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9. Casuística

5

9.1. Edificis residencials
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9.1.1. Castell de Bellver (Palma)
1. Localització i titularitat
Ubicat als afores de la ciutat de Palma, al cim del puig de Bellver, terme que va
reemplaçar l’antiga denominació de Puig de la Mesquita. Aquest és un mirador
des d’on es divisa tota l’extensió del plànol central de l’Illa, seguint la cadena
septentrional, i tota la badia de la Ciutat de Mallorca.
El seu titular és l’Ajuntament de Palma des del mes d’abril de 1931.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Ens trobem amb una construcció de caràcter mixta de fortalesa i de palau, d’estil
gòtic i construïda durant el segle XIV. S’ha de destacar que amb la celeritat que
fou bastit fa que sigui una construcció d’una gran unitat estilística.
Els treballs començaren cap al 1300, després de l’establiment de l’autoritat de
Jaume I de Mallorca. Els progressos de l’obra sols es poden seguir a partir de
1309, gràcies al Libre de Beilver, conservat en l’Arxiu del Regne de Mallorca. Se
acabaren durant el regnat de Jaume II baix les ordres del mestre d’obres Pere
Salvà, també hi participaren altres mestres com són Francesc Cavaller, Ponç
Descoll, Pere Tallada, Arnau Llompart i l’escultor Antoni Campredon. Des de
1717 va tenir un ús de presó política i militar, i durant el segle XIX també es va
convertir durant un període breu en fàbrica de moneda. Actualment, l’Ajuntament
també utilitza l’edifici per a activitats protocol·làries i culturals, com a ara concerts
de música clàssica.
De planta circular, amb tres torres rodones adossades i, al nord, la torre de
l’homenatge o de defensa (cilíndrica i envoltada d’un fosso, coronada per
barbacana i matacà) unida per una arc apuntat al cos principal del castell i que
en un principi era un pot llevadís. Tota construcció és de volta.
El pati interior també és circular, amb planta baixa i pis, cada una d’elles amb
una galeria amb arcs, de mig punt els de la baixa i apuntats dobles els del pis
(formant una finestra de simple traceria mitjançant un trebol calat. Aquestes
arcades descansen sobre columnes octogonals. Les dependències a l’altura del
pati eren utilitzades com a cavallerisses i àrees de servei, mentre que les del pis
constituïen la planta noble amb dormitori del rei, dormitori de la reina, capella
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reial, cuina, menjador, etc. Aquest fet explica les diferències de grandària i altura
entre les sales, finestres i sòtils, entre les dues plantes.
Els treballs efectuats en el curs dels segles XIV i XV foren d’estricta conservació,
gracies a la bona construcció de l’edifici i també, entre d’altres, per que aquest
no va sofrir envestides militars. Les coses canviaren quan aquest se va haver
d’adaptar als progressos de l’artilleria, així des de mitjans segle XVI, s’anaren
condicionant les terrasses per a instal·lar-hi canons i van haver de sacrificar els
merlets, que just se salvaren els de les torres. A més també se va construir un
mur exterior, que encaixa fidelment amb el contorn del castell.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valoració i protecció
Monument Nacional per decret de 3 de juny de 1931 (MHA/DO2655, GAC. de 4
de juny de 1931). Mitjançant la disposició addicional primera de la Llei 16/85, del
Patrimoni Històric Espanyol, i posteriorment la disposició addicional primera de
la Llei 12/98, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, va passar a ser considerat
Bé d’Interès Cultural.
Té el grau de protecció A1 que implica que s’ha de conservar tot el conjunt, tenint
en compte que no es podran emprar noves tècniques de restauració, i que
sempre s’hauran d’utilitzar sistemes homologats per la experiència alhora de
qualsevol intervenció. A més s’haurà de conservar la seva composició
volumètrica, l’estructura, les façanes, les cobertes, els interiors i els espais
comuns, també s’haurà de tenir cura de la conservació i preservació del bosc
que l’envolta.
S’ha de conservar tot el conjunt, tenint en compte que no es podran emprar
noves tècniques de restauració, i que s’hauran d’utilitzar sempre sistemes
assegurats per l’experiència a l’hora de qualsevol intervenció. S’hauran de
conservar la seva composició volumètrica, l’estructura, les façanes, les cobertes,
els interiors i els espais comuns. A més té gran importància la conservació i cura
del bosc que l’envolta.
Així a la declaració de BIC se’l protegeix i es permet que s’hi duguin a terme
restauracions i dotacions de nous usos, però sempre que siguin compatibles tant
amb la preservació dels seus valors culturals i socials que el caracteritzen com
amb la conservació física de l’element.
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A la fitxa del Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, figura que l’estat de conservació és bo, que
el seu ús actual és el de museu i espai per a activitats culturals, i que amb
anterioritat havia estat fortalesa, residència dels Reis de Mallorca i presó. Pel
que fa a les possibles intervencions aquestes només seran les de conservació.
És una edificació emblemàtica del gòtic civil català que per la celeritat en la seva
construcció (1300-1310) presenta una gran unitat estilística. Per la seva
planimetria constitueix un cas únic a la península Ibèrica i també un dels
escassos exemples de castell de planta circular existents a Europa abans del
segle XV, per tant abans de l’època del renaixement italià. A més del seu valor
històrico-artístic també té un gran valor paisatgístic.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
- 1931, el bosc i el castell foren cedits pel Govern de l’Estat a l’Ajuntament de
Palma amb la condició de que s’hi instal·lés un museu d’art antic. (signatura
16244/2, AGCM)
- 1947, l’Ajuntament va realitzar una reforma integral per tal d’adaptar el castell
als nous usos culturals. (signatura 16244/2, AGCM)
- 1976, s’hi creà el Museu d’Història de la Ciutat. (signatura 16244/2, AGCM)
- 1980-1985, restauració del castell s’inicia amb el patrocini del Govern Balear,
l’Ajuntament de Palma i el Ministeri de Cultura.
El 1982, l’arquitecte José Antonio Martínez Lapeña presenta un projecte de
restauració (entre d’altres hi ha plànols i la memòria) a la Subdirecció de
Restauració de Monuments del Ministeri de Cultura. A la memòria podem llegir
com l’estat de conservació del monument és òptim i que manté en bona part la
seva estructura original, malgrat les darreres intervencions i adaptacions sofertes
(transformació de sales a nivell del pati en Museu de la Ciutat, canvi del paviment
del pati, restauració de forjats, etc.). El motiu de la restauració és l’aparició de
tota una sèrie de cruis a murs i arcs, sembla que tenen el seu origen a les coves
artificials que hi ha a sota del castell, que foren les canteres des d’on es va
extreure el marès per a la seva construcció i la de la Seu. El projecte també
contempla la pavimentació del passeig de ronda i del fosso, intervencions a la
porteria i en els dos ponts que uneixen el passeig de ronda amb l’interior de
9

l’edifici. La pavimentació se va realitzar amb pedra de marès procedent de les
antigues canteres, d’aquesta manera la textura, el color i la densitat d’aquesta
serà igual al de la fàbrica del monument. De fet les reparacions i restitucions
dutes a terme fins a la data van utilitzar pedra procedent d’altres canteres i de
distinta qualitat, apreciándose como añadidos que no ayudan a la uniformidad
del conjunto. Es tracta d’una memòria molt documentada a nivell històric i artístic.
El 28 de maig de 1985, apareix al Boletín Confidencial un informe elaborat, per
encàrrec de l’Acadèmia, per Antonio García Ruiz i Gabriel Alomar, ambdós
arquitectes i acadèmics de Belles Arts de Sant Sebastià, sobre les obres de
restauració realitzades al Castell de Bellver i fent-ne una valoració global
negativa. Aquest informe se va enviar al Director General de Belles Arts a Madrid.
De fet els membres de la Comissió del Patrimoni Artístic estan disgustats ja que
en la preceptiva comunicació prèvia a les obres, no se detallaven els projectes
que se durien a terme, trobant-se amb unes restauracions que, si s’hagessin
conegut al detall, no haurien estat autoritzades.
També hi ha tot un dossier de premsa sobre la rehabilitació, duta a terme per
l’arquitecte Elies Torres, en el qual hi trobem detractors i altres que hi estan a
favor. També hi trobem com la Direcció General de Cultura del Govern
puntualitza que és ella qui té les competències en patrimoni (BOE de 30 d’abril
de 1985) i no el Ministeri, el qual ha enviat al seu Cap d’Inspecció Tècnica de
Monuments González Capitel. De fet les obres reben el vist i plau de Madrid.
Se tracta d’un plec molt poc coherent pels documents que conté. (signatura
13651/2, AGCM)
-1982, reforma de les sales del Castell de Bellver per instal·lar-hi el Museu de la
Ciutat. El projecte té com a objecte la reparació i adaptació de nou sales de la
planta que està a nivell de pati per a continuar la instal·lació del Museu de la
Ciutat, que ja compta amb cinc sales en aquest mateix nivell adaptades per a
aquest fi l’any 1975. El projecte és obra de l’arquitecte José Antonio Martínez
Lapeña. Per a col·locar panells s’aixecaran murs de formigó i es tiraran murs per
donar amplitud a les sales, sempre tenguent en compte de no fer mal bé
l’estructura de l’edifici. (signatura 13426/3, AGCM)
- 1983, fitxa obra de restauració. (signatura 4863/8, AGCM)
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- 1984, projecte de construcció d’un accés des de l’aparcament al Castell, els
autors són els arquitectes Elies Torres Tur i José Antonio Martínez Lapeña,
consistent en una escalinata i baranes que facilitin l’accés al castell. (signatura
13456/7, AGCM)
- 1984, informe sobre l’estat de conservació de l’oratori de sant Alonso
Rodríguez, dins del pinar de Bellver. (signatura 13639/20, AGCM)
- 1987, ampliació del museu i construcció, a una zona aïllada del castell, de
sanitaris públics i demolició dels antics, construcció de vestuaris. El projecte és
de l’arquitecte Elies Torres Tur. (signatura 13506/3, AGCM)
- 1988, instal·lació de llums a la façana per a obtenir entre d’altres una
il·luminació natural. (13547/13, AGCM)
- 1990, decoració de la façana del castell per a les festes de carnaval. (signatura
13645/15, AGCM)
- 1990, projecte de reparació i reforçament dels soterranis i cruis en general, la
Comissió de Patrimoni Històric va decidir aprovar el projecte pel que fa al
reforçament de les coves i desestimar la part relativa a la reparació dels clivells
ja que aquest pot ser agressiu i que encara no està demostrat la seva eficàcia
(perforacions a la pedra arenosa que podrien provocar la seva disgregació).
(signatura13616/3, AGCM)
- 1992, projecte de reparació de cruis a les coves i parets del castell, aquest
utilitza sistemes actuals de restauració (cosits metàl·lics i formigó). La Comissió
de Patrimoni aprova el projecte. (signatura 4914/5, AGCM)
- 1996, projecte de demolició de la campana del fumeral de la cuina, una
construcció posterior a que té perill d’esfondrar-se i que provoca distorsions
sobre l’edifici. Sempre se té en compte el que diu la Llei de 1985. (signatura
8154/18, AGCM)
- 1997, projecte de rehabilitació de la torre de l’homenatge. (signatura 11577/2,
AGCM)
- 1997, projecte de remodelació dels antics lavabos. (signatura 11565/10,
AGCM)
- 1998, treballs de manteniment de portes i finestres. Se substitueixen els que no
es poden recuperar, s’utilitzen tots els forats originals i es retiren tots els
postissos i afegits. (signatura 11757/17, AGCM)
- 2000, projecte de restauració de la volada. (signatura 11918/9, AGCM)
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- 2001, convocatòria de subvencions per a la restauració de béns mobles i
immobles. Expedient de la restauració dels grafits de la torre de l’homenatge.
(signatura 12965/1, AGCM)
- 2001, el President de la Comissió de Patrimoni Històric resol autoritzar amb
caràcter d’urgència l’excavació de l’olla de la torre de l’homenatge. Inclou informe
de la intervenció. (signatura 16560/6, AGCM)
- 2001, autorització del projecte de restauració dels grafits dels murs de la planta
baixa de la torre de l’homenatge. (signatura11982/8, AGCM)
- 2002-2003, expedient de subvenció a l’Ajuntament de Palma per a la
restauració de la sala I de la torre de l’homenatge. Inclou memòria de la fase final
de la restauració dels grafits de la sala I de la torre de l’homenatge, els objectius
de la qual són: la posada en valor dels murs de la sala per al seu estudi, la
conservació dels murs i la seva visita pública. A la memòria s’especifiquen els
criteris i objectius previs a la intervenció, així com la proposta d’aquesta, després
d’haver fet un estudi històrico-artístic i de l’estat de conservació. També hi ha el
projecte de restauració de les sales II, III i IV (signatura 13043/9, AGCM)
- 2004-2005, expedient d’autorització del projecte de restauració de l’escala
d’accés al primer pis, aquesta s’ajusta a la llei de Patrimoni de les Illes Balears.
(signatura 12918/11, AGCM)
- 2004-2005, expedient de permís d’obres per a projecte de repicat dels murs.
Segons la memòria del projecte l’objectiu és reduir la humitat de la sala.
(signatura 16378/1, AGCM)
- 2005, expedient d’obres per a projecte de reforma d’instal·lació elèctrica i
il·luminació interior del castell. Patrimoni del Consell dona el vist i plau, sempre
segons la Llei del 98. (signatura 16303/5, AGCM)
- 2005-2009, expedient de permís d’obres i avantprojecte per a un centre de
recepció de visitants. S’atén a la llei per tant el Departament de Patrimoni del
Consell n’autoritza la construcció. (signatura 16358/1, AGCM)
- 2006-2007, expedient d’obres per a projecte de clavegueram sanitari que passi
per dins del bosc. Inclou un informe mediambiental. (signatura 16243/, AGCM)
- 2006-2007, expedient permís d’obres per a projecte de coberta tèxtil
desmuntable al pati rodó del castell. Denúncia. El Departament de Patrimoni del
Consell, denega el projecte atenent-se a la Llei de Patrimoni Històric de les Illes.
Els tècnics, Antoni Lozano i Francisca Cursach, justifiquen aquesta decisió
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basant-se en els aspectes històrics i constructius que es poden considerar
consubstancials a les característiques i usos pel que fa a aquests espais que
sempre es presentin oberts. Ho conclouen, en què no està suficientment justificat
a l’expedient la necessitat d’aquesta instal·lació (que s’assenyala que serà
desmuntable), ni que sigui obra necessària per a la millor conservació del
monument o fins i tot que sigui compatible amb la correcta conservació del bé,
tant física i estructuralment com dels seus valors culturals. I és que només amb
la preservació conjunta dels valors tangibles i intangibles del monument se podrà
garantir la seva correcta conservació per a la transmissió a les generacions
futures. També hi presenten al·legacions en contra el Grup per l’Estudi de les
Fortificacions de Balears.(signatura 16244/2, AGCM)
- 2007, el PSM-Entesa Nacionalista sol·licita al Consell de Mallorca informació
sobre les actuacions que durà a terme aquesta institució en relació al cobriment
del pati del castell. (signatura 17104/26, AGCM)
- 2007-2008, expedient de permís del projecte de restauració de la volta de pedra
de la sala Jovellanos. Departament de Cultura del Consella autoritza l’obra ja
que aquesta s’ajusta a la legislació sobre el tema. (signatura 17255/3, AGCM)
- 2009, projecte per a centre de visitants

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
És una edificació emblemàtica del gòtic civil català que per la celeritat en la seva
construcció (1300-1310) presenta una gran unitat estilística. Per la seva
planimetria constitueix un cas únic a la península Ibèrica i també un dels
escassos exemples de castell de planta circular existents a Europa abans del
segle XV, per tant abans de l’època del renaixement italià. A més del seu valor
històrico-artístic també té un gran valor paisatgístic.
Té el grau de protecció A1 que implica que s’ha de conservar tot el conjunt, tenint
en compte que no es podran emprar noves tècniques de restauració, i que
sempre s’hauran d’utilitzar sistemes homologats per la experiència alhora de
qualsevol intervenció. A més s’haurà de conservar la seva composició
volumètrica, l’estructura, les façanes, les cobertes, els interiors i els espais
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comuns, també s’haurà de tenir cura de la conservació i preservació del bosc
que l’envolta.
A la fitxa del Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, figura que l’estat de conservació és bo, que
el seu ús actual és el de museu i espai per a activitats culturals, i que amb
anterioritat havia estat fortalesa, residència dels Reis de Mallorca i presó. Pel
que fa a les possibles intervencions aquestes només seran les de conservació.
Així a la declaració de BIC se’l protegeix i es permet que s’hi duguin a terme
restauracions i dotacions de nous usos, però sempre que siguin compatibles tant
amb la preservació dels seus valors culturals i socials que el caracteritzen com
amb la conservació física de l’element.
La dotació d’usos és condició bàsica pel manteniment dels immobles, en el sentit
que mantenir un edifici en un ús pot ser una forma d’evitar la seva ràpida
degradació, però en el cas d’immobles, amb una important significació
patrimonial, la planificació i gestió dels usos diferents a la seva funció original
sempre han de ser equilibrats i respectuosos entre la conservació les noves
funcions, essent els usos que s’han d’acomodar a l’edifici existent, i no viceversa.
Les úniques intervencions que s’han fet en el monument des de 1985, són les
d’adaptació de sales per espai museístic, manteniment, conservació i
sanejament. El 1987, se feu una ampliació de la zona de museu i també es va
construir en una zona aïllada, uns sanitaris i un vestuaris.
Entre els anys 2006 i 2007, trobem un expedient d’un projecte sol·licitant un
permís per a instal·lar una coberta tèxtil desmuntable sobre el pati. Que el
Departament de Patrimoni del Consell va denegar ja que considerà que el dit
projecte no s’atenia a la Llei de Patrimoni Històric de les Illes. Del 2009 és el
projecte de centre de recepció de visitants.
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El seu ús actual és el de museu i espai per a celebrar activitats culturals,
especialment musicals i recepcions, entre d’altres, també es lloga per a ocasions
especials.
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8. Annexes
Diario de Mallorca (20/06/2009)
MIGUEL VICENS. PALMA.
Patrimonio. Cort adjudica las obras del centro de visitantes de Bellver,
cuyos trabajos arrancan el 9 de julio
El proyecto de la empresa Sice tiene una dotación de 980.000 euros y un plazo
de ejecución de 12 meses. El castillo reformará su museo y lanzará una
colección monográfica
Con una dotación de 980.000 euros, el Ayuntamiento de Palma ha adjudicado a
la empresa Sice las obras del centro de visitantes del Castell de Bellver, cuyos
trabajos empezarán el 9 de julio en el emplazamiento previsto de la cara Sur de
la fortificación, de 175 metros cuadrados, y tendrán un plazo de ejecución de
doce meses.
El proyecto, redactado por los arquitectos Ángel Hevia y Gabriel Golomb, es una
construcción liviana de cuatro módulos que integra en sus volúmenes, unidos
por una pasarela, tres pinos del entorno. Y ordena espacios para taquilla, lavabo,
bar y tienda. La obra va aparejada a otro proyecto de reforma del actual
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aparcamiento del castillo, todavía por concretar. Y su ejecución responde al
cumplimiento de unas funciones muy concretas que se pretende que mejoren la
accesibilidad no sólo a la fortificación gótica, el segundo monumento más
visitado de Balears, con 350.000 usuarios cada año, sino también al bosque,
explicó la director del castillo, Magdalena Roselló.
"La idea es que el usuario llegue al centro de visitantes, saque allí la entrada del
castillo, pueda utilizar sus distintos servicios, haga el recorrido por el monumento
o por el bosque y luego pueda volver a pasar por el centro, que se situará junto
a la nueva salida, en la parte Sur del castillo", explicó Rosselló, que avanzó que
se está trabajando en un sistema de audioguías para realizar el recorrido
explicativo no sólo por el interior de la fortificación, sino también por el bosque,
la capilla de San Alonso Rodríguez, el Cuartel de la Policía Montada y el parque
infantil de juegos.
Los 980.000 euros a los que asciende la construcción del centro de visitantes
incluyen la dirección de obra y el control arqueológico, unas prospecciones
obligadas al tratarse de una intervención en un Bien de Interés Cultural, aunque
en principio el entorno de Bellver no es un terreno de interés arqueológico.
Al margen de este proyecto, pero de forma paralela, en Bellver se están
realizando otras actuaciones destacables. Después de inaugurar este año la sala
de conferencias y de audiovisuales y de estrenar nuevas sillas para los actos
culturales que se realizan en el patio, más acordes con las demandas del plan
de seguridad y emergencias, se están reformando los lavabos y la rampa de
acceso a la fortificación para que cumplan la Ley de Accesibilidad y Supresión
de Barreras.
Del mismo modo, Magdalena Rosselló informó de que se sigue, por fases, con
el proyecto de electrificación de las salas del Museu de Ciutat, uno de los
proyectos incluidos en las demandas de financiación de Balears al ministerio de
Cultura a cargo del uno por ciento cultural, que tendrá su segunda oportunidad
en la reunión que se celebrará el 16 de julio en Palma. "El castillo ofrece al
visitante un recorrido por la Colecció Despuig y por el Museu de la Ciutat –detalla
Rosselló–, modesto por razones de espacio, que abarca de la Prehistoria al siglo
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XX con un discurso que se centra en principalmente en la evolución urbana de
la ciudad", detalló la directora de Bellver. "Aunque en el futuro, el objetivo es que
el recorrido por el castillo explique su propia historia", apuntó.
Bellver genera también novedades editoriales, pues en breve inaugurará, con un
título dedicado a las cuevas del castillo escrito por el historiador y funcionario
municipal Pere Galiana, una colección que se centrará de forma monográfica en
temas relacionados con la fortificación y generará un nuevo estudio cada año.

Diario de Mallorca, 28/03/2008
M. ELENA VALLÉS. PALMA.
ENTREVISTA. Emilio Bejarano / Historiador
´Jovellanos convirtió el Castell de Bellver en el ateneo de intelectuales
mallorquines´
El investigador, afincado en Mallorca, acaba de publicar una completa biografía
del ilustrado que ha sido sufragada por el consistorio de Palma y editada por
Miquel Font
Emilio Bejarano cita a DIARIO de MALLORCA en la Biblioteca March, por aquello
de que los animales de la investigación se mueven mejor en su hábitat natural.
Comienza su parlamento adoctrinando sobre el origen de la biblioteca y la familia
March, para después enlazar sobre su compañero inseparable en los últimos
cuatro años: Gaspar Melchor de Jovellanos. No sabe cómo empezar la
conversación, así que va desmenuzando las facetas más destacables y
recogidas en la biografía del enciclopedista -confinado hace 200 años en
Mallorca-, que acaba de publicarse en la colección de biografías de mallorquines
que sufraga el ayuntamiento de Palma y que edita Miquel Font. El volumen, de
93 páginas, ilustrado y denso en contenido, lleva impreso un subtítulo: Un
modelo de tolerancia y diálogo.
El historiador justifica que su figura siempre se ha asociado al respeto y al
debate, y que, por ello, se le ha aclamado en distintos momentos de tensión
política en el país; "tanto es así que, al final, lo reivindicaron las dos Españas: la
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conservadora de Menéndez Pelayo y Nocedal y la más progresista de
Gumersindo de Azcárate y los krausistas", remarca el biógrafo.

