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ALCÚDIA DES DEL PUIG DE SANT MARTÍ. FOTO A. LÓPEZ 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L'objecte d'aquest treball és el disseny d'un itinerari cultural al municipi d'Alcúdia 
(Mallorca) amb la finalitat de donar a conèixer el seu patrimoni material i immaterial. 
Es pretén que a través dels elements patrimonials situats a Alcúdia, no només es 
conegui aquesta riquesa sinó que amb ells es donin claus per comprendre de forma 
general l’evolució històrica de l’illa i els seus pobladors. També s’ha de tenir en compte 
que aquesta visita es fa en temps d’oci i per tant no ha de tenir com a finalitat la 
formació acadèmica sinó més aviat un entreteniment. La informació en quantitat justa i 
rigorosa, però oferta amb talant informal i planer. Es pretén així oferir una experiència 
enriquidora que serveixi per afegir atributs a la destinació turística que la faci distintiva i 
crear un sentiment en el visitant d’apreciació del patrimoni amb una actitud favorable a 
la seva conservació. A part dels elements que integraran l’itinerari en si, limitat a quatre 
hores efectives, s’indicaran altres elements amb els que el visitant podrà afegir 
alternatives per continuar aprofundint en el patrimoni d’Alcúdia en funció dels seus 
interessos. 

El territori municipal d'Alcúdia té una extensió de 60,51 Km² delimitats sobre el istme 
que separa les badies de Pollença i Alcúdia al nord-est de l'illa de Mallorca. Té una 
longitud de costa de 30 km i la major altura topogràfica del terme és l'Atalaia d'Alcúdia 
de 442 m. Té una població de18.914 (cens 2011)un 2,19% de la població de l’illa de 
Mallorca (861.929) distribuïda principalment entre els dos nuclis principals Alcúdia 
ciutat i el Port d’Alcúdia. 

L’activitat principal del municipi és la del sector serveis focalitzada en la activitat 
turística. Disposa de 26.324 places turístiques que representen el 9,23 % de les de 
Mallorca , distribuïdes 86 establiments hotelers. Alcúdia és la tercera àrea turística en 
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número de places darrera de Calvià i Palma que ocupen el primer i segon lloc 
respectivament. 

Trajectòria històrica bàsica del territori 

Els indicis de la presència de l'home a l'illa de Mallorca es situa en torn al IV mil·lenni 
aC. (Son Matge, Valldemossa). Al municipi trobem evidències en forma de coves que 
daten del període pretalaiòtic (2000-1200 aC). Entre el 1200 (noves aportacions 
redueixen aquesta data al 900aC i també argumenten que el canvi sociocultural del 
pretalaiòtic al talaiòtic es donà com evolució de la mateixa cultura i no per invasions 
externes)1 i el 123 aC es desenvolupa una cultura autòctona la talaiòtica de la qual 
podem establir el seu moment àlgid cap el 600 aC. Les seves característiques més 
importants són les construccions megalítiques, els talaiots aïllats o agrupats en poblats a 
més de centres cerimonials. Després de la conquesta romana en el 123 aC el territori 
seguirà l'esdevenir històric de l'Imperi fins a la dominació àrab en el 902 que conclourà 
amb la conquesta cristiana de 1229. El reialme independent de Mallorca constituït a la 
mort de Jaume I, quedarà novament integrat a la corona Aragonesa i seguirà la 
l’esdevenir d’aquesta en incorporar-se a la corona espanyola. 

Relació entre el interès cultural i mediambiental dels turistes. Alcúdia, municipi 
ecoturístic 

La preocupació pel medi ambient és un assumpte que interessa cada vegada més a la 
població en general i en conseqüència tenen comportament respectuosos amb aquest i 
cerquen consumir productes que manifestin pràctiques de protecció mediambiental.  A 
més a més aquesta tendència s'accentua en aquelles persones que tenen les activitats 
culturals com a preferència. Segons G. Richards, "El turisme cultural ha estat identificat 
com un dels elements claus del nou turisme que ha de substituir el vell turisme de 
masses, de forma que el nou turisme s'ha de caracteritzar per la seva sensibilitat cultural 
i respecte al medi ambient"2 

El 1992 l'ajuntament declarà el municipi com a ecoturístic com a compromís amb la 
natura i el medi ambient. Tot un seguit de mesures d’acord amb aquest principi s’han 
adoptat a l’àmbit de les competències municipals. Val a dir també que el 35% del seu 
territori està declarat com Àrea d’Especial Interès on destaquen l’Albufereta (Reserva 
Natural 2001), la muntanya de la Victòria i el cap del Pinar. El 1994 posà en marxa la 
concessió de distintius per als establiments que adoptessin les mesures contingudes al 
memoràndum de bones pràctiques ambientals que abasten un ampli ventall (reducció de 
deixalles, recollida selectiva, ús de materials reciclats i productes biològics, estalvi de 
llum i aigua, minimització de renous, respecte mediambiental, cultural i lingüístic, etc).  

Els establiments que compten amb aquesta distinció són: 

                                                            
1Guerrero Ayuso, V. M., Calvo Trias, M., Salvà Simonet, B. (Grup de recerca Arqueobalear) (2002) 
2 Richards, G (2001) "Creating a New Tourism" 
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Hotels: Aparthotel Ivory Playa, Hotel Astoria Playa, Hotel Bahía de Alcúdia, Club 
Pollentia, Aparthotel Alcudia Garden, Aparthotel Palm Garden, Aparthotel Viva 
Sunrise, Aparthotel Viva Tropic, Vanity Hotel Golf, Aparthotel Edén Alcúdia, 
Aparthotel Edén Lago, Sunwing Nuevas Palmeras, Sunwing Victoria, Hotel Marte, 
Aparthotel Sol Alcúdia Center, Sunwing Las Pirámides, Sunwing Las Palmeras, Hotel 
Alcudiamar. Hotel de interior Can Tem 

Restaurants: Miramar, Don Vito, Can Costa, La Portassa de Can Costa. 

Port: Alcudiamar. 
 

A més d'aquesta iniciativa el municipi compta amb les següents àrees naturals 
protegides: 

Puig de la Victòria, la Punta de Manresa, s'Albufereta, Puig de San Martí i Son Fe 

 

2. ELEMENTS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI SUSCEPTIBLES DE 
FORMAR PART DE L'ITINERARI 

El patrimoni (històric, cultural i natural) és en sí mateix una construcció cultural que pot 
variar en funció de les circumstàncies històriques i socials. Considerem avui patrimoni 
cultural el conjunt de béns mobles, immobles i immaterials que provenen de 
generacions i civilitzacions anteriors en els quals, reconeixem un valor que ens serveix 
per connectar-nos entre el present i el passat essent per aquesta raó mereixedors de 
protecció i preservació . 

a) Jaciments arqueològics 

Existeixen 68 jaciments catalogats en el territori municipal, essent el més important el 
de la ciutat Pol·lèntia declarat amb el centre històric d'Alcúdia Conjunto Històrico-
Artístico per resolució 21/41 de 20 de juliol de 1963 del Ministerio de Educación y 
Ciencia. La dispersió i la no preparació per a la visita és la característica més comuna de 
la majoria dels jaciments. També s'ha de tenir en compte que la identificació de 
jaciments que no han estat excavats i no estan protegits poden esser objecte d'espoli. 

b) Conjunt històrico-artístic de la ciutat d’Alcúdia i restes de Pol·lèntia.  

  Dins aquest àmbit hi trobem els elements següents: 

• Civilització romana: restes de 3 habitatges, el fòrum, el teatre i el museu 

• Coves pretalaiòtiques d’enterrament 

• Tombes alt medievals 

• Oratori de Santa Anna, gòtic primitiu 
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• Creus de terme s. XVI (4) 

• Església de Sant Jaume, neogòtica amb capella barroca 

• Murades medievals 

• Murades renaixentistes i construccions annexes 

• Casals d'origen gòtic amb elements renaixentistes: són edificis públics 
amb horari limitat: Can Fondo (segons activitat d'exposicions), Can 
Torró (horari de la biblioteca), Can Domènech (remodelació recent, no 
s'ha determinat horari al públic) 

• Edifici de La Sala d’estil historicista (només visites programades) 

• Localització de les finestres renaixentistes:C/ de l'Hostal 7,  Major 18  
(Can Canta) gòtiques i renaixentistes, dels Valents 8 i 14, d’en Barri 8 
(restes), Jonquera 14, entre d'altres. 

c) Fundació Yannick i Ben Jakober 
• Habitatge Sa Bassa Blanca (1978), edifici de l’arquitecte 

Hassan Fathy (El Caire, 1900-1989). 
• Col·lecció de retrats Nins 
• Escultures 
• Instal·lació artística Sòcrates 
• Col·lecció de rosers 

d) Cova de Sant Martí. Obertura sobre demanda. 
e) Torre Major. Tancada. Només visita exterior. 
f) Antiga central elèctrica i poblat. Només visita exterior. 
g) Far d’Alcanada (Emili Pou 1861). Només visita exterior. 
h) Torre d’enfilació del port d'Alcúdia. Només visita exterior. 
i) Ermita de la Victòria. Interior només visible des de la reixa a mode 

de batiport. 
j) Casamates de la línia de defensa Tamarit (1943): nius de 

metralladores: es Mal Pas, Alcanada. Bateries de costa de punta de 
Manresa i des Faralló. Només visita exterior. 

k) Sistema torres de vigia.  Visita exterior. 
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3. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS PATRIMONIALS DE L'ITINERARI I 
SUPORT TÈCNIC PER A LA VISITA. ACCESSIBILITAT TEMPORAL 

Els elements escollits s'han integrat al fil argumental de la visita de manera que es 
pogués fer la seqüència interpretativa  amb la seva proximitat espaial i amb els 
requeriments mínims de temps efectiu exigits. D'altra banda també s'ha tingut en 
compte atributs que els fessin adients per a la visita com la singularitat, atractiu i accés a 
la diversitat de públic. L’itinerari quedarà dividit en dues parts amb una durada de 2 
hores cadascun. En la primera es farà un recorregut pel conjunt històrico-artístic de la 
ciutat d’Alcúdia i les restes de la ciutat Romana de Pol·lèntia. En la segona es farà una 
visita a la Fundació Yannick i Ben Jakober un indret que concentra diversos elements 
artístics que mereixen donar-se a conèixer. 

Per a la caracterització dels elements patrimonials, es feren consultes personals amb el 
rector de la parròquia de Sant Jaume, responsable de patrimoni de l’ajuntament 
d’Alcúdia, gerent del Patronat de promoció d’Alcúdia, personal del Museu de Mallorca, 
conservadora de la fundació Y. i B. Jakober i responsable de les oficines d’informació 
turística de l’ajuntament d’Alcúdia. Es visitaren els elements que formen part de 
l'itinerari, estudiant i fotografiant les seves característiques. Després es feu recerca per a 
determinar les seves peculiaritats i integrant-los en el discurs històric del municipi i de 
l'illa. 

Mitjans tècnics per a la visita 

Per captar millorar l'atenció, evitar interferències i donar llibertat de col·locació als 
membres del grup s'opta per la utilització d'un dispositiu d'àudio-guia que es lliurarà a 
cadascun dels participants. Un exemple d'aquest tipus seria el model Orpheo TG. Al 
mateix temps es poden carregar àudios d'ambientació que en passar per les diferents 
àrees serviran per completar l'experiència. 

Aquestes àudio-guies poden esser utilitzades alternativament com a auto-guies un cop 
carregat l'àudio corresponent a les etapes de la visita. 

Segons pressupost demanat a l'empresa distribuïdora el cost unitari de cada àudio-guia 
amb els complements necessaris és de 70 €. 

 

3.1 MUSEU I JACIMENT DE POL·LÊNTIA 

Aprofitant la presentació museogràfica establerta al museu, organitzarem la visita al 
conjunt amb aquest plantejament. La presència de coves pretalaiòtiques al peu de la 
murada medieval i al teatre,  i restes d’assentament talaiòtic a la portella possibiliten 
mencionar aquest graó de la història. 

El  museu i jaciment de Pol·lèntia: La vida quotidiana a l'imperi romà 

 La vida privada. L’habitatge. El parament de la llar i la religió domèstica. 
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 La vida pública. La diversió i el món funerari. 

Ordre d'interpretació: 
a) àrea de la Portella 
b) àrea del fòrum 
c) àrea del teatre 
d) museu monogràfic 

L'àrea del jaciment disposa d'una caseta on es venen les entrades i articles de record del 
museu. No hi ha banys públics ni servei de bar. El trajecte per contemplar a certa 
distància el jaciment és accessible, tret d'un petit bocí entre el fòrum i el teatre que és de 
grava sense compactar, que presentaria una dificultat lleu per a cadires de rodes, cotxets 
d'infants i persones de mobilitat reduïda. Només hi ha un aixopluc al principi del 
jaciment on hi ha els panels generals d'explicació del jaciment. A l'àrea de la Portella hi 
ha fites de pedra al peu dels principals elements amb plànol bàsic de situació amb colors 
(degradats pels efectes atmosfèrics) per a delimitar-los. A l'àrea del fòrum hi ha un altre 
panell informatiu. Part de les restes es troben cobertes per a la preservació ja que encara 
es realitzen excavacions. A l'àrea del teatre hi ha també fites de pedra i plaques d'acer 
inoxidable lluentes que dificulten la seva lectura, escrites només en català. Amb 
l'entrada es dóna un fulletó orientatiu de 18 pàgines en quatre idiomes. 

Els mesos de més calor no hi ha ombres que protegeixin el visitant llevat d'alguns arbres 
a prop del teatre. Davant el fòrum hi ha tres blocs de formigó de 1,5 m. de llargada a 
mode de banc. Al teatre es poden utilitzar les grades per a la seva funció original. 

El museu monogràfic s’instal·là aquí en 1987, com a secció del Museu de Mallorca. La 
possibilitat de veure maquetes de la reconstrucció ideal dels elements de les àrees del 
jaciment i algunes de les troballes facilitarà el procés interpretatiu i augmentarà 
l'experiència del visitant. La primera seu del museu es trobava a Can Domènec C/ 
Albellons 7, on també hi havia la Fundación Arqueológica Hispano-norteamericana de 
las Islas Baleares, establerta per la Fundació William L. Bryant. Aquesta fundació 
comprà casal en els anys 50 i finançà les diverses excavacions arqueològiques del 
jaciment a les propietats adquirides ex professo (compra de la parcel·la del teatre i 
col·laboració en la compra de sa Portella) o expropiades per l'estat amb aquesta finalitat. 
En 1997 la fundació es desvincula de les excavacions i el nou Consorci de la Ciutat 
Romana de Pol·lèntia adquireix l'any 2000 el casal. En 2014 acaben les obres de 
rehabilitació per a usos administratius, d'allotjament, didàctics i d'investigació. 

