr. Gaspar Bennàzar.  

Bennàzar va alterar substancialment el disseny d’Ale-

nyar i projecta un edifici amb clares influencies del 

modernisme historicista, que té com aspecte més 

destacable el xamfrà, configurat per una gran tribu-

na de fusta totalment tancada amb vidres i corona-

da per una balco amb una barana de ferro forjat. A 

sobre del terrat, tancat per una balustrada de pedra 

ornamentada amb motius geomètrics, destaca l’exis-

tència d’una torreta hexagonal d’influència àrab. Una 

altre element interessant són les decoracions florals i 

vegetals d’inspiració Art Nouveau que apareixen a les 

llindes de les finestres i sota les balconades.

11-Bar l’Espiga d’Or

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Cen-
tre Històric). Tom 7 (Mercat) 

 Arxiu Municipal de Palma. (1909).  Exp. Obra 97 (Can Oliver). Expedientes de obra particulares Casco, Arrabales/Ensan-
che.

Fontenla, J.M., Lucena, M., Mosterio, J.L i Pomar, I. (1997). Palma: guia d’arquitectura (p.134). Palma: Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Balears.

Garrido, C. (2008). “El Triquet” en Casas de Palma. La Almudaina (suplement Diario de Mallorca) 368 (p.10).

Ladaria Bañares, M.D.(1988). “Can Maneu” en Los cincuenta mejores edificios de Palma. Revista Brisas (suplement diari 
Última Hora), 177 (pp.23-24).

Llobet Brossa, J. (2000) Guia d’arquitectura modernista de les Illes Balears (p.37). Palma: Conselleria d’Obres Públiques, 
Habitatge i Transport. Govern de les Illes Balears.

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Cen-
tre Històric). Tom 7 (Mercat) 

 Arxiu Municipal de Palma. (1910). Exp. Obra 59 (Bar Espiga d’Or). Expedientes de obra particulares Casco, Arrabales/En-
sanche.

Llobet Brossa, J. (2000) Guia d’arquitectura modernista de les Illes Balears (p.36) Palma: Conselleria d’Obres Públiques, 
Habitatge i Transport. Govern de les Illes Balears.
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L’any 1934 aquesta empresa d’abonaments químics 

fundada a Palma a principis del segle XX, li encarregà 

la construcció d’un immoble de planta baixa i un pis 

per ubicar en ell els seus magatzems i oficines. Però 

un any després el mateix Jaume Mestres Fosas dugué 

a terme una ampliació i afegí, sense alterar l’estructu-

ra preexistent, sis pisos més destinats a vivendes. 

El resultat d’aquestes intervencions fou un edifici en 

forma de L configurat en alçat per dos cossos, que 

s’organitza entorn un gran patí de 125 m.2 ubicat a la 

part posterior del solar. Per sobre el cos inferior, que 

fou reformat als anys 80 per adaptar-lo a usos comer-

cial i revestit de granit, sobresurt la façana del cos su-

perior, tractada como una pell continua que es plega 

i avança formant uns miradors hexagonals, que a la 

cantonada adopten una geometria triangular, produ-

int un interessant  joc volumètric. 

Durant els anys trenta del segle passat treba-

llaren a l’eixample de Palma un grup d’arqui-

tectes catalans vinculats al grup GATEPAC 

(Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés 

de l’Arquitectura Contemporània). De tots ells, pot-

ser va ser Jaume Mestres Fossas qui deixà la obra més 

emblemàtica, l’edifici per la Fertilizadora Cros S.A.

El col·legi de Sant Agustí va ser creat pels frares 

agustins l’any 1892. Dos anys després de recu-

perar el seu vell solar conventual, del qual varen 

ser expulsats el 1835 a causa de la Llei de Desamortit-

zació i Exclaustració, decidiren fundar aquesta cen-

tre d’ensenyament, que  en principi es va dir Colegio 

Dulcísimo Nombre de Jesús. 

Provisionalment ocuparen una modesta casa cedi-

da gratuïtament per el Comte d’España, el Sr. Jau-

me d’Espanya i Rosselló, situada al carrer Miramar 

número 13. Però en pocs anys arribaren a tenir un 

alumnat de més de 100 nins i l’immoble esdevingué 

completament insuficient. Decidiren llavors construir 

un escola de nova planta i per aquesta raó adquiriren 

13-Col·legi de Sant Agustí

12-Casa Cross 

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Eixam-
ple i sòl rústic). Tom 5 (Pere Garau). 

Arxiu Municipal de Palma. (1935). Exp. Obra 120 (Fertilizadora Cross.). Expedientes de obra particulares Casco, Arrabales/
Ensanche.

Garrido, C. (2007). “Fertelizadora Cross” en Casas de Palma. La Almudaina (suplement Diario de Mallorca) 306 (p.8).

Fontenla, J.M., Lucena, M., Mosterio, J.L i Pomar, I. (1997). Palma: guia d’arquitectura (p.144). Palma: Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Balears.