Bejarano se centra primero en el Jovellanos político. Le describe como un
intelectual con experiencia en temas de Estado. Comisarió por ello múltiples
planes para el desarrollo de Asturias como la creación de carreteras o la
explotación de antiguas minas. Sin embargo, por lo que sobre todo destacó es
por la elaboración del informe para el expediente de la Ley Agraria, con el que
propugnó una reforma y desamortización, y por el que se ganó las enemistades
de la iglesia y la nobleza, perjudicados por la nueva normativa. La siguiente
dimensión desbrozada por el investigador es la del Jovellanos educador. Todas
sus ideas, esclarece Bejarano, las tomó de autores ingleses y franceses como
Condillac o Locke. El político promovió escuelas de primeras letras en Gijón y
fundó el Instituto Jovellanos, que era un centro donde se planteaba la enseñanza
desde las nuevas metodologías, basadas en la docencia de las ciencias útiles
enraizadas

en

el

método

experimental.

Desde el punto de vista ético el político asturiano fue también un referente,
porque fue una "persona solidaria" con sus amigos cuando éstos fueron
perseguidos tanto políticamente como por la Inquisición. "Lástima para
Jovellanos, que, en los momentos en que fue presa de la conspiración y
contubernio, no encontró refugio ni apoyo en sus allegados".

El espíritu crítico del ilustrado así como su eclecticismo ideológico fue sin duda
lo que le llevó a la cárcel. "Detentaba un centrismo incomprendido por los
distintas facciones políticas", tercia Bejarano. Faltaba un acicate y una excusa
para poder detenerlo. En este caso fue el ensalzamiento que hizo en el prólogo
de una traducción de El contrato social de su amigo ilustrado Cabarrús y de sí
mismo, "con lo que se sobreentendía que menospreciaba a los otros". Pero
realmente los "motivos de fondo" fueron distintos. Jovellanos se había enfrentado
a la Inquisición mediante un informe en el que concretaba cuál debía ser la
función de un tribunal religioso y civil. El político era tan avezado y aguerrido que
se atrevió a manifestar que la Inquisición no debía meterse en temas de censura
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civil y que sólo tenía que centrarse en cuestiones de apostasía y religión. La
reforma agraria y los celos de la reina por las relaciones de amistad que
Jovellanos detentaba con otras aristócratas terminaron por henchir el balón de
la conjura, que terminó con su alejamiento de la corte y su confinamiento en
Mallorca. La reclusión de Jovellanos fue dramática en los primeros momentos.
Precintaron su casa y su biblioteca y se lo llevaron preso sin comunicarle la
causa del arresto. Los dos primeros años, estuvo aislado en la Cartuja de
Valldemossa, donde se le permitieron paseos por la zona, literaturizados en
algunas descripciones de sus diarios. Su primera etapa en Bellver fue cruel e
inhumana, pero, cuando enfermó, los médicos demandaron que pudiera salir
para tomar baños de mar para mejorar sus problemas con la vista. En los últimos
años, se fue flexibilizando la presión de su confinamiento. En ocasiones se
acercaba hasta Sant Magí para conversar con las hijas de la Casa Sureda, "unas
mujeres muy modernas" para la época que contrajeron matrimonio sin pedir
permiso paterno. Mantuvo también amistad con algunos intelectuales
mallorquines de la época como Bas y Bauzà, Barberí, Talladas, Gamundí, Lluís
de Villafranca o el padre Campins. Tanto es así que se puede llegar a afirmar
que Bellver se convirtió en el "ateneo de intelectuales" mallorquines. Jovellanos
decoró sus tres estancias del fortín con muebles de estilo inglés y hay constancia
de que llegó a organizar dos fiestas para los aristócratas de la isla. Lejos del
retrato de Goya, en el que aparece un Jovellanos melancólico y con las venas
de la frente como cables, Bejarano le pinta como un tipo cuidadoso y pulcro, con
predilección por la vestimenta negra y la melena larga y suelta, que ondeaba
sobre sus hombros y con la que seducía a las mujeres.
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9.1.2. Palau de l’Almudaina (Palma)
1. Localització i titularitat
El Palau de l’Almudaina conforma una illa entre els carrers Palau Reial, Antoni
Maura.
En un context on hi ha la Seu, el Palau March, els jardins de s’Hort del Rei i la
sobre la murada que mira a la mar.
És propietat del Reial Patrimoni Nacional.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El castell i palau de l’Almudaina està “situat a un dels extrems de l’Almudaina de
Palma. Construït sobre nivells d’ocupació romans, pren la fesomia actual en
l’època islàmica. Es tracta d’un doble recinte, un mur exterior amb torres
quadrades orientades de SE a NW i un nucli interior, també rectangular, amb
quatre torres angulars i una de més gran enmig del parament NE, anomenada
torre de l’Àngel. D’aquesta mateixa època, són també l’arc i les torres de la
drassana conservada a vorera de mar... (ara al costat de s’Hort del Rei i del Parc
de la Mar). Durant tot el període islàmic fou residència dels valís de Mallorca i,
quan la conquesta cristiana, passà a palau dels reis de Mallorca. Al llarg del (Pere
Descoll, monjo cistercenc i procurador reial, feu la reforma (1309) per al rei
Jaume II. Com a mestre d’obres hi tenim a Pere Salvà) s XIV, es realitzen
importants obres de reforma per adaptar l’edifici a les noves necessitats. La part
central de la fortalesa musulmana es converteix en palau del rei. Les
remodelacions gòtiques prenen com a model el Palau Reial de Perpinyà.
Destaquen les obres a tres punts determinats: la construcció de la capella de
Santa Anna, del saló del Tinell i l’obertura de les galeries a la façana de la mar.
La capella de Santa Anna té una sola nau, dividida en dos trasts, i un presbiteri
quadrat que es torna poligonal mitjançant trompes. De la seva decoració destaca
el timpà de l’entrada, decorat amb escultures d’influència romànica i el retaule de
l’altar major, obra de Rafel Moger, amb carrer central de Faust Morell, que
substitueix un antic retaule de Ramon Destorrents. La construcció d’aquest edifici
divideix l’antic pati central en els d’Honors i de la Reina, entorn dels quals se
situen les dependències dedicades a l’administració pública. El saló del Tinell és
idèntic al del Palau de Perpinyà, encara que molt modificat al segle XVI, quan
21

s’enfonsà el seu sòtil. La galeria de la façana de la mar romp el caràcter defensiu
d’aquest sector i li dona un aspecte italianitzant. Les remodelacions sofertes
posteriorment... venen marcades pel canvi en les tècniques militars, que fan
perdre capacitat defensiva al sistema de llenços de murada amb torres. Es
construeixen nous cossos rectangulars a l’oest i nord del Palau. Amb la
desaparició del regne de Mallorca, el palau es convertí en residència dels virreis
i governadors. A l’actualitat, la part del Patrimoni Nacional, continua ocupada pel
Govern Militar. Des del 1985 és residència oficial dels Reis d’Espanya. (RIERA
FRAU, M., “Almudaina, Palau de l’”, a Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol.1, pàg.
126-127, Promomallorca Edicions, S.L., Inca, 1989)
Des del 1999 segons la fitxa del catàleg de l’Ajuntament de Palma té els usos de
museu i seu de la Comandància Militar de Balears.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat monument historicoartístic mitjançant Decret de 3 de juny de 1931
(Gaceta de Madrid, de 4 de juny de 1931).
És propietat del Patrimonio Nacional d’acord amb la Llei 23/82 de 16 de juny
(BOE de 22 de juny).
Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, ref. cad. 0970002-02, clau 07/28, 22 de
juny de 1999. La valoració global fa que només es permetin intervencions
tendents a recuperar el primitiu estat de l’element, havent-se d’utilitzar per a tal
fi els seus materials i sistemes constructius tradicionals.

En origen alcassaba i adequat més tard com a palau cristià, té un gran valor
històric, artístic i monumental. Actualment és la seu de la Comandància Militar
de Balears i Museu del Patrimonio Nacional.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1975, restauració de la capella de Santa Anna.

-

1976-1977, reforma de la torre de l’Àngel. Projecte d’alçament de la
Torre, se demana autorització al Director General del Patrimoni Artístic
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i Cultural del Ministeri d’Educació i Cultura. Se basen en la llei
republicana del Tesoro Artístico de 1933 i en les lleis de 1936 i 1958.
També se fan unes excavacions i prospeccions arqueològiques al pati,
ja que s’hi vol instal·lar un depòsit de fuel. Se posa en coneixement del
Ministeri que s’han destruït tota una sèrie d’elements arquitectònics
que mostraven l’evolució del palau. Un d’ells és la desaparició de les
garleries renaixentistes, amb la qual cosa se desvirtua el cicle històric
de la transformació de les antigues fortificacions medievals en palaus
habitables, segons la tònica de cada moment. Un fet que la premsa
se’n feu ressò, concretament al Diario de Mallorca, de 17 de gener de
1975, i Última Hora, de 13 de febrer de 1975.
En el projecte, s’inclou memòria (resa que aquesta restauració se
veurà condicionada per la prèvia documentació històrica, basant-se en
la restauració dels castells de Perpinyà i Cotlliure de l’antic Regne de
Mallorca) i planimetria. A la pàgina 2 de la memòria podem veure en
què es consisteix el projecte: ... bajo el titulo genérico de
“Restauraciones diversas en el Palacio de la Almudaina”, viene a
sumarse como un eslabón más en la cadena de actuacions
Patrimoniales, con la ayuda inapreciable de la Dirección General de
Arquitectura y Tecnología de la Edificación del Ministerio de la
Vivienda. La fachada de Poniente ha cobrado su primitivo esplendor,
al ir rescatando las trazas primitives, tras un cuidado Trabajo de
demolición de los postizos que la cubrían. El resultado más brillante
quizá sea la arquería que ha aparecido en la esquina sur-este, con la
desaparición del cuerpo tosco que la cubría. Todo el ángulo SurPoniente ha adquirido una increible homogeneidad con sus series y
ritmos de ojivas de piedra. Para el proyecto que ahora nos ocupa,
hemos puesto especial interés en no alterar la esencia de la
Almudaina, considerándola un proyecto del Arte del Reino de Mallorca,
ó Arte Aragonés-Balear, pero sin perder su primitivo carácter
musulmán; pues en definitiva, citando a Marcel Durliat: “la
construcción de una residencia real en Mallorca, se va a plantear en
términos distintos que en Perpiñán” “En la la capital del Rosellón se
trataba de una cosntrucción totalment nueva y libre de toda
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servidumbre” “En las Baleares, sintiendo el peso del pasado, el
arquitecto tendrá que adaptar una Antigua Fortaleza musulmana, a las
exigencias de una pequeña corte cristiana de principios del siglo XIV”.
El projecte engloba diferents apartats, als quals s’hi va referint amb
detall, aquests són: restauració i prolongació de la Torre de l’Àngel i
dels terrats adjacents (amb puntes de xapitell típiques de Mallorca,
restauració del llenç de murada de la façana sud, restauració de la
façana est del pati de la Reina, restauració dels banys àrabs, obra de
rehabilitació de la zona de cuines, canvi del quarto de la caldera,
restauració de l’escala de caragol esquerra i pas de la Reina,
restauració de l’escala de caragol dreta i baixada al jardí. En general
la pedra i se degollarà, a més es deixaran a la vista (encara que
tapiades) les antigues finestres i obertures. En resum se fa una
restauració en estil. (signatura 13352/4, AGCM)
-

1985, eixamplament de la porta del palau per a l’entrada d’un camió
grua. La comissió de patrimoni manifesten la seva indignació, alhora
que reclamen que es depurin responsabilitats per la destrucció de la
porta. A més sol·liciten que es procedeixi a la seva restauració, tornant
els costats de la mateixa al seu estat primitiu. Se’n informa a la Casa
Reial. (signatura 13640/10, AGCM)

-

1985, instal·lació de conduccions soterrànies d’electricitat des del
palau de l’Almudaina fins al Museu del Patrimoni Nacional. (signatura
13474/4, AGCM)

-

1985, obertura de síquies per a instal·lar conduccions telefòniques al
palau de l’Almudaina. (signatura 13467/14, AGCM)

-

1986, projecte de restauració del pati del brollador (pati de la Reina) i
del Palau de les Dones, se té com a referent la llei de patrimoni de
1985. El Ministeri de Cultura i la Conselleria d’Educació i Cultura
l’aproven. En el projecte se té en compte que des de 1985 aquest
palau ha de ser novament Palau Reial. Pel que fa al Palau de les
Dones s’enderroquen el murs interiors, que en realitat són postissos,
finalitat de recuperar els espais interiors originals. Pel que fa al pati del
Brollador se tracta de rescatar amb la les façanes originals, que els
redactors del projecte entenen que estan perfectament documentades.
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De fet aquest intenta recuperar la fesomia que tenia el palau en el
segle XVI. Al la memòria ens explica que ´”quizá el asunto más
comprometido es la recuperació del Patio, però los datos facilitados
por los trabajos previos de investigación, por la comparación con los
palaios de Perpiñan y Coullure (entenem Cotlliure), y las informacions
de un experto como es Durliat, despeja prácticamente las sombras
que pudieran pesar sobre el tema. (signatura 13498/7, AGCM)
-

1987, construcció d’un accés nou al Palau de l’Almudaina. Inclou
memòria i plànols. A la introducció de la memòria, quan parla de la
restauració diu com amb aquesta s’han tret tots els “postissos
renaixentistes que cegaven su más bella traza cristiana”. Aquest nou
accés és per adaptar-se a les necessitats com a residència de la
Corona a Mallorca.No es va dur a terme, pressuposava d’una entrada
des del Passeig Marítim, amb escales i ascensors. (signatura
13499/10, AGCM)

-

1987, construcció d’un accés nou al Palau de l’Almudaina. S’aprova el
projecte per part del Ministeri. (signatura 13642/23, AGCM)

-

1987-1988, prospeccions arqueològiques als estanys àrabs del palau,
les fan els tècnics del Ministeri de Cultura a través del Departament
d’Arqueologia del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. Aquestes estan fetes amb un intent de comunicar el palau
amb el passeig Marítim, el servei jurídic de l’Estat a través de
Patrimonio Nacional, se base en tota la legislació que hi ha per
autoritzar les obres (Constitució, llei de 1985...). (signatura 13660/17,
AGCM)

-

1988, projecte de construcció d’un nou accés al palau. Mateixa
documentació anterior. (signatura 13522/4, AGCM)

-

1989, construcció d’un accés al palau des dels jardins de s’Hort del
Rei. (signatura 13643/70, AGCM)

-

1989, projecte per a la instal·lació de llums a la façana del palau.
(signatura 13576/11, AGCM)

-

1993, projecte d’instal·lació d’una línia subterrània b.t. de l’empresa
telefònica. Aprovació del projecte. S’haurà de procedir a la reposició
del paviment, tot això d’acord amb el Decret 1842/1964 pel qual es
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declara conjunt històric el nucli antic de Palma i d’acord amb l’article
39.1.2. de la Llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol. (signatura
5063/2, AGCM)
-

1993, projecte d’instal·lació d’una línia subterrània b.t. de l’empresa
telefònica. Aprovació del projecte. (signatura 4976/11, AGCM)

-

1993, projecte d’instal·lació d’una línia subterrània b.t. de l’empresa
telefònica. No hi ha acord de la Comissió de Patrimoni, es retira de la
taula a l’espera que aquest s’adapti al que prescriu la llei sobre
l’adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condicions històricoambientals. (signatura 4992/4, AGCM)

-

1995, reparació de la línia de telecomunicacions militars a la zona del
Palau de l’Almudaina. Aprovar les obres, per part del Consell de
Mallorca. (signatura 7646/1, AGCM)

-

2003, projecte de neteja de façanes amb aigua calenta a pressió.
Tramesa de l’expedient a l’ajuntament de Palma, comunicant-li que
l’organisme competent per informar es el Ministerio de Educación,
Cultura i Deporte. Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès
Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, ref. cad.
0970002-02, clau 07/28, 22 de juny de 1999. La valoració global fa que
només es permetin intervencions tendents a recuperar el primitiu estat
de l’element, havent-se d’utilitzar per a tal fi els seus materials i
sistemes constructius tradicionals. (12263/2, AGCM)

-

2004, expedient d’autorització per el projecte d’instal·lació d’una línia
soterrània de baixa tensió. Ja s’autoritza segons els preceptes de la
Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears. (signatura
12773/7, AGCM)

-

2004-2005, expedient d’autorització per el projecte d’instal·lació d’una
línia soterrània de baixa tensió. Ja s’autoritza segons els preceptes de
la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears. (signatura
12922/10, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Té un ús com a Comandància Militar de Balears, Museu del Patrimonio Nacional
i també com a Residència dels Reis d’Espanya.

Pel que fa a les intervencions han estat en estil en un intent de recuperar el que
hauria estat en origen, fent-se unes intervencions neomedievals que estan molt
d’acord amb la fantasia i imaginació dels seus autors. Un exemple és la Torres
dels Caps, una intervenció de 1914 feta per l’arquitecte Guillem Reynés i Font,
que s’inspira en medievalismes francesos, concretament en el Castellet de
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Perpinyà. O les també fetes a la dècada de 1960, per Gabriel Alomar Esteve,
que va destacar per la seva obra a favor de la conservació del patrimoni artístic
i arquitectònic, fou Comissari General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional (1963-1965) i col·laborador del Consell de Cooperació Cultural
per a la protecció del Patrimoni Cultural d’Europa (1965-1975).

Unes intervencions que no estan en consonància amb els tractats i cartes de
restauro actuals, ni tampoc amb la legislació vigent.
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8. Entrevistes
Francesc Xavier Bonnín Salamanca (Palma, 1967. Tècnic de Patrimoni i fotògraf)
“L’Almudaina per mi és un monument molt monumentalitzat. L’he fotografiat molt,
moltíssim, des de diferents angles, és una postal, un souvenir. Per a conèixer-lo
bé hauries de poder visitar els espais no visitables. Continua sent Capitania
General? Me pareix bastant...” (23/07/2015)

9. Annexes
Joan Riera, Diario de Mallorca, 20/03/2009
sa torreta
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La obra de Guillem Reynés

Joc sobre una foto de la catedral
No es fácil para el público interesado acceder al catálogo de obras de los
arquitectos mallorquines del siglo XX. Los estudiosos suelen centrarse en el
análisis e influencias de estos técnicos -cosa por otra parte lógica- antes que en
intentar una exhaustiva presentación de su legado. Resulta aún más difícil que
este catálogo venga acompañado de planos, fotografías, esbozos, mediciones
e, incluso, de meras ensoñaciones difícilmente realizables de los arquitectos
catálogos.
Este déficit acaba de romperse por lo que respecta a de Guillem Reynés Font.
Su nieto Guillermo Reynés Corbera, con la colaboración de Miquel Seguí Aznar
y de Elvira González Gozalo, acaba de dar a la luz en dos tomos el archivo de
su abuelo celosamente cuidado por la viuda.
Guillem Reynés nació en Palma en 1877 en el seno de una familia de maestros
de obras originaria de Alaró. En 1905 se licenció en la Escuela de Arquitectura
de Barcelona. Fue arquitecto provincial y también arquitecto diocesano.
Desgraciadamente, su trayectoria profesional se vio cortada por la epidemia de
gripe de 1918, que le causó la muerte el 13 de octubre.
Reynés fue un defensor del patrimonio mallorquín: colaboró en el Die Balearen
del Arxiduc, dejó patente su disconformidad con el derribo de la puerta de Santa
Margalida y arriesgó su dinero para evitar que los últimos restos del Museu de
Raixa abandonaran Mallorca, como había ocurrido con el resto de la colección
reunida por el cardenal Despuig.
Su intervención fue clave en la construcción de los monumentos del Rosari de
Lluc y en la decoración de la basílica. En Palma se debe citar la reforma del
antiguo casal Dezcallar de la calle Sant Miquel para convertirlo en Can March,
con la escalera y la loggia que hoy dan acceso al museo. También es suya la
restauración de la muralla de la Almudaina y la construcción de carácter
historicista de la Torre dels Caps junto a la escalera de acceso a la catedral. En
La Real elevó la nave de la iglesia y aligeró los arcos abriendo vanos en sus
partes más pesadas. Su obra civil más importante es la Clínica Mental de Jesús.
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La enumeración de la obra podría ser larga pese a su temprana muerte y no
apropiada para un artículo de estas dimensiones. Para los interesados ahora ya
está disponible: ´Guillem Reynés Font. Una trayectoria interrumpida´.
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9.1.3. Banys Àrabs
1. Localització i titularitat
Carrer de can Serra nº7-13 de Palma. Propietària Pilar Morell Fortuny, família de
España.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El Llibre del Repartiment esmenta de l’existència a la Ciutat de Mallorca, el 1229,
de cinc banys, dels quals només en resten aquests del carrer de can Serra. Són
una de les millors mostres que tenim de l’arquitectura islàmica a totes les Illes
Balears, encara que només se’n conserva la sala de banys calents i una
habitació rectangular annexa, funció de la qual es desconeix. La sala de banys
és de planta quadrada, d’una amplària de 7,20 m i està subdividida en dos
espais: una zona central, coberta per una cúpula de mitja taronja, i un corredor
lateral amb volta de canó. A la cúpula, s’obren una sèrie d’òculs a través dels
quals entre la llum a la sala. Ambdós espais estan separats per a dotze columnes
de fust monolític amb capitells que semblen reaprofitats, car els seus diàmetres
no coincideixen amb els dels fusts; els cimacis són tots iguals i degueren ser
realitzats expressament per a aquesta edificació. La datació del conjunt no és
unànime, però algunes característiques dels cimacis són pròpies del segle XI.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat Monument Històric-Artístic de caràcter Nacional per Decret de 3 de juliol
de 1931 (D.O. 205 M 03/06/31, Gac. 04/06/31)
Protecció A1

Els Banys àrabs són un dels monuments més emblemàtics de Palma, a l'illa de
Mallorca, es troba al carrer de Can Serra, núm. 7. Són una de les poques mostres
que ens han arribat de l'arquitectura musulmana (almohade) a Mallorca. Es
troben al jardí senyorial de Can Fontirroig, només es conserva la sala central
destinada a banys calents i una sala annexa als banys que té la planta en forma
de rectangle i volta de mig punt amb parets molt gruixudes respecte de quan es
varen realitzar a l'època musulmana. Abans del segle XIX, el jardí i els banys
formaven part de Can Serra.
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S'hi pot entrar per un portal amb arc de ferradura. La sala és cúbica amb un
passadís a un costat, amb teulada d'arc de mig punt fet de 12 columnes i arcs
de ferradura per damunt d'una cúpula, feta de maons amb claraboies. Hi ha molts
de capitells que pot fer pensar que es varen aprofitar restes d'altres construccions
per construir-lo. Hi ha restes de xemeneies i canonades d'aigua calenta i vapor.
Un passadís estret donava a una sala que feia de vestidor per poder passar a la
sala tèbia, abans de la sala calenta o hammam.
Pel seu valor històric, artístic i tipològic gaudeix d’una protecció integral, per la
qual cosa la seva composició volumètrica haurà de restar inalterada, els interiors
es podran conservar i adreçar, així com els patis i jardí, ja que s’identifiquen amb
el monument.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1985, assumptes: col·locació de cartells d’orientació dels Banys Àrabs
de Palma. (signatura 16381/4, AGCM)

-

1985, instal·lació de rètols informatius als Banys Àrabs de Palma.
(signatura 13463/20, AGCM)

-

1993, documentació gràfica i escrita per a la reparació de l’edifici que
fa partió amb els Banys Àrabs del C/ Serra de Palma. Aprovar la
documentació. (signatura 5054/6, AGCM)

-

1994, sol·licitud demanant visita als Banys Àrabs del C/ Serra de
Palma per veure el seu estat de conservació. (signatura 6064/9,
AGCM)

-

1994, instal·lació de rètols indicadors dels Banys Àrabs a diversos
carrers del nucli antic de Palma. (signatura 6067/9, AGCM)

-

1994, obres de restauració dels brancals del portal del carrer Serra
(Banys Àrabs) de Palma. Aprovar les obres. (signatura 6070/18,
AGCM)

-

1994, projecte de reparació de la coberta i del sistema de recollida i
d’excavació de les aigües pluvials a l’edifici del Banys Àrabs. Aprovar
Projecte. (signatura 6081/7, AGCM)
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A la memòria del projecte, feta per l’arquitecte José Alcover i la
promotora Pilar Morell Fortuny, justifiquen les obres per la necessitat
de preservar el monument. Conservant la coberta existent i amb el seu
aspecte actual. La restauració de l’escala d’accés conservarà els
elements que se pugui i els que no seran de les mateixes
característiques dels antics. El mateix es farà a l’interior de la cambra
amb volta annexa al caldarium. Sempre baix la supervisió d’un
arqueòleg.
-

1998, sol·licitud per esbucar un balcó al pati dels Banys Àrabs.
Autorització del projecte. (signatura 11672/15, AGCM)

-

2000, reforma façana i escala d’accés al Banys Àrabs, edifici carrer
Serra nº7 de Palma. Autorització del projecte. (signatura 11916/4,
AGCM)
La memòria redactada per l’arquitecte Sebastià Gamundí Boscana,
justifica que “Las obras proyectadas se adaptan al ambiente en el que
se ubica la edificació, existiendo en las inmediaciones edificios de
carácter artístico, histórico, típico o tradicional. Con las obras
proyectadas no se desfigura la perspectiva pròpia del edificio
construido”.