L'edifici actual del museu té un àrea d'uns 150 m² amb una capacitat màxima 
recomanada de 25 persones. Els elements exposats disposen d'algunes indicacions 
generals. La immensa majoria dels elements no tenen d'identificació individual ni 
descripció. El manteniment en quant a la neteja dels vidres de les vitrines és deficient, hi 
ha una forta olor a humitat. Els rètols només estan escrits en català i algunes de seves 
lletres han desaparegut. L'edifici del museu és gòtic d'una nau, antic hospital del s. XIV. 
Disposa de banys públics al soterrani, no accessibles; no té  d'àrees de descans ni servei 
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de bar. Es poden adquirir articles de record del museu però cap reproducció de les 
peces. Es dóna un petit fulletó orientatiu. 

El jaciment rep entre 27.000 i 30.000 visites anuals concentrats durant la temporada 
turística. En el passat s'han fet enquestes de satisfacció de la visita però ja no se'n fan. El 
principal problema d'explotació del conjunt és la temporada baixa ja que la ciutat esdevé 
fantasma en comparació a la temporada turística. La majoria dels bars i botigues 
tanquen a final d'octubre i la imatge oferta és decebedora. Altres elements patrimonials 
romanen tancats durant aquest període com l'oratori de Santa Anna i el museu 
parroquial. 

L’església i museu parroquial són accessibles parcialment i disposa de bany per a ús 
eventual del públic, no accessible. Itinerari per les murades: inici a la porta de Mallorca. 
Més endavant se pot pujar a la murada, però no és accessible a persones de mobilitat 
reduïda. Baixada a prop de la porta Vila Roja, bastió de sant Ferran i final a la Porta de 
Xara. Continuem pel carrer del Moll, entrada al carrer d’en Serra (casals can Fondo i 
can Torró). Seguim pel carrer Major passant per davant de la Sala, Can Canta. 
Finalment carrer dels Albellons can Domènech. Indicacions per als dos restaurants Can 
Costa i s’Arc. 

Hi ha uns banys públics accessibles al passeig de la Mare de Déu de la Victòria (àrea 
del mercat). També es poden utilitzar en cas de necessitat els de la biblioteca de Can 
Torró. Tot dos són accessibles. 

 

3.2 CENTRE HISTÒRIC D’ALCÚDIA 

El tema que vertebrarà la visita al centre històric serà la relació entre les dues 
civilitzacions que s'enfronten pel control de la Mediterrània, i un cop que Mallorca 
s'integra al món cristià, alguns trets remarcables de la seva evolució històrica reflectits 
pel seu patrimoni. El tema i la estructuració serà: 

Nous poders, musulmans i cristians enfrontats a la Mediterrània. 

La conquesta musulmana. 

La conquesta cristiana. Revolta social a Mallorca. Els nous pirates de la Mediterrània. 

Ordre d’interpretació: 

a) L’església i museu parroquial 

b) La murada medieval. 

c) La murada renaixentista. 

d) Els casals gòtics. Finestres renaixentistes. La Sala. 
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3.3 FUNDACIÓ YANNICK I BEN JAKOBER 

A la fundació Yannick i Ben Jakober, disposen de banys adaptats. Els accessos als 
espais de la col·lecció Nins i Sòcrates també estan adaptats. La casa a hores d'ara no està 
adaptada. La carretera d’accés només permet l’arribada d’autobusos petits. La visita 
dins la casa millor en grups de màxim 15 persones per torn ja que les estances no són 
molt grosses. 

 

3.4 ACCESSIBILITAT TEMPORAL 

Els tres principals elements e l'itinerari tenen els següents horaris: 

Element Període Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg festiu preu 

Pol·lèntia i 
Museu 

oct-15 
juny 

tancat 
10  a 
16 h 

10  a 
16 h 

10  a 
16 h 

10  a 
16 h 

10‐
14h 

10‐
14h 

tancat 
3 € 
red.2€ 

Pol·lèntia i 
Museu 

16 juny 
30 sep 

tancat 
09.30 
a 
20.30 

09.30 
a 
20.30 

09.30 
a 
20.30 

09.30 
a 
20.30 

10  ‐
15 h 

11- 
15h 

tancat 3 € 

Sa Bassa 
Blanca 

anual tancat 

No 
bus 
visita 
parcial

11 i 
15 

10 i 
12 

11 i 
15 

11 i 
15 

tancat tancat 

Adults 
15 € 
joves   
9 € 

Església 
Museu 
parroquial 

Maig a 
setembre 

10 a 
13 h 

10 a 
13 h 

10 a 
13 h 

10 a 
13 h 

10 a 
13 h 

tancat tancat tancat 1 € 

 

Segons aquestes disponibilitats per a la visita, l'itinerari com està plantejat, seria 
possible els dimecres, divendres i dissabtes de maig a setembre, excepte festius. En el 
període d'estiu podria començar mitja hora més prest i augmentaria la durada de la 
pausa. En els mesos d'hivern es podria fer la visita a la fundació Y. i B. Jakober en 
primer lloc, la qual cosa faria possible quatre dies de la setmana del circuit, passant la 
visita a la ciutat després del dinar, i s'hauria d'eliminar la visita del museu parroquial 
(només possible en aquest període el més de maig i fins el 15 de juny). 
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4. EL GRUP 

Per a la caracterització de la demanda, s’utilitza la metodologia elaborada per ESADE 
2003 de òcio-tipus europeus3. Seguint aquesta segmentació tindrem els següents òcio-
tipus: 

• consolidats, 10% de la demanda, mitja d'edat 50 anys, formació alta 

• implicats, 8% de la demanda,la cultura és l'activitat preferida, 41 anys de mitja, 
formació secundaria 

• treball addictes 14% 

• e- inquiets, 12%, 30 anys formació mitja, activitats educatives  

Aquests serien l’objectiu ja que són els que demanen aquestes activitats. El número 
ideal de components del grup seria de 20 persones que possibilita un moviment lleuger i 
no supera el límit de capacitat de cap dels recursos, entre ells el museu de Pol·lèntia i la 
capacitat de l'autobús que ha d'arribar fins a Sa Bassa Blanca. Aquest nombre de 
persones també es cita als manuals especialitzats4 com el més idoni per a les visites 
guiades. Com que l'autobús ofert es de 25 places, es faran els càlculs amb aquest 
nombre per abaratir els costos. 

La majoria dels visitants de les oficines turístiques del municipi són de nacionalitat 
alemanya seguits de britànics, espanyols, escandinaus, francesos, italians i els de la zona 
del Benelux. L’itinerari hauria de tenir una oferta en diversos idiomes essent 
aconsellable fer grups homogenis per idiomes: 

• alemany per al grup més nombrós de visitants i llengua nadiua més parlada a 
Europa, sense comptar el rus. 

• anglès com a llengua dels visitants britànics però també com a llengua franca 
internacional, segona dels turistes de països escandinaus 

• castellà com a llengua del tercer grup de visitants i llengua oficial de l’estat 

• francès com a llengua del quart grup de visitants, llengua de cultura 
internacional i potenciadora de la visita d’aquests turistes que tenen els més alts 
índex de turisme cultural a Espanya. 

• català com a llengua pròpia d'Illes Balears i d'altres territoris d'Espanya, França i 
Itàlia  

Les oficines municipals de turisme reberen145.634 turistes amb demanda d’informació. 
Les principals nacionalitats són alemanys(43.654) 29,97%, britànics (36.794) 25,26%, 
espanyols (24.859) 17%, escandinaus (13.621) 9,35% i francesos (11.265) 7,73% . 
                                                            
3 Sureda, J.; Valls J. F. (2003) “Ociotipos europeos Packs de Actividades” 
4Morales Miranda, Jorge “Guía práctica para la interpretación del patrimonio” 
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Recomanacions prèvies 

En quant a la vestimenta, a la tardor i hivern roba abrigada. En primaveraroba d’abric 
lleugera. A l’estiu roba lleugera, protecció solar i capell. Evitar les hores centrals del dia 
per fer la visita. Beguda. 

4.1 DESGLOSSAMENT DELS COSTOS 

Guia turístic 255 + 53,55 iva=308,55 €    12,34 € 

Bus Futurtrans 24 places 3 hores 190 +40 iva=230,00 €  9,2 € 

Entrades adults preu normal 3+1+15     19,00 € 

Preu de cost per persona adulta     31,54 € 

Allotjament preu mig DBL, Allotjament i berenar aprox.  100,00€ 

Menus         8,6 /19,90 € 

4.2 RESTAURANTS RECOMANATS 

• Restaurant Can Costa menú C/ St. Vicenç 4  8,6 € 

El restaurant Can Costa i sa Portassa de Can Costa ofereixen especialitats locals amb 
una ampla varietat des del senzill pa amb oli a torrades, racions i menús. Can Costa és 
conegut a la ciutat per la qualitat del seu menjar i la bona relació qualitat preu. A més a 
més els seus locals, un casal i una portassa, enriqueixen l'experiència dels visitants ja 
que són antigues construccions típiques. Aquests restaurants també estan catalogats com 
ecoturístics que sens dubte aporten valor als clients amb preferències culturals per la 
seva especial sensibilització pel medi ambient. Disposen d'aforament suficient a 
l'interior i a l'exterior (carrer i patis) amb 65 Can Costa i 80 places sa Portassa. 

• Restaurant s'Arc       19,90 €  

Com a alternativa es selecciona el restaurant s'Arc que ofereix cuina d'autor per aquells 
visitants que cerquin un tipus de menjar d'acord amb les darreres tendències 
gastronòmiques. Aquí trobaran un menú degustació a un preu ajustat i podran gaudir de 
diversos plats en un antic casal que també disposa d'un agradable pati. De la carta 
entrants 9-16 €, plats de peix 12-22 €, plats de carn 12-24 €, postres 7-10 €.  El 
restaurant està lligat a l'hotel Can Pere. 
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4.3 ALLOTJAMENT RECOMANAT 
 

 

HOTEL CAN TEM. FOTOS A. LÓPEZ 

Com s'ha fet esment, els visitants amb inquietuds culturals donen importància a les 
activitats respectuoses i de protecció del medi ambient. Per això s'ha escollit l'hotel 
d'interior Can Tem. Aquest hotel de sis habitacions té el distintiu d'establiment 
ecoturístic atorgat per l'ajuntament. L'experiència del visitant augmenta en allotjar-se en 
aquest casal del s. XVII amb una acurada decoració que inclou molts elements de 
mobiliari tradicional. 

Habitació i berenar Primavera - Tardor - Hivern 
01.01 - 31.03 | 01.11 - 31.12 

Estiu 
01.04 - 31.10 

1. Bassa Blanca / Doble superior
5. Cap de Pinar / Doble superior 100 110 

2. Coll Baix / Doble
6. Penya Roja / Doble 90 100 

3. Maristany / Doble de luxe
4. Sa Talaia / Doble de luxe 115 125 

Doble, ús individual 75 80

Llit supletori adult 50 

Bressol 20 

Nins de 2 a 12 anys 
 
Preus IVA inclòs   

   

5. LLISTAT D’ALLOTJAMENTS 

S'ha fet un llistat amb tots els allotjaments del centre històric a més d'altre establiment a 
prop per facilitar l'allotjament ja que els hotels dins el recinte murat són de poca 
capacitat. La situació d'aquests es troba marcada al plànol de visita del centre històric 
pàg. 44. 

1. H. Es Convent, C/ del Progrés 6 tel 971 548716 fax 971 897 042 

2. Can Tem, hotel d'interior C/ de l'Església 14  100 €  hotelcantem.com 

3. H. Sant Jaume, C/ St. Jaume 6 108 €    hotelsantjaume.com 

4. Can Vent petit hotel C/ St. Jaume 5    hotelcanvent.com 
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5. Can Simó C/ St. Jaume 1 (i restaurant s'Arc)   cansimo.com 

6. Can Pere C/ d'en Serra 12   90 €  hotelcanpere.com 

7. Hostal Llabrés Pça. Constitució 6  45€  fondallabres.com 

8. Can Calco i restaurant C/ de la Pau 2    cancalco.com 

 Pernoctacions combinades: Ermita de la Victòria, Can Riera, Algaida petit hotel, 
 Puig de St. Salvador 

9. Cas Ferrer, Nou Hotelet C/ des Pou Nou 1 120 €  nouhotelet.com 

10. AH Carlos V Carrer Pol·lèntia, 2(fora del recinte històric) T: (+34) 971 547 822  
(+34) 971 547 822 Fax: (+34) 971 546 822 

 

6. LLISTAT DE RESTAURANTS 

A continuació una mostra dels restaurants a la zona del centre històric amb petita 
referència al preu. 

 

• Can Costa i Sa Portassa, C/ de St. Vicenç 4 i 7 respectivament 

 menú dia 8,5 €Can Costa 

Places 65. Horari:13.00-15.00 - 19.00-23.00 Dilluns tancat. 

www.cancostaalcudia.com 

 

Sa Portassa de Can Costa, C/ de St. Vicenç 7 

Tapes, Pa amb boli, torrades. 80 places 

• S'Arc C/ d'en Serra 22 
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cuina d'autor 3 entrants, 3 principals, 2 postres 19,90 

www.restaurantsarc.com/sarc.html 

 

• Sa Romana, C/ de Pol·lèntia 81 

• Sa Mossegada, C/ Serra 

• Can Pere Tapes 6 € menú 9,50 € 

• Cristal C/ d'en Serra 

• Sa Taverna menú 11 € C/ d'en Serra 

• Sa Plaça, plaça de la Constitució 1, menú 9 € 

• Cafè sa Plaça, plaça de la Constitució 8, tapes 12 € 

• Fonda Llabrés, menú 8 €. Paella 10, tapes 7, ensalades 8 

• Sa Caseta, C/ Albellons 8, pizzes 10 € 

• C/ Major 4 Tapes 9, plats 6,50, paella 9 

• C/ Major 3 Can Fuat menú 10, ensalades 8,5 

• C/ Major 2 Es Canyar, menú 13 

• C/ Major 54 St. Sebastià pizzes 8,5 

• C/ de l'Església 16 es Cafè, pa amb oli 7 plats 8 

• Bon gust camí de Ronda 
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7. LLISTAT DE COMERÇOS D’INTERÈS 

Es detallen botigues del centre històric que poden ser d'interès per al visitant com les de 
productes locals  o forns, entre d'altres. 