Seguí Aznar, M. (1990). Arquitectura contemporánea en Mallorca (1900-1947).  Palma: Col·legi Oficial de Arquitectes i Uni-
versitat de les Illes Balears.

75



11

tesi de 7 anys reobriren les portes i les aules, però 

aquesta reobertura no va durar gaire temps ja que a 

principis de la Guerra Civil l’edifici va ser requisat per 

allotjar 400 soldats del cos d’Intendència Militar. Co-

mençada la dècada de 1960 cessà l’ocupació militar i 

el centre fou rehabilitat per l’arquitecte Enric Junco-

sa. Es va terminar llavors el pavelló occidental i es va 

remodelar la façana del carrer Enric Lladó, que passa 

ser la principal. 

L’edifici d’estil neorenaixentista està configurat per 

dos grans pavellons quadrangulars que s’organitzen 

entorn un pati central voltat de galeries porticades 

d’arcs de mig punt. El frontispici, que dona al carrer 

Enric Lladó, té com aspecte més destacable la porta 

principal emmarcada per quatre pilars adossats en 

dos cossos, d’estil dòric i jònic respectivament, rema-

tats per un frontó triangular. 

No obstant, la façana posterior, que va ser la principal 

fins la reforma de Enric Juncosa de l’any 1964, és la 

més ornamentada.  En aquesta sobresurt, a sobre del 

portal d’entrada, un grup escultòric que representa 

la ciència i la fe, on abans es podia llegir l’inscripció 

“Utriusque foedere laurus”, que era el lema de l’esco-

la i que traduïda ve a dir el veritable triomf s’aconse-

gueix per l’aliança de l’una i l’altre ( la ciència i la fe).

una alfarera i unes cases properes a l’antic solar 

conventual. El projecte del nou col·legi va ser realitzat 

pel religiós de l’ordre Santiago Cuñado amb l’asses-

sorament del coronel d’enginyers Joaquim Coll.    

Per limitar amb el terreny de la murada fou necessari 

el consentiment del Ministeri de Guerra per comen-

çar les obres. Finalment, després de moltes reunions 

amb autoritats i militars, els frares agustins aconse-

guiren un informe favorable i el setembre de 1894 es 

va procedir a col·locar la primera pedra. 

La realització de la obra fou encarregada al construc-

tor Juan Duran, qui va acabar tot el pavelló oriental 

l’octubre de 1895, en condicions de començar en ell 

el nou curs escolar.  A finals de l’any següent es van 

reprendre les obres, baix la direcció del mateix Sr. 

Duran, i es va començar a construir el pavelló occi-

dental, que va quedar inconclús per falta de fons.

Malgrat no haver acabat l’obra material el col·legi 

funcionà a ple rendiment fins que l’any 1920 les cir-

cumstancies sociopolítiques obligaren als agustins a 

tancar temporalment el centre. Després d’un parèn-

Bibiloni, G. (2012). Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (p.493). Palma: Coc 33 Serveis Editorials.

Cantarellas, P., Carmona F., Duran, R. i Sánchez, J.L.(1993). Los agustinos en Mallorca cien años de historia.  Palma: Co-
munidad de Agustinos de Palma de Mallorca.
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ginàriament va ser titulada amb el nom de plaça del 

General García Ruiz però l’any 1879 va rebre el nom 

actual, en record de la porta de la murada renaixen-

tista esbucada entre els anys 1912 i 1917.

Quan es construi la plaça fou traslladada al centre una 

antiga creu de terme, que estava situada vora el pro-

per pont del bastió del Socarrador, que fa poc temps 

ha estat semi descobert i recuperat. Sembla ser que 

aquesta creu va ser aixecada a finals del segle XIV i 

que va substituir a una altra més antiga. No obstant, 

el seu creuer ha estat substituït dos cops, un vegada 

a finals del segle XVII vist el mal estat que presentava 

i una altra a l’any 1941 per tal de recuperar la seva 

imatge original. 

Així doncs la creu que podem veure avui en dia en la 

plaça de la Porta d’Es Camp presenta un creuer mo-

dern, amb l’ imatge de Crit Crucificat i de la Verge, i 

una columna amb un capitell d’estil renaixentista del 

segle XIV. En aquest trobem un sèrie de detalls escul-

tòrics, molt malmesos, on s’hi representen un conjunt 

de sants, a més dels escuts de la Ordre del Carme i de 

les famílies Ballester i Palmer.

La plaça de la Porta d’Es Camp es un espai enjar-

dinat, que voreja el centre històric, situat entre 

el carrer Enric Lladó i l’avinguda de Gabriel Alo-

mar. 