5. Documentació gràfica
Veure annex

6. Conclusions
Un espai que ja no s’utilitza com a banys i que és un vestigi de l’edat mitjana.

7. Bibliografia
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BalearWeb: Mallorca

Baños árabes de Palma

En los jardines de Can Fontirroig, situados en el número 7 de la calle Can Serra
de Palma, se encuentran los denominados Baños árabes, uno de los pocos
restos de la arquitectura musulmana conservados en la isla. Se trata de una sala
de superficie cuadrada con 12 columnas que soportan una cúpula con diversas
aberturas redondas. Esta sala estaba destinada a los baños calientes y para ello
disponía de un doble suelo con huecos por donde circulaba el agua caliente y el
vapor. La diversidad estilística de los capiteles se debe a que en su construcción
posiblemente se aprovecharon materiales procedentes de otros edificios.
Construidos en el siglo XI y conservados sólo parcialmente, ya que no quedan
restos de la sala de baños fríos, estos Baños árabes posiblemente formaban
parte del palacio de algún noble musulmán. Madina Mayurqa, la actual Palma,
fue refundada por los musulmanes sobre restos romanos. Los árabes
transformaron a partir del siglo X la antigua ciudad y realizaron un complejo
sistema hidráulico para el centro urbano y su huerta. También edificaron el
alcázar conocido como la Almudaina, que fue transformado a partir del siglo XIII
por los conquistadores catalanes. El horario de visita de abril a noviembre es de
9:30 a 20:00 h, y de diciembre a marzo de 9:30 a 19:00 h. El precio de la entrada
es de 2 euros.
9.1.4. Can Solleric (Palma)

1. Localització i titularitat
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Casal de Palma, entre els carrers sant Gaietà, can Cifre i el passeig des Born.
Anomenat també can Morell. El titular de l’edifici és l’Ajuntament de Palma.

2. Evolució històrica i descripció del monument
La construcció s’inicià el 1764, desprès de l’enderrocament de can Cifre el 1763,
que havia estat heretat pel marquès de Solleric, Miquel Vallès Orlandis. Aquest
morí el 1790 sense fills i l’heretà el seu nebot Pere Joan Morell de Pastoritx i
Vallès. L’edifici de nova planta fou bastit pel picapedrer Gaspar Palmer. L’artista
italià Antonio Soldari dissenyà les llotges, que donen al pati interior i al passeig
des Born i la cambra de bany del marquès. L’estil de l’edifici conjuga el gust
mallorquí i el barroc francès i italià. La irregularitat de la planta de l’edifici obeeix
a la necessitat d’adaptar-se a un carrer en diagonal. L’edifici té quatre plantes:
baixa, entresol, noble i porxo. La inferior se subdivideix en pati –de planta
quadrangular, amb columnes de capitell jònic obrades en marbre rosat- i cotxeres
–amb entrada pel passeig des Born-. Una doble escala, els dos trams de la qual
convergeixen en un segon nivell, feta en pedra de Santanyí i flanquejada per una
barana de ferro forjat, dóna accés a la planta noble. A l’entresol s’hi accedeix des
del pati mitjançant dos portals situats als dos costats de les escales principals.
Té una gran quantitat d’habitacions petites i mitjanceres, que eren utilitzades com
a cambres. La planta noble és formada per 29 habitacions, entre les quals
destaquen tres dormitoris, set sales, un saló –a través del qual s’accedeix a la
lògia des Born, que té una arcada de cinc arcs-, una capella amb sagristia, dos
menjadors, una cambra de bany, cuina amb bugaderia, guarda robes i rebosts.
El 1876, es va tancar l’accés des del passeig des Born. Durant el segle XX, part
de les antigues cotxeres i habitacions annexes foren llogades per diferents
entitats i utilitzades coma cafeteria, sucursal de banc, botiga de records, agència
de viatges i biblioteca privada. Així mateix, el decenni de 1920, la Societat de
Caçadors la Veda, ocupà part de la planta baixa. El 1932, fou declarat monument
historicoartístic. La família Morell ocupà el casal fins el 1968. Aquell any fou obert
al públic i, el 1975, adquirit per l’Ajuntament de Palma. La façana, la planta noble
i el sostre foren remodelats entre 1982 i 1985. A partir d’aquest any, es dedicà a
centre d’exposicions amb el nom de Palau Solleric i, des de 1991, com a Casal
Solleric.[...] A més d’actes culturals. Entre 1993 i 1995, fou objecte d’una altra
reforma, projectada pels arquitectes Jaume i Lluís García-Ruiz i Ignacio
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Arzubialde. Es tornà obrir la comunicació entre el pati i les cotxeres i es
descobriren en el nivell inferior a aquestes uns antics dipòsits d’oli, que havien
estat habilitats al començament del s XX per Faust Morell Bellet per a recollida
d’aigua de pluja. El 1995, s’obrí altra vegada al públic. Com abans d’aquesta
reforma, és dedicat a activitats expositives, biblioteca [actualment ja no hi és,
s’ha traslladat] i, ocasionalment, a activitats musicals. Així mateix, a la planta
baixa hi ha un bar i una llibreria. Disposa de tres espais expositius. U situat a la
planta noble[...], i altres dos que es troben a l’entresol i a la planta baixa. (Gran
Enciclopèdia de Mallorca, Vol 17, Promomallorca Edicions, S.L., Inca, 1991, pàg.
24-25)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El 1932, fou declarat monument historicoartístic.
La fitxa del Catàleg de Protecció de l’Ajuntament de Palma, el valora com un dels
màxims exponents de palau barroc mallorquí, destacant cada una de les parts i
el conjunt (façana principal, pati-vestíbul, harmonia, proporcions, materials,
interiors, estucs, ferramenta, portes, paviments, sòtils i cel-rasos. Pel seu valor
històric, artístic i monumental s’ha de conservar tal qual és, sense alteracions.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1984-1985, reforma del palau de can Morell. En realitat fa referència a
la posada de Balitx, una illeta entre els carrers Estanc, Montenegro i
sa Ma des Moro. (signatura 13445, AGCM)

-

1980-1985, restauració del Palau Solleric. Remodelació del pati
secundari, tornant-lo al seu estat primitiu, prescindint d’elements de
funcionalitat postissa, accessòria i accidental. Obres de remat i
finalització, són d’índole essencialment artístic (signatura 13398/8,
AGCM)

-

1983, reforma de la planta baixa del Palau Solleric. Ocupada a les
hores per una oficina del Banc de Bilbao, una agència de viatges i una
tenda de souvenirs. Se pretén recuperar l’antiga entrada del Borns i
poder-lo adaptar a les noves necessitats: recepció i informació,
biblioteca, sala de conferències, escala d’accés al soterrani. (signatura
13442/19, AGCM)
36

-

1985, instal·lació de les conduccions soterrànies. (signatura 13479/9,
AGCM)

-

1989, reforma del Palau Solleric. La memòria descriptiva és per
adaptar-lo a centre d’Art Contemporani, recuperant la planta baixa i la
seva entrada des del passeig des Born, la restauració de la planta
entresol i l’adequació dels porxos a biblioteca i oficines. (signatura
13566/1, AGCM)

-

1989-1990, inventari dels mobles del Palau Solleric de Palma. Govern
Balear, Conselleria de Cultura. (signatura 13644/9, AGCM)

-

1994, projecte de rehabilitació de la façana principal del Palau Solleric
(passeig des Born). Aprovar projecte de conservació i neteja, amb
algun repintat. Aquesta també afecta a la lògia. (signatura 6074/12,
AGCM)

-

1994-1995, pla de millorament de façanes. (signatura 8214/3, AGCM)

-

1995, projecte reformat de rehabilitació. Aquesta reforma es deu que
a la planta soterrani es descobrir una sèrie de dipòsit d’oli, se’n
deixaren al descobert dos d’ells, sobre ells es van projectar
passarel·les metàl·liques que permetessin la seva visió i posterior
recorregut. També se va decidir deixar de fer el magatzem al soterrani.
(signatura 7715/1, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
La fitxa del Catàleg de Protecció de l’Ajuntament de Palma, el valora com un dels
màxims exponents de palau barroc mallorquí, destacant cada una de les parts i
el conjunt (façana principal, pati-vestíbul, harmonia, proporcions, materials,
interiors, estucs, ferramenta, portes, paviments, sòtils i cel-rasos. Pel seu valor
històric, artístic i monumental s’ha de conservar tal qual és, sense alteracions.
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Els espais secundaris han estat molt tocats. A les dècades de 1980 i principis del
1990 és fan tota una sèrie de rehabilitacions destinades a fer-lo un espai
expositiu.
Hi ha una manca d’interpretació del monument. Ha tingut un ús residencial, fins
que va passar a ser el museu d’art contemporani i en l’actualitat és espai
expositiu, té una llibreria i una important cafeteria.
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8. Entrevistes
Catalina Aguiló Ribas (Palma, 1957. Llicenciada en Història de l’Art, Universitat
Central de Barcelona)
“Hi vaig estar fent feina en principi a la biblioteca, situada a les botigues i més
tard als porxos. Una rehabilitació¿?... No és funcional per a segons quins actes
i usos, se prima molt la cafeteria. De fet està infrautilitzat. I la intervenció de 1995,
té molts de detalls que s’haurien de revisar...” (01/09/2015)

9. Annexes
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9.1.5. Can Verí (Palma)
1. Localització i titularitat
Carrer de can Verí núm. 3 de Palma.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Casal senyorial de tipologia residencial urbana... anomenat també can Sureda
d’Artà. L’edifici, d’origen medieval, fou reformat la primera meitat del s XVI, quan
s’hi afegiren elements d’estil renaixentista obrats per l’escultor Sebastià Isern. La
façana s’articula en tres plantes. La baixa té la portada en disposició asimètrica
i presenta un arc de mig punt, a més d’altres dos arcs d’aquest mateix estil que
foren tapiats. A la planta noble, hi ha una finestra decorada amb grotescs als
brancals i en el fris, rematada per una petxina. El porxo ve definit per pilars
octogonals i es coronat per una volada. A l’interior, s’hi accedeix per un vestíbul
amb dues portes de factura renaixentista i dos arcs de mig punt rebaixat sobre
pilars amb capitells d’ornamentació també renaixentista. El pati es compartit amb
l’edifici contigu, que originàriament va pertànyer a aquesta casa. El 1447, fou
adquirit pel doctor en lleis Gabriel Verí i Serra. Posteriorment la família Verí
adquirí cases confrontants, com la de Pere Dameto i la de Miquel Mataró. El
1806, fou venut als Sureda, família originàriament d’Artà. Posteriorment fou
adquirit per les religioses trinitàries, les quals obriren un col·legi a les seves
dependències. Devers 1930, quan n’era propietari Josep Ramis d’Ayreflor i
Sureda, s’hi dugué una reforma dirigida per l’arquitecte Guillem Forteza. Al final
del decenni de 1980, s’hi feren obres de rehabilitació. El 1997, és la seu del
Centre Cultural Contemporani Pelaires. Al mateix terme, al número 10 del carrer
Tous i Maroto. L’edifici, d’origen medieval, fou reformat el s XVI i enderrocat
devers 1960, tot i que havia estat declarat monument historicoartístic el 1951. El
pati, amb decoracions renaixentistes en els capitells i a la porta de l’entresòl, fou
reconstruït a l’edifici que es construir al mateix indret. Una de les sales tenia els
sostre amb cassetonat mudèjar, que fou traslladat a la possessió dels Verí de
Marratxí. Al començament del s XIX, es dugueren a terme reformes, com la
galeria que encara es conserva i la decoració d’algunes estances principals amb
pintures d’estil pompeià. L’origen de l’edificació es remunta a 1588, quan els
germans Rafel i Francesc de Verí i Esperandeu adquiriren les dues cases
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confrontades de Nicolau de Pacs i del notari Agustí Seguí. El 1997, acull l’Escola
de Pintura de la Mediterrània. (SASTRE PACILLER, Antònia, (1991), “Verí, Can”,
a Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. 18, Promomallorca Edicions, S.L., Inca,
pàg. 90-91)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat monument historicoartístic el 16 de febrer de 1951.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1960 c., enderrocat i reconstruït en part.

-

1991, instal·lació d’una línia subterrània b.t. de l’e.t. de la companyia
GESA. La Comissió de Patrimoni va acordar aprovar el projecte.
(signatura 4903/8, AGCM)

-

1991, instal·lació d’una línia subterrània b.t. de l’e.t. de la companyia
GESA. La Comissió de Patrimoni va acordar aprovar el projecte.
(signatura 4869/14, AGCM)

-

1991, instal·lació de línies subterrànies de la companyia GESA. La
Comissió de Patrimoni va acordar aprovar el projecte. (signatura
4886/5, AGCM)

-

1992, instal·lació d’una línia subterrània b.t. de l’e.t. de la companyia
GESA. La Comissió de Patrimoni va acordar aprovar el projecte.
(signatura 4906/14, AGCM)

-

1996, informe de l’Ajuntament de Palma per obres (destinades a ús
comercial i de servei a les plantes baixa, semi-soterrani i soterrani del
carrer Tous i Maroto) al Palau Verí a instància de la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca.
(signatura 16515/1, AGCM)

-

1996, instal·lació d’una línia subterrània b.t. de l’e.t. de la companyia
GESA. La Comissió de Patrimoni va acordar aprovar el projecte.
(signatura 8152/8, AGCM)

-

2004, expedient autorització línia de instal·lació d’una línia de baixa
tensió de la companyia GESA. La Comissió de Patrimoni va acordar
aprovar el projecte. (signatura 12937/8, AGCM)
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-

2006, expedient de permís d’obres per a projecte de subministrament
de baixa tensió de la companyia GESA. La Comissió de Patrimoni va
acordar aprovar el projecte. (signatura 16177/7, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Un exemple del que se considerava als monuments durant l’època d’autarquia.
Avui en dia podem trobar exemples que ens ho recorden, ho podem veure a la
documentació gràfica.
7. Bibliografia
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8. Annexes
Ca´n Verí (Can Sureda d'Artà)
Notas históricas
Ocupa un casal de origen medieval, reformado en el siglo XVI, que desde 1447
era de la familia Verí. Se conoce también con el nombre de Can Sureda d´Artà,
ya que desde 1806 fue propiedad de esta familia. Posteriormente se convirtió en
sede de un colegio de religiosas trinitarias, hasta el año 1979. Hacia el año 1872,
el Archiduque Luis Salvador afirma que "está instalado en esta casa el Colegio
de Señoritas de la Anunciación". El Centro Cultural Contemporáneo Pelaires fue
inaugurado en 1990 y se dedica a muestras y exposiciones temporales de arte
contemporáneo.

Descripción
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La fachada tiene tres plantas de alzada; la segunda planta presenta dos grandes
ventanas, de las cuales la izquierda es renacentista. El acceso es un portal de
arco de medio punto adovelado, situado en un extremo de la fachada. En la
planta baja pueden observarse restos de dos arcos de medio punto que fueron
cegados y que seguramente proceden de una construcción anterior.

En la planta noble destaca una finestra con decoración renacentista en las
jambas y friso, y rematada por una concha, similar a las ventanas de Can Olesa.
El porche muestra pilares octogonales y voladizo superior.

El portal comunica con una amplio vestíbulo con cubierta con artesonado. A la
izquierda está el portal del estudio, ahora dedicado a tienda de arte, que muestra
en el dintel el escudo de la familia Verí, tres lunes menguantes. La sala de
exposiciones de la planta baja, reformada, aparece centralizada por una columna
de hierro. La tienda de arte conserva un antiquísimo artesonado con motivos
heráldicos, sostenido por modillones. La escalera de la planta noble se sitúa a la
izquierda del vestíbulo; tiene una portalito gótico en el primer rellano y en la
planta noble destaca un portal renacentista. El patio se comparte con la casa
vecina, que antiguamente era una sola casa, pero que sufrió una división en una
reforma del siglo XIX. Destaca un cuello de cisterna octogonal.

Referencias:
-Habsburg-Lorena: La ciudad de Palma, 111
-Gambús-Massanet, 1987, 73
-Murray-Pascual, 1999, p. 121-122
-GEM XVIII, 90-91
-Catàleg Ajuntament de Palma, 2005.

Otros datos de interés:
Can Verí es un casal renacentista con elmentos góticos y barrocos, sede del
Centro Cultural Contemporáneo "Pelaires".
Dirección
Calle de Can Verí, 3
07001 Palma de Mallorca (Illes Balears)
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Font:
palmavirtual.palmademallorca.es/.../PALMA/.../contenedor1.jsp (01/092015)
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9.1.6. Can Berga (Palma)
1. Localització i titularitat
Ubicat a la plaça del Mercat o de Santa Catalina Tomàs de Palma. Dins d’un
entorn en el qual es troben altres grans edificis com són el Teatre Principal, el
Gran Hotel, can Casasayes, la pensió Menorquina i l’església de Sant Nicolau.
En l’actualitat és l’Audiència Territorial i és propietat del Ministeri de Justícia.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Fou palau àrab, convent de monges (1231-1278) i de frares (fins a 1289). En
data no determinada passa a mans de la família Pax i després als seus hereus
Santacília, i més tard Berga (1706), i així ha anat passant de fills a cosins fins
que el 1950 se va vendre a l’Estat.
L’actual edifici és el resultat d’una reforma de l’any 1965 per a adaptar el seu ús
a seu de l’Audiència, així i tot no deixa de ser un exemple de casal barroc, fruit
d’una actuació duta a terme a mitjans segle XVIII sobre unes edificacions que ja
estan datades a l’època musulmana. Precisament de l’actuació del segle XVIII,
hem de destacar el trasllat de la porta d’entrada, abans al carrer de Can
Santacília, i la conversió en façana principal la que abans donava a la Riera,
actual plaça del Mercat. Una reestructuració fruit d’una reforma anterior,
consistent en la construcció d’una gran balconada que recorre longitudinalment
aquesta façana. L’altre punt destacable d’aquella actuació fou la construcció d’un
gran pati central, allà on hi havia el jardí, i que introdueix una escala monumental
que condueix a la planta noble, conformada per un sistema d’arcs.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El Palau de can Berga està declarat Bé d’Interès Cultural mitjançant Decret de
data 5 de febrer de 1954. Per la qual cosa, totes les actuacions que es facin en
ell, o que el puguin afectar, directa o indirectament, requereixen autorització
prèvia de la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic del Consell Insular de
Mallorca (arts. 19 i 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny).
Es tracta d’un edifici que ha anat sofrint reformes i transformacions all llarg de la
seva vida, amb la tipologia de palau barroc i amb el pati més gran dins d’aquesta,
amb un gran quantitat d’elements amb un gran valor arquitectònic. Pel que fa a
la seva façana principal, amb un balco longitudinal sobre una poderosa peanya,
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se l’ha de considerar l’únic del seu gènere, precisament aquest reforça el seu
caràcter monumental. A nivell històric se li han de valorar els diferents usos i la
seva evolució arquitectònica.
La seva composició volumètrica ha de romandre inalterada i just es podran dur
a terme tasques de conservació i manteniment a façanes, cobertes, patis i
porxos. En cap moment parla dels interiors.
De la reforma que es va fer el 1965, per a donar-li un nou ús com a Audiència
Territorial, no hem trobat documentació, ni memòria, ni plànols, ni cap tipus
d’estudi.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1760, gran reforma dirigida pel mestre d’obres Gabriel Pons, el fuster
Joan Rotger i l’escultor Joan Deyà. Qui va manar la reforma total del
casal fou D. Gabriel Berga i Zaforteza, i el gran balcó longitudinal
l’encarregà el seu oncle D. Nicolás de Santacília i Togores.

-

1965, reforma per a adaptar el seu ús a seu de l’Audiència.
Probablement duta a terme pels arquitectes José María Rodríguez
Cano i Antoni Roca Cabanellas.