Forn de Can Torres C/ Moll 17 

Pa Nord C/ Moll 5 

De productes agroalimentaris locals o compten  amb ells dins la seva oferta: 

• Camí de Ronda 15 

• C/ Moll 9 delicatessen Baccus 

• C/ Moll 15 Son Fe 

• C/ Cisterna 1, venda i degustació 

• Sa Botiga d'Alcúdia camí de Ronda (prop de la rectoria) 

• C/ d'en Serra 1 Sa Plaça  

• C/ Major 22 

• C/ Major 21 

• C/ Major 41 

• C/ Major 30 Flor de sal es Trenc 

C/Major 43 Ceràmica artesania Lenita 

C/ Major 46 joies IVO taller 

35 Neus bijuteria fet a mà 

21 Swony K Atelier roba 

24 Bijapi a flor de pell 

C/ d'en Serra papereria amb fotos antigues 
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8. L’ITINERARI 

Quadre temporal de l’itinerari: 

Hores 10:00 11:10 11:30 11:50 13:30 14:40 

1ª Part 
Pol·lèntia 
i centre 
històric 

Jaciment 
Museu 

monogràfic
Museu 

parroquial
Visita 
ciutat 

Pausa 
per 

dinar 

Sortida 
bus 

Hores 15:00 15:30 16:00 16:20 17:00 17:20 

2ª Part 
Fundació 

Y. i B. 
Jakober 

Visita 
casa 

Exposició 
Nins 

Espai 
Sòcrates 

Jardins 
Sortida 

bus 
Arribada 
a Alcúdia

 

 

8.1 JACIMENT DE POL·LÈNTIA 

10.00h 

Punt de trobada: aparcament de Pol·lèntia a l’avinguda Prínceps d’Espanya. L'arribada 
dels clients al punt de trobada es pot fer amb transport públic donada la proximitat de la 
principal zona turística línies 351 i 352. També poden arribar a peu i amb transport 
particular aparcant al mateix punt. 

Presentació del guia i explicació de l'itinerari. Repartiment de les àudio-guies. 

 

"Bon dia el meu nom es ...................... i us acompanyaré per descobrir el llegat 
patrimonial més important del municipi d'Alcúdia. L’itinerari consta de dues parts, una 
en el centre històric d’Alcúdia i les restes de la ciutat romana de Pol·lèntia i la segona 
una visita a la fundació cultural Yannick i Ben Jakober, cada una amb una durada de 2 
hores sense comptar els desplaçaments. En la primera part farem un recorregut històric 
per la història d’Alcúdia i de Mallorca. Començant pel jaciment arqueològic de 
Pol·lèntia i el museu. Després seguirem pel centre històric de la ciutat. Farem una 
pausa per dinar a les 13:35 i ens retrobarem aquí a les 14:30 per prendre l’autobús 
cap a la fundació Yannick i Ben Jakober. D'allà sortirem a les 17:00 i serem aquí cap a 
les 17:30 en que acabarem el nostre itinerari. 

Ens trobem a un lloc que ens dóna la mà des de més de dos mil anys en rere, ens 
entrega la seva història i ens diu com vivien els nostres avantpassats per entendre el 
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nostre present. Per favor no pugeu per les ruïnes, seguiu els camins traçats, utilitzeu les 
papereres." 

 

La societat baleàrica talaiòtica. Les lluites entre romans i cartaginesos 

“Per començar la visita, ens situarem en el s..III aC. Per aquesta època hi havia dos 
imperis a la Mediterrània que es disputaven el seu control, al nord est l’imperi romà i 
al sud-oest els cartaginesos. Les Illes Balears es trobàvem dins l’àrea d’influència 
cartaginesa i els seus habitants pertanyien a la cultura talaiòtica que tengué un període 
anterior conegut per pretalaiòtic del 2000 al 1200 que es caracteritzava per habitar en 
cabanes en forma de ferradura allargada (navetiformes). Cap al 1200 es detecta un 
canvi evolutiu en aquella societat que desemboca en una nova estructura social i unes 
noves formes constructives on l'element més característic són els talaiots (talaia grossa) 
aïllats o en poblats, fets amb grans pedres, per això anomenades construccions 
megalítiques. La nova societat estarà més jerarquitzada i organitzada en clans on els 
individus tenien funcions ben definides. Això s'ha pogut establir per exemple a partir de 
l'estudi de les ceràmiques que produïen tant en les formes com en la pasta que 
utilitzaven. Els poblats eren de dimensions reduïdes i vivien de la ramaderia i d'una 
agricultura era rudimentària. Tenien contacte amb la resta del món antic a través dels 
fenicis que s'instal·laven a illots de la costa per comerciar amb els indígenes.  

 

(Àudio de fons: batalla) 

En les guerres Púniques entre Roma i Cartago l’elit de guerrers baleàrics coneguts 
com a foners hi participen amb les seves bassetges amb tal efectivitat que es faran 
famosos a l’antiguitat. La fona o bassetja, un arma antiquíssima l’ús de la qual té en la 
lluita bíblica entre David i Goliat un dels episodis més coneguts. Després d’aquests 
enfrontaments, en la tercera guerra púnica any 146 aC,Roma, aniquila el que restava 
de Cartago. Un cop eliminat el seu rival, els romans no donen importància a les Illes 
Balears fins que la navegació per la Mediterrània es fa molt insegura a causa dels 
atacs de pirates en els que directa o indirectament hi participen els foners. Això 
determinarà la intervenció de la flota romana la qual rebrà pluges de pedres dels 
guerrers baleàrics en un intent infructuós d’evitar el control que finalment Roma 
exercirà sobre les illes. El cònsol Cecili Metel al front dels conquistadors romans 
hauran de folrar les seves veles amb pell per poder rebutjar els atacs i arribar 
finalment a terra l’any 123 aC. L'arribada dels romans no significa una ruptura radical 
de la vida dels baleàrics ja que aquests seguiran vivint als seus assentaments i només es 
detecta un abandó total d'aquests cap a mitjans i final del s. I. Una hipòtesi és que el 
nou model romà ja tenia entitat per a tenir la necessitat de reorganitzar l'espai i 
liquidar el que quedava del món baleàric. El model mixt de ramader i agrícola de petit 
abast serà definitivament substituït per explotacions agrícoles de cereal, vinya i 
ramaderia orientat tot a l'abastiment de les ciutats.” 
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RUTA DINS LA CIUTAT ROMANA. ELABORACIÓ PRÒPIA SOBRE PLÀNOL DEL JACIMENT DEL CONSORCI DE POL∙LÈNTIA. 
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ÀREA DE LA PORTELLA. FOTO A. LÓPEZ 

 

MAQUETES DE L'ÀREA DE LA PORTELLA. CONSORCI DE POL∙LÈNTIA 

 

8.1.1 ÀREA RESIDENCIAL: LA PORTELLA (1, 2, 3) 

Mentre el grup es reuneix a l'entrada, música clàssica d’arpa per remarcar el caràcter 
cultivat de les classes altes dels romans. 

"Pol·lèntia, capital de les Illes Balears, fundada cap l’any 70 aC data aproximada de 
construcció del fòrum. En els anys posteriors a la intervenció de Quint Cecili Metel  
comença com un nucli de petites dimensions probablement de caire militar. Llavors es 
fa una planificació acurada a partir de la qual anirà creixent sobre tot a partir de 
l’emperador August (27aC) rep un impuls urbanístic que marcarà la seva màxima 
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extensió, fins unes 20 ha. Una ciutat gran com 40 estadis de futbol! Els experts calculen 
que la ciutat devia tenir uns 4000 habitants en el moment de màxim esplendor. Al sud 
de l'illa fundaren una altra ciutat, Palma que tingué una extensió de 6 ha. Les restes 
d'aquesta ciutat s'han trobat sota la ciutat antiga, als voltants de la catedral." 

"Les ciutats romanes partien d'una detallada planificació en forma de quadricula, on 
els carrers es disposaven en línia paral·lela i perpendicular. Els que anaven de nord a 
sud es deien cardo i els d'oest a est decumanus. Simplificant un poc, com en l’actualitat 
a les ciutats podien trobar dos tipus d’habitatges, els xalets unifamiliars (domus) i les 
cases de veïns (Insula). Els edificis d’apartaments que podien arribar  a les 5 plantes 
pertanyien a un propietari benestant el qual llogava els pisos (cenacula). Aquests eren 
habitatges de baixa qualitat, on els llogaters vivíem garberats en condicions 
d’insalubritat ja que els pisos elevats no disposaven d’aigua ni de latrines. Els 
habitants havien de traginar l’aigua i els excrements amb poals. La higiene personal es 
feia a les termes on podien fer saunes i prendre banys. Les famílies riques per contra 
vivien als domus, habitatges de planta baixa, a voltes amb un primer pis, que només es 
podien permetre uns pocs. Entre els xiprers podem veure un pedestal d’escultura on 
diu: "A Luci Vivi Nigel·ló de la tribu Velina, edil i duumvir per segona vegada. 
Mànlia,la seva esposa, en nom de Vibi Manlià, fill seu, amb els seus diners erigí,(aquest 
monument) al seu òptim marit, en el lloc concedit per decret dels decurions”5Aquesta 
peça fou trobada el 19 de novembre de 1862 al Camp d'en França, la zona propera a 
aquestes cases. Al llarg de la visita tindrem ocasió de parlar de com els romans 
benestants pagaven estàtues per homenatjar els seus familiars i a la vegada embellir la 
ciutat, amb el permís del govern de la ciutat que els concedia un lloc públic on 
col·locar-la." 

 

  PEDESTAL D'ESCULTURA AMB DEDICATÒRIA. POL∙LÈNTIA. FOTO A. LÓPEZ 

 
                                                            
5 Tugores Truyol, F. (2005) Coord. Catàleg de l’exposició “El món romà a les Illes Balears” 



 
 

 
27 

 

ÀREA DE LA PORTELLA. PLÀNOL DEL FULLETÓ CONSORCI DE POL∙LÈNTIA 

 

La casa dels Dos Tresors (1) 

“Ens trobem a l'extrem nord de la ciutat on es descobriren aquest grup de 3 
habitatges(domus). Davant tenim un bon xalet d’aleshores, de 460m2! Aquest primer 
dit dels Dos Tresors (per havers trobat dos grupets de monedes del s. III i IV). 
Conserva tota la seva planta amb diverses habitacions. Aquests edificis no solien 
disposar de finestres a l’exterior, estaven organitzats en torn al pati central (atrium) 
que donava claror, ventilació i a través de la seva obertura (complivium), recollien 
l'aigua a un safareig (impluvium) que desembocava a una cisterna. Dins aquest espai 
també es trobava el lararium, un altar on els propietaris feien culte als déus familiars i 
als avantpassats. A la dreta tenim l'entrada (ostium) que s'obre al vestibulum. Arribam 
a l'atrium i a la dreta la cuina (culina) i el rebost. La latrina solia situar-se a prop de la 
cuina encara que cap d'aquestes habitacions tenien un lloc fix en la planificació. A la 
part oposada hi trobem el menjador (triclinium) que era l'habitació més grossa de la 
casa (aquesta fou subdividida posteriorment). El nom del menjador es deu a la 
presència de tres divans en torn a les taules del menjar on els romans menjaven 
estirats, recolzats en coixins. En mig d'aquests dos espais a la dreta hi ha el despatx 
(tablinium)lloc del propietari per rebre visites i fer negocis i a continuació el dormitori 
principal. La resta d'habitacions de menor superfície (cubicula) eren els dormitoris. 
Tenien pocs mobles i solien ser de dues peces, la més petita per al llit, fosca i sense 
finestres. Els homes i les dones dormien a habitacions separades,les de les dones a la 
zona més inaccessible. Els esclaus de la casa també disposaven de dormitoris, més 
petits i en condicions d’amuntegament. Era usual que l’edifici tingués alguna botiga 
(tabernae) un local sense comunicació amb la resta de l’habitatge  que es solia llogar. 
Aquí en tenim una a l'extrem dret superior. 
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Estructura social. 

“En la nostra societat, tot i que la riquesa marca diferències, no hi ha unes barreres 
tan estrictes entre les diferents capes socials i és factible l’ascens i reconeixement 
social de diverses formes. Una de les característiques de  la nostra societat és la 
igualtat teòrica de tots els individus davant la llei. La societat romana per contra tenia 
una estructura molt jerarquitzada en la que era difícil assolir canvis si el destí no 
t’havia situat a les elits. D’entrada per assolir posicions en l’escala social s’havia de 
disposar d’un bon patrimoni. Una societat doncs profundament desigual econòmica i 
jurídicament on la família patriarcal era la cèl·lula bàsica. El paper de la dona 
quedava relegat a la supervisió de la casa i sota l'autoritat del pare de família. Alguns 
autors assimilen la condició de la dona molt propera a la dels esclaus. La vida al camp 
també partia d'una organització planificada de parcel·lació de la terra (centuriacions) 
en la que se feia els tres cultius bàsics de cereal, vinya i oli. L'economia de l'imperi es 
basava en el treball esclau, persones captives que feien el treball i tan sols rebien la 
manutenció. Els presoners de guerra es venien com esclaus (servus, serva) a les ciutats 
i els seus fills tindrien la mateixa condició. No tenien personalitat jurídica i formaven 
part de les possessions d’una família a l’altura de l’aixovar o els animals domèstics. 
Els esclaus podien arribar a esser lliures a través de processos establerts, encara que 
quedaven vinculats amb el seu amo. Els càstigs per intentar fugir eren molt durs 
arribant a les mutilacions físiques. Si es produïa l'assassinat d'un dominus tots els 
esclaus que estiguessin al voltant de l'àrea de on es podia haver sentit el fet, eren 
executats.” 