En el pla d’eixample de Bernat Calvet l’Avinguda se 

situava molt més cap a l’interior de la ciutat, aferrada 

al mur del bastió i seguint el fossat de la murada, per 

la qual cosa no hi havia espai per una plaça en aquest 

indret. No obstant, finalment es va construir despla-

çada cap enfora i no es van edificar les illetes de cases 

previstes. Així va quedar una ampla esplanada que es 

va convertir en plaça i jardins públics l’any 1941. Ori-

L’any 1971 amb motiu del cinquantè aniversari 

de la mort del cèlebre poeta mallorquí Miquel 

Costa Llobera, l’Ajuntament de Palma encarregà 

a l’escultor Remígia Caubet una estàtua per homene-

jar la seva persona. Caubet va decidir que la millor 

manera de honrar aquest artista era esculpir un dels 

seus personatges literaris i trià la mítica Nuredduna, 

apareguda a l’obra La Deixa del Geni Grec. Segons 

la versió de Costa i Llobera Nuredduna era una sa-

cerdotessa de la tribu prehistòrica que habitava el 

poblat de Ses Paises d’Artà, la qual s’enamorà d’un 

poeta grec anomenat Melesigeni, que havia estat 

15-Nuredduna

14-Porta d’Es Camp

Bibiloni, G. (2012). Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (pp.599-600). Palma: Coc 33 Serveis Editorials.

Ferrá, B. (1885). “Cruces de Piedra”. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul•liana, 1 (pp 18-21).

Furió, A. (1988). Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares (p.31). Palma: La Palmesana.
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Tot i que aquesta escultura, fosa a la forneria Codina 

de Madrid va ser acabada l’any 1975, no s’exposà pú-

blicament fins al 1995.

capturat i encadenat amb el propòsit de ser ofert en 

sacrifici als deus. Desobeint als seus l’ajudà a escapar 

i per aquesta raó fou apedregada i morí, abraçada a 

la lira que Melesigeni li havia deixat.   

Un any després de rebré l’encàrrec Caubet s’instal·là 

a Roma i començà a treballar en els primers esbossos 

de l’obra Nuredduna. L’any 1973 de nou a Mallorca 

projectà la versió definitiva, per a la qual li serví de 

model la seva filla, Guillermina Ramis. El resultat fou 

una gran escultura figurativa feta en bronze, que re-

presenta una dona jove de cos sencer coberta amb 

una túnica i amb una lira a la mà dreta, situada sobre 

una base de formigó folrada de pedres, que recorda 

l’estructura de les construccions talaiòtiques. 

16-Ses Troneras

Company Vidal, C., Sureda Vallespir, C. i Tur Català, M. (2000). Palma ciutat d’escultures. (p.42). Palma: Ajuntament de 
Palma.

Amb aquest nom avui en dia es coneixen dos 

molins de vents fariners del segle XVIII, que 

estan situats en el barri de Can Pere Antoni, 

en un lloc on hi hagué en altres èpoques unes instal-

lacions militars que eren popularment conegudes 

amb el nom de Ses Troneres, d’aquí la seva denomi-

nació.  

Aquests molins són l’únic testimoni que queda del 

primer Molinar de Llevant, que anava des de la Porta 

del Camp fins al torrent de Can Barberà del Portixol. 

A finals del segle XVII aquest indret es començà a po-

blar de molins de vent fariners i sabem per diferents 

documents i fonts que arribaren a existir 28 molins. 

A principis del segle XVIII els austriacistes esbuca-

ren quatre que ràpidament tornaren a ser aixecats, 

la qual cosa evidencia la seva gran importància per 

l’economia local. No obstant, sembla ser que al vol-

tant de l’any 1900 ja no eren utilitzats per moldre sinó 

només com habitatge i poc a poc van anar desaparei-

xent amb l’obertura de les modernes carreteres, so-

bretot la de Llucmajor, i per la manca de planificació 

urbanística. Avui en dia només es conserven Ses Tro-

neres. Gracies a les gestions de l’Associació d’Amics 

dels Molins es va aconseguir declarar-los monuments 

històrics artístics i l’any 1988 van començar les obres 

de restauració.  
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sobre l’envelador o la terrassa, s’aixeca una torre de 

secció circular, que tenia a l’interior la maquinària 

necessària per moldre el gra, coronada per un capell 

cònic de branques que suportava l’antena.

La seva configuració és la típica dels molins de vent 

fariners. A la part inferior presenten un ampli recin-

te de planta rectangular cobert amb volta rebaixa-

da, que s’utilitzava com a casa i magatzem. Damunt, 

Ajuntament de Palma. Catàleg de protecció d’ edificis i elements d’ interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. (Eixam-
ple i sòl rústic). Tom 5 (Can Pere Antoni). 

Asociación de los Molinos de Mallorca. Inventari dels molins fariners de vent: municipi de Palma. Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports (ús intern).

Bibiloni, G. (2012). Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (pp.416-417). Palma: Coc 33 Serveis Editorials.

Vidal Ollers, J. (1978). El Molinar. Palma: Caja de Ahorros y Montepiedad de la Baleares, Sa Nostra. 
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