-

1995, projecte d’il·luminació ornamental del palau can Berga de
Palma, instal·lació de columnes a l’acera d’enfront per a la il·luminació.
La Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca pot autoritzar el
projecte sempre que aquest no alteri les condicions de la seva estètica,
per tant demana una nova solució donat l’impacte negatiu que suposa
el projecte. (signatura 7653/10, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Fou declarat Monument Nacional el 1954 i en la reforma que se’n feu el 1965,
per a adaptar-lo a Audiència no se tenien en compte cap dels punts i criteris que
avui en dia estan en vigor alhora d’actuar sobre el patrimoni. El 1760 va sofrir
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una gran reforma, es podria parlar de reconstrucció ja que és feu una intervenció
que la convertí en un nou casal barroc. Des de 1963 és la seu de l'Audiència
Provincial de les Illes Balears, una nova gran transformació, i fins al 1984 ho va
ser també dels jutjats. La intervenció de la dècada de 1960, va suposar un buidat
total i radical de l’edifici, just deixant les façanes i el pati, ja que fins i tot es van
buidar els fonaments. En cap moment ens trobem amb cap referència a la
importància que se li dona per estar declarat BIC.
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8. Entrevistes
Maria (departament de premsa de l’Audiència).
“Per a visitar-la haurem de demanar autorització al nostre cap, ara no hi és, ja te
telefonarem. Has de tenir en compte que es fan visites guiades per a turistes i
escoletes, els mostrem un judici i un poc l’edifici... dins és privat i s’ha de mantenir
la privacitat de les persones que venen a judici. Els podries treure una foto... ja
te direm coses”. (03/09/2015)
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Inés (Palma, 1987. Departament de premsa de l’Audiència). Faig una visita per
l’edifici. Inés és la persona qui me guia, no té ni idea del que havia estat l’edifici
abans de l’actual Tribunal. En la volta se’ns uneixen Inmaculada Lacomba
(Palma i funcionària) que va viure a l’edifici fins al 1978, tampoc sap el que havia
estat abans, parla de l’actual edifici com si fos molt antic. Una pèrdua...
(08/09/2015)

9. Annexes
Des del 1231, allotjà religioses agustines i posteriorment (1278) frares
franciscans, els quals el vengueren a la família Pax en el s XIV. Va esser,
després, de les famílies Santacília i Berga. Segons està documentat a la relació
de l’obra (1760), Gabriel Berga Safortesa convertí l’antic edifici gòtic en un palau
barroc d’influència francesa, obra del mestre Gabriel Pons. A la façana principal,
destaquen dues balconades amb balustrada, sostingudes per grans suports
motllurats. Un arc dovellat les separa i constitueix el portal d’entrada, sobre el
qual figura l’escut d’armes dels Berga, esculpit per Joan Deià. Aquest frontis,
diferent dels usuals en el barroc de Palma, presenta, al pis superior, unes
finestres emmarcades, distants entre elles i una volada estreta. Al pati interior,
irregular un arc carpanell dóna a l’escala imperial per pujar a la galeria. Des del
1963, és seu de l’Audiència Territorial i ho va esser també, fins al 1984, dels
jutjats. La reforma realitzada pel Ministeri de Justícia, la dugueren a terme els
arquitectes José María Rodríguez Cano i Antoni Roca Cabanellas. (LADARIA
BAÑARES, D. (1989), “Berga, Palau”, a Gean Enciclopèdia de Mallorca, vol. 2,
pàg. 94-95, Promomallorca Edicions S.A., Inca)

El bello balcón de Can Berga. Foto: M. Massutí
JOAN RIERA,Miércoles 01 de julio de 2009
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RIERA.DIARIODEMALLORCA@EPI.ES
Opulencia de Can Berga
Can Berga, actual sede del Tribunal Superior de Justicia, fue una de las
residencias señoriales más fastuosas de Palma. Los Berga llegaron junto a las
huestes de Jaume I. Su apellido se ha relacionado con algunos de los hechos
más notables de la historia de la isla, como el asesinato de Jaume Joan de Berga
en 1619, que dio origen al dicho "que en som jo de sa mort den Berga!", o la
muerte de Gabriel de Berga i Santacília durante los enfrentamientos entre
maulets y botiflers.
Los Berga también han generado leyendas. Una de ellas la esboza Màrius
Verdaguer en La ciutat esvaïda. El escritor menorquín rememora a Joan
Burgues, propietario de fastuoso casal en las primeras décadas del siglo XX. Era
"una especie de registro civil ambulante", capaz de recordar nombre, apellidos y
fecha de nacimiento de "la mitad de los habitantes de Palma". Pertenecía a la
saga de Can Berga, "uno de cuyos opulentos antecesores quiso construir los
pesados balcones de plata maciza". Es una falsa leyenda, nacida de un hecho
intrascendente, que se extendió por la ciudad de Palma. Gabriel de Berga y
Zaforteza promovió en 1754 una reforma que transformó el casal en uno de los
edificios barrocos más importantes de la ciudad. Los trabajos no acabaron hasta
1760, cuando Cecília Zaforteza y de Berga se había convertido en la nueva
propietaria.
Por razones técnicas, las puertas de los balcones estuvieron tapiadas durante
años. Según algunas opiniones ciudadanas, los moradores de la casa no querían
ver las ejecuciones públicas que periódicamente se celebraban en la plaza.
Otra versión, la que dio origen a la leyenda, suponía que se trataba de un
castigo impuesto por las autoridades a la soberbia de los propietarios, quienes
habrían pretendido instalar una balaustrada de plata maciza para evidenciar su
poder económico.
Resulta curiosa otra historieta relacionada con Can Berga. Uno de los
propietarios pretendió embaldosar el suelo con monedas de oro y elevó una
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consulta al rey. La respuesta no debió agradar al noble: las piezas debían
colocarse de canto para evitar que fuera pisada la efigie del monarca.
Resulta evidente que las leyendas urbanas no han nacido en nuestros días.
Siempre han existido. Siempre han sido imaginadas. Y en su imaginación, los
palmesanos asociaron Can Berga con la opulencia.
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9.1.7. Alfàbia (Bunyola)

1. Localització i titularitat
Les cases i els seus jardins estan en el terme municipal de Bunyola, situats al
peu de la serra d’Alfàbia i a baix del coll de Sóller, concretament al km 17 de la
carretera de Palma a Sòller.
El titular l’any 1986 era Don Josep Zaforteza Calvet.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Els seus orígens foren una alqueria musulmana, la part esquerra és un conjunt
del segle XVII edificada sobre els antics restes, a la qual s’hi ha fet afegits
posteriors, i la part posterior és del segle XIX. Inicialment les cases tenien la
tipologia gòtica, fortificades en torna un pati tancat i amb un marcat caràcter rural,
a les quals seva incorporar una torre en el segle XVI. Actualment l’edificació
principal es presenta en forma de pati tancat entorn del qual s’estructuren les
diferents dependències: casa dels senyors, casa dels amos, la capella i les
dependències agrícoles. Una reforma feta durant el segle XVIII, que la va dotar
del seu caràcter barroc. Promoguda per don Gabriel Berga Zaforteza. Intervenció
atribuïda a Juan Francisco Aragó. Destacant la façana estucada en tons eburnis,
amb un portal d’estil barroc construït amb pedra roja de Mallorca, amb les portes
recobertes amb una planxa de bronze clavetejada (que eren de la casa del
Tribunal de la Inquisició de Palma).
A l’interior hem de destacar l’enteixinat policromat a la manera mudèjar que
envoltant la volada té una inscripció en caràcters àrabs del segle XII, hi
restauracions posteriors que entre altres van afegir escuts heràldics. A la segona
meitat del segle XIX es feu una intervenció per adequar-la als gustos i necessitats
del moment.
Pel que fa als jardins hi trobem influències àrabs i italianes, amb jocs d’aigua,
fins a l’anglesa a la part posterior de la casa.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El conjunt dels Jardins d’Alfàbia fou declarat Bé d’Interès Cultural, en virtut de la
Llei 13/185, ja que el 5 de febrer de 1954, el Consell de Ministres el declarà
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paisaje artístico pintoresco (Jardí Artístic), acollint-se a la Llei de 13 de maig de
1933 del Tesoro Artístico.
Al PGOU de Bunyola figura com a un punt d’especial protecció.
El Consell Insular de Mallorca, el 24 d’abril de 2003, feu pública una resolució
mitjançant s’incoa l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural de la finca
d’Alfàbia (BOE núm. 133/2003, publicat el 04/06/2003).
En el BOIB núm. 144/2004, de data 16/10/2004, se publica la declaració de Bé
Catalogat a favor del diferents béns mobles conservats a la finca d’Alfàbia (fons
documental, biblioteca i la cadira “d’Alfàbia”).
L’estat de conservació del conjunt és acceptable i les zones més destacables
són objecte de tasques de manteniment i conservació.
Justificació de la delimitació BIC i entorn de protecció: donada l’íntima connexió
entre la casa i els jardins, s’entén que aquestes parts estan indissolublement
lligades entre elles, tant pel que fa a la seva estructura organitzativa com
funcional, i per tant s’ha de fer una lectura unitària del conjunt.
Així se proposa una re-limitació del BIC, se dibuixa la re-limitació del jardí i
finalment se delimita un entorn de protecció del conjunt, entès com a jardí i
monument.
Les principals mesures de protecció, fan referència a les intervencions
permeses, que seran de conservació i restauració. Mantenint la volumetria
existent, l’actual composició de façanes, i pel que fa als interiors, tots aquells
elements que li siguin característics.
Els seus principals valors són els jardins i les cases d’estil barroc.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1986, projecte de restauració de l’enteixinat medieval. Hi ha una
descripció del mateix i fotografies. La restauració és necessària ja que
la policromia va desdibuixant-se. Per tot es sol·licita autorització a la
Conselleria de Cultura i es presenta a un restaurador tècnic titulat, Don
Frederic Soberats Liegey, per a dirigir aquesta intervenció. (signatura
13492/8, AGCM)

-

2002, sol·licitud de certificació acreditativa de la declaració com a Jardí
Històric. (signatura 16562/3, AGCM)
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-

2002, projecte bàsic de restauració de la tafona. L’informe és favorable
i prescriu que durant la restauració hi hagi un control arqueològic dut
a terme per un tècnic competent. Inclou projecte i fotografies.
(signatura 12246/9, AGCM)

-

2002-2003, expedient de subvenció a Josep Zaforteza Calvet per a
l’adobament de la tafona. Inclou el projecte de restauració (arquitectes:
Luis Alemany, Arturo Vila, José Luis Pujol), planimetria, fotografies i
fotocòpies d’escriptures. (signatura 13047/2, AGCM)

-

2007, sol·licitud de Josep Zaforteza Calvet per que es prenguin
mesures de conservació al jardí i a l’hort, arrel del temporal i cap de
fibló. Inclou dos Cds. (signatura 17245/6, AGCM)

-

2007, l’Associació per a la Conservació i Difusió del Patrimoni
(ACIDEP) comunica visites als Jardins i Cases d’Alfàbia. (signatura
17102/29, AGCM)

5. Documentació gràfica

62

63

64

65

6. Conclusions
Fou declarat monument el 1954 i el 2004 jardí històric, per la qual cosa es
protegia per llei tot el conjunt.
Les diferents intervencions en el monument han anat canviant els criteris en
funció dels canvis de mentalitat i també de la legislació. Així per a la restauració
de l’enteixinat, el 1986, ja es va sol·licitar autorització a la Conselleria de Cultura
i es presenta a un restaurador tècnic titulat, Don Frederic Soberats Liegey, per a
dirigir aquesta intervenció.
El projecte bàsic de restauració de la tafona de l’any 2002, la Conselleria en fa
un informe favorable i prescriu que durant la restauració hi hagi un control
arqueològic dut a terme per un tècnic competent.
Per a les intervencions posteriors a la declaració de BIC, s’haurà de tenir en
compte les mesures de protecció que hi ha sobre el monument, fent referència a
la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Els actuals usos són els de celebració d’actes i festes, a més de la visita turística.
Hem de dir que pel que fa als jardins estan molt ben cuidats i mantenen en part
l’esperit inicial, fins i tot la il·luminació, de disseny actual, queda molt harmoniosa
i no desdiu del jardí i l’entorn. Les cases te mostren així com hi vivien els senyors
i es veu clara l’activitat d’explotació agrícola. El seu estat de conservació és
regular, pel que es faria necessari una rehabilitació i una millor conservació.
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8. Entrevistes
José Luis Naveiras Payeras (Bunyola, 1965)
“ Quan era adolescent, tindria 13 o 14 anys, els meus pares eren amics dels
amos i hi anàvem molt sovint. Era un altre temps, quasi no tenien visitants, era
molt íntim i es mantenia tot amb un aire molt decadent (ara en som conscient).
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De fet des de finals dels 1990 s’ha anat incrementant el nombre de visites, per a
mi ha suposat la pèrdua d’intimitat que suposava quan jo d’adolescent me
passejava per la casa i els jardins. M’anava imaginant i inventant històries d’així
com hi vivien, de com eren els diferents personatges... tot estava dins de la ment
d’un adolescent, dins del meu capet. Era fantàstic. Ara me costa molt anar-hi, me
du massa records, ho recordo amb molta de nostàlgia, com si la nostra intimitat
hagués quedat al descobert, nua...” (14/08/2015)

9. Annexes
Don José Zaforteza Calvet presenta escrits i documentació, sol·licitant
autorització per a la restauració de l’enteixinat:
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9.1. 8. Can Catlar (Palma)
1. Localització i titularitat
Situat al carrer Sol núm. 7, de Palma, és un edifici de tipologia residencial urbana.
Quan el 1973 es va declarar monument la seva propietària era la senyora María
Luisa Machimbarrena Descatlar, vídua del Marquès del Palmer (data del segle
XIX), i a hores d’ara té diferents propietaris ja que es va dividir en diferents
apartaments.

2. Evolució històrica i descripció del monument
És també conegut com a Cal Marquès del Palmer o Palau Descatlar, pertangué
als Lloscos, barons de Bunyolí, fins al 1486, en que fou venut a Pere Descatlar i
de Santacoloma, senyor de la bossa d’or. Des del segle XVIII, els seus
descendents reben el títol de marquesos del Palmer.
La construcció del casal s’atribueix a Don Pere Abri-Descatlar a principis del
segle XVI, iniciat en estil gòtic (molt implantat a Mallorca fins a dates molt
avançades), i amb intervencions posteriors especialment renaixentistes, amb
especial èmfasi a la façana (de carreus regulars), destacant l’escut de la família
Catlar, cinc finestrals emmarcats (rectangulars, creuades per un mainell i un
muntant, presenten un medalló amb la iconografia al·legòrica de les virtuts) a la
planta principal, altres dos a la planta baixa i una filada davall del endavant. A
una de les finestres hi figura la data 1536, suposant que fa referència a l’any en
el qual finalitzaren les obres.
Les cavallerisses i cotxeres tenen accés directe des del carrer Sol. Una vegada
traspassada l’entrada principal no centralitzada, un portal de mig punt amb unes
dovelles molt allargades, entrem al vestíbul que condueix al pati rectangular,
envoltat aquest per una lògia amb arcades (arcs rebaixats sobre pilars amb un
éntasi molt marcat).
A un nivell intermedi dos portals, decorats amb grotescos i garlandes, que
condueixen als estudis, en els quals hi ha tota una sèrie d’estances que eren
utilitzades per l’hereu (1973).
Del pati arrenca una escala que puja a la planta noble, conformada per una
continuació de salons, sales de rebre i les habitacions privades de la família.
Durant els segles XVIII i XIX els llenyams foren decorats en estil rococó, es
construí la nova escala principal i es va reformar el pati.
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A la planta superior hi ha els porxos, amb finestres de motlurades amb arc
conopial.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Can Catlar fou declarat monument històric artístic l’any 1973 (BOE 23/07/1973).
Un edifici de transició del gòtic al renaixement, en arquitectura civil sovint es
realitzen reformes sobre edificacions preexistents. Un dels principals valors és el
ser un dels principals exemples de l’arquitectura civil renaixentista de la ciutat i
per la seva decoració de façana, amb una forta simbologia fent referència a les
virtuts atribuïbles a Don Pere Abri-Descatlar, fortalesa, prudència, pietat, caritat
i temprança. Amb una interpretació que ens trobem davant de la casa d’un home
d’armes. En el pis inferior un medalló ens ofereix el tema clàssic de Lucrècia,
clavant-se el punyal, fet que podria fer referència a alguna dona de la família.
S’hauran de mantenir volums, façanes i zones comunes.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1980-1987, restauració de la coberta. La propietària sol·licita
autorització al Ministeri de Cultura i d’aquí a la Conselleria de Cultura,
la qual autoritza les obres. L’arquitecte és Felipe Sánchez-Cuenca, hi
trobem la memòria, medicions, pressupost i planimetria. (signatura
13652/2, AGCM)

-

1988, sol·licitud de subvenció de la senyora Pilar Dezcallar
Machimbarrena a la Comissió del Patrimoni Històric Artístic per a
restaurar el casal. (signatura 13273/2, AGCM)

-

1988-1989, rehabilitació del casal. La direcció de les obres és de
l’arquitecte Luís García-Ruiz Guasp. A la memòria podem llegir com
amb la rehabilitació s’intentarà recuperar els elements arquitectònics
originals i que també s’haurà de sanejar la coberta. Una memòria d’uns
quants fulls, molt simple i breu, en la qual veiem com es destinarà a
fer-hi diferents habitatges (des de l’entresòl fins als porxos), fet que es
comprova al examinar els plànols. S’acompanya de la planimetria
corresponent (estat abans de començar obres i del projecte), mides i
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pressupost. Hi instal·len un ascensor hidràulic. (signatura 13533/1,
AGCM)
-

1993, obres de rehabilitació. L’associació ARCA envia escrit a la
Comissió de Patrimoni, que es dona per assabentada, de que les
obres fan malbé la façana. 3 fotos. (signatura 4968/6, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
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La rehabilitació del casal que es feu entre1988-1989, va ser sota direcció de
l’arquitecte Luís García-Ruiz Guasp. La memòria es pretén que amb la
rehabilitació s’intentaran recuperar els elements arquitectònics originals i que
també s’haurà de sanejar la coberta. Una memòria d’uns quants fulls, molt simple
i breu, en la qual veiem com es destinarà a fer-hi diferents habitatges (des de
l’entresòl fins als porxos), fet que es comprova al examinar els plànols.
S’acompanya de la planimetria corresponent (estat abans de començar obres i
del projecte), mides i pressupost. Se conserva la planta noble i la resta d’edifici
s’ha convertit en són apartaments, per a tal fi s’hi va instal·lar un ascensor
hidràulic.
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
DECRETO 1781/1973, de 22 de junio, por el que se
declr;iran monumentos histórico-artísticos de caraeter
nacional los palacios de Vtvot, Oleza y Cal. Lar,
de Palma de Mallorca (BaI6o,re8).
La ciudad de Palma conserva toda una serie de palacios
construidos y amueblados por la nobleza mallorquina, bajo la
influencia de la italiana, durante los siglos XVI a XVIII. Sobre·
sajen entre ellos los llamados de Vivot, Oleza y Cal. Lar.
El ·palacio de Vivot es uno de los más suntuosos de Palma
de Mallorca. Fué construido por don Juan Sureda al reedificar
la mansión que poseía por linea materna, poco después de haber
obtenido, en mil setecientos diecisiete. el titul'O de Marqués
de Vivot. El monumental zaguán es rectangular con columnas
de acusado éntasis y arcos rebajados de mármol bermejizo,
De su centro arranca la escalera que en el rellano ~ divide
en dos rampas terminadas engálería. Los, salones son espa~
ciosos. con techos decorados por el italiano José Dardanone. Son
notables las salas de tapices y dedEUríasccy la biblioteca- con
tallas rococó que guarda ímportantesmanuscritos e, incunables.
Entre los cUadros que alberga la mansión figuran varios de
Mesquida y un San Antonio de Viana, de Ribera, Junto al
zaguán está el patio de las caballerizas, al que da carácter
una'galería con bustos de mármol sóbre la balaustrada.
El palacio de Oleza es de nQtables proporciones y en él se
conjugan en armonioso contraste el estilo, plateresco de las be·
Uas ventanas y el gótico decadente de la galería superior de
la fachada con el barroco del zaguán. Este. dentrO de su so~
briedad y trazado asimétrico. es rico en sus detalles, con el
brocal de la cisterria a un lado y la galería sobre el' arco
rebajado del fondo, con antepecho de balaustres y escudo señoriaL
Las salas son esplendidas en decoración. La: alcoba principal
es del siglo XVII. Esta casa., conserva valiosas colecciones
de tapices, vidrios, cerámica y un retablo gótico en la capilla.
El palacio del Marqués del Palmar fuéC()'nStruído por la familia
Cal. Lar, cuyo escudo campea en 1&severa rala par
monumental fachada de patinados paramentos. En é piso principal
lleva cinco espaciados ventanales renacentistas ricamente
enmarcados. otros dos en la planta baja y una, hUera de ventanas
góticas bajo el avanzado alero. Data esta mansión de
mil quinientos cincuenta y seis y está. considerada como uno
de los principales monumentos del renacimiento en Palma de
Mallorca. Su interior está enriquecido con exeelentes pinturas,
mobiliario, tapicería y objetos de arte.
Para preservar estos valores de reformas o innovaciones que
pudíeran perjudicarlos se hace necesario colocarlos bajo la protección
estatal mediante la oportuna declaración.
En su virtud, a. propuesta del Ministro de Educación y Ciencia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re~
uníón del día veintidós de junio de mil novecientos setenta
y tres.
DISPONGO,
Artículo primero.-Se declaran monumentos históricos de ca··
raeter nacional los palacios de Vivot. Oleza. y Cal. Lar. de Palma
de Mallorca (Baleares).
Artículo segundo.-La tutela de estos monwnentos. que qUe~
dan bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la
DírecCÍón General de Bellas Artes por el Ministerio de EdUcación
y Ciencia. al cual se faculta para. dictar cuantas disposíciones
sean necesarias para el mejor desarrollo y ejecución
del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de junío de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Mínistro de EdUCAción ,. CienciA.,

JULIO RODRIGUEZ MART!NEZ
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Title: Finestres de Can Catlar, a Palma de Mallorca
Creator: Antoni Esplugas
Data provider: Generalitat de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya
Provider: EuropeanaPhotography
View item at: Generalitat de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya
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9.1.9. Palau del Rei Sanxo, Can Mirabó (Valldesmossa)
1. Localització i titularitat
Està ubicat a la plaça Rubén Darío, número 4, de Valldemossa. És propietat de
don Álvaro Bauzà de Mirabò Orlandis i del seu germà Juan.

2. Evolució històrica i descripció del monument
També conegut com a Palau del Rei Sanç. Fou manat fer (1321)pel rei Jaume II
per al seu fill Sanç, i edificat sobre les ruïnes d’un antic alcàsser... El rei Martí
l’Humà cedí (1400) el palau als cartoixans, que habitaren les dependències
palatines fins a 1717, en què per motius d’espai i de funcionalitat, decidiren
projectar una nova construcció situada al seu costat... A partir de la
desamortització de 1836, el conjunt passà a ser propietat de l’Estat, el qual el
vengué a distintes famílies mallorquines. El palau fou de la família Sureda fins
devers 1925, en què es traspassà a una entitat financera. El 1942 fou adquirit
per la família Bauçà de Mirabò, actuals propietaris. L’edifici fou decorat de bell
nou per Josep Maria Bauçà de Mirabò amb objectes que procedien, quasi tots,
del patrimoni familiar. A partir d’un claustre s’accedeix a l’antiga capella dels
cartoixans convertida en sala de música i decorada (1874) amb pintures de
Ricard Anckermann, amb motius relatius a la història de Valldemossa i amb les
al·legories de la pintura i la música. L’entrada principal és situada entre dues
torres, una de les quals és del segle XIV... (“Palau del Rei Sanç”, a Gran
Enciclopèdia de Mallorca, Promomallorca Edicions S.L., Inca, 1989, pàg. 148149)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valoració i protecció
El conjunt de la Cartoixa, declarat Conjunt Històric-Artístic pel decret de 8 de
juliol de 1971, BOE núm. 179. El decret disposa que no s’hi poden fer
innovacions o reformes que puguin ocasionar cap perjudici al conjunt.
El Catàleg d’elements i espais protegits de Valldemossa (2014), amb núm. de
ref. AC001/a, li atorga la màxima protecció al tractar-se d’un BIC.
“... La Cartoixa de Valldemossa es troba dins d’un paisatge evocador de notables
valors històrics, literaris i musicals... entre les parets de la Cartoixa s’han dat fet
culturals extraordinaris... aquest conjunt en el qual tants de valors es troben
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reunits, no pot quedar a mercè d’innovacions o reformes que li ocasionin
perjudici; i així, és necessari col·locar-lo baix de la protecció estatal, mitjançant
l’oportuna declaració...” (traducció i resum del BOE núm. 179, 28/07/1971, pàg.
12353)
Al catàleg de Béns d’Interès Cultural del Consell té la categoria de monument i
la tipologia de residencial.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1880, va fer una rehabilitació eclèctica, conjuntant neogòtic i altres
estils.