 

      MURADA DE POL∙LÈNTIA. FOTO A. LÓPEZ 

La murada i la casa Sud Oest (3), la casa del Cap de Bronze (2) 

"Avancem pel carrer porticat davant aquest habitatge, al fons trobem restes de la 
murada que en construir-la al s. III tallà part de la casa que ja estava deshabitada. Es 
suposa per tant que la ciutat tenia més extensió. D'aquesta murada s'han trobat uns 
cent metres i no tenia cap obertura ni torre. Cal dir que fins avui, es considera que 
Pol·lèntia es fundà sense recinte de murades que probablement no eren necessàries 
gràcies al domini de Roma de tota la Mediterrània al temps de la seva fundació i a la 
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seva posició que li donava visibilitat sobre les dues badies amb una distància a terra 
que devien considerar suficient per preparar la defensa en detectar un hipotètica atac. 
Tornem cap en rere i a la dreta tenim les restes d'altre habitatge, La casa del cap de 
bronze, que era la més gran de totes. A principis del s. XX els primers treballs per a 
l'estació de tren mutilaren la seva estructura com podem veure. Sota aquesta casa s'han 
trobat restes talaiòtiques que posen de manifest que al llarg dels segles les ocupacions 
humanes del terreny aprofiten establiments anteriors ja sigui per localització adequada 
a les necessitats de la població o per aprofitament d'estructures o materials. La 
utilització dels terrenys de Pol·lèntia com a necròpolis probablement la mantingueren 
sense construccions encara que les seves restes s’utilitzaren per a altres construccions." 

Avancem per la rampa que ens duu cap al centre de la ciutat. 

 

1. ÀREA DEL FÒRUM. FOTO A. LÓPEZ  2. MUNTATGE FOTOGRÀFIC DEL FÒRUM. CONSORCI DE POL∙LÈNTIA. 

 

8.1.2 EL FÒRUM (4) 

Àudio de tràfec de persones, carros 

La vida al carrer i el culte oficial. 

"Els habitants feien més vida al carrer que a casa seva i d’aquí la importància del 
elements i espais comuns. El centre de la vida pública de la ciutat es trobava a aquest 
lloc. La troballa del Fòrum denota que la categoria de la ciutat era com a mínim la de 
colònia. I es que tot a l'imperi romà era molt jerarquitzat i això també era aplicable a 
les ciutats que tenien diverses categories i a les quals se els hi aplicaven diferents 
normes. Per ordre de categoria primer hi havia les colònies analogia de Roma, 
seguides dels municipis i ciutats peregrines. Aquestes darreres es classificaven en 
foederatae, liberae i inmunis, stipendiariae segons la seva relació amb Roma. Es coneix 
amb certesa una antiga ciutat federada Bochur per la troballa de dues inscripcions que 
així ho testimonien. Estava situada a l'actual port de Pollença a la badia del mateix 
nom. 

La fundació de la ciutat respon a una finalitat estratègica en la que si bé al principi era 
conseqüència de la intervenció militar de control, després la seva raó d'existir serà 
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principalment el comerç i l'activitat desenvolupada als seus dos ports, com a punt 
estratègic de les rutes comercials de la Mediterrània oriental. L’edifici més important 
del fòrum estava dedicat al culte oficial. Podem observar la planta del temple (capitoli) 
on es retia culte als deus imperials. S'aixecava sobre un pòdium per destacar la 
importància de l'edifici sobre els altres. El accés reservat només als sacerdots, es feia 
per una escala central a la façana principal que tenia quatre columnes. L'edifici tenia 
teulada a dues vessants i a l'interior estava dividit en tres cel·les una per a cada deïtat: 
Júpiter, Juno i Minerva. La religió oficial era un element de cohesió de l'imperi, 
estimulat per les ciutats en les que els sacerdots eren els millors elements de 
romanització. El culte als emperadors i les seves famílies tenia una doble vessant 
política i religiosa de vinculació del poble amb els dirigents i de la unió entre estat i 
religió. En el conjunt que es continua excavant anualment, trobem també dues 
construccions més petites a ambdues bandes, una de les quals podria ser un  temple 
menor. A la plaça i als voltants s'erigien estàtues de caire oficial o particular amb 
permís del municipi, que complien una funció d'homenatge i d'embelliment de l'espai. 
Aquí s'han trobat diverses restes escultòriques i fins i tot les restes d'una figura eqüestre 
de bronze de la qual fins i tot es creu haver identificat el lloc on s'ubicava. El cap del 
cavall d'aquesta estàtua es troba, junt amb altres troballes, al Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid (MAN). 

 

1.  GABRIEL  LLABRÉS  (UN  DELS  PRIMERS  ARQUEÒLEGS  QUE  TREBALLÀ  A  POL∙LÈNTIA),  EN  UNA  BELLA  FOTOGRAFIA, 
CONTEMPLANT EL CAP DE L'ESTÀTUA (MUSEU DE MALLORCA) CATÀLEG DE L’EXPOSICIÓ “EL MÓN ROMÀ A LES ILLES BALEARS” 
2. MAN MADRID. FOTO WEB CERES. 

La zona comercial de la ciutat la constituïen les illetes de tabernae, botigues on els 
habitant trobaven els subministres necessaris per a la vida diària. S'han identificat dos 
grups una cap al nord i altra cap a l'oest. A aquestes es podien trobar queviures i també 
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tallers artesans. S'han trobat evidències d'un taller de fosa, de fàbrica de vidre, fusteria, 
o venda de peix salat. 

Un tercer edifici podria estar dedicat a les reunions de la cúria, l’equivalent al govern 
municipal. A la nostra dreta trobem l'edicle (auguraculum) lloc de on partia la 
planificació de la nova ciutat l'edicle. Un altre edifici públic important eren les termes 
on els romans prenien saunes i banys. En les primeres excavacions es trobaren 
estructures d’aquest tipus a prop de l’oratori de Santa Anna, però falta confirmar que 
fossin realment  les termes públiques. Sembla però provable ja que aquí es trobaren les 
estàtues de la matrona, el togat i el thoracator, i era un espai públic propici per a la 
situació d'aquestes escultures." 

 

Els incendis, un mal comú de les ciutats romanes. 

“Les concentracions humanes de l’època i l’ús del foc en tots els àmbits de la vida 
provocava freqüents incendis a les ciutats. De fet en aquest àrea s’ha documentat un 
gran incendi en el s. III amb una posterior reconstrucció que ja no va ser completa, 
marcant també la decadència de la pròpia ciutat. Tampoc és aliena la ciutat a 
l’evolució política. Començaven els temps difícils i les invasions dels pobles bàrbars 
fronterers amb l’imperi eren un fet. La civilització romana es troba en el seu moment 
més feble i mentre la part occidental sucumbirà a les invasions amb la caiguda de 
Roma, es mantindrà la part oriental de l’imperi amb capital a Constantinoble fins al s. 
XV. 

 Seguint el destí de la part occidental, Pol·lèntia és saquejada pels Vàndals i més tard 
les Illes Balears seran incorporades al seu regne nord africà. Retornaran les illes a 
l’estil de la civilització romana  per l’annexió a l’imperi bizantí. Aquest fet  queda 
reflectit per la construcció d'un recinte fortificat adossat a la façana nord del capitoli. 
Aquest tram de murada en el que se distingeix la base d'una torre es va construir en el  
s. VI dC. per defensar una ciutat que ha anant reduint la seva extensió i que poc a poc 
s’encamina al seu ocàs. En el declivi de Pol·lèntia tindrà més pes la pèrdua progressiva 
de poder, influència i ingressos que les invasions bàrbares. El debilitament del comerç, 
principal raó de ser de la ciutat, provocarà poc a poc l'emigració al medi rural dels 
seus habitants encara que la seva ocupació durarà fins a l'arribada dels musulmans 
l'any 902." 

Avancem cap a l'est on trobarem el teatre. 
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1. TEATRE DE POL∙LÈNTIA. FOTO A. LÓPEZ2. I 3. MAQUETES DEL TEATRE. CONSORCI DE POL∙LÈNTIA 

 

8.1.3 EL TEATRE (5, 6) 

"Podeu seure a les grades i sentir-vos dins una representació teatral o una lluita de 
gladiadors (àudio de lluita amb espases i a continuació de funció teatral. Música de 
fons). Qui va inventar el teatre? L'activitat teatral i l'edifici per a cobejar-la tenen el 
seu origen a l'antiga Grècia i les arrels més antigues s'enquadren en rituals religiosos. 
El primer teatre romà es construeix l'any 55 aC i durant l'època d'August s'arriba a la 
configuració definitiva, que difereix de l'original grec. Els romans elaboraran un model 
basat en el grec però amb algunes diferències entre les quals citam tres. El teatre grec 
es sol situar al vessant d'un turó, l'orquestra és circular i al seu espai es feia l'actuació 
del cor. A Roma el teatre serà un edifici sobre el que es construeixen les grades, 
l'orquestra és semicircular i allà hi seuen els notables, no s'utilitza per actuar. Del 
període agustinià són la majoria dels teatres romans d'Hispània, reproduccions dels de 
Marcelo i Pompeio de Roma. Aquest procés de dotació teatral s'accelera en el s. I dC. 
Per al disseny del teatre de Pol·lèntia s'utilitzà com a base del traçat una 
circumferència on s'inscriuen tres triangles equilàters. Fou l'edifici del qual es tingué 
més memòria històrica i abans de fer excavacions més detallades se'l classificava com 
d'estil grec. 

Ens trobem al teatre de la ciutat (s. I dC) situa als afores, no gaire lluny de l'antic port 
de la ciutat. Encara no s'ha pogut determinar si aquest teatre es troba dins o fora dels 
límits de la ciutat. La hipòtesi de que l'edifici escènic i part de les grades fossin de fusta 
és la més considerada fins ara, ja que el fet d'estar esculpit a la roca ha fet 
excepcionals els vestigis construïts. Durant molt de temps els cinc clots de la zona de 
l'escena s'han relacionat amb una possible estructura de fusta per al escenari, però 
estudis recents els relacionen amb els punts d'accés a l'escena segons dissenys 
tradicionals6.Aquests mateixos estudis apunten una segona hipòtesi que planteja la 
col·locació de màquines giratòries emplaçades a cada forat, per a la decoració de 
l'escenari. Les zona de grades (càvea) està dividida en 4 falques (cunei) amb i 
s'aprecien tres línies d'escales. Com podeu veure les grades estan excavades al terreny 
aprofitant un turó. L'aprofitament de pendents facilitava molt la construcció i en aquest 
cas a més a més, la pedra de marès proporciona un material fàcil de tallar per a la 

                                                            
6 Orfila, M., Moranta, L., Puig, A., Cau, M. A. (2002) "El teatro de Pollentia (Alcudia, Mallorca)" 
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base dels seients. El teatre tenia gran importància en la vida social com element 
recreatiu i transmissor de la cultura, però també com element propagandístic en el 
camp polític o de les influències. De fet els candidats a ocupar qualque lloc destacat es 
guanyaven el favor popular finançant bons espectacles. Igualment, invertien en 
millorar o dotar de monuments aquests teatres ja que podien indicar mitjançant làpides 
qui havia fet la donació i això constituïa una propaganda favorable i duradora davant 
els ciutadans. Davant teniu l'escena on es feia la representació. La jerarquització de la 
societat es reflectia en la col·locació dels espectadors al teatre i feia evident qui 
pertanyia a quina classe remarcant el seu poder i influència.  

La zona d'aquestes primeres fileres més properes a l'escenari es denomina orquestra on 
es situaven les autoritats de la ciutat i classes altes. A continuació, la càvea, on seien 
els homes i darrera les dones i els nins. Tenia capacitat per a 850-1000 espectadors en 
els 16 m. de radi total, i comparat amb altres coneguts era de dimensions modestes. 
Fins i tot se suposa un ús multi funcional en el que se representaven obres escèniques 
(ludi) i lluites de gladiadors (munus) que en altres ciutats es feien als amfiteatres, i 
sembla que Pol·lèntia no en tenia per la seva menor mida. Aquests espectacles i les  
manifestacions esportives com el pancracisme, ocupaven el temps d’oci de la ciutat. 
D'aquestes activitats s'han trobat indicis en forma de tessel·les a mode d'entrada, 
proteccions de gladiador (de gladius, espasa) i una làpida funerària d'un pancracista 
local. Observareu també uns buits trapezoïdals allargats que corresponen a tombes 
d'època tardo romana. En relació a les tombes, les podem trobar extramurs de la ciutat  
que ens indiquen el límit habitat ja que en aquells temps estava prohibit enterrar a 
l'interior de la ciutat. L'ús posterior dels terrenys de Pol·lèntia com a necròpoli els 
podem trobar aquí, però també al fòrum i a altres parts de la ciutat. Fins i tot avui, el 
cementeri actual no es troba gaire lluny, a l'altre costat del jaciment. Aquí també 
trobam dues coves d'enterrament pretalaiòtic (6) que tingueren usos alternatius com la 
més grossa usada com a estable" 

 

COVA D'ENTERRAMENT I TOMBA A L'ÀREA DEL TEATRE. FOTO A. LÓPEZ 
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10:55 h Sortida del jaciment per la mateixa entrada 

45 minuts corresponen a les diverses parades amb una distribució aproximada de: 

• 15 min àrea de la Portella 

• 15 min àrea del Fòrum 

• 15 min àrea del Teatre 

15  min recorregut total des de l'entrada del jaciment fins a la sortida pel mateix 
punt. 

 

8.2 MUSEU DE POL·LÈNTIA 

 

Arribada a peu de les murades 11:05 

Cova d'enterrament junt a la murada edat del Bronze (9) 

Visita des de l'exterior sense restriccions por trobar-se a la via pública. 

 

Cova d’enterrament a peu de les murades medievals. Foto A. López 

 

8.2.1 COVA D'ENTERRAMENT A PEU DE LES MURADES (9). 

“En el nostre trajecte cap al centre històric a peu de les murades medievals trobem 
aquesta cova d’enterrament pretalaiòtic. La presència d’aquestes coves posa de 
manifest  el poblament primerenc de la zona on s’han anat establint successivament les 
diverses civilitzacions de Mallorca. Moltes d’aquestes coves han arribat espoliades en 
l’antiguitat i altres vegades reutilitzades per pobladors posteriors. De fet hi ha moltes 
restes arqueològiques al terme d'Alcúdia, senyal del tràfec humà al llarg dels segles. 
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Això emperò també ha condicionat que molts d'aquests no estiguin en bones condicions 
per la mateixa raó, ja que la reutilització de materials o destrucció per fer una nova 
construcció al mateix lloc era una pràctica habitual.” 

 

 

1. MUSEU MONOGRÀFIC DE POL∙LÈNTIA. FOTO A. LÓPEZ  2.INTERIOR DEL MUSEU. CONSORCI DE POL∙LÈNTIA 

Entrada al museu 11:10 h. 

 

8.2.2 EL MUSEU (11) 

"Els romans conquisten les Balears l'any 123 aC. A l’arribada dels romans, la societat 
baleàrica era una societat clànica que habitava en petits poblats. Aquests clans  tenien 
en dansa a l'Imperi Romà ja que tenien uns guerrers molt hàbils: els foners balears. 
Tenien una gran habilitat en llançar pedres amb la bassetja i piratejaven pel 
Mediterrani en contra de naus romanes. Vivien en poblats no molt grans, construïts a 
base de grans pedres. Aquesta cultura megalítica es denomina talaiòtica perquè una de 
les construccions més característiques són els talaiots (augmentatiu del català talaia,) 
torres aïllades o integrades en poblats. Aquesta cultura aparegué cap l'any 1200 aC i 
anà canviant el seu mode de vida fins integrar-se dins la cultura dels conquistadors." 

Vestíbul i sala I 

"A la dreta tenim restes arqueològiques relacionades amb les diferents etapes 
històriques del jaciment que hem visitat, ceràmica talaiòtica i romana dels diversos 
períodes de la ciutat. La ciutat de Pol·lèntia (poder) es funda a partir de l'assentament 
inicial dels conquistadors cap a l'any 70 aC i serà la capital de les Balears. L'època de 
màxim esplendor serà durant els s. I i II dC. A aquesta època pertanyen la majoria dels 
objectes mostrats. Les troballes ens parlen d'una ciutat rica i refinada, connectada i 
vinculada econòmicament amb Roma, Hispania i el nord d'Àfrica" 

Dreta. Vitrina 2 caps 

Dreta sobre la paret. Bocí d'inscripció: "El legatus Agustí pro praetore (governador 
provincial) es va encarregar de fer aquest monument el praefectus pro legato 
(representant del governador) el va dedicar" 
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Centre. 3 estàtues alineades i el thoracator al centre. 

 

Les escultures 

 “Aquestes escultures es trobaren a l’àrea de Santa Anna on possiblement hi fossin les 
termes. Allà i al fòrum podien trobar-se estàtues que representaven l’autoritat de l’estat 
(emperadors o família d’aquests) i altres que eren per homenatjar particulars. Les 
corresponents a autoritats les costejava la ciutat  i els promotors solien ser funcionaris 
en l’exercici del seu càrrec. Les dels particulars les costejaven els familiars o la 
clientela del protagonista. Es necessitava autorització del municipi (cúria) per a 
obtenir l’emplaçament, cosa que ja significava una distinció.  A part de l’homenatge, 
els donants tenien present l’embelliment de la ciutat com a activitat altruista per la qual 
cosa aquestes donacions podien tenir ambdós objectius. Normalment es produïa la part 
central de l’escultura i el cap i les mans s’afegien després. Aquestes parts afegides són 
les que solen mancar ja sigui per despreniment o per saqueig, per ser més fàcils de 
endur-se'ls. 

De les estàtues crida l’atenció la vestimenta. S’ha de dir que la toga era el vestit 
nacional de l’imperi i només tenien dret a usar-la els ciutadans nascuts lliures. La resta 
vestien  roba més senzilla.  

Puditia (s.I-III) trobada en 1927. Escultura femenina en pedra calcària, amb toga i 
mantell. La seva tosquedat i qualitat mediocre fa creure que fou produïda localment i 
podria correspondre a un homenatge relacionat amb els primers colons.  

Togat (s. I) 

Matrona (s.I-III) marbre, elit local o família regnant, notable qualitat. Funció 
honorària o decorativa. 

Thoracator (s. I dC) General o emperador, amb vestimenta militar d’alt rang (capa 
militar paludarentum), amb representacions mitològica (Gorgona oMedusa, Grifs i 
Arimaspe). 

Centre sala. Vitrines: maquetes de les domus actual estat i reconstrucció 

Esquerra sobre la paret. Cresta de coronació del Capitoli 

Esquerra. Vitrina amb restes escultòriques (peu, basa, caps de nin, bacus, eros) 

Parets laterals. 2 Vitrines: maquetes del teatre actual estat i a l'altre costat 
reconstrucció 

Esquerra. Vitrina dedicada a les arts escèniques (3 màscares petites bronze, una altra 
de pedra, 2 llànties) 

Esquerra. Vitrina amb casc i canellera de gladiador (en restauració) 
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Sobre la paret. Làpides: Corneli Àtic. Arguta. Levis 

Vitrina: aixovar funerari (urna cinerària, anells, gerretes, gerra, vas) 

Vitrina a l'entrada: gerres.  

"Els romans creien que rere la mort hi havia una altra etapa d'immortalitat i per tant 
s'acomiadava el difunt per al seu trajecte a l'altre món. Se li dipositava una moneda a 
la boca perquè pogués pagar el trajecte de creuar  d'un costat a l'altre de la llacuna 
Estígia a Caronte, personatge mitològic encarregat d'aquest transport. A la tomba es 
depositava l'aixovar necessari per al viatge. Era habitual fer ofrenes periòdicament 
introduint objectes o flors a les tombes que tenien una obertura a l'efecte. 

Al principi de la civilització romana els morts s’enterraven a les necròpolis fora de les 
ciutats. En aquests casos els arqueòlegs poden determinar l'extensió de les ciutats en 
descobrir les tombes que marquen els límits de les poblacions. Més endavant es 
popularitzà la cremació. Les cendres es dipositaven a urnes dins nínxols a columbaris 
comunitaris. Aquí tenim  una làpida de marbre referent l’atleta pancratista (lluita i 
pugilat) Corneli Àtic s.III.: 

 

CATALEG « EL MON ROMA A LES ILLES BALEARS » 

Als déus Manes de Corneli Àttic, per constant sobrenom el Pancratista. Aquí reposa 
l’infeliç, enganyat per l’innocu destí. Estava acostumat a endurir els seus membres en 
constants exercicis en les palestres i amb l’art propi del seu sobrenom (el pancraci) va 
delectar al públic moltes vegades. Tu que vares néixer de la terra fèrtil i vares ser 
cremat pel foc i el fum, ja no ets res sinó el que el foc no va consumir. Ossos i cendres 
reposen sota aquesta pedra7." 

 

 

 

                                                            
7  Tugores Truyol, F. (2005) Coord. Catàleg de l’exposició “El món romà a les Illes Balears” 
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CATALEG « EL MON ROMA A LES ILLES BALEARS » 

Làpida funerària S. III-V, antiguitat tardana:" Arguta fidel va viure en pau quaranta 
anys. Fou enterrada el tercer dia de les idus de juliol.8" 

Sala II 

"Avancem cap a l'interior del museu on trobem  l'aixovar que utilitzaven per a la 
preparació d'aliments i consumir-los. Què cuinaven els romans? Bàsicament consumien 
llegums, pollastre, porc cabrit i peix salat. També consumien conills, abundosos en 
aquell temps. I no faltava l'oli d'oliva, el vi i el pa. Tenim en aquestes vitrines mostres 
de l’aixovar de la taula i la cuina. Com veiem, aquestes paelles foses en bronze no són 
gaire diferent de les  d’avui" 

Vitrina: parament de cuina en argila variat. 

Vitrina: parament de taula 

"Algunes peces d'aquesta terra cuita reben el nom de Terra sigillata, tipus de ceràmica 
romana que duia sempre a la base el segell del fabricant. De color vermellós lluent 
tenim per exemple aquesta copa del s. I amb dues màscares masculines. Produïda 
possiblement a Arezzo, Itàlia. Trobada a la Portella. Altre peça de qualitat amb 
composició floral formava part d’una vaixella fina, també d’Arezzo." 

Mostres d'estuc 

Mostra de mosaic 

"Els habitatges romans no tenien gaire mobiliari però tenien una magnifica decoració 
tant al terra com a les parets i aquí en poden veure exemples de mosaic i estucs. A les 
habitacions més privades com els dormitoris, podrien trobar elements decoratius o per 
a la cura personal. Flascons de vidre per a ungüents, agulles per al cabell d’os 
acuradament treballades. Joies com aquesta polsera amb contes d’atzabeja (que creien 
espantava els mals) encastades en or , arracades d’or i pasta de vidre de dos colors. 
Aquí tenim una bellíssima peça  El cap de nina de bronze, dóna nom a un dels 

                                                            
8Tugores Truyol, F. (2005) Coord. Catàleg de l’exposició “El món romà a les Illes Balears” 
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habitatges que hem vist perquè allà es va trobar. Poden apreciar la finesa dels trets del 
rostre i els detalls molt elaborats del pentinat. 

Com hem vist, als habitatges romans hi havia, generalment a l'atri, un lloc dedicat als 
déus de la casa i als avantpassats. Un petit altar (lararium) al pati (atrium) albergava 
les figuretes dels déus, les ofrenes i exvots que el propietaris col·locaven amb devoció. 
Aquí també podem fixar-nos en el canvi de religió dels romans. D'uns cultes oficials i 
casolans a déus pagans, al culte cristià. La religió oficial tenia un marcat objectiu 
d’uniformitzar i de reconeixement de l'autoritat de Roma a tot l'imperi. No hi havia per 
tant llibertat de culte. El cristianisme, que al principi serà perseguit i castigat amb 
severitat, es convertirà amb el temps en la religió oficial de l'imperi. L' edicte de Milà 
de l'any 313 (firmat per Constantí I de l'Imperi d'Occident i Licini del d'Orient) 
estableix la llibertat de culte la qual cosa marca canvis molt importants amb el final de 
la proscripció dels cristians, l'expansió de l'església, el paganisme deixa de ser la 
religió exclusiva i fins i tot s'inicia la persecució del paganisme i destrucció de temples 
i simbologia pagana. L'emperador Teodosi adopta l'any 380 (decret de Tesalònica) el 
cristianisme com a religió oficial i a partir d'aquí serà el culte pagà el perseguit i 
castigat. (Peces de la vitrina: Júpiter, Eros, Herma bàquica, Ara domèstica, altar votiu, 
Ara domèstica en forma de figura campaniforme, exvot i ceràmica amb simbologia 
cristiana)." 

Lateral esquerre. Vitrina: estances personals (flascons, agulles de cabells, arracades, 
anells, sivella, botons, cavallet. Vitrina: efectes domèstics (pesos de teler, agulles de 
cosir, cavallets, tessel·les, daus gobelets, estàtua amb ansa al cap, romana petita, 
monedes) 

Centre sala. Vitrina: la religió domèstica (tigre, tres estàtues, llàntia, xot, oferent. Restes 
de ceràmica amb simbologia cristiana) . Vitrina: el cap de bronze de nina 

 

Sortida del museu a les 11:25 h.  

• 15 minuts de visita 
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DETALL D'ALGUNS DELS LLOCS DE LES TROBALLES. ELABORACIÓ PROPIA A PARTIR DE MATERIAL DISPONIBLE 
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DISTRIBUCIÓ DEL MUSEU DE POL∙LÈNTIA. ELABORACIÓ PRÒPIA. 
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8.3 VISITES ALTERNATIVES A PROP DEL JACIMENT. 

Aquestes visites són opcionals per als clients per a ampliar pel seu compte les visites 
culturals. També es poden realitzar quan sigui necessari variar o ampliar l'itinerari 
principal. 

 

 

ORATORI DE SANTA ANNA. FOTO A. LÓPEZ 

 

8.3.1 ORATORI DE SANTA ANNA (7) 

Visita alternativa. Obertura en temporada alta de principis de maig a final d'octubre. 
Accés només fins a la reixa a mode de batiport. Es pot travessar des de la zona del teatre 
cap a l’oratori. 

“L’enfortiment dels regnes cristians al nord de la península ibèrica front al poder 
islàmic en decadència al sud, incloent-hi les Illes Balears, dóna pas a la conquesta de 
territoris a costa dels musulmans. El rei Jaume I d’Aragó i comte de Barcelona 
conquesta Palma en 1229 canviant un cop més la civilització d’aquestes terres. La 
població que no ha abandonat l'illa seguirà la sort dels vençuts com a esclaus o 
retornats amb els seus un cop pagat un rescat. La societat feudal consolidada a Europa 
col·locarà els nobles com a senyors de la terra per al que treballaran els serfs. Les 
necessitats del nou culte es manifestaran en  esglésies com aquesta. Part dels materials 
de l’antiga Pol·lèntia seran utilitzats en la construcció. Aquestes esglésies, també 
conegudes com esglésies del repoblament per ser les primeres construïdes després de la 
conquesta en el s. XIII. Aquesta en concret fou modificada en el s. XV i restaurada en 
1903. És d'estil gòtic primitiu amb una sola nau amb tres arcs ogivals. Sobre el portal 
falta la imatge de la Mare de Déu de la Bona Nova que es troba al museu parroquial.  
Recentment s'han incorporat plaques ceràmiques, canelobres i vitralls de l'artista Ben 
Jakober” 
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CREU DE TERME. FOTO WEB PARROQUIA DE SANT JAUME 

 

8.3.2 CREU  DE TERME DEL CEMENTIRI (8) 

Visita alternativa. Accés lliure a la via pública. Es pot travessar des de la zona del teatre 
cap a la creu. 

"Les creus de terme provenen de la tradició medieval europea de col·locar aquesta 
simbologia religiosa a les entrades dels pobles, a prop de monestirs o als 
encreuaments. Marcava els límits territorials a la vegada que feia professió de fe i 
acompanyava al caminant l'arribada o la sortida. Al principia eren senzilles, de fusta 
de ferro i evolucionen a models més elaborats en pedra. A Mallorca arribaran amb els 
nous pobladors cristians, arribant a la màxima consolidació en el s. XVI. Aquí podeu 
veure un exemple de creu renaixentista del s. XVI amb un creuer reposat el segle 
passat. Existeixen tres exemplars més a la ciutat." 