-

1996, sol·licitud per instal·lar una sortida de fums i un dipòsit de la
calefacció. La Comissió de Patrimoni del Consell la denega atès
l’impacte negatiu que aquesta produiria en el conjunt de la Cartoixa,
declarat Conjunt Històric-Artístic pel decret de 8 de juny de 1971, en
base a l’article 21.3 de la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol.
(signatura 8182/10, AGCM)

-

1997, expedient sancionador 12/1996, inici 25 de juny de 1996. Motiu:
realització d’obres i instal·lacions (estructura metàl·lica per para-sol,
caldera de calefacció, xemeneia) dutes a terme sense la preceptiva
autorització de la Comissió de Patrimoni Històric Artístic. (signatura
12202/8, AGCM)

-

1997, instal·lació d’una xemeneia i dipòsit de calefacció. La Comissió
de Patrimoni aprova el projecte amb les prescripcions de l’informe
tècnic, ja que la xemeneia té un aspecte similar a les de la zona i el
dipòsit queda ocult a la vista, les conduccions de la façana passaran a
discórrer per l’interior de l’edifici, pel que fa al para-sol s’ha de fer en
tons ocres i marró. (signatura 11654/6, AGCM)

-

1997, projecte d’obres de condicionament de les façanes. S’aprova el
projecte ja que s’ajusta a l’article 20.3 de la Llei 16/1985. (signatura
11554/9, AGCM)

-

1997, sol·licitud per a la instal·lació d’unes barreres a l’entrada. Es
demana documentació fotogràfica. La Comissió de Cultura i Patrimoni
del Consell ho aprova per unanimitat. (signatura 11585/5, AGCM)

80

-

1999, projecte d’obres de neteja i reposició de l’empedrat a la plaça de
Rubén Darío 4. (signatura 11785/3, AGCM)

-

1999, projecte de reparació de la teulada i voladís. S’autoritza el
projecte en conformitat a la Llei 12/1998, de Patrimoni Històric de les
Illes Balears. (signatura 11812/4, AGCM)

5. Documentació gràfica

6. Conclusions
La majoria d’intervencions fetes al palau durant el segle XX han estat de
conservació i per adaptar-lo a les noves necessitats i avanços de l’època. Les
intervencions del segle XIX i principis del XX foren historicistes, amb un intent de
reproduir un medievalisme ideal.
L’ús actual és el de casa museu.
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8. Entrevistes
Francesc Xavier Bonnín Salamanca (Palma, 1967. Técnic de Patrimoni del
Consell i fotògraf)
“Sa meva dona na Marta i sa mare que són de Valldemossa mai en parlen, parlen
de sa Cartoixa però del Palau no ho fan. Com si no existís, està allà al devora.
Un desconegut pels valldemossins, està tan a prop. Un refrit per a turistes i per
a la tercera edat. Exincastillos. Ara hi anirem a un concert” (23/07/2015)
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9.1.10. Can Olesa (Palma)
1. Localització
El casal està situat al carrer den Morei, núm. 9, i té una entrada de servei al
darrera al carrer Pont i Vich, núm. 2, de Palma. Propietat dels germans Oleza i
Gual de Torrella, fins fa poc i actualment l’ha comprat un ciutadà suec.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Construïda a finals del segle XVI pels descendents de Pere i Ramon Descós. Un
segle més tard els succeïren els Olesa, que encara en són els propietaris.
L’autoria s’ha de relacionar en la influència de Joan de Salas, fet que es dona
pel tipus de grotescos. De manera que la construcció de la casa se podria situar
en el segon quart del segle XVI. Podria ser que l’autor fos el cunyat de Salas, el
mestre Jaume Bruguera.
“Casal senyorial de tipologia urbana(...) d’origen gòtic, s’articula entorn d’un pati
remodelat al començament del s XVIII. Tant l’exterior com l’interior mantenen la
distribució tradicional de la mansió urbana. La façana presenta una disposició
asimètrica, determinada pel portal, d’arc de mig punt amb amples dovelles, situat
en un extrem. A la planta baixa hi ha dies finestres amb columnes clàssiques
rematades amb medallons, flanquejats per esfinxs, on apareix l’escut dels
Descós. A la planta noble, les finestres augmenten de dimensions, mitjançant
pilastres i petxines amb grotescs. El porxo recorre a una composició d’arcs
conopials del gòtic final. El traçat del pati és asimètric, amb columnes jòniques
de marbre vermell de pronunciat èntasi, sobre les quals descansen arcs
rebaixats. Al fons, hi ha una escala de dos trams, amb una barana de ferro forjat,
per la qual s’accedeix a una galeria de tres arcs amb balustrat. Destaquen les
finestres inferiors, pràcticament idèntiques a les del tram inferior de la façana, de
les quals es diferencien per l’escut de la família Olesa. L’edifici fou projectat per
l’arquitecte Jaume Bruguera i construït al final del segle XVI per la família
Descós, que n’ostentava la propietat fins al s XVII, en què passà als Olesa. El
1630, fou fideïcomès per la senyora Catalina Ballester. El 1678, el senyor Jaume
Ballester d’Olesa en feu donació al seu fill, el senyor Salvador Ballester d’Olesa,
el qual el 1723, la donà al seu fill, el noble Nicolau Ballester d’Olesa, cavaller de
l’ordre d’Alcàntara, que la tenia el 1737. El 1778, era del seu fill Salvador
Ballester d’Olesa i Descatlar, a la mort d’aquest (1786), passà al seu germà
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Jaume Ignasi (...). el 1787, el notari Gaietà Feliu Gomila n’elaborà un inventari
(...)." SASTRE PALLICER, A.; FERRÀ-PONS, D, “Olesa, can”, a Gran
Enciclopèdia de Mallorca, vol. 12, Promomalloca Edicions S.L., Inca, 1989, pàg.
43-44)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat monument històric artístic, amb la consideració de bé d’interès cultural,
mitjançant Decret 1781/1973 de data de 23 de juliol (BOE nº175, 23/07/1973) i
conseqüentment tota obra o actuació que afecti al casal deu haver de comptar
amb la preceptiva autorització per part de la Comissió d’Urbanisme, Territori i
Patrimoni Històric de Mallorca. Bé d’interès cultural des de la Llei de 1985 de
PHE i la Llei de 1998 de PHIB.
El Catàleg de Protecció d’edificis i elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma li atorga la protecció màxima, A1. Se’l
considera l’exemplar més complert del renaixement mallorquí. Té un ús
residencial, se’n fa una valoració global, amb un pati mallorquí nexe entre
l’arquitectura renaixentista i la barroca. Les seves ajustades proporcions,
l’habilitat constructiva amb la qual estan resoltes, la labor escultòrica dels
elements de la façana principal i del pati són punts remarcables. Pel que fa a les
directrius d’intervenció, es dicta que la seva composició volumètrica haurà de
restar inalterada i, que, les seves façanes, cobertes i interiors, just es podran
conservar, restaurar i fer el manteniment. En cap moment es parla del mobiliari i
del contingut del mateix.

El 2015 canvien les coses pel que va al mobiliari, ja que aquest es considera
inherent al monument. Al BOIB núm. 087, de 11 de juny de 2015, l’Acord del Ple
del Consell de Mallorca, adoptat en sessió de dia 14 de maig de 2015, s’aprova
la modificació de l’expedient de declaració de BIC de Ca n’Olesa.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1992, sol·licitud d’ajuda per a la restauració. Ja que amb el pas del
temps té les cobertes deteriorades, per la qual cosa entra la pluja i se
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filtra la humitat, també la instal·lació elèctrica està en mal estat.
(signatura 4938/17, AGCM)
-

1992, escrit notificant l’espoli d’un fanal, segons la propietària donava
caràcter al pati. (signatura 4938/24, AGCM)

-

1992, es comunica que perquè la comissió pugui emetre informe sobre
projecte d’obres, s’han d’adjuntar: fotografies, memòria i plànol de les
obres, en realitat fa referència a les obres d’un casal del carrer Pont i
Vich, can Jaume de Casa-Espanya. Els propietaris de can Olesa
demanden que el carrer Pont i Vich s’estan fent obres a una finca que
llinda amb el casal i que han condemnat un passadís del mateix.
(signatura 4221/9, AGCM)

-

2006, la denúncia s’arxiva, al no considerar-se un element amb unes
característiques constructives de primer ordre i que a més no se pot
afirmar que aquest corredor/escala fos una part essencial del casal. A
més aquest tram de corredor no estava a la mateixa finca registral del
monument. (signatura 4221/9, AGCM)

-

2015, la propietat ha canviat de mans, ara ja no és de la família Olesa
a la qual pertanyia des del segle XVII. Ara aquest casal pertany a un
ciutadà suec i està fent una reforma integral de tot l’immoble. No s’han
consultat els permisos d’obres, aquesta informació la tenim a través
de premsa i pel que es pot veure des del carrer. Així ho demostren les
darreres fotografies del punt documentació gràfica, a elles es pot veure
la façana coberta amb una gran tela, per evitar que els enderrocs
caiguin al carrer.

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
A la fitxa del catàleg de l’Ajuntament, se’l valora pel tipus de pati, nexe entre
l’arquitectura renaixentista i barroca. Per les seves proporcions i harmonia. A
més destaca la labor escultòrica de la façana principal. Les actuacions fetes
sobre l’edifici han estat de manteniment i actualització de segons quines parts,
ja que sempre ha mantingut l’ús d’habitatge, i fa temps d’una mateixa família. En
cap moment es parla del mobiliari i del contingut del mateix.
El 2015 canvien les coses pel que va al mobiliari, ja que aquest es considera
inherent al monument. Al BOIB núm. 087, de 11 de juny de 2015, l’Acord del Ple
del Consell de Mallorca, adoptat en sessió de dia 14 de maig de 2015, s’aprova
la modificació de l’expedient de declaració de BIC de Ca n’Olesa.
Ara ha canviat la propietat, aquesta està en mans d’un ciutadà suec i s’està fent
una reforma integral del casal, suposadament es mantindrà l’ús.
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8. Entrevistes
Magdalena Riera Frau (Palma, 1960. Arqueòloga i tècnica de patrimoni de
l’Ajuntament de Palma).
“Un cas precisament particular. És què declarem, què conforma el monument.
Aquí per tota una sèrie de circumstàncies el conjunt va agafar el jardí d’una casa
que té entrada pel carrer Pont i Vich, una zona que no era inherent al monument.
Així que no es podia segregar del mateix per la declaració conjunta de BIC... El
propietari, Ozones, amb dificultats econòmiques i què faig, el se queda el banc
¿?, finalment s’ha acabat venent a un extern, deixar de ser propietària l’antiga
família, que millor o no tant havia conservat el casal i la seva significació... ara
veurem”. (03/09/2015)

9. Annexes
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Modificación del expediente de declaración BIC de Can Olesa. Casas
señoriales de Palma, fabian | 17 Juny, 2015 10:53
Can Olesa fue declarada BIC en 1973 cuando las declaraciones aún no exigían
unos estudios ni argumentaciones que las sustentaran. En diciembre del 2013
se propuso la modificación de la declaración (ver: Incoación BIC Can Olesa
Palma). Desde entonces ha habido una compleja situación con alegaciones e
informes sobre este bien y su delimitación. Llega ahora BOIB núm. 087 de 11
de junio de 2015 el Acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca, adoptado
en sesión de día 14 de mayo de 2015 de aprobación de la modificación del
expediente de declaración como BIC con categoría de monumento, de Ca
n’Olesa, calle de Morey, 9, del término municipal de Palma.
Desde esta bitácora, Alta mar, se procura recoger las informaciones de estas
declaraciones que proporcionan algún conocimiento sobre el bien, pero no su
parte jurídica Esta modificación presenta en su "Memoria histórica y
descriptiva" una información, a manera de prólogo, no presente en la Incoación,
sobre las casas señoriales de Palma, por lo que recojo estos fragmentos:

Memoria histórica y descriptiva
- El conjunto histórico de Palma y la situación de Ca n’Olesa dentro del
conjunto
Ca n’Olesa se sitúa en el centro de la ciudad, entre el segundo y tercer recinto
fortificado y muy próxima a la puerta del Almudaina. Se trata de un inmueble
situado en una calle de fuerte huella medieval y con un sustrato arqueológico
importante, tanto en su subsuelo como en la propia arquitectura.
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El edificio se sitúa en la parte alta de la ciudad antigua, en la parte este de la
calle Morei, en la manzana delimitada por las calles Morei, Puresa, Pont y Vich,
Call y Can Fortuny. Linda por la cara sur, con Can Fuster de s’Estorell, también
llamada posada de s’Estorell, edificación situada en la calle d’en Morei, 11,
importante edificación del siglo XVI y protegida en el catálogo municipal con
grado de protección B (clave 8/42). Al fondo, con Can Jaume de Can Espanya,
casa señorial del siglo XVI o XVII con patio, y protegida en el catálogo
municipal con grado de protección B (clave 8/44). Por el lado norte, en la zona
del jardín, con Casa Príam de Villalonga, edificio situado en c/ Casa Fortuny, 4,
del siglo XVI, con un importante jardín (el que siempre sale representado) y
protegida en el catálogo municipal con grado de protección B (clave 8/23).
Las casas señoriales de Palma
Durante los siglos XVII y XVIII la ciudad gótica de Palma sufre un importante
cambio en su estructura parcelaria gracias a la arquitectura civil patrocinada
por la nobleza y las clases más acomodadas.
A pesar de que se hacen construcciones de nueva planta, normalmente estas
viviendas familiares evolucionan a partir de un núcleo medieval, que es
ampliado y decorado con las nuevas tendencias estilísticas. Estas casas
señoriales del renacimiento y del barroco son mayoritariamente resultado de
adquisición de viviendas medievales colindantes, que son en parte integradas y
adaptadas para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. Por eso, es
habitual que en ellos aparezcan elementos de clara factura gótica junto a otros
renacentistas y barrocos, tanto en superficie como ocultos bajo capas
posteriores.
Con respecto a la tipología de casa señorial palmesana, es significativo el texto
del arquitecto Guillem Reynés que la describe de la siguiente manera: “Una
puerta de medio punto da entrada a un zaguán espacioso con un patio central
desde donde arranca la escalera. Con ligeras variantes, las crujías que rodean
el patio se hallan sostenidas por arcos; y en la disposición de las escaleras, de
una gran variedad dentro de la unidad de criterio, es tema obligado la
indispensable galería del rellano que da entrada al piso con una puerta a cada
lado. El interior del piso se compone siempre de un gran recibidor y una serie
de salones que van aumentando en riqueza hasta terminar en un regio
dormitorio...un entresuelo para estudio, y un desván para trastero...”
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Como característica general podemos decir que todas estas construcciones
presentan tres plantas principales, y uno o dos entresuelos entre éstas. En las
casas señoriales suele haber un eje, desde la calle hasta las principales salas
de la planta noble, que es donde el linaje patrocinador dedica todos los
esfuerzos decorativos, mientras que el resto de espacios suelen ser más
sencillos. En planta baja hay un patio abierto al cual se accede a través de un
portal de arco de medio punto con grandes dovelas, y desde donde se accede
a toda una serie de dependencias secundarias. La escalera principal y la planta
noble, normalmente con salas de gran altura, suele acumular los detalles
decorativos más relevantes. La planta porche o superior está configurada por
una sucesión de espacios abiertos. Como sucede en el caso de Ca n’Olesa, es
habitual que haya una o dos plantas intermedias: los estudios, entre la planta
baja y la noble; y un entresuelo entre la noble y los porches. Se trata de
espacios privados, que por lo tanto habitualmente no cuentan con las
características decorativas de la planta noble.
En todas las grandes casas señoriales se accedía a los espacios interiores
desde una primera sala o recibidor. Este ámbito era uno de los más destacados
por su función de recepción y estaba decorado con parte de los principales
muebles como mesas, bufetes, sillas comunes o de reposo, algún reloj de caja
siempre adosados a la pared y sobre todo con numerosas pinturas de diferente
temática. A partir de aquí, suele haber una sucesión de espacios decorados, de
techos altos con vigas de madera roja y entrevigado de color blanco. El techo
suele ser de grandes losas de piedra de Santanyí, a veces cubierto por esteras
y moquetas, y los muros cubiertos con tapices y decoración damasquinada,
además de una gran cantidad de pinturas, esculturas, muebles y elementos
decorativos que mostraban la riqueza y la cultura de la familia. Estas salas
dispuestas de manera sucesiva eran decoradas con bufetes, arquillas, bancos,
banquillos, espejos, cortinas de seda o terciopelo, damascos (de colores rojos y
amarillos), tapices o catalufes en las paredes, frisos pintados en la parte
superior, lámparas, alfombras o esteras en verano, así como muebles bajos de
estrado, aunque éstos iban desapareciendo.
Entre los espacios siempre presentes se suele encontrar una capilla, que se va
introduciendo desde el siglo XVI, siempre ricamente decorada y donde se
conservan tejidos litúrgicos, relicarios, etc. El comedor también está
normalmente presente, sobre todo a partir del siglo XVII, cuando pasa a ser
considerado una de las salas más importantes, aunque es a partir del siglo XIX
que su disposición y atavío se van definiendo, presentando casi todos un gran
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zócalo de madera y decoración de catalufes y platos decorados en las paredes.
Otro espacio que siempre se encuentra en estas casas señoriales es la cámara
o habitación dormitorio destinada al señor de la casa. Estos dormitorios solían
contar con camas torneadas, con dosel y cortinajes, que se completaban con
espejos, taburetes, sillas o banquillos, imágenes de temática religiosa, paredes
con damascos o catalufes, cortinas, etc. Normalmente se presenta la cama en
un espacio diferenciado del resto de la cámara y al lado de un tocador, una
cámara pequeña con elementos de limpieza personal y un mueble tocador.

Última Hora Palma de Mallorca, 13/12/2013
El mobiliario de Can Olesa, un patrimonio inamovible

El gran comedor de gala de Can Olesa con la parte que pertenece a Can
Riera al fondo.
El nuevo propietario de Can Olesa, un ciudadano sueco, ha adquirido el casal
junto con un importante patrimonio mueble de cerca de 500 piezas entre las
que figuran cuatro cuadros de Miquel Bestard y diez de Guillem Mesquida, los
pintores más valorados del barroco local de los siglos XVII y XVIII. Además,
según el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que ayer
fue publicado en el BOIB, todas estas obras deberán permanecer dentro de
Can Olesa y algunas no las podrá mover de las paredes y salas donde estaban
ubicadas en el momento de la compra.
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De este modo, y según afirmó ayer el vicepresidente de Cultura del Consell,
Joan Rotger, se mantiene viva «la lectura histórica del bien en sus distintas
etapas». En el expediente, el medio millar de elementos decorativos y obras de
arte se ha dividido en cuatro categorías en función de la movilidad permitida
solo dentro del edificio que conlleva la catalogación del inmueble y su
contenido. Los cuadros citados, los tapices flamencos que también son del XVII
o una pintura de Ricard Anckermann, por poner algunos ejemplos, están
situados en la planta noble y según el expediente deben «mantenerse en su
ubicación actual, sala y muro».
Cabe recordar que, con la declaración de BIC, Can Olesa se separa de una
parte de Can Riera, edificio que da a la calle Pont i Vic y con la que, desde
1979, compartía el gran comedor de gala, que ahora quedará partido. Expertos
en patrimonio están en contra de esta partición porque alegan que, según
documentación existente, ambos casals pertenecían a los Olesa desde el siglo
XVIII y se comunicaban, como atestiguan los planos que en el XIX mandó
levantar Mariano de Olesa y Cabrera «en los que se ve claramente que los dos
inmuebles forman un conjunto y un pasillo secreto los comunicaba». Estos
expertos se preguntan cómo «el Consell permite que se divida ese comedor, de
lo más representativo de la casa».
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9.1.11. Can Vivot (Palma)

1. Localització i titularitat
A Palma dona a tres carrers Savellà, on se troba l’entrada principal, Sant Crist i
Campana. El propietari és Pedro de Montaner.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Casal senyorial, anomenat també can Sureda, can Peralada i cal Marquès de
Vivot. Engloba diverses construccions que daten entre els segles XIII i XIX. Els
soterranis són la part més antiga, tenen la coberta de canó i originàriament van
ser uns cellers àrabs, aquests se comuniquen a través del pati amb l’antiga
gabella de la sal, amb arcs gòtics i reformada durant el segle XVII. Una altra de
les edificacions que conformen el casal és can Villalonga. Fou durant la primera
meitat del segle XVIII, quan el primer marquès de Vivot, Joan Miquel Sureda
Villalonga, va comprar diferents edificis envoltant aquest antic casal. Entorn a
1810, l’arquitecte Isidro González Velázquez, desplaçat a Mallorca durant la
Guerra del Francès, va fer un projecte de reforma a la part de l’edifici que dona
al carrer del Sant Crist. Ja a finals del segle XIX s’hi afegí un segon pis.
El conjunt és de planta rectangular amb façana a dos carrers i ingrés principal al
carrer Savellà. La sobrietat del frontis contrasta amb el dinamisme espacial del
vestíbul i dels dos patis interiors. El pati principal és de planta rectangular, dividit
en sis espais mitjançant arcades i delimitat per una successió de columnes de
marbre vermell d’ordre corinti, amb un èntasi molt marcat, sobre les quals arcs
rebaixats. Al fons del pati i en eix amb la porta principal, se situa l’escala, d’estil
imperial, de tres trams, amb el central que quan arriba al replà es desdobla i que
arriba a una lògia amb tres arcs de mig punt.
L’interior segueix la tradició barroca mallorquina, del qual hem de destacar els
estucs i pintures al fresc, en especial les laques xineses de la biblioteca i les
decoracions mitològiques de les sales principals, en les qual intervingué el pintor
italià Giuseppe Dardarone, a qui s’atribueixen les batalles d’Alexandre el Gran,
tot dins de l’estil rococó. Aquesta biblioteca conté manuscrits i incunables, i està
moblada notablement.
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3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat monument històric artístic mitjançant decret 1781/1973 de 22 de juny
de 1973, (BOE 23/07/1973). El ser un Bé d’Interès Cultural aquest no permet
realitzar obres si no venen del Ministeri de Cultura i els tècnics anomenats per
ell. Té una protecció integral total, ja que la desaparició d’una de les seves parts
desvirtua o minva la comprensió global del conjunt. Les úniques obres permeses
en aquest són les de consolidació, conservació i restauració, sense que en cap
cas es pugui desmerèixer cap dels valors que motivaren la seva declaració.
El Catàleg d’edificis a protegir de l’Ajuntament de Palma (clau14/141) indica la
protecció i directrius d’intervenció: el seu entorn se regirà per les Ordenances
Generals de la zona del Casc Antic; la composició volumètrica és inalterable; pel
que fa a façanes, porxos, cobertes i patis just se podran conservar i restaurar, en
el cas de les cobertes també se’n haurà de fer el manteniment; a l’interior
s’hauran de conservar i mantenir les zones representatives de la casa. Se li dona
un ús com a habitatge i d’un únic propietari.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1981, s’aprova la instal·lació d’una reixa, al carrer Savellà 4. (signatura
13410/7, AGCM)

-

1985-1989, restauració del casal. Pedro de Montaner sol·licita arreglar
part de la coberta, forjats de la planta noble i els voladís. La Conselleria
autoritza les obres el 1987, seguint la Llei de Patrimoni de les Illes.
S’aixeca l’antic paviment per a posar un forjat de formigó. Inclou un
informe d’ARCA de l’estat de deteriorament de frescs i estucs. Inclou
documentació fotogràfica. (signatura 13658/1, AGCM)

-

1988, reparació de la coberta i voladís de can Vivot. Inclou
documentació fotogràfica. (signatura 13548/3, AGCM)

-

1989, paralització de la instal·lació de conduccions d’electricitat a la
façana. (signatura 13644/14, AGCM)

-

1992, projecte d’obres de restauració de la coberta principal, a la
memòria ens diu que se realitzaran de la mateixa forma, color i tamany
dels originaris. Aprovar projecte. (signatura 4907/8, AGCM)
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-

1998-2001, convocatòria de subvencions per a la rehabilitació
d’immobles amb valors històrico-culturals, any 1998. Expedient de
subvenció sol·licitada per Pedro Muntaner Sureda per a la restauració
de les cobertes de can Vivot. A la memòria dels arquitectes, Jaume
Vidal i Jaume Brunet, ens descriuen l’estat de les cobertes que estan
molt deteriorades i que més que un manteniment necessiten una
completa restauració, ja que la humitat a més de les bigues també ha
passat als murs de l’edificació i d’aquí a tot al casal, fins i tot a les parts
nobles. La solució adoptada fou la de reproduir el mateix tipus de
coberta de l’existent, sense modificar ni la volumetria ni el seu aspecte.
(signatura 12982/8, AGCM)

-

2002, projecte bàsic i d’execució de la restauració de les cobertes.
Autoritzar projecte. Aquest queda autoritzat pel compliment de la Llei
de Patrimoni Històric de les Illes Balears. (signatura 12228/12, AGCM)

-

2007-2008, sol·licitud d’informe sobre la possibilitat de segregació del
casal, el qui ho demana és el Sr. Pere de Montaner Alonso hereu del
palau. El departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca,
contesta mitjançant informe que la segregació d’un o més elements
que formen part integrant de l’immoble de can Vivot, així co la
separació del mobiliari, suposarien sens dubte una pèrdua dels valors
que motivaren la seva declaració com a Bé d’Interès Cultural. Per la
qual cosa, una eventual decisió de divisió o segregació de l’immoble
de can Vivot aniria contra la declaració de bé d’interès cultural i, en
conseqüència, contra el que disposa l’article 41.1, a) de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes
Balears. (signatura 17104/50, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
És un dels millors exemples del barroc a Mallorca. Precursor de la fusió de
l’escala principal amb el pati i introductor del gust francès a l’arquitectura
mallorquina. Ric en detalls interiors i en la concepció espacial del pati-vestíbul.
Els interiors són un exemple de palau tardo barroc i té una important biblioteca.
L’edifici manté l’ús d’habitatge i l’únic que se li ha anat fent ha estat el
manteniment.
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9.1.12. Can Óleo (Palma)

1. Localització i titularitat
Carrer de l’Almudaina núm. 4 de Palma. La titularitat és pública, Universitat de
les Illes Balears, Ajuntament de Palma i Govern de les Illes Balears.