 

CREUS DE TERME, ALCÚDIA. FOTOS: WEB PARRÒQUIA DE SANT JAUME 
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CERÀMICA ÀRAB ANDALUSÍ. TROBADA A ENTERRAMENT DE POL∙LÈNTIA. FOTO WEB CERES 

 

8.4 VISITA PEL CENTRE HISTÒRIC 

Al davant de l’església de Sant Jaume 

“Venim de veure Pol·lèntia que en el s. IV comença  la seva decadència al temps que el 
propi l'imperi romà. Les ciutats perden la seva importància i el territori es torna rural. 
L'imperi romà perdurarà només a l'orient per acabar en bona part sota el domini 
musulmà com ja esdevenia en la part occidental. Les illes Balears i el sud de la 
península ibèrica no seran una excepció en el seu l'avanç i Mallorca és conquerida pels 
musulmans en 902 i incorporada al Califat de Còrdova a Andalusia. La societat local 
d'arrels cristianes des del s. IV, es veurà transformada profundament amb l'arribada de 
la nova civilització en la que les tribus i clans tenien un paper predominant. La 
presència de cristians a la societat àrab, els mossàrabs, es perllongarà fins al 1115 
data de la croada pisano-catalana les cròniques de la qual es refereixen a aquest fet. Si 
bé podien viure com a cristians, restaven sotmesos a imposts més alts, compromesos a 
no fer proselitisme i foren discriminats en diverses èpoques. A pesar de la presència de 
la cultura àrab durant 300 anys, a la zona d'Alcúdia no es troben restes arquitectònics 
d'aquest període. A pesar d'això, hi ha una petjada que roman entre nosaltres sense que 
s'hagi i és en boca de tothom. Sí, es tracta del nom de la ciutat, Alcúdia que prové del 
mot àrab al-cudiyha, turó. Alcúdia fou en temps àrabs una alqueria els restes de la qual 
es poden situar a la part nord-oest de la ciutat. Durant la dominació àrab s'establí la 
capitalitat de l'illa a l'antiga ciutat romana de Palma, que denominarien Madina 
Mayurqa. Les restes àrabs a l'illa són molt escasses encara que la toponímia es 
abundosa. També es coneixen els esdeveniments històrics per les cites en els textos 
antics d'aquesta cultura. L'organització del territori a part de la capital, estava 
constituït principalment per alqueries, assentaments petits lligats a un clan amb una o 
més zones habitades d'una extensió mitja de 85,5 ha., i rafals unitats aïllades lligades a 
les primeres. La proximitat a una captació d'aigua i una zona que no es pogués albirar 
fàcilment, determinava l'emplaçament dels assentaments, que s'organitzaven en zones 
d'habitatge, cultiu i garriga on pasturava el ramat. Aquesta darrera activitat està 
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directament relacionada amb l'origen dels colons, pastors d'origen bereber i nord 
africà de on provenen en bona part el nom de les explotacions. Els ramats eren sobre 
tot d'ovelles, amb presència de cabres i vaques. També es criaven cavalls i mules que 
constituïen una part important de la riquesa del clan. La població era majoritàriament 
rural i es dedicava a la ramaderia i a l'agricultura, amb l'explotació dels recursos de 
caça i pesca. Com que els tributs que pagaven eren en moneda podien triar els més 
adients a les seves necessitats. L'àrea rural de l'illa era prou autònoma i la relació 
entre els camperols  amb el poder central de Madina Mayurqa era quasi exclusivament 
tributària. De fet, la recaptació de tributs determinà l'organització del territori illenc 
que es dividí en 13 juz (districtes), quedant l'alqueria d'Alcúdia dins el de Bullânsa que 
incloïa aproximadament els territoris dels municipis d'Alcúdia i Pollença. Les 
manufactures més importants serien les tèxtils, cuirs i ceràmiques. Entre 1113-1115 Les 
illes seran atacades i saquejades per pisans, provençals i catalans en el marc de les 
croades. En 1229 Jaume I rei d'Aragó i comte de Barcelona desembarcarà a Mallorca 
per incorporar-la com a regne a la seva corona. Comença una nova civilització. La 
població musulmana que no ha fugit durant la consolidació de la conquesta, serà 
esclavitzada i venuda com es feia habitualment amb el botí de guerra que significaven 
els presoners. En la nova societat l'esclavatge està molt  implantat. De fet, quan la font 
dels esclaus d'origen musulmà mallorquí s'estronca al darrer quart del s. XIII, serà el 
torn de grecs, sards, turcs i nord africans que fan evidents els moviments guerrers de la 
corona d'Aragó a la mediterrània. A tall d'exemple el 1328 hi havia uns 4.500 esclaus a 
la part forana. La població d'Alcúdia es calcula en 1903 persones l'any 1329" 

 

 

ESLGLÉSIA DE SANT JAUME. FOTO EXTERIOR A. LÓPEZ. FOTO INTERIOR WEB PARRÒQUIA SANT JAUME 

11:30 Arribada al portal dels homes  

 

8.4.1 MUSEU PARROQUIAL I  ESGLÉSIA DE SANT JAUME (10) 

"Després de la caiguda de l'imperi romà d'occident i les invasions bàrbares es crearan 
els regnes regits per aquests nous pobles. Europa entra en un període d'oblit de les 
cultures clàssiques que havien donat un gran impuls a la humanitat. El sistema 
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feudal(que té una de les seves bases en la conversió que dictà l'emperador Constantí 
dels colons de les granges en serfs, marcant l'evolució del sistema esclavista ) 
constituirà un temps d'estancament en el que la religió juga un paper preponderant que 
imposarà les seva visió en tots els ordres. En contraposició, la civilització musulmana 
florirà i avançarà en els coneixements respecte d'aquests regnes. El sistema feudal 
regirà el destí dels homes que quedaran lligats al senyor i a les seves terres, sense més 
horitzó que servir els seus interessos. El règim social es basa en la confiscació dels 
beneficis del pagès,un sistema més o manco complex de dependència o vassallatge que 
garanteix les rendes a la classe dominant. Cultivaran allò que els senyors establiran i 
hauran de pagar majoritàriament en espècie les rendes establertes. La imposició de  
cultivar cereal, vinya i oliveres està relacionat amb la seva llarga caducitat així com 
amb la facilitat del seu transport i consum massiu característiques que faciliten el 
monopoli exercit pels senyors i el control de les rendes del treball dels pagesos. Com 
que el principal objectiu d'aquest sistema és l'obtenció de rendes, serà indispensable 
delimitar l'espai i l'àmbit de jurisdicció dels nobles. La conquesta de Mallorca es 
finança pel rei, els nobles i l'església i a cadascú obtindrà una porció del territori en 
funció de la seva participació. Al rei correspondrà la porció d'Alcúdia i a l'orde del 
Temple la porció de Pollença. 

L'arribada dels cristians a Mallorca comporta la aniquilació de la civilització 
musulmana, la destrucció de les seves petjades i l'aixecament de les noves institucions i 
els seus edificis. Les primeres esglésies rurals de Mallorca són de l'estil de l'oratori de 
Sta. Anna, a prop de Pol·lèntia i de les que encara queden altres exemples. Amb la 
consolidació de la conquesta i amb el seu immens poder, moral i econòmic, l'església 
edificarà temples de més categoria. El clergat exercirà també el seu paper de senyor 
feudal rebent rendes dels pagesos com a propietaris o per concessions d'altres nobles o 
dels reis. L'organització del territori rural girarà entorn a les parròquies promogudes 
per a racionalitzar la recaptació dels delmes i rendes a la vegada que assumeixen una 
significació social, administrativa i política. Això enfortirà el sentiment de pertinència 
dels colons a una comunitat local. De fet seran la base dels municipis en el s. XIV.  

Aquesta església és una construcció historicista neogòtica (Joaquín Pavía) de 1882 
inaugurada en 1893. ja que l'anterior gòtica 1302 s'enfonsà 1870. L'antiga església 
situada al mateix lloc, tenia els seus orígens en l'acte fundacional real i tenia estructura 
de fortificació justificada per la posició de la vila i la possibilitat d'actuar de darrer 
reducte en cas de perill. Integrada a la murada, es feien tasques de vigilància des de la 
seva torre. La façana actual te l'entrada ogival  amb imatge de St. Jaume (R. Caubet). 
Consta d'una nau central de cinc trams amb volta de creueria i cúpula. Retaule major i 
capelles neogòtiques. De l'església anterior es conserva el campanar, amb la campana 
més antiga de Mallorca 1329, i la capella barroca del Sant Crist a la dreta, de mitjans 
del s. XVII 1675-97) amb una talla del XV. Al peu una tribuna amb retaules laterals 
manieristes de principis del s. XVII. Hi ha un petit museu amb retaules gòtics R. Mòger 
(la Mare de Déu entre St. Sebastià i St. Bernardí) M. D’Alcanyís  (aparició de 
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l’Assumpta a St. Tomàs) J. Desi (Sant Martí) a més del retaule de sant Pere. Cadiram 
gòtic de l’anterior església. entre d'altres peces. 

 

 

Capella del Sant Crist i  museu parroquial. Fotos A. López 
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Plànol de l'itinerari dins el centre històric. Complement del plànol del jaciment pàg. 20 

 

En vermell:traçat de l'itinerari i numeració de les principals parades i el nom dels casals 
més remarcables. 

H hotels del llistat pàg. 13. F Habitatges amb finestres renaixentistes. Restaurants 
recomanats. 
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PORTA DE MALLORCA. FOTO A. LÓPEZ 

11:45 Sortida parròquia de Sant Jaume.  

11.50 Arribada a la Porta de Mallorca. 5 min. a la porta. 

 

8.4.2 PORTA DE MALLORCA (1) 

Mallorca regne independent 

"Ens trobem al front de les murades medievals iniciades el 1298. Aquesta porta, dita de 
Mallorca o de sant Sebastià, és una de les entrades del centre històric de la ciutat que 
té una estructura viària irregular d'origen medieval. L'estat actual de les murades és 
una reconstrucció en diverses seccions del seu traçat. 

Mallorca es converteix en regne independent a la mort del rei Jaume I i el seu hereu 
Jaume II (1243-1311) promourà la creació de viles al llarg de l'illa. Una d'elles es 
fundarà a partir de l'assentament àrab d'Alcúdia en 1298. Aquest nucli es situa al nord-
oest de la ciutat delimitat pels carrers de la Pau i del Pou Nou..La muralla medieval es 
bastí al llarg de 64 anys (1362) per protegir la nova ciutat. Tenia un perímetre de 1,5 
Km ,26 torres 3 portes i una altura mitja de 6 m. Primer es va construir el vall. La 
construcció es feia a ritme lent  amb la participació d'esclaus i presoners genovesos. A 
partir de 1356 per la guerra entre Castella i Gènova, es començaren a fer torns 
forçosos de 900 homes de diferents pobles de l'illa i durada setmanal, amb la 
participació de presoners castellans i jueus. " 

"A l'altre costat del carrer es pot veure la reconstrucció d'una sínia que ens recorda els 
enginys que instal·laren els àrabs a Mallorca per al proveïment d'aigua que donaren 
gran impuls a l'agricultura. Encara es poden veure exemples d'aprofitament d'aigua 
com el qanat de Pina." 
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"Un poc més enllà a la sortida del poble, una creu de terme del s. XVI, l'única que 
conserva el creuer original." 

 

D'ALT MURADA. FOTO A. LÓPEZ 

 

8.4.3 CAMÍ DE RONDA (2) 

12.05 Arribada a l'escala de pujada a la murada. En cas de no tenir visitants de mobilitat 
reduïda es podrà seguir la visita per la part superior. En cas contrari es seguiria a peu pel 
camí de Ronda fins a la pròxima aturada. 

• 5 min. per a explicació 

"La construcció d'aquesta murada tenia gran importància no només pel que fa a la 
protecció dels habitants en sí, sinó com a bastió per a la defensa militar del nord de 
l'illa. Les activitats pirates eren un fet comú a la mediterrània fins al s. XVI, intensificat 
per l'aliança del rei de França amb el sultà turc en contra d'Espanya. Hi ha diversos 
atacs documentats, com el de cap Pinar el 1558 quan 20 alcudiencs foren segrestats. 
De fet es celebren commemoracions de victòries contra atacs de pirates turcs a la 
costa, com a Pollença o Sóller. Per aquesta raó també els assentaments més importants 
es feien a l'interior. Com a complement per defensar-se es va bastir un sistema de torres 
de vigia per alertar les poblacions de l'arribada d'enemics. En cas de perill la població 
corria a refugiar-se a l'interior de les murades o de les cases fortificades en el seu cas 
ja que aquestes eren l'alternativa a la llunyania dels pobles o ciutats. Des d'aquí poden 
veure la badia de Pollença i el port del mateix nom. A l'esquerra l'Albufereta, zona 
natural. Cal esmentar que bona part dels terrenys de la costa eren una zona 
d'aiguamolls que ha estat transformat al llarg de la història. Podeu visitar el parc 
natural de l'albufera de Mallorca junt a altres zones humides dels voltants." 
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12.20 Arribada a la baixada de l'escala de la murada.  

 

8.4.4 PORTA DE VILA ROJA (3). PONT I AUDITORI. BASTIÓ DE SANT 
FERRAN 

 

BAIXADA DES D'ALT DE LA MURADA. PORTA I PONT DE VILA ROJA. FOTOS A. LÓPEZ 

"La porta de la Vila Roja era la més petita de les tres de la ciutat. El 2004 es va 
recuperar el pont que es construí el s. XIX per salvar el vall. Per donar un ús alternatiu 
al conjunt es dotà de grades. El nom d'aquesta porta com la següent de Xara fan 
referència a antigues alqueries. També podem observar una de les modificacions 
importants fetes durant la primera meitat del s. XVI que consistí en afegir uns baluards 
a la murada medieval per poder posar peces d'artilleria. Es conserven aquest de Vila 
Roja i el de la porta de Xara" 

 

12:30 Arribada a Porta Vila Roja 

• 5 min. de parada 
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1. BASTIÓ DE SANT FERRAN. MURADA RENAIXENTISTA. FOTO A. LÓPEZ 

12:45 Arribada al bastió 

• 5 min de parada 

Noves murades per a la ciutat 

"L'evolució de l'art de la guerra i les noves armes ofensives determinaren la 
construcció d'un segon cinturó de muralles durant el regnat de Felipe II (1527-98) que 
acabà en el s. XVII  (1660). Aquest nou cinturó no era per cobejar una ciutat que 
s'engrandia com era habitual en altres casos, sinó per reforçar les anteriors vist 
l'evolució de l'armament. Tenia planta quadrada i 8 bastions. Com a complement hi ha 
la Torre Major, a prop de costa. La obsolescència de les murades provoca el seu 
enderroc a principis del s. XX (comença el 1871). Part de les seves pedres foren 
desmuntades i emprades per fer la carretera al port d'Alcúdia amb el treball forçat dels 
presoners de la guerra civil en una volta a una casta de treball esclau. D'aquestes 
murades només resta el bastió de Sant Ferran que poden veure a l'esquerra, que s'ha 
mantingut per la construcció de la plaça de toros al seu interior." 

 

12.PLÀNOL DE LES MURADES RENAIXENTISTES. FOTO: FABIAN.BALEARWEB.NET/POST/38650 
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13:00 arribada a Porta de Xara pel camí de Ronda. 

 

 

 

 

8.4.5 PORTA DE XARA (5) 

• 5 min. d'observació 

Pel camí de ronda continuem fins arribar a la porta de Xara o del Moll 

"Aquí podem admirar l'altra porta que resta de la murada i que es troba oposada a la 
de Mallorca unides pel carrer Major i del Moll. El seu nom fa referència a la situació 
del port on es troba la Torre Major de la que hem parlat i Xara, a una antiga alqueria. 
Curiosament encara conserva el rastell que barrava el pas" 



 
 

 
54 

13:10 Arribada a carrer d'en Serra 

 

8.4.6 CAN FONDO I CAN TORRÓ (4A) 

5 min. d'observació  

Carrer d'en Serra: Can Fondo (o Can Castell) i Can Torró.  

 

  CARRER D'EN SERRA: CAN FONDO I CAN TORRÓ. FOTOS A. LÓPEZ 

 Àudio de lluites i aldarull 

"Un altre fet important de la ciutat d'Alcúdia també determinat per les seves 
murades, es que serví de refugi per als nobles, comerciants i clergat de la 
capital durant les revoltes socials del s. XVI (1521-23). No eren les primeres del 
regne ja que en 1391 i 1450 ja n'hi hagué fruit de la mala administració en 
forma de nous i més elevats impostos i conseqüència del propi sistema feudal i 
les males collites. Les de 1521 es denominaren germanies i foren 
protagonitzades per pagesos i menestrals en contra dels abusos de les classes 
benestants, nobles i clergat. Un cop sufocades, Alcúdia rebé de mans de 
l'emperador Carles I d'Espanya i V d'Alemanya el títol de ciutat fidelíssima 
entre altres privilegis. Per això també llueix la ciutat l'escut imperial. El 4 de 
juny de 1523 de camí cap a Tunis per combatre la pirateria, fondejà amb el seu 
exèrcit a Alcúdia. Durant el setge de les germanies a la ciutat, es produí el 
contacte entre les classes altes d'Alcúdia i la noblesa de la capital. Aquests 
nobles ciutadans transmeteren el gust pel renaixement que les classes locals 
assumiren. Una de les manifestacions més evidents són les finestres 
renaixentistes de les quals tenim un bon exemple en aquests edificis" 
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13:20 Arribada a La Sala 

• 5 min. observació 

8.4.7 CARRER MAJOR: LA SALA I CAN CANTA (5) 
 

 

LA SALA. ESTIL HISTORICISTA 1929 (ARQ. CARLES GARAU).FOTO: A. LÓPEZ 

"L'antic edifici municipal es trobava en mal estat a finals del s. XIX i finalment el 1926 
es va decidir esbucar-lo i construir-ne un de nova planta. L'arquitecte Garau sobre una 
proposta de l'anterior arquitecte Reynés, elaborà un edifici regionalista amb marcats 
elements historicistes i localistes. Per a les finestres de les façanes laterals s'inspira en 
les de l'ajuntament de Palma i per a les dues més grosses de la façana principal en les 
de Can Catlar de Palma. Les de la segona planta tenen reminiscències gòtiques 
(conopials) amb disposició semblant als porxos dels palaus de Palma. L'arc de mig 
punt de l'entrada típic de les cases mallorquines. La torre en canvi és l'element que més 
distorsiona del conjunt puix que ressalta massa sobre el conjunt i els seus pendents són 
més centre europeus que els típics campanars mallorquins. El detall de les teules 
vidriades recorda els elements modernistes que Reynés volia incorporar i que Garau va 
eliminar gairebé per complet." 
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13:25 Arribada a Can Canta 

• 5 min. observació 

 

CAN CANTA, C/ MAJOR 18, ALCÚDIA. FOTO: A. LÓPEZ 

 

CAN CANTA. DETALL DE LA FINESTRA DRETA. FOTO: A. LÓPEZ 

 

 

CAN CANTA. DETALL DE LA FINESTRA ESQUERRA. FOTO: A. LÓPEZ 

 

"Els anys posteriors a les germanies la situació econòmica s'agreujà i la ciutat perdia 
població progressivament a causa dels atacs dels pirates. La inseguretat i la fugida dels 
propietaris cap a la capital arribà a ser tan important que el s. XVIII sota el regnat de 
Carles III s'habilità el port per al comerç internacional (1779) per intentar revitalitzar 
la ciutat. 

El 1715 hi ha un canvi dinàstic a la corona d'Espanya amb la instauració dels Borbons. 
El canvi fou fruit de la guerra de successió espanyola on els interessos de les potències 
europees eren al rerefons. Mallorca que donà suport al l'aspirant vençut veurà abolides 



 
 

 
57 

les seves institucions i passarà a convertir-se en perifèria, terra de desterraments i 
emigracions. 

La guerra civil espanyola entre 1936-39 empobrí el país i aturà l'incipient 
desenvolupament turístic. 1957 començà una certa millora econòmica amb la nova 
central elèctrica per a Mallorca les instal·lacions de la qual encara són visibles al port. 
El final de l'aïllament internacional i els plans de desenvolupament turístic durant els 
70 del segle XX donaren com a resultat la conversió del municipi a la indústria turística 
que avui coneixem" 

13:30 Arribada a carrer Albellons 

 

8.4.8 CAN DOMÈNECH 

 

CAN DOMÈNECH. SEU DEL CONSORCI DE POL∙LÈNTIA. FOTO A. LÓPEZ 

"Aquest bell casal d'origen gòtic fou des de 1953 a 2007 seu del Centro Arqueológico 
Hispano-Americano de las Islas Baleares, depenent de la Fundació Bryant que liderà 
les excavacions de Pol·lèntia i on també hi hagué el museu fins al trasllat a l'edifici 
actual en 1987. A l'entrada un enteixinat i un trespol emmacat ens dóna la benvinguda. 
Els escuts medievals de la murada o un portal renaixentista com elements afegits ens 
recorden la seva antiga funció museística. Un cop que la Fundació Bryant es 
desvinculà de les excavacions, el Consorci de Pol·lèntia l'adquirí i després de la seva 
adequació és la nova seu d'aquest." 
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Pausa per a dinar. 14.40 Retrobada a l’aparcament del jaciment des on hem partit al 
matí . 

 

Partida des de l'aparcament de Pol·lèntia a les 14:40 arribada a sa Bassa Blanca a les 
15:00 h. 

8.5 FUNDACIÓ YANNICK I BEN JAKOBER 

 

ENTRADA AL PATI DE SA BASSA BLANCA. FOTO A. LÓPEZ 

 

CASA PRINCIPAL. FOTO A. LÓPEZ 

 

8.5.1 SA BASSA BLANCA 

"La casa és un disseny de 1978 del famós arquitecte egipci Hassan Fathy que té molta 
producció als països àrabs però molt poca fora d'aquests. Els alts murs emmerletats 
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ens recorden la casa de s'Estaca a Valldemossa, avui propietat de Michael Douglas, 
que els propietaris freqüentaren anys abans en les seves estades a la zona del ponent de 
Mallorca. Sa Bassa Blanca fou un temps ocupada per l'exèrcit (de fet hi havia una 
bateria de costa sobre la que s'incoa declaració de BIC, BOIB 48 de 25.03.2010) i el 
nou disseny es feu aprofitant únicament els murs anteriors i utilitzant tècniques 
constructives àrabs com ara l'execució de les voltes que coronen la construcció. Fathy 
instruí personalment els picapedrers locals per executar-les encara que no s'encarregà 
de la direcció de l'obra personalment. Ens trasllada l'ambient a aquella Mallorca 
musulmana d'un temps ja que molts d'elements arquitectònics i decoratius de la casa 
són antiguitats turques, marroquines i sobre tot andaluses. Per exemple hi ha un grup 
de finestres provinents de la casa on visqué Federico García Lorca. Un element 
arquitectònic típic de les cases àrabs és per exemple aquest vestíbul que no permet la 
vista d'altres parts interiors de la casa." 

 

VESTÍBUL 

"Aquest espai conté entre altres peces, un quadre de santa Cecília, altre de Sant 
Cristòfol (anònim mallorquí), exvots de la propietària en relació a la casa, una 
col·lecció de ceràmiques marroquines i sobre la porta talla de fusta procedent de Nepal 
que representa la sort, un element que ens dóna idea del gust dels propietaris pel 
simbolisme que es troba present a tota la fundació." 
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DISTRIBUIDOR PLANTA BAIXA ACCÉS ESCALA. BIBLIOTECA. FOTOS A. LÓPEZ 

Travessem la porta d'enfront. "Aquí tenim una distribuïdor  amb dues vitrines que 
contenen multitud d'objectes entre els que es troben alguns dels animals que han servit 
d'inspiració per a les grans escultures de granit del jardí. A l'esquerra la biblioteca de 
dos nivells, que encara que no es visita pel públic, es pot accedir amb cita. Al front 
l'escala d'accés al primer pis."A la dreta entrem al menjador de la casa 

 

SALA YANNICK VU. ANTIC MENJADOR DE LA CASA. FOTO A. LÓPEZ 

"Al que era menjador de la casa, ara sala Yannick Vu, poden trobar espais típics de la 
casa àrab com els diwans (llocs de reunió amb coixins i matalassos) i elements com 
aquestes finestres cobertes amb gelosies de fusta que filtren el llum i proporcionen 
intimitat a l'interior. Un artesà egipci,Moustafà Al-Nagar,es desplaçà a Mallorca 
expressament enviat per l'arquitecte Hassan Fathy per fer els dissenys originals que 
una màquina automàtica de Manacor reproduí. Trobem diverses pintures de mascotes 
de la família i figures del matrimoni d'artistes, entre elles quatre caps que representen a 
ells mateixos i els seus dos fills, la filla malauradament morta en accident de moto. Els 
sòtils mostren uns bells enteixinats renaixentistes" 
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DISTRIBUÏDOR REPLÀ PRIMERA PLANTA. VISTA DEL PATI A TRAVÉS DE LA FINESTRA DEL REPLÀ. FOTOS A. LÓPEZ 

 

 

Sortim de l'estança i prenem l'escala a la dreta que ens duu al primer pis. "Al 
distribuïdor del replà trobem una exposició de maquetes a escala de diferents museus 
del mon realitzades per Ben Jakober per a un muntatge que es realitzà a Palma en 1991 
la l'obra de Donald Lipski, Red, White and Blue Flag Ball feta amb banderes dels EE 
UU embolicades tot defensant el dret a usar-la. Per les finestres poden veure el pati 
d'inspiració granadina entorn al qual s'organitzen les edificacions de l'habitatge" 

 

 

 

SALA REBECCA HORN. FOTO A. LÓPEZ 

 

Al front, "Aquí tenim la sala dedicada a l'artista Rebecca Horn artista contemporània 
de gran rellevància. A continuació tenim una sala amb obres de Domenico Gnoli, 
primer espòs de la propietària que morí prematurament a Nova York en 1970.” 
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THE SCULPTURE COURT. FOTO A. LÓPEZ 

"La sala The Sculpture Court, una galeria coberta amb xarxes de camuflatge, exposa 
diversos dissenys de cadires i obres amb elements electrònics." 

"L'escala que duu al segon pis conté una exposició d'obres de petit format com una 
litografia de Rubens o un dibuix de Picasso" 

 

ESCALA D'ACCÉS AL 2ON PIS. DORMITORI. FOTOS A. LÓPEZ 
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ENTEIXINAT MUDÈJAR. FOTO A. LÓPEZ 

 

"Una sala amb obra del pintor Vu Cao Dam un dels artistes vietnamites més importants 
del s. XX (pare de Yannick), ens dóna pas a l'antic dormitori amb l'impressionant 
enteixinat mudèjar de 1498 procedent d’una església de Tarazona i que cobreix una de 
les voltes de la casa. Les obres d'aquests estil incorporen elements de tradició islàmica 
amb elements cristians. Aquí poden veure representacions dels quatre evangelistes. 
Aquest element està catalogat com a bé d'interès cultural (BIC). També poden 
contemplar pintures i mobiliari, com aquest barquenyo típic moble espanyol dels s. XVI 
al XVIII que s'utilitzava per guardar petits objectes valuosos dins els seus múltiples 
calaixets." 

 

 

8.5.2 ESPAI NINS 

"El matrimoni Jakober ha format una original col·lecció de més de 150 retrats de nins 
de diverses èpoques. L'antic espai d'un aljub per a una plantació d'alvocats s'ha 
transformat en un espai polivalent d'exposició que alberga una part d'aquesta singular 
col·lecció en exposició permanent de 50 de retrats majoritàriament de nins i joves de 
les corts europees, de diferents èpoques i estils. Un viatge d'obres pictòriques de les 
representacions de prínceps, nobles i burgesos ordenades pel país d'origen del s. XVI al 
s. XIX" 
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INTERIOR DE L'ESPAI SÒCRATES. FOTO A. LÓPEZ 

 

8.5.4 JARDINS AMB ESCULTURES I ESTELES. COL·LECCIÓ DE 
ROSES 

"Sortint als jardins podrem relaxar-nos acaronant la freda suavitat de les 
impressionants estàtues granítiques. En les vitrines del distribuïdor hem pogut veure 
alguns dels models que serviren d'inspiració com el ca provinent de la cultura japonesa 
Haniwa. Un poc més amunt esteles que recorden les que les societats megalítiques 
utilitzaven per als seus rituals."  

En els mesos de maig i juny: "El jardí de roses amb una col·lecció de més de cent 
varietats ens transportarà amb els seu colors i aromes " 
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JARDÍ DE LES ESCULTURES I FIGURES INSPIRADORES. FOTOS A. LÓPEZ 

Sortida cap a Alcúdia. Arribant a l'aparcament podem fer el comiat:  

"Som a punt d'arribar al final del nostre itinerari. Esper que us hagi agradat i hagueu 
passat una estona entretinguda. Teniu a la vostra disposició unes visites alternatives 
que podeu fer pel vostre compte. Us recoman sobre tot fer algun dels trajectes que 
recorren el medi natural, com la visita a l'ermita de la Victòria i a les antigues torres de 
vigia. Només em resta agrair la vostra atenció i desitjar-vos una feliç estada a Alcúdia. 
Fins una altra!" 
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9. VISITES ALTERNATIVES AL CENTRE HISTÒRIC 

 

Aquestes visites són opcionals per als clients per a ampliar pel seu compte les 
visites culturals. També es poden realitzar quan sigui necessari variar o ampliar 
l'itinerari principal. 
 
 

9.1 CAN FONDO 

 

 

CAN FONDO FOTOS 1,4 A. LÓPEZ. FOTOS 2 I 3 WEB AJUNTAMENT D'ALCÚDIA. 