2. Evolució històrica i descripció del monument
És tracta d’un casal conegut també com a can Vivot, data del segle XV i conserva
elements gòtics de l’època com l’escala principal del pati. Aquest fou reformat
durant el segle XVIII. La planta és rectangular, la façana és de carreus sense
ornamentació, amb un portal central adovellat. A l’interior, un pati (gòtic) en el
qual hi ha tres finestres, dues de gòtiques i la central d’estil renaixentista. Pel que
fa a l’escala principal (d’estil gòtic), destaquen les rosasses de pedra calada de
la barana, els capitells de l’entrada i la barrera de fusta que tanca el jardí. A
començaments del segle XV, la casa va pertànyer a la família de cavallerscorsaris Tomàs. Passat a mitjans del segle XV, a mossèn Pere de Vivot i Pacs; i
al 1685 a la família Oms. Durant el segle XVIII, el seus propietaris foren Miquel
Ferrandell, Bernabé de Armendáriz, Miquel Joan Descatlar i Descatlar i Miquel
Estada. Al començament del segle XIX, fou venuda al metge Francesc Óleo, del
qual li ve l’actual nom, i fou ocupada pels seus descendents fins a 1916, quan va
ser adquirida pel la Societat Arqueològica Lul·liana (SASTRE PELLICER, A.,
“Óleo, Can”, a Gran Enciclopèdia de Mallorca, Promomallorca Edicions S.L.,
Inca, 1989, pàg. 42-43).
L’edifici, amenaçat per un expedient de ruïna, va ser adquirit l’any 1975 pel
Ministerio de Educación y Ciencia. I aquest mateix, el 1986, va concedir el seu
ús a la Universitat de les Illes Balears. No fou fins a l’any 1994 quan va quedar
inscrit definitivament al registre de la propietat a nom de la UIB.
Pel que fa a la seva descripció, és un casal construït amb marès i tàpia, un
material que en conforma la major part de l’estructura. Respon a la tipologia de
casa senyorial amb vestíbul d’entrada, pati amb cel obert amb escala lateral
adossada gòtica i un jardinet posterior separat del pati per un corredor d’arcades.
És de quatre pisos: planta baixa, entresòl, planta noble i porxo, amb total
aproximat de 2.000 m2.
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3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Fou declarat Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument històricoartístic d’interès local, en data de 22 d’octubre de 1975 (BOE núm. 292, de
05/12/1975). La qual cosa va implicar la suspensió de la declaració de ruïna.
Situat en el conjunt històric de la ciutat, declarat com a tal en data 11/06/64 (BOE
núm. 158, de 02/07/1964).
La fitxa del Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, se marquen les directrius d’intervenció i la
seva protecció. Fa una valoració global com a casa senyorial de construcció
gòtica amb el pati més complet que queda a Palma; una façana interessant per
la seva tipologia; uns interiors amb grans sales i cassetonats, especialment els
de la sala noble que són de llenyam vermell.
Les intervencions que es poden dur a terme són les de conservació i ordenació
de les façanes, manteniment de les cobertes. La restauració i reutilització dels
interiors, s’han de tenir en compte els espais comuns, fent la seva conservació i
restauració i obrir el pati al públic.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

2001, projecte d’excavació. Ajustant-se als articles 37 i 41 de la llei de
Patrimoni Històric de les Illes Balears (1998). (signatura 11959/3,
AGCM)

-

2003, projecte bàsic i executiu de reforma de can Óleo. Els objectes
que es puguin obtenir amb les excavacions s’hauran de dipositar al
Museu de Mallorca. La universitat va convocar un Concurs
d’Avantprojectes Arquitectònics, en el qual s’encarregava la redacció
del projecte bàsic i d’execució de les obres de consolidació,
conservació i restauració. A quest concurs fou concedit a l’equip format
per l’arquitecte Pere Nicolau Bover i la seva filla Mariona, que en aquell
moment estava estudiant arquitectura. El seu projecte (14 de
novembre de 2002) fa un estudi en profunditat de l’edifici, analitzant
les intervencions que aquest va anar sofrint al llarg del temps, fent-ne
una valoració històrica, artística, tipologia i urbanística. Acabant que
s’ha d’entendre que l’edifici és un conjunt i que com a tal s’ha de
respectar. El projecte usa l’arquitectura contemporània de manera
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subsidiària per a la rehabilitació dels edificis històrics. Se’n farà un nou
ús per a activitats de la universitat, com són recerca, arxiu,
comunicació, representació, etc.
Aquí l’arquitecta del Servei de Patrimoni, Francisca Cursach, exposa
“que la intervenció proposada pel mur adjacent a l’escala, i la seva
substitució per un pla de vidre, podria significar una variació tipològica
respecte del pati. Els patis se caracteritzen per presentar un tancament
lateral de murs massissos i oberts per la part superior. El fet de
substituir un d’aquests murs, i precisament el de l’escala, per vidre, és
a dir, eliminar les característiques de massís d’aquest per fer-lo
“desaparèixer”,

podria

significar

variar

tipològicament

les

característiques definitòries del pati gòtic.”
(signatura 12273, AGCM)
-

2003, projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici de can Óleo.
Plànols. (signatura 12274, AGCM)

-

2003, projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici de can Óleo.
Plànols de nou ús i fotos de l’estat abans de començar obres.
(signatura 12275, AGCM)

-

2004, expedient d’autorització del projecte bàsic i executiu de la
reforma, fa referència als art. 37.1 i 26 de la Llei 12/1998. Entre d’altres
se presenta una nova solució pel que fa a l’escala principal del pati, en
el qual se substituïa el mur adjacent per un pla de vidre, ara aquest
serà d’obra aterracat i referit similar als existents. (signatura 12777/3,
AGCM)

-

2004, expedient d’autorització del projecte bàsic i executiu de la
reforma. Memòria (signatura 12778/1, AGCM)

5. Documentació gràfica
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Font UIB, inauguració 2011

6. Conclusions
El monument quan passa a mans de l’Administració estava en runa, se feren els
estudis pertinents i es començaren a estudiar diferents projectes per a la seva
rehabilitació i possibles nous usos. Tenint en compte els pros i contres de cada
un d’aquests i respectant la legislació vigent. Va guanyar el concurs l’equip
format pels arquitectes Pere Nicolau i Mariona Nicolau, que en aquell moment
estava estudiant arquitectura. El seu projecte (14 de novembre de 2002) fa un
estudi en profunditat de l’edifici, analitzant les intervencions que aquest va anar
sofrint al llarg del temps, fent-ne una valoració històrica, artística, tipologia i
urbanística. Acabant que s’ha d’entendre que l’edifici és un conjunt i que com a
tal s’ha de respectar. El projecte usa l’arquitectura contemporània de manera
subsidiària per a la rehabilitació dels edificis històrics. Se’n farà un nou ús per a
activitats de la universitat, com són recerca, arxiu, comunicació, representació,
etc.
La Universitat el va inaugurar el 25 de març de 2011, no obstant segueix en
desús i tancat, hi ha un responsable de la UIB que mostra el casal.
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8. Entrevistes
Joan Fuentes Riera (Palma, 1957. Llicenciat en Filosofia i Lletres, Arxiver Can
Bordils, Universitat de Barcelona).
“Record anar-hi quan era la seu de la Societat Arqueològica Lul·lina, un edifici
decadent, ple de goteres i humitats, herbes, descrostats, escalons romputs...
Una altre cosa conservava la pàtina d’un temps, d’un passat molt potent en ple
esplendor... Ara considero que el que s’ha fet amb ell és una pura operació de
màrketing, política, una inauguració... es va comprar i no sabien que fer-ne. Si al
pati hi ha un tancament de vidre que és una cafeteria. Està sempre tancat, sé
que hi ha un professor de la universitat que en té les claus, jo hi faig feina a prop,
i a voltes veig que hi entra amb alguna visita. Està tudat”.

Magdalena Riera Frau (Palma, 1960. Arqueòloga i tècnica de Patrimoni de
l’Ajuntament de Palma)
“... el mostra un professor en la reserva de la UIB, un projecte amb no massa
rigor, un gran vidre al pati, cafeteria. Està infrautilitzat. No hi ha pressupost. Està
allà se tuda...” (03/09/2015)

9. Annexes
diario de Mallorca, jueves 24 de junio de 2010
Can Oleo estará acabado antes de final de año
La Conselleria de Educación y Cultura ha invertido 4,5 millones de euros
más para la recuperación de este inmueble que utilizará la UIB
EUROPA PRESS. PALMA Las obras de rehabilitación del centro Can Oleo
estarán concluidas antes de que acabe este año, tras la asignación de la última
partida presupuestaria de 4,5 millones de euros que la Conselleria de
Educación y Cultura ha invertido para la recuperación de este inmueble que
utilizará la UIB.
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Así lo indicó hoy el conseller del ramo, Bartomeu Llinàs, quien esta mañana
visitó junto a la rectora de la UIB, Montserrat Casas, las obras del edificio
situado en la calle de la Almudaina, en el casco antiguo de Palma.
Llinàs reveló que el Govern cerró hace unos días la asignación económica
necesaria para concluir las obras, por lo que insistió en que actualmente "no
hay ningún problema en materia económica para acabar la obra".
El arquitecto de la obra, Pere Nicolau, quien también estuvo presente durante
la visita, detalló que el edificio estaba muy degradado cuando comenzó el
proyecto, por lo que ha sido necesario realizar una serie de estudios
geotécnicos y de refuerzo, así como otro tipo de obras de consolidación de la
estructura para asegurarse de que las actuaciones no afectarían a los
inmuebles colindantes.
Nicolau destacó que ya se ha finalizado la etapa de las obras más difícil, por lo
que ahora ya están realizando labores más sencillas que hacen prever que la
inauguración del centro se realizará próximamente.
Respecto a la dilatación de las obras y al incremento presupuestario que han
precisado, el arquitecto explicó que cuando iniciaron la rehabilitación se
encontraron con muchas cosas que no conocían, como por ejemplo el tipo de
terreno en el que se tenían que ubicar los nuevos edificios. Así, destacó ha
habido una serie de actuaciones que se han incorporado ya una vez
comenzadas las obras y que, de hecho, en el proyecto "prudentemente" ya se
advertía que era preciso comprobar.
"Estas obras duran lo que duran y ésta no es una excepción. Ni un solo día
hemos parado de pensar en ella y de buscar la mejor solución posible", afirmó
el arquitecto.
La rectora de la UIB agradeció al Govern que haya llegado la financiación
necesaria para acabar las obras, a la vez que aseguró que la recuperación de
este edificio se ha hecho con "rigor". En este sentido, apuntó que un técnico de
la universidad se ha encargado de ello personalmente.
Las obras de rehabilitación de Can Oleo comenzaron en marzo de 2006,
después de un largo proceso que se inició en 2001 para dotar a la UIB de un
nuevo espacio en la ciudad. La planta baja y el entresuelo de este casal
tendrán una librería, una cafetería, una sala de actos, un centro de información
de la UIB, un vestíbulo y terrazas. El primer piso constará de tres despachos de
representación, servicios administrativos, la ubicación del Consell Social, sala
de juntas y sala polivalente (ubicada en dos niveles). El segundo piso estará
destinado a la docencia y a conferencias e incluirá aulas de diferentes
capacidades para másters o seminarios, por ejemplo.

DIARIO DE MALLORCA Sábado 27 de diciembre de 2008
La cubierta de Can Oleo rematará el fin de una reforma, retrasada un año y
medio
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El arquitecto Pere Nicolau confirma que se han encontrado con "sorpresas" en
una rehabilitación iniciada dos años atrás
La última visita oficial al edificio fue en marzo del 2007, se anunció la
conclusión de obras

Foto Massutí
LOURDES DURÁN. PALMA. A bombo y platillo, con visita institucional incluida
-en aquel momento aún era presidente de la Comunitat, Jaume Matas- se
anunció que la reforma de Can Oleo concluiría a principios de este 2008 que
ahora concluye. Pere Nicolau, el arquitecto que, junto a su hija Mariona, ganó
en concurso la reforma, señaló a este diario que se han encontrado con
"sorpresas" y restó importancia al retraso "puesto que si algo no se cumple en
proyectos de este tipo, son los plazos". Ahora se da una nueva fecha, a
mediados del 2009 "es muy probable" que se haya concluido. De entrada, la
colocación en enero de la cubierta, que "ya debía estar hecha", agilizará el
motor de una obra que comenzó en el 2006.
Entre las sorpresas encontradas recientemente, la "cimentación por pilotaje" y
la imposibilidad de llevar a cabo una fachada de vidrio "porque faltaba un
estudio geotécnico".
En la actualidad, y a la espera de la colocación de la cubierta de este edificio
del siglo XV y propiedad de la Universitat de les Illes Balears, el espacio "está
definido y acondicionado". Restan algunos retoques en la rehabilitación de la
baranda de la escalera, que ya está concluida. Asimismo, faltan los
revestimientos del suelo y la pintura en paredes. La obra mayor está acabada.
Los pasos
Durante 33 años, el edificio de Can Oleo, situado en la casco antiguo de Palma
y el único ejemplo de arquitectura civil con escalera gótica que se conserva en
la ciudad, permaneció cerrado. Propiedad del Estado, éste lo cedió a la
Universitat balear en 1994 y continuó pendiente de una reforma, del todo
necesaria puesto que la escalinata se estaba deteriorando a marchas forzadas.
Convocado el concurso en 2001, lo ganó el equipo de Pere Nicolau
describiendo su proyecto como "valiente" y, por tanto, en consonancia con la
reforma que llevó a cabo en el Gran Hotel. Con el tiempo, se comprobó que su
audacia le granjeó más de un quebradero de cabeza. La comisión de Centro
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Histórico echó abajo su proyecto tildándolo de "atentado". Pese al apoyo de la
UIB, del colegio de Arquitectes, Nicolau modificó su pared de vidrio que había
situado al lado de la escalinata gótica ante la urgencia de intervenir en un
edificio muy deteriorado.
El nuevo proyecto se presentó en junio del 2006 y se aseguró la conclusión de
las obras para 2007.
De los 400 millones de pesetas presupuestados inicialmente, se han pasado a
los 4 millones de euros -la última cifra aportada en marzo de 2007-. El Govern
ya pagó 100 millones de pesetas.
Can Oleo será la sede de la UIB en Palma y contará con librería, cafetería,
salas polivalentes, archivo, pero ya no será depósito del legado Alcover Moll
como se dijo.
Una ullada al Patrimoni feta per ARCA, Associació per
Revitalització dels Centres Antics

a la

22 juliol 2009
Patrimonio suspende el proyecto de rehabilitación de Can Oleo
diariodemallorca.es 22-7-2009
La UIB no podrá inaugurar en octubre el edificio, que sufre un nuevo
retraso en las obras al haberse denegado la instalación de una pasarela
Can Oleo tiene una escalera gótica única en España. Foto: B. Ramon
M. ELENA VALLÉS. PALMA. Segundo y definitivo ´no´ al proyecto de reforma
de Can Oleo, firmado por los arquitectos Pere Nicolau y su hija Mariona.
"Hemos suspendido definitivamente la propuesta de la pasarela para que
presenten de una vez una nueva solución. El ayuntamiento ya tiene un
proyecto nuevo y esperamos que lo traigan ya", declaró ayer el director insular
de Patrimonio, Biel Cerdà. La medida, una manera de presionar para agilizar
los trámites de una reforma que lleva dos años de retraso.
El pasado mes de marzo, tanto Cort como el Consell denegaron la modificación
del proyecto redactada por Nicolau que convenía colocar una pasarela móvil
entre las dos alas del edificio a través del primer piso, cosa que supondría
ampliar el volumen de la construcción, algo totalmente prohibido al tratarse de
un Bien de Interés Cultural (BIC). Las obras en la construcción, que arrancaron
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en 2006, continúan a ritmo lento. El pasado diciembre se anunció la posibilidad
de que la reforma estuviera terminada a mediados de este año, fecha que ha
vuelto a incumplirse.
Han pasado más de tres años desde el inicio de la rehabilitación y todo han
sido contratiempos desde entonces: cambios en el proyecto inicial, hallazgos
inesperados, falta de financiación por parte del Govern balear y, ahora otra vez,
nuevas modificaciones en la reforma. Los anhelos de la UIB por inaugurar el
edificio en octubre con el inicio del curso académico se vuelven a ver
truncados. Las comisiones de Patrimonio cuelgan ahora el cartel de
vacaciones, y no volverán a retomarse en septiembre, mes en que la UIB podrá
volver a presentar el proyecto modificado con otra solución a la pasarela
propuesta y rechazada por los técnicos del Consell.
Los trabajos en la cubierta del edificio del siglo XV –y propiedad de la
universidad– ya están terminados. Y la obra mayor ya está acabada. Del
edificio de 1497 se han preservado los elementos patrimoniales más
importantes. Destaca la escalera gótica, única en su género de todo el Estado.
La UIB adquirió Can Oleo en 1994, después de haber estado cerrado cerca de
20 años y en un estado de conservación deficiente.
La universidad espera que el edificio tenga una función de representación
institucional. En la primera planta estarán los despachos de la rectora y los
vicerrectores, además de una sala de juntas que también acogerá el Consell
Social. El segundo piso estará conformado por diversas aulas para másters, y
en la planta baja habrá un servicio de comunicación y un punto de información
para los alumnos, el bar y la librería universitaria.
Con una superficie de 2.068 metros cuadrados, se prevé que la reforma de Can
Oleo cueste 4,5 millones de euros, que serán abonados íntegramente por el
Consorci pel Foment d´Infraestructures Universitàries del Govern, que hace dos
años hizo peligrar la iniciativa porque no aportaba fondos.
Premsa i Patrimoni26 juny 2010
Tram final a Can Oleo
Una ullada al Patrimoni feta per ARCA, Associació per a la
Revitalització dels Centres Antics

dBalears.cat 26-10-2010
Les obres del futur centre de la UIB estaran enllestides abans de final
d’any, després de quatre anys de feines. El Govern ja ha aprovat els 2,5
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milions que faltaven per a la rehabilitació
Les obres de Can Oleo, futur centre de la Univeristat, sembla que arriben al
final, després de quatre anys de bastides i de previsions fallides. Els retards
han estat motivats per la dimensió de les tasques de restauració i la falta de
pressupost. Aquesta setmana, el conseller d'Educació i Cultura, Bartomeu
Llinàs, ha aprovat els 2,5 milions d'euros pendents del total del pressupost, que
puja a 4,5 milions.
Les tasques de restauració i adequació de l'emblemàtic casal conclouran en
acabar l'any. Així ho assegurà ahir Pere Nicolau, arquitecte responsable de
l'obra juntament amb la seva filla Mariona. Precisament la prompta finalització
de l'actuació és també un "desig" de la rectora de la UIB, Montserrat Casas,
que espera que "Can Oleo estigui en funcionament el curs que ve". Casas féu
aquestes declaracions durant la visita oficial dels responsables de la UIB i el
conseller Llinàs al casal del carrer de l'Almudaina.
En total, la intervenció haurà costat 4,5 milions d'euros, 1,4 milions més dels
prevists inicialment. "Quan s'actua en un edifici històric d'aquestes
característiques, és normal que sorgeixin imprevists. Nosaltres hem actuat amb
màxima rigorositat", explicà l'arquitecte de l'obra, qui ha prioritzat la conservació
dels elements històrics més emblemàtics per combinar-los amb altres de més
moderns. "Dels dos edificis que integren Can Oleo, s'ha actuat amb molt de
respecte a l'històric, mentre que el conjunt subsidiari té grans transformacions
més modernes", explicà Nicolau.
Destaca la recuperació del l'escala gòtica del segle XV, única a Mallorca, o la
façana renaixentista de l'edifici principal, que recuperarà les finestres creuades
de pedra de Santanyí i el portal gòtic.
El segon pis del casal estarà destinat a aules docents per a seminaris o
màsters, mentre que el primer serà la seu del Consell Social de la UIB, a més
d'una dependècia per a la rectora Montserrat Casas, qui destacà que de "cada
vegada la cooperació privada és més important". La planta baixa de Can Oleo
serà ocupada per la llibreria, una sala d'actes, la cafeteria i un "punt de
contacte de la Universitat amb la Ciutat", sentencià Casas. L'obra és el resultat
de diverses actuacions a partir d'una tipologia gòtica originària.
De moment s'hi han executat les cobertes, la pràctica intervenció estructural i
les preinstal·lacions. "La part més difícil ja està finalitzada", apuntava ahir
l'arquitecte, qui recordà la col·laboració del professor Josep Mairata perquè la
rehabilitació es dugués a terme amb rigor històric. Una vegada acabat el
projecte, destacarà, en especial, la passarel·la de ferro i vidre que connectarà
ambdós edificis i l'àrea verda que cobrirà el secundari.
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9.1.13. Els Porxets (Santuari de Lluc, Escorca)

1. Localització
Els Porxets són un Monument Històric-Artístic que pertanyen al conjunt
arquitectònic del Santuari de Lluc a Escorca.
2. L’evolució històrica i descripció del monument
La memòria explicativa del projecte (signatura 13654/3, AGCM) hi trobem
l’evolució històrica i la descripció del monument:
Els Porxets declarats monument històric-artístic d’interès local per Ordre de 18
de maig de 1982, pertanyen al conjunt arquitectònic del monestir de Lluc.
Les primeres dates que tenim de l’establiment del monestir no són exactes, així
i tot a través del testament del Cavaller Valentí de ses Torres mitjançant el qual
llegava cinc sous a favor de la capella de santa Maria de Lluc el 1268, se podria
establir la seva existència des de mitjans segle XIII.
En un principi l’església era molt senzilla, de característiques similars a la de sant
Pere d’Escorca, en aquells moments se trobava molt propera a l’antiga casa de
l’alqueria de Lluc però sense cap dependència pròpia.
Ja cap al finals del segle XIII hi havia una gran afluència de peregrins i que al no
trobar allotjament causaven grans perjudicis, així està documentat per Guillem
de sa Coma (en data de 1273), que a més se queixava que la propietat no
produïa el profit desitjat i que estava gravada amb un cens quantiós.
El 1322, Bernat de sa Coma, va cedir al Prohoms d’Escorca, Pere de Mossó,
Domènec Bisquerra i Pere Clariana, tot el terreny necessari al costat de l’església
per a edificar un alberg amb un pòrtic.
Així en el segle XV posseïa pràcticament el mateix que avui en dia excepte les
terres del predi de Lluc.
Sembla que la qüestió de l’alberg estava solventada, el prior Cabanellas en les
seves Noves Ordenacions, fetes el 1556, va preveure que els peregrins rebessin
hostatge gratuït en el santuari durant tres dies i tres nits, o més, si volien fer una
novena.
Els Porxtes durant elsl segles XVI i XVII varen sofrir tota una sèrie de reformes i
millores que coincideixen amb les realitzades al santuari.
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El bisbe don Diego de Arnedo en la seva visita, realitzada el 1568, va disposar
que els estables, ubicats al costat de l’església, se construïssin en un lloc més
allunyat, llavors es va inicia l’ala que coneixem com els Porxets, de
característiques modestes i exemple d’una bona distribució.
L’ala d’uns 100 m de llarga per 10,50 m d’ample i de dues vessants, consta de
planta baixa i un pis, al qual té un corredor, amb 17 cel·les, les 17 portes
d’aquestes amb llinda i jambes de pedra picada.
A una de les bigues del corredor, d’entrada a les cel·les, se pot llegir la data
1739, indicant el més probable l’any d’alguna intervenció, restauració o reforma.
El corredor de la planta baixa se recolza sobre 24 pilastres sobre les quals llindes
que aguantes el sostre. A l’espai interior, que corre a ran de sòl, hi ha Betlems
distribuïts en diferents trams , i estaques de cap rodona per al bestiar; entre ells
s’obren portes a antics estables de poca altura...
El 1578 se li va afegir una casa, on se venia pa, oli i vi per el consum dels
peregrins.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat monument històric-artístic d’interès local, per Ordre de 18 de maig de
1982 (BOE 19623, 21 maig de 1982). S’ha de dir que el 1982, encara no hi havia
cap altre marc normatiu per a protegir el patrimoni que no fos la Constitució.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

Durant la dècada del 1970 se va afegir als porxats originaris una
construcció que els continuava i que tanca en angle la plaça dels
peregrins pel costat oposat a la façana del santuari, encara que
aquesta construcció segueix la pauta estilística dels porxats li resta
l’originalitat primigènia. (signatura 13654/3, AGCM)

-

1983, construcció d’un recinte cobert al Monestir de Lluc, Escorca.
(signatura 13441/4, AGCM)
A l’hort del Prior, en principi havia de ser una construcció provisional i
que després s’havia de desmuntar.