C/ d'en Serra número 13: Seu de l'arxiu municipal. Arcs i voltes renaixentistes sobre 
arcs i escala gòtica (sala exposicions), pintures murals finals de s. XVII (sala de 
lectura), finestres renaixentistes a la façana 
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9.2 CAN TORRÓ 

 

 

 

CAN TORRÓ. FOTOS A. LÓPEZ 

 

Can Torró. Biblioteca pública. Casal del s. XIV. 1990 obert com a biblioteca Fundació 
Bertelsmann i ajuntament d'Alcúdia. Aquest casal rehabilitat per a la seva nova funció, 
ofereix entre les seves obres, un fons relacionat amb la ciutat Alcúdia. Un auditori situat 
a l'antic celler, diversos arcs, les finestres de la façana i un agradable pati que connecta 
amb el casal veí de Can Fondo, són els principals atractius arquitectònics del casal. 
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PLANOL PER A LES VISITES ALS VOLTANTS D'ALCUDIA. PORT D’ALCÚDIA. ELABORACIO PROPIA SOBRE PLANOL 

AJUNTAMENT D’ALCUDIA 
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10. VISITES ALTERNATIVES ALS VOLTANTS D'ALCÚDIA. PORT 
D’ALCÚDIA 

Aquestes visites són opcionals per als clients per a ampliar pel seu compte les visites 
culturals. També es poden realitzar quan sigui necessari variar o ampliar l'itinerari 
principal. 

 

 

 
10.1 TORRE MAJOR (1) 

Torre Major dita així per estar construïda a prop del dit antigament port Major. Té 14 m. 
alçada amb escut reial datat el 1.602 atribuït a Antoni Verger, encara que les obres es 
perllongaren una dècada més. Es troba a 4 km del centre d'Alcúdia. Esta estructura 
defensiva es va construir com a complement a les murades renaixentistes de la ciutat i 
era un dels cinc punts de vigia del terme. 

 

 

TORRE MAJOR, ALCANADA. FOTO A. LÓPEZ 

Descripció de l'arxiduc Lluís Salvador a “Die Balearen in Wort und Bild geschildert”:  

"Té dotze vares de diàmetre i un parapet a barbeta de dos peus de gruixa. Adornen el 
seu frontó uns escuts d'estil renaixement i un blasó amb un castell i un arbre. Sostenen 
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el matacà mènsules amb volutes. Passat el portal es troba un vestíbul obscur i una escala 
de caragol. En el pis hi ha una sèrie de portes d'arc apuntat, que corresponen a altres 
tants allotjaments. Dues grades de marès permeten passar el matacà. El pis de la terrassa 
superior està enllosat amb lloses de marès disposades concèntricament. al peu de 
l'escala hi ha un pòrtic amb volta de canó, davall el qual hi ha la cuina i la cisterna. La 
torre té un segon matacà destruït que avança damunt el camí"9. 

 

10.2 CENTRAL ELÈCTRICA I COLÒNIA INDUSTRIAL 1957 (2) 
 

 

ANTIGA CENTRAL ELÈCTRICA, ALCANADA. FOTO A. LÓPEZ 

La instal·lació d’aquesta central que funcionà entre 1957 i 1984, tingué molta incidència 
en l’economia del municipi i significaria el inici de l’activitat energètica industrial a 
gran escala que encara avui es desenvolupa a Alcúdia (1963 Embotelladora de gas butà, 
1981 central elèctrica des Murterar i descàrrega de combustibles per al seu 
funcionament). Dins el mateix recinte es troba una torre d'enfilació (3) de les 28 
construïdes en el primer lustre dels anys 40 del s. XX al llarg de la badia d'Alcúdia per a 
les pràctiques dels submarins, ja que aquesta zona fou zona de tir de la marina entre 
1941 i 1970. Encara resten 17 exemplars d'aquestes torres. Al costat de la central es 

                                                            
9 Erzherzog L.S.Die Balearen in Wort und Bild geschildert. Würzburg und Leipzig. K.u.K. Hofbuchhandlung 
von Leo Woerl 1897 
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desenvolupà la colònia per als treballadors, un dels pocs exemples a les illes Balears de 
colònia industrial. Està formada per 30 habitatges, una església, un centre social  

 

 

 1. PROJECTE MUSEU "CLARO EN EL BOSQUE". AH ASOCIADOS. 2. ANTIGA CENTRAL ELÈCTRICA. TORRE MAJOR I TORRE 
D'ENFILACIÓ. FOTO DIARIO DE MALLORCA 

multi funcional (Casinillo) i instal·lacions esportives. Aquesta darrera àrea ha estat 
alienada de la  colònia. Tenia 4.000 m2 vora mar amb piscina, pista de tennis, vestidor i 
caseta per al guarda. A pesar del seu valor com a patrimoni industrial i un projecte 
aparcat de conversió en museu d'art modern (2007 AH Asociados) la instal·lació es 
degrada paulatinament. Si resseguim la costa podem trobar elements de l'anomenada 
línia Tamarit, una sèrie de casamates construïdes els anys 40 en previsió d'un 
desembarcament aliat en el marc de la 2ª Guerra Mundial. 

 

 

1. VISTA DE LA COSTA D'ALCANADA DES DEL FAR. 2. VISTA AÈRIA DE L’ILLOT D’ALCANADA. FOTOS AUTORITAT PORTUÀRIA 

10.3 FAR D’ALCANADA (4) 
 

El far actual es va inaugurar l’any 1861 segons un projecte d’Emili Pou. Al illot 
d’Alcanada els faroners visqueren durant cent anys, fins el 1867, en que es va dotar el 
servei de barca per als subministraments. El 1917 es col·loquen les pantalles giratòries i 
es fa servir acetilè elaborat al mateix far per al cremador.  El 1960 es va automatitzar i a 
l’any  següent va deixar de tenir personal assignat. 
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11. VISITES ALTERNATIVES ALS VOLTANTS D'ALCÚDIA. LA 
VICTÒRIA 

Aquestes visites són opcionals per als clients per a ampliar pel seu compte les visites 
culturals. També es poden realitzar quan sigui necessari variar o ampliar l'itinerari 
principal. 

 

 

 

 

PLÀNOL PER A LES VISITES ALTERNATIVES A LA ZONA DE LA VICTÒRIA. ELABORACIÓ PRÒPIA SOBRE PLÀNOL DE L’AJUNTAMENT D’ACLÚDIA
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11.1 ERMITA DE LA VICTÒRIA 
 

 

ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE LA VICTÒRIA. FOTOS A. LÓPEZ 

 

Celebracions:  Pancaritat el dimarts després de Pasqua i festes patronals 1 i 2 de juliol. 

A 7 km de la ciutat d'Alcúdia a un turó de 200m. d'alçada trobarem l'ermita de la 
Victòria que es començà a construir l'any 1679 per Pere Torrandell, d’estil barroc. 
L’estructura és d’una nau, en tres trams i volta de canó. L'altar major és d'estil barroc 
amb imatge de la Mare de Déu de la Victòria, talla gòtica del s. XV. 

Durant el setge dels agermanats a la ciutat, el clergat aconsellà demanar protecció a 
aquesta imatge. L’exèrcit enviat per l’emperador aconseguir la victòria sobre els 
amotinats i des d’aleshores rebé el nom de la Mare de Déu de la Victòria. També es diu 
que poc després el propi emperador Carles I també va orar davant la imatges abans 
d’embarcar-se cap a la batalla de Tunis. Les seves estructures defensives remarquen els 
perills de les ràtzies dels pirates i la necessitat de protecció de la població disseminada 
en cas d'atac. La imatge és la patrona de la ciutat i aquí es celebra la seva festivitat els 
dies 1 i 2 de juliol. En la part superior se ha habilitat un refugi on es pot pernoctar. 

Resseguint la costa per la zona del Mal Pas podem trobar casamates de la anomenada 
Línia Tamarit, una sèrie de construccions militars executades els anys 40 en previsió 
d'un desembarcament aliat en el marc de la 2ª Guerra Mundial. 

 

11.2 TORRES DE VIGIA: SA TALAIA D'ALCÚDIA I PENYA DES 
MIGDIA 

D'es de l'ermita de la Victòria es pot seguir una excursió cap a la Penya del Migdia a 3 
km , una torre (1603) artillada posteriorment amb un canó. Seguint el camí s'arriba a 
l'Atalaia d'Alcúdia, 444 m. màxima altura del municipi on hi ha les restes d'una antiga 
torre de vigia de 1566.  
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Penya  del Migdia 

Aquestes torres formaven part del sistema de vigia de costa. El que ha arribat als nostres 
dies d'aquesta instal·lació disposa d'un únic accés protegit. El forma una petita murada, 
amb un petit refugi cobert de volta  amb un contrafort, dos forns de bala vermella (usats 
per posar les bales de ferro al foc i un cop roents llançar-les a les veles dels vaixells 
enemics per causar foc). Sobre una plataforma trobem un canó de ferro. 

En 1551 desembarcaren els turcs al Cap des Pinar d'Alcúdia, D. Bartomeu Maura, 
capità alcudienc s'enfrontà als turcs amb 150 alcudiencs aconseguint la victòria. 
Posteriorment el 18 de maig de 1558 els pirates turcs tornaren a Alcúdia i D. Felip 
Fuster, nou capità alcudienc, acompanyat pel capità Mateu de Pachs lluitaren per fer-los 
fora. Moriren a conseqüència d'aquella lluita. En 1551-1558 els atacs turcs al Cap des 
Pinar i la Victòria que tindran atemorida la població. En 1566 es construeix la torre de 
la Talaia d'Alcúdia. La tranquil·litat definitiva arribarà amb la presa d'Alger per França 
en 1830 i Tunis en 1836. 

 

 

11.3 COVA DE SANT MARTÍ 
 

A 4 km de la ciutat. Des de 2011 tancat per seguretat pel perill esllavissades, pendent de 
consolidació . Es pot demanar la clau a la sagristia de Sant Jaume. 

 

 

COVA DE SANT MARTÍ. FOTO A. LÓPEZ 

En arribar els conquistadors cristians aquesta cova ja s'havia utilitzat per al culte cristià. 
Es construïren dos altars en els s. XIII i XIV, un dedicat a sant Martí a l'esquerra i l'altre 
a sant Jordi, a la dreta. L'accés és un arc de mig punt i cada capella te volta de creueria 
d'estil gòtic. Els sants a l'altar estan representats per un relleu en pedra. 

 



 
 

 
76 

12. PATRIMONI IMMATERIAL 
 

En els temps obscurs de l'Edat Mitjana l'església catòlica regí el món cristià de forma 
absoluta desenvolupant el seu màxim poder. El destí del poble i dels governants estava 
marcat per la interpretació que l'església fes de l'Evangeli. Això es reflectia en tots els 
àmbits de la vida en les que l'església s'introduí, substituint i justificant segons la seva 
litúrgia les manifestacions i creences anteriors. 

• Processó del Sant Crist 

La imatge del Sant Crist d'Alcúdia es troba a la església de Sant Jaume. L'any 1507 a 
Alcúdia i Mallorca patien una sequera perllongada, en un temps de fam i penúries. El 21 
de febrer de 1507 es tragué en processó la imatge i segons la tradició començà a suar 
sang i aigua. Al poc vengueren les pluges i bones collites i els alcudiencs atribuïren 
aquests fets al fet miraculós provocat pel Sant Crist. En agraïment cada 26 de juliol de 
cada tres anys se celebri a Alcúdia la coneguda processó del Sant Crist d'Alcúdia. La 
pròxima celebració en el 2016 

• 17 gener St. Antoni  

Sant Antoni és un sant molt popular la ruralia en el seu paper de protector dels animals, 
sosteniment dels pagesos, sobre tot el porc que apareix en les seves representacions. A 
part dels oficis religiosos corresponents, es solen realitzar les beneïdes d'animals i 
participen estols de dimonis. Al vespre s'encenen foguerons on els assistents torren 
viandes per al sopar. 

• 20 de gener St. Sebastià 

Aquest sant ha estat invocat moltes vegades per protegir les viles contra les pestes que 
sovint assolaven les poblacions en el passat de fet la porta de Mallorca, de la muralla 
d'Alcúdia, es coneix com de Sant Sebastià. Remigia Caubet és l'autora de la figura que 
es troba al cambril devora la porta. En aquesta festa també s'encenen foguerons per a 
torrades. 

• Processó de l'Encontre o dels tres bots 

La tradició de les processons de Setmana Santa tenen en aquesta representació el 
moment àlgid del retrobament de Maria i el seu fill ressuscitat en la que s'escenifica 
l'alegria amb fer botar la imatge en el moment de la trobada. 

• 29 juny  Sant Pere  

La tradició marinera d'Alcúdia es manifesta en la festa del patró dels pescadors amb una 
processó marítima per la badia. 
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• 1,2, juliol Mare de Déu de la Victòria 

El seu apel·latiu prové de la victòria de les tropes reals sobre els agermanats. Aquesta 
imatge és la patrona de d'Alcúdia, una terra saquejada per pirates turcs i magrebins. 
Segons la tradició ajudà en la victòria sobre els infidels de l'emperador Carles V. 
L'emperador s'aturà a Alcúdia de camí cap aquesta expedició al que és l'actual Tunis i 
orà davant aquesta talla gòtica del s. XV. Aquests dies de festa major s'organitza una 
romeria a l'ermita. 

• 25 juliol Sant Jaume patró 

Sant Jaume ha jugat un lloc preponderant en la religió, com apòstol que segons la 
tradició es troba enterrat a Santiago de Compostel·la. Els rei Conqueridor, Jaume I i 
diversos reis de la casa de Mallorca ha dut aquest nom. 

 

• Celebracions nadalenques 

Destaquem el cant de la Sibil·la, Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que es 
representa a les esglésies de l'illa. Aquest cant apocalíptic prové de la tradició medieval 
duta pels conqueridors cristians i que s'ha conservat fins als nostres dies. El podrem 
escoltar durant la missa de matines del 24 de desembre. Coincideixen en aquestes dates 
la celebració el 26 de desembre del fet històric de la victòria sobre els agermanats en el 
s. XVI. L'arribada dels Reis d'Orient el cinc de gener amb les seves carrosses ens indica 
el final de festes nadalenques al dia següent. 

 

13. ALTRES ESDEVENIMENTS 
 

• Mercat matí de dimarts i diumenges 
• Fira primer diumenge d’octubre, desfilada de l’estol del Rei en Jaume. Cercavila 

de caparrots encapçalats pel rei en Jaume amb personatges il·lustres i populars 
de la cultura local. 

• 24 agost nit de les llanternes.  Cercavila on els joves fabriquen llanternes amb 
melons i síndries. 
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