-

1984-1985, restauració de la teulada del porxo del Monestir de Lluc,
Escorca. Aleshores la part primitiva dels porxets en un estat de
conservació lamentable, encara que conservava íntegres les seves
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característiques estilístiques, fou quan la Conselleria d’Educació i
Cultura va començar les obres per a la seva restauració. Així el 5
d’octubre de 1984 la Comissió de Patrimoni va informar favorablement
del projecte de restauració. Aquets fou adjudicat a finals de 1984 a un
mestre d’obres de la zona, D. Gregori Puigserver Ramón, un bon
especialista en arquitectura de muntanya.
El propòsit d’aquesta restauració és la de reconstruir el més fidel ment
possible l’estat primitiu, aprofitant els antics materials que puguin ser
útils i que es trobin en perfectes condicions, substituint els que es
trobessin en mal estat... Pel que fa la coberta se restaurarà amb el
mateix criteri del seu estat actual, reposant les teules necessàries i
fixant-les en la seva totalitat, i reposant els llenyams necessaris, així
com els travessers, amb el mateix tipus de fusta de la originària.
La passarel·la es reconstruirà de manera semblant a l’original, encara
que hi haurà materials actuals. El mateix se farà amb la barana.
Important s’intentarà que els elements reutilitzats, se marcaran i
intentarà que tenguin la mateixa la ubicació primitiva.
Una vegada acabades les obres, que afectaren a les dues vessants
dels porxets que donen a la plaça dels peregrins mentre que les
vessants que van cap a defora i que és allà on hi ha les cel·les van
quedar pendents de rehabilitar. (signatura 13654/3, AGCM)
-

1992, inspecció de les obres d’empedrat a la carrera del Monestir de
Lluc, Escorca, on s’ha cobert un dels quatre graons que constitueixen
la base del goig. (signatura 4937/38, AGCM)

-

1992, escrit sol·licitant a l’ajuntament d’Escorca els projectes de certes
obres que vol efectuar al Monestir de Lluc. (signatura 4938/6, AGCM)
El Director General de Cultura, en data 2 de març de 1992, sol·licita al
batle-president d’Escorca, els projectes pertinents de les obres que se
volen realitzar a l’entorn de monestir, declarat paisatge pintoresc
(Decret 984/1972, de 24 de març).

-

1992, obres de restauració dels paraments verticals al Santuari de
Lluc, Escorca. Aprovar les obres. A la memòria descriptiva l’objecte de
les obres és el de la restauració dels paràmetres verticals exteriors del
pati interior del Santuari... els treballs consisteixen en el picat manual
118

dels paràmetres verticals, la neteja i renovació de les juntes, de part
de les façanes. (signatura 4924/1, AGCM)
-

1992, projecte d’envidrament de les porxades de Lluc de la plaça dels
peregrins. (signatura 4927/8, AGCM)

-

1992, projecte d’obres de pavimentació asfàltica i enllosat als jardins
de la plaça dels peregrins. En la ses. 328 es demana un croquis en
qual es contempli la recuperació de l’estat primitiu del sòcol del Goig
(BIC). (signatura 4914/2, AGCM)

-

1993, obres de millorament de la façana del restaurant ca s’Amitger.
(signatura 4998/2, AGCM)

-

1993, projecte d’obres de reforma del santuari. Reformes i rehabilitació
escolania i col·legi, per que aquest en concret s’adapti a la nova
legislació escolar. (signatura 4985/6, AGCM)

-

1994, projecte d’obres de reforma i reparació de la teulada del
Santuari. Aprovar projecte. (signatura 6068/9, AGCM)

-

2006, expedient permís d’obres per projecte bàsic de reforma i
ampliació edifici ca s’Amitger, Monestir de Lluc, destinat a centre
d’interpretació de la serra de Tramuntana. Les prescripcions de la
Conselleria per que aquesta intervenció i projecte s’adapti a la llei de
patrimoni són: a la façana principal s’han de mantenir les obertures
existents, que en el cas que se paredin ha de quedar indicat el buit;
s’han de conservar les teules pintades de l’endavant i demés llocs;
conservar la menjadora de vaques de l’estable. (signatura 16210/9,
AGCM)

-

2007, expedient permís per projecte bàsic i d’execució d’obres del
canvi de paviment a la plaça dels peregrins. Promotor Santuari de Lluc.
Substituir la tela asfàltica per empedrat i eliminar barreres
arquitectòniques segons legalitat vigent. (signatura17246/4, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El 1984-1985, restauració de la teulada del porxo del Monestir de Lluc, Escorca.
Aleshores la part primitiva dels porxets en un estat de conservació lamentable,
encara que conservava íntegres les seves característiques estilístiques. El
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propòsit d’aquesta restauració fou la de reconstruir el més fidelment possible
l’estat primitiu, aprofitant els antics materials i que es trobessin en perfectes
condicions, substituint els que es trobessin en mal estat... Pel que fa la coberta
se restaurarà amb el mateix criteri del seu estat actual, reposant les teules
necessàries i fixant-les en la seva totalitat, i reposant els llenyams necessaris,
així com els travessers, amb el mateix tipus de fusta de la originària. La
passarel·la es reconstruirà de manera semblant a l’original, encara que hi haurà
materials actuals. El mateix se farà amb la barana.
Important s’intentarà que els elements reutilitzats, se marcaran i intentarà que
tenguin la mateixa la ubicació primitiva.
Una vegada acabades les obres, que afectaren a les dues vessants dels porxets
que donen a la plaça dels peregrins mentre que les vessants que van cap a
defora i que és allà on hi ha les cel·les van quedar pendents de rehabilitar.
El 1992, es realitzaren obres de restauració dels paraments verticals al Santuari
de Lluc, Escorca. A la memòria descriptiva l’objecte de les obres és el de la
restauració dels paràmetres verticals exteriors del pati interior del Santuari... els
treballs consisteixen en el picat manual dels paràmetres verticals, la neteja i
renovació de les juntes, de part de les façanes. Una intervenció que afecta a
molts dels monuments de l’Illa i que es decanta per a repicar les parets i deixar
la pedra vista, el resultat queda com a nou i se’n perd tota la pàtina del pas del
temps.
S’ha de dir que el 1982, encara no hi havia cap altre marc normatiu per a protegir
el patrimoni que no fos la Constitució.

7. Bibliografia
La memòria explicativa del projecte rehabilitació 1970 (signatura 13654/3,
AGCM)
www.lluc.net

8. Annexes
Santuari de Lluc (www.lluc.net/cat/guia-de-visita)
Heu arribat al Lucus, el Bosc sagrat de la prehistòria, al primer Santuari marià de
les Illes Balears des del segle XIII.
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Aquí, els creients hi retrobareu els signes d'identitat de la nostra Església local.
Els no creients, les arrels més profundes del poble mallorquí perquè Lluc és més
que un santuari: és "un signe nacional secular". Els visitants estrangers, una
oferta distinta als dies de platja i a les nits de bauxa.
Un oasi de pau insospitada (a l'Hostatgeria), d'espiritualitat i bellesa (al cant de
l'Escolania i a les celebracions), del patrimoni artístic (al Museu), d'una natura
gairebé verge (a la Serra de Tramuntana i al Jardí Botànic), de la gastronomia
mallorquina (als nostres restaurants).

Guia de visita
Arribau a la Plaça dels Pelegrins i vos trobau amb l'Ajuntament d'Escorca a
l'esquerra, els Porxets a la dreta i, al fons, la façana del Santuari.
Escorca és "el municipi més emblemàtic de la muntanya mallorquina", el novè
més gran, però alhora el menys poblat. Podem dir que durant segles la Mare de
Déu fou "Reina de les muntanyes de Lluc", fins a les lleis de desamortització
(1897). A la vostra esquena veureu la finca de ca s'Amitger (l'única recuperada
el 1903) on el Govern de les Illes, fruit d'un conveni amb el Santuari, construeix
actualment un Centre d'Interpretació de la Serra de Tramuntana. Aquí trobareu
un Punt d'Informació per tot el que es refereix a les Àrees d'Acampades,
Recreatives i d'Excursions.
El Santuari és patrimoni de la Diòcesi de Mallorca, la qual l'encomanà des del
1891 als Missioners dels Sagrats Cors, fundats pel P. Joaquim Rosselló i Ferrà.
El Prior, ajudat per la comunitat religiosa i per un grup de laics, en duen
l'administració, la pastoral i l'antiga Escolania de Blauets.
Els Porxets (a la dreta) és un interessant espai destinat a acollir els nombrosos
pelegrins que acudien a Lluc amb les seves cavalleries, que s'ha convertit en
cel·les familiars. El conjunt s'ha declarat monument històrico-artístic, dins la pau
de la Plaça, que guarda en el centre l'abeurador de 1589 i el bust de tres
coneguts literats mallorquins: els poetes M. Costa i Llobera i Ll. Riber i el del gran
apòstol de la llengua, Antoni Maria Alcover.
Entrant al Portal Major hi ha l'oficina d'Acollida i Informació, on vos poden donar
allotjament i orientació per fer la visita al Santuari.
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9.1.14. Palau d’Aiamans (Lloseta)

1. Localització i titularitat
Està ubicat al municipi de Lloseta, sobre una parcel·la d’aproximadament 15.000
m2, situada a l’interior del nucli urbà, a la vora de l’església parroquial i de la
plaça d’Espanya.
Limita al nord amb el carrer Nou; al sud, amb el carrer Joan Carles I; a l’est, amb
el carrer Ramon Llull; i a l’oest amb la plaça d’Espanya.
El titular és la família Ramon ColI.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Aiamans era una cavalleria cedida per Jaume, el 1232, a Arnau de togores,
juntament amb Lloseta. Aquestes senyories foren convertides, el 1634, en
comptat d’Aiamans i baronia de Lloseta, a favor del seu descendent Miquel Lluís
Ballester de Togores i de Sales, cavaller de Calatrava. Després el títol va passar
als Guals i als Planes.
Durant el segle XIX la possessió es va començar a establir i les terres han servit
per a l’expansió del poble. El 1927 Joan March, va comprar les cases i el que
restava de terres de la possessió, sent propietat d’aquesta família fins que el
1975 va passar a mans de la firma Lloseta S.A.
El casal fou bastit cap a la meitat del segle XVIII, tal volta reaprofitant estructures
d’època medieval. A les darreries del segle XIX ja va sofrir una primera
rehabilitació.
Entre el 1940 i el 1944 el palau, va ser objecte d’una reforma duta a terme per
l’arquitecte Sr. Gabriel Alomar Esteve, encarregada pel Sr. Joan March Ordines,
de l’antic Palau d’Aiamans, que en principi posseïa una arquitectura rural
senyorial mallorquina.
La reforma realitzada per l’esmentat arquitecte el convertí en una edificació amb
caràcter d’arquitectura noble d’estil barroc, dotada d’excel·lents materials de
pedra tallada.
També destaquen els busts de l’escultor Juan Borrell Nicolau, ubicats en
fornícules rodones a la façana principal.
La reforma, segons el seu autor, Sr. Gabriel Alomar, converteix el Palau en una
moderna residència senyorial, en la qual s’harmonitzen els elements de
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l’arquitectura tradicional mallorquina amb un esperit de vil·la italiana del segle
XVII.
El Palau constava de tres plantes distribuïdes de la manera següent:
A la planta baixa, el vestíbul d’entrada està disposat de forma central amb
accessos simètrics laterals a dues sales; s’hi trobava també un vestidor amb
alcova i bany i un accés principal a la primera planta amb escalinates. A la part
dreta del vestíbul, entrant, hi ha un pati al qual donen les terrasses i els balcons
posteriors de l’edifici. A l’esquerra del vestíbul, entrant, hi havia un espai amb
xemeneia i biblioteca des d’on s’accedeix a altres sales.
A la planta pis, s’accedeix a un gran vestíbul que comunicava amb un dormitori i
altres dos amb els seus respectius banys, vestidor, office i menjador; hi havia
també un gran saló, una saleta, un dormitori i un bany. A la part posterior desprès
de l’office, s`hi trobaven la cuina i altres dependències de servei. A la dreta i a
l’esquerra d’aquesta planta, hi ha grans terrasses.
La planta segona estava dedicada íntegrament a dormitoris i la superfície és a la
de la planta primera.
L’edifici té un ascensor que comunica les distintes plantes.
Quant a les zones de servei, annexes al palau, constava de grans magatzems i
una gran superfície dedicada a cotxeres amb un gran pati de cavalleries enfront
d’aquestes. Hi havia un habitatge independent per al jardiner.
Els jardins varen ser també dissenyats per l’arquitecte Sr. Gabriel Alomar i
formen un traçat geomètric i regular, combinant els estils hispano-àrab i italià, a
la forma de les vil·les romanes dels prínceps italians. En hi ha quatre escultures
femenines que representen les quatre estacions de l’any, de l’escultor Sr. Joan
Borrell Nicolau.
La zona del jardí estva dividida en l’anomenat pati de cavalleries, de 33 x 57
metres, ubicat en front de les cotxeres, i que se separaven de la resta dels jardins
amb pèrgoles sota les quals es trobem els aljubs.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
L’octubre de 1988 fou declarat BIC.
El Decret 95/1992, de 30 de desembre, declara bé d’interès cultural amb
categoria de monument el palau i els jardins d’Aiamans de Lloseta (BOCAIB,
núm. 10, 23-01-1993, pàg. 338-339)
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El monument es pot dividir fonamentalment en tres parts diferenciades: el Palau
(edificació), zones de serveis (edificacions annexes al Palau) i jardins.
Les superfícies edificades del palau són aproximadament: planta baixa 650 m2,
planta primer pis 830 m2 i planta segon pis 830 m2, en total uns 2.310 m2. La
zona total de protecció queda limitada per una parcel·la de 15.000 m2.
El BOIB núm. 29 de data 26/02/2015, va publicar la incoació de l’expedient
399/13 per a deixar sense efecte la declaració com a Bé d’Interès Cultural del
Palau d’Aimans i la seva declaració com a Bé Catalogat.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
Des de 1975, any que va canviar de propietaris el monument ha tengut diferents
intervencions:
-

1989, aprovació de l’horari de visites al Palau. (signatura 13645/1
AGCM)

-

1993, projecte de substitució del mur del Palau. (signatura 4994/8
AGCM)

-

1994-1996, projecte de creació de l’Escola Taller de Margers de
Lloseta. Inclou projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de les Mines
de sa Truiola i de la substitució del mur existent al carrer Joan Carles
i de tancament del Palau d’Aiamans. (signatura 10089/ AGCM)

-

1997, plànol del mur del Palau d’Aiamans de Lloseta. Nota: va entrar
al servei en caràcter informatiu. No és un plànol a integrar a cap
expedient. (signatura 16513/3 ACGM)

-

1997, projecte de millora del paisatge urbà de la vila de Lloseta.
Denegat el projecte atesa la inadequació del disseny de la plaça, a
l’entorn del Palau d’Aiamans. L’Expedient 117/97, de la tècnica
arquitecte del Consell de Mallorca, M. Francisca Cursach Pastor, ho
justifica al·legant que: “Tot i que consideram la proposta de millora del
paisatge urbà de la zona positiva, creim necessària una reconsideració
del projecte presentat, per tal d’assolir uns resultats que tenguin una
millor adequació a l’entorn a on s’ubiquen. Per aquest motiu demanam
una comissió conjunta entre els redactors del projecte i els tècnics del
SPHAM”. (signatura 11560/1 AGCM)
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-

1997, projecte de substitució del mur existent al c/ Beat Ramon Llull
del Palau d’Aiamans de Lloseta. Sessió 24/juny/1997 denegar el
projecte ja que suposaria la desvirtuació del Palau i Jardins com a BIC
(la substitució del mur existent en de pedra en verd, per aconseguir
unes visuals des de l’exterior, pel d’una tanca metàl·lica, significaria en
sí mateix un empobriment ja que implicaria la pèrdua d’un element amb
valors etnològics. En la sessió de 30/setembre/1997 s’aprova el
projecte (al meu entendre se tracta d’una solució mixta, entre un
tancament de pedra i una barrera). (signatura 11555/1 AGCM)

-

1997, denúncia dels propietaris del Palau per que se disposi de la
retirada d’un lloc de venda de refrescos a les immediacions de
l’entrada. Inclou set fotografies. Després d’una inspecció, es detecta
que a més hi ha altres llocs de vende. El servei de Patrimoni troba
adient la proposta de l’inspector de no permetre la presència d’aquest
tipus d’instal·lacions a menys de 30 metres de l’entrada del monument
i que per tant que aquestes es retirin. (signatura 16513/9, AGCM)

-

2002, projecte de construcció de restaurant i hotel del la cadena Bulli
Hotels & Resorts S.L. (de Ferran Adrià), al palau d’Aiamans de Lloseta.
En aquest projecte, d’E. Ruiz Geli i Toni Fuster. El projecte gira entorn
de la idea de potenciar l’arquitectura i el jardí, es preveu que no
s’intervingui en la imatge exterior del palau. Es netejaran i retiraran
elements que fan malbé el monument, per restaurar la història del
palau. Interessa comunicar al visitant la vertadera essència de l’edifici.
També se construiria una piscina al pati central i habitacions a les
cavallerisses i porxos. El programa del Palau és molt similar en la
organització d’un hotel de 5 estrelles de gran luxe: accés principal,
recepció, dormitoris (ara suites) i serveis. El projecte d’interiorisme
serà d’un estil elegant inspirat en les pel·lícules de Visconti.
S’utilitzaran materials nobles, teixits de qualitat... les instal·lacions
necessàries d’electricitat, aire condicionat, calefacció, telefonia... mai
quedaran a la vista.
EL projecte “la arquitectura de nueva planta es contemporánea y no
imita el pasado, no es un “pastche” actual, sinó al contrario respeta a
la historia y dialoga con la historia, usando materiales nuevos y así
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aumenta el valor de la propiedad. El valor histórico se suma al valor de
futuro”.
“El jardín existente es de una bellesa y valor incalculable. La veranda
es el elemento más singular del jardín. Se convierte en el “leit-motiv”
del proyecto. Todas las nuevas construcciones serán arquitectura
natural, arquitectura sostenible, arquitectura biclimática, arquitectura
en relación a jardines interiores, y sus fachadas serán jardines
verticales”.
“Las nuevas Construcciones: el espacio polivalente, los salones de
reunions,

banquetes,

restaurantes,

el

spa

son

escultures-

escenografias alrededor del nuevo jardín. Son espacios móviles,
espacios abiertos, transparentes, cambiables, son arquitectura
efímera, desmuntable. No son edificios, son esculturas que el público
las usa y las habita”.
“Al final del proyecto tendremos: un Palacio en su esencia (sin
añadidos), un jardín existente y aumentado con los nuevos jardines, y
una arquitectura nueva, natural y ecológica, moderna y camuflada en
el nuevo jardín”.
(signatura 16508/1 AGCM)
-

2004, sol·licitud de còpia dels plànols de la planta superior i de la
planta baixa del palau d’Aiamans, Lloseta, (signatura 16508/1 AGCM)

-

El Consell rebaja la protección patrimonial del Palau de Aiamans.
(Última Hora, R.D., Lloseta, 28/01/2015)

5. Documentació gràfica

6. Conclusions
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Ara ja no és BIC, el Consell rebaixa la protecció patrimonial del Palau d’Aiamans
(Última Hora, R.D., Lloseta, 28/01/2015) i el 26 de febrer de 2015, en el BOIB
núm. 29 es publicar la incoació de l’expedient 399/13 per a deixar sense efecte
la declaració com a Bé d’Interès Cultural del Palau d’Aimans i la seva declaració
com a Bé Catalogat. Les coses canvien.
ARCA preocupada amb l'estat de conservació del Palau d'Aiamans

ARCA demana a l'administració competent que sigui vigilant davant l'estat de
conservació del Palau d'Aiamans i els seus jardins (Lloseta).
ARCA s'ha adreçat al Consell de Mallorca perquè actui amb la llei a la mà i obligui
als propietaris del Palau d'Aiamans a conservar aquest element patrimonial
declarat com a Bé d'Interès Cultural (BIC).
No volem que es premïi la no conservació d'un bé cultural, sinó tot el contrari,
que l'administració faci complir el seu grau de protecció mitjançant els
mecanismes legals que disposa. Aquest fet suposaria un agravi comparatiu
respecte a altres propietaris que compleixen la llei i conserven els seus béns
culturals amb molt d'esforços.
El Palau d'Aiamans és un dels exemples arquitectònics més importants de
Lloseta i del Plà de Mallorca, per aquest motiu fou declarat Bé d'Interès Cultural,
on els seus jardins són un vertader privilegi, que cal fomentar i donar a conéixer.
ARCA demana que aquests jardins siguin recuperats, perquè tornin a gaudir del
seu esplendor. (font: ARCA, 14/08/2015)
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8. Entrevistes
Magalena Borràs Torrens (Lloseta, 1965)
“Està allà i no saben que n’han de fer... a la gent com jo no ens interessa. És un
tema entre polítics i particulars. Me és indiferent. ” (08/09/2015)
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Incoación del expediente 399/13 para dejar sin efecto la declaración como
Bien de Interés Cultural del Palacio de Aiamans de Lloseta y su
declaración como Bien Catalogado
BOIB núm. 029
Fecha publicación: 26/02/2015
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El Palacio y los jardines de Aiamans fueron declarados BIC por un decreto de
30 de diciembre de 1992. Ahora se deja sin efecto su declaración como BIC y
se inicia su incoación como Bien Catalogado.
Informe Técnico
Con fecha 07/11/2013 la entidad Lloseta, S.A. envió una solicitud de
modificación y supresión de la declaración de BIC y de su entorno de
protección. El 29/07/2014 el pleno del Ayuntamiento de Lloseta envió solicitud
de revisión de la declaración de BIC del palacio y los jardines
En respuesta a estas dos solicitudes, se procede a la revisión y re-estudio del
expediente de declaración de BIC de éste Bien, con el fin de intentar
determinar si resulta necesaria y conveniente la modificación de dicho
expediente, a partir de sus valores culturales y determinar, con la legislación de
patrimonio histórico actualmente vigente, cuál es la protección jurídica más
adecuada para la preservación de éstos valores.
En este sentido, lo primero que hace falta poner de manifiesto es que, tal como
muestra la información histórica, encontrada en el archivo, del proyecto de
reforma de Alomar, se puede determinar que en el año 1942 este conjunto de
casal y jardín sufrió una importante intervención de reforma que comportó una
importante transformación formal y estructural, tanto del palacio como de los
jardines, otorgándole, su imagen actual.
Por otra parte, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar estas
solicitudes, son las aportaciones hechas por la ley 12/98 del patrimonio
histórico de las Islas Baleares, estableciendo la posibilidad de proteger
jurídicamente el patrimonio inmueble con la categoría de bien Catalogado
(inexistente a la ley estatal, única vigente en el momento de la declaración)
estableciendo que los BIC son aquellos bienes más relevantes del patrimonio
histórico de las Islas Baleares, a la vez que permite la declaración como bien
catalogado para todos aquéllos que tienen bastante significado y valor como
para ser protegido de manera individualizada.
Introducción
El Palacio de Aiamans fue declarado BIC con categoría de monumento por el
decreto 95/1992, de 30 de diciembre (BOCAIB 10, 23/1/ 1993; BOE 102,
29/4/1993). En la declaración se incluyeron el inmueble, los jardines y un
entorno de protección hacia el núcleo antiguo de Lloseta. Consta inscrito en el
Registro General de Bienes de Interés Cultural del Estado con el código de
identificación: R-.I-51-00006830.
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Memoria histórica
Con el reparto de Mallorca después de la conquista de 1229, el vizconde de
Bearn, Guillermo de Montcada, hizo su propio reparto entre sus caballeros, y a
Arnau Togores le correspondieron los territorios de Lloseta y de Aiamans. Se
supone que en estos momentos iniciales debió iniciarse la primera construcción
del palacio, que sería habitado por el linaje entre la edad media y el siglo XIX,
asumiendo también funciones administrativas. Fue objeto de numerosas
reformas que de momento están poco documentadas.
Con respecto al antiguo edificio, explica Gabriel Alomar en Memorias de un
urbanista que "a finales del siglo pasado (XIX) fue modernizado, debía haber
sido un modelo de arquitectura señorial rural mallorquina, tal vez con restos
medievales. Por desgracia no se han conservado documentos gráficos del
mismo. Hacia el año 1900 o poco antes, el entonces Conde de Ayamans, que
era un hombre muy progresista, tuvo la idea de renovar las fachadas
revocándolas con cemento. Este mismo renovó igualmente su casa de Palma,
en la calle de Morey, vendiendo los elementos arquitectónicos del antiguo patio
a un marchante norteamericano". En la misma publicación describe algunos
cambios hechos por el conde en los interiores, como la sustitución de pinturas
históricas por copias modernas (algunas de las cuales están en el Museo
Etnológico de Muro).
En cualquier caso, es probable que debajo de la modernización de acabados
decimonónicos, permanezcan todavía buena parte de los elementos
arquitectónicos de la edad medieval y moderna que, con la construcción de
Alomar, prácticamente desaparecieron.
En la memoria del nuevo proyecto, Gabriel Alomar parte del supuesto
"destrozo" realizado en el XIX, para plantear una "rehabilitación" que
prácticamente reconstruye el palacio. El nuevo conjunto arquitectónico será el
resultado de una combinación de elementos de la arquitectura tradicional
mallorquina con el espíritu de las villas italianas del XVII.
Con respecto a los jardines, Alomar explica que "los jardines que he tenido
ocasión de proyectar han sido siempre el complemento de una obra o de un
monumento arquitectónico". Referente al de Lloseta, menciona que fue
"construido y plantado en los años 1942 y 1943. Es de clara inspiración
italiana".
En los años noventa del siglo XX se eliminó la casi totalidad del muro
perimetral, dejando visibles los jardines desde el núcleo urbano.
Memoria descriptiva
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El palacio de Aiamans ocupa un lugar de plena centralidad en el núcleo urbano
de Lloseta, pues el primero se construyó después de la reconquista. Junto con
la iglesia parroquial, es el lugar más antiguo del pueblo. El palacio, sus
espacios exteriores y jardines, ocupa un solar bastante amplio del centro del
pueblo. Una parcela de unos 13700 m². Respeto a esta parcela, el palacio se
sitúa en su lado oeste y norte. El palacio se encuentra adosado a otras
construcciones del tejido urbano por su parte norte. Por el lado de poniente
limita con lo que actualmente es la plaza de la iglesia, o plaza de España,
mientras que por los lados sur y este se sitúan los jardines, que tienen como
límite las calles de Juan Carlos I por el sur, y Beato Ramon Llull por el este.
Respecto a la organización dentro de la propia parcela, palacio y jardines se
sitúan con el eje principal con orientación sudeste noroeste. Por contra, sus
ejes principales no se sitúan exactamente paralelos sino que difieren algunos
grados. Mientras que el palacio se sitúa con sus directrices paralelas a las de la
iglesia, el jardín presenta un eje principal más bien perpendicular a la calle
Juan Carlos I, siendo el gran aljibe lo que hace de rótula entre el orden del
edificio y el de los jardines.
Se accede al conjunto del palacio y de los jardines por un gran portal con verja
de hierro forjado, enmarcado por dos pilastras rematadas por pirámides
truncadas sobre las cuales descansan dos bolas.
Después de la cancela se circula por lo que tradicionalmente habría sido la
"carrera", el espacio exterior anexo a la fachada principal. En el sentido de la
entrada, en el frente de este paseo, se encuentra el acceso (a través de un
porche abovedado) al gran patio (llamado de las caballerías) y a los jardines al
fondo del lado derecho. El gran aljibe es el elemento que se sitúa entre el patio
de las caballerías y el jardín, siendo a la vez su muro sur el telón de fondo, o
parte más alta del eje principal, situado al final de la escalera que marca el eje
central del jardín.
Con respecto al exterior, todas las fachadas presentan tres registros, siguiendo
la tipología de los casas señoriales mallorquines: planta baja, planta piso y
porche, todas ellas con un marcado carácter clasicista por su distribución como
por los elementos decorativos.
En planta el palacio tiene una estructura menos ortodoxa pues si bien presenta
un patio, éste no hace de gran patio central distribuidor, sino que, con respecto
a la entrada principal de la planta baja, éste queda situado en una posición
lateral y, en la planta primera, en la parte del jardín, éste ya no tiene
construcción sino terraza.
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Desde el portal principal se accede a la planta baja, con un vestíbulo
distribuidor, y la gran escalera en el fondo de la segunda vertiente. Las
estancias de la planta piso se distribuyen a partir de un espacio central, entorno
al cual se distribuyen salas, comedores y dormitorios. En esta planta se
encuentran los espacios más señoriales (salas, comedor, alcobas, etc.), así
como de servicio (cocina, office, etc.). Desde esta planta se puede acceder a
las terrazas exteriores. Las estancias de la planta segunda o porche,
destinadas al servicio, se distribuyen a partir de un pasillo central, que presenta
en el lado del patio dormitorios en hilera, mientras que en la parte de poniente,
dos salas con dormitorios contiguos.
Anexas al palacio hay una zona de servicios que se abren en un gran patio (de
las caballerías). Con respecto a los jardines, la intervención de Alomar, también
busca la voluntad de dotar de un carácter italianizante en todo el conjunto.
Los jardines se extienden delante de la fachada principal, articulándose con
terrazas, y con un patio a cada uno de sus lados. El conjunto ocupa una
extensión aproximada de 12650 m².
Desde la fachada principal se accede a la parte del jardín articulado a partir de
dos terrazas situadas a diferentes niveles y que se comunican por escaleras a
partir de un eje que se inicia en el patio superior y que atraviesa
transversalmente las dos terrazas hasta una fuente con frontispicio clásico con
hornacina que acoge una estatua de la diosa Ceres. Esta parte del jardín actual
ocupa el espacio del antiguo huerto.
La terraza inferior, una gran explanada rectangular, está dividida en parterres
regulares (nueve en cada uno de los ejes, con rosales) con bancos
enmarcados por pérgolas. En el extremo opuesto, esta terraza se remata con
una piscina presidida por una escultura femenina obra de Borrell Nicolau. Esta
terraza se separa de la superior por una pared rematada por balaustrada con
escaleras en el centro y en los extremos.
La terraza superior presenta dos grandes parterres divididos interiormente en
pequeños parterres de formas geométricas diferentes, con boj y cipreses. El
espacio central de estos grandes parterres está ocupado por una fuente, con
surtidores decorados con cabezas de carnero y de león, rodeada de una
pequeña acequia. Desde esta terraza se accede al patio superior por una
escalera con portal enmarcado por dos pilastras rematadas por pirámides
truncadas y bolas. A ambos lados de la puerta dos ventanas atrompetadas y,
en el interior de la puerta, otras dos aperturas que dan a dos aljibes. Este gran
cuerpo que conforman los dos aljibes separa los jardines del patio donde se
ubican las cocheras. Sobre él discurre una pérgola de diseño clasicista que
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forma un ángulo recto con otra menor, de diseño gótico, que da acceso en una
amplia terraza, con balaustrada, y desde la cual se puede acceder al interior
del palacio y al patio central.
El estado de conservación general del conjunto no es malo, aunque denota su
falta de uso, y por lo tanto, la de mantenimiento.
La declaración vigente como BIC del palacio y los jardines incluye todos los
volúmenes edificados (palacio, zonas de servicio y jardines) y, como entorno de
protección, las isletas adosadas al palacio. Si bien este ámbito es el que se ha
considerado incluido en la declaración, se tiene que decir que la
documentación textual y planimétrica que consta en el expediente no resultaba
aclaradora a la hora de interpretar cuál era el ámbito que definía el monumento
y el del entorno a protección.
El acuerdo de incoación se publicó con una planimetría y una descripción de "la
zona de protección", mientras que el acuerdo de declaración sólo remite a la
planimetría que consta en el expediente. Por otra parte, y al margen del plano
publicado con el acuerdo de incoación, en el expediente consta un plano,
tramitado por el secretario municipal el 3 de diciembre de 1986, con " la zona
afectada por la delimitación de la declaración" sin que se especifique cuál es el
ámbito del monumento y cuál del entorno a protección.
En el proyecto de Gabriel Alomar localizado en el fondo Alomar del AGCM,
queda patente el hecho de que el actual conjunto formado por el palacio y
jardines es fruto de la reforma del citado arquitecto, pues parece que éste
eliminó o transformó casi la totalidad de la antigua edificación para recrear una
nueva con otro perfil más escenográfico. Asimismo, queda claro que los
elementos que puedan quedar de la antigua edificación, si quedan,
permanecen ocultos bajo el edificio actual. Asimismo, en la visita técnica al
inmueble se ha constatado que los interiores han sido modificados y no tienen
un valor patrimonial que lo haga merecedor de protección.
Por lo tanto, la propuesta que ahora se hace, con el fin de ajustar la figura de
protección y su delimitación a sus valores reales, limitándola al palacio y
jardines estrictamente -sin entorno de protección-, es con la figura de Bien
Catalogado. Además, ésta afectaría a los exteriores de los volúmenes
construidos y los jardines. Por lo tanto, el Bien Catalogado, incluiría la parcela
catastral de éste bien, tal como se puede ver a la delimitación gráfica adjunta.
Última Hora, R.D., Lloseta, 28/01/2015
El Consell rebaja la protección patrimonial del Palau de Aiamans
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El Palau de Aimans y sus jardines dejarán de ser Bien de Interés Cultural y
pasarán a ser privados.
El Palau de Aiamans y sus jardines dejarán de ser Bien de Interés Cultural (BIC),
con categoría de monumento, después de que los técnicos de Patrimoni del
Consell dieran el visto bueno a la propuesta del Ajuntament de Lloseta de rebajar
esta protección para compatibilizarlo "con la implantación de usos turísticos".
La declaración de BIC de Aiamans tuvo lugar en 1992, antes de la actual
normativa de Patrimonio, y se justifica la modificación del a protección en que
entonces "era la única figura posible de protección". También en que "el
arquitecto Gabriel Alomar realizó un proyecto y que se eliminó o transformó casi
la totalidad de la antigua edificación".
En una visita técnica también se ha constatado que "los interiores han sido
modificados y que no tienen un valor patrimonial que les haga merecedor de esta
protección". Así, la Comissió de Patrimoni autorizó ayer que se inicien los
trámites para dejar sin efecto la declaración de BIC e incoar el expediente de
declaración de Bien Catalogado. Hay un plazo de un año para adoptar el acuerdo
de declaración y mientras se produce Aiamans seguirá protegido como BIC.
Por otra parte, en la reunión técnica se dio el visto bueno con prescripciones a la
instalación de la estatua del Rei Jaume II en la plaça del Fossar de Sineu. El
expediente se resuelve después de unos años de polémica por su ubicación. La
obra es del escultor Ricardo Aparicio Gago. También se aprobó la creación de
un edificio café-concierto y zona de uso polivalente en s'Estació del mismo
municipio.
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9.1.15. Casa de Fra Juníper Serra (Petra)

1. Localització i titularitat
La casa està situada al carrer Barracar núm. 6 de Petra. La titularitat i la gestió
són privades, Associació Amics de fra Juníper Serra.

2. Evolució històrica i descripció
Josep Miquel Serra Ferrer (Fra Juníper) va néixer a Petra el 1713. Personalment
va fundar nou missions que en el temps es convertiren en algunes de les ciutats
més importants de l’Alta Califòrnia (EE.UU.San Francisco, San Diego, San
Antonio de Padua, Santa Clara, etc.).
La casa on va néixer Juníper Serra (1713) es troba a la zona anomenada del
Barracar Alt, la part més antiga del poble. Es una casa típica de pagesia del pla
dels segles XVII i XVII. Consta de dues plantes, s'hi conserven l'emmarcat
característic i l'arc que divideix la casa amb dues estances principals. Hi ha
mobles i estris de l'època del beat i el cup on es feia el vi.
Aquesta casa va ser cedida per la ciutat californiana de San Francisco; la
"Society of Califòrnia Pioners" la gestionà d'ençà del 1958 i actualment és
administrada per la Societat d'Amics del Pare Serra. Es pot visitar és un exemple
de casa tradicional de gent humil dels segles XVII i XVIII. El museu fou inaugurat
el 1959, l’edifici, al costat de la casa pairal del pare Serra -declarada Bé d’Interès
Cultural-, fou construït a instàncies de l’Associació d’Amics de Fra Juníper Serra,
per iniciativa del seu president, Antoni Bauçà, i de Miquel Ramis, i projectat per
Gabriel Alomar Esteve.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Zona declarada conjunt històric en data 21 d’octubre de 1965 (BOE 268, de 9 de
novembre). Proposta de l’Ajuntament de Petra per a la incoació de BIC a favor
de la Casa del Beat Fra Juníper Serra, amb la categoria de Lloc Històric, 28 de
novembre de 1989. Remès a la Conselleria de Cultura.Està declarat lloc històric
per tant és susceptible d’una delimitació espacial unitària que es vincula a
esdeveniments o records del passat, que té un interès destacat des del punt de
vista històric, etnològic, antropològic i social. També té interès etnològic per la
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tipologia de la construcció, les instal·lacions vinculades a formes de vida, cultura
i activitats tradicionals del poble de les Illes Balears.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1989, proposta de declaració de BIC, per part de l’Ajuntament de
Petra. (signatura 13645/2, AGCM)

-

2001, expedient de subvenció a l’Ajuntament de Petra, per a la
restauració de llenços pictòrics del Museu Fra Juníper Serra.
(signatura 12965/3, AGCM)

-

2002, sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Petra, per a la
restauració de llenços pictòrics del Museu Fra Juníper Serra.
(signatura 13044/9, AGCM)

-

2002, sol·licitud per a la restauració de quadres del Museu Frai Juníper
Serra. Autorització de la subvenció. (signatura 12246/19, AGCM)

-

2005, expedient permís d’obres per projecte de construcció habitatge
unifamiliar entre mitgeres a C/ Fra Juníper Serra, 4 de Petra. El Consell
de Mallorca no l’autoritza. (signatura 16255/8, AGCM)
A la memòria de l’arquitecte, es pretén la demolició d’un magatzem per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar.

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Lloc declarat Bé d’Interès Cultural consta de la casa i el museu. Una casa típica
de pagesia del pla dels segles XVII i XVII. Consta de dues plantes, s'hi conserven
l'emmarcat característic i l'arc que divideix la casa amb dues estances principals.
Hi ha mobles i estris de l'època del beat i el cup on es feia el vi.
El fons del museu és molt heterogeni, inclou: documents, mapes, pintures,
escultures, gravats, maquetes, medalles... relacionats amb la figura del beat
Juníper Serra. L’exposició permanent exhibeix el fons relacionat amb la figura
del pare Serra i la seva empresa missionera.
Està declarat lloc històric per tant és susceptible d’una delimitació espacial
unitària que es vincula a esdeveniments o records del passat, que té un interès
destacat des del punt de vista històric, etnològic, antropològic i social. També té
interès etnològic per la tipologia de la construcció, les instal·lacions vinculades a
formes de vida, cultura i activitats tradicionals del poble de les Illes Balears.
Hem de dir que el museu, dins de l’entorn no és el tipus de construcció més
encertat, fa una imitació del que seria l’arquitectura tradicional molt dels gustos
dels xalets i cases d’estiueig de l’època en la qual es va construir, una imatge val
més que mil paraules i ho podem veure a la documentació gràfica.
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8. Entrevistes
Sebastià Genovard Sansó (Petra, 1954).
“Frai Juníper és puc dir lo més important que tenim a Petra, lo més típic. Ve gent
de tot el món, per a visitar la casa i el museu, fins i tot d’Amèrica. Sa casa és molt
típica i és museu té quadres i coses molt bones. Els petrers estam orgullosos del
pare Serra, gràcies a ell ens coneixen a tot arreu”. (10/08/2015)

Margalida Mayol Nicolau (Petra, 1968. Diplomada en Treball Social, UIB)
“És una casa molt ben conservada, mostra com se vivia a l’època. Els petrers
estam orgullosos. Un nin tan petit que va donar a conèixer el poble al món. Tan
fràgil, jo l’imagino jugant allà dins, dins d’aquells espais” (24/09/2015)

9. Annexes
Casa de sor Francinaina Cirer (Sencelles) és un cas incoat bé d’interès cultural i
que segueix el mateix camí del Pare Serra i la seva casa natal
-

Localització i titularitat

Carrer Germanes de la Caritat núm. 3 de Sencelles.
-

Evolució històrica i descripció del monument

L’actual convent fou la casa natal de la beata sor Francinaina Cirer (1781-1855).
L’edifici era popularment conegut amb el nom de can Xiroia, malnom de la
família, i sor Francinaina el cedí a la congregació que acabava de fundar (1851):
la comunitat de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Al 1890, per
les disposicions del bisbe Cervera, el convent s’integrà a la congregació de les
Germanes de la Caritat.
Abans de ser convent, la casa tenia només una planta. L’any 1821, amb la mort
del pare de la Beata, Joan Cirer Ramis, la casa deixà de ser residència familiar i
es convertí principalment en casa d’oració.
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Fou a partir de 1851 quan es feren les importants obres que suposaren la
construcció del primer pis i del porxo superior. Als anys 1945, 1957 i 1986 es
feren noves adquisicions de cases que varen permetre l’ampliació del convent.
La façana, de tres plantes d’alçat, té portal forà d’arc rodó adovellat i coberta a
dos aiguavessos. A l’esquerra del portal hi ha una làpida, col·locada l’any 1951,
que commemora el centenari de la fundació.
A la part superior del portal, una inscripció identifica el casal com a “Casa de les
Germanes de la Caritat”. A la dreta de la façana principal, un bloc constructiu
situat en perpendicular, que correspon a l’oratori, presenta un portal de llinda,
amb un sobreportal d’arc rodó que acull un timpà semicircular tancat amb una
gelosia de fusta.
A l’interior, el portal principal comunica amb un vestíbul, de planta quadrada, i
amb coberta de bigues; aquesta estança distribueix, per dos portals de llinda,
l’accés a la capella, a la dreta, i a les estances conventuals, en línia recta amb el
portal forà.
L’oratori de la Mare de Déu dels Dolors, fou re-inaugurat i obert al públic l’any
1906; l’actual oratori, més modern, substitueix l’anterior, destruït per un incendi.
L’espai és de planta quadrangular, dividit en tres naus separades per dues
rengleres de dues columnes de formigó. A aquestes naus, se li afegeix el
presbiteri, en forma de capçalera amb murs convergents, aixecada sobre dos
graons. No hi ha retaule major, i darrera l’altar hi ha una imatge del Sant Crist,
procedent de l’antiga capella. A la dreta del presbiteri hi ha una imatge de la Mare
de Déu, obra de Remígia Caubet, feta en fusta de teca. La nau de la dreta conté
el sepulcre de la beata Francinaina, amb un relleu sobre la urna sepulcral. Rere
el presbiteri, per la part de la dreta, un corredor a manera de deambulatori mostra
un retrat de la Beata. Aquest corredor, a partir d’un arc rebaixat, dóna accés a la
sala del sagrari, un espai molt singular, il·luminat extraordinàriament per un arc
ogival que té vista sobre un pati exterior. Presideix la sala un sagrari amb obra
de marqueteria i una imatge de la Mare de Déu de Lluc. Seguint el corredor cap
a l’esquerra, hi ha una pintura a l’oli de la Mare de Déu dels Dolors, molt venerada
per la Beata, regalada pel comte de Formiguera.
Pel portal d’accés a les estances conventuals es poden visitar diverses estances
del convent, obertes al públic. La sala del segon aiguavés conté diversos
objectes preuats, com el rellotge de paret de sor Francinaina, fabricat per Miquel
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Rousset, i diversos quadres. A l’esquerra, per un portalet de llinda, s’accedeix al
menjador, amb diverses pintures, a més de dues relíquies, dels claus de Crist, la
senzilla creu de fusta negra dels viacrucis de sor Francinaina i una vitrina amb
objectes casolans. Des del menjador, per un portal de llinda situat a l’esquerra,
s’entra a la cuina, amb una foganya a la dreta, amb pinte de fusta amb diverses
olles, sostingut a l’angle exterior per una columna de fusta, sense desbastar. Més
al fons de la cuina, a la dreta, hi ha la pica d’escurar, d’una peça de pedra.
Davant el portal d’accés a la sala del segon aiguavés, s’obri el portal de llinda
que comunica amb el pati, amb una porxada que recorre el perímetre oposat del
portal i un coll de cisterna adossat a la paret, de secció quadrada, vora dos pilars
octogonals de la porxada. Recorre el perímetre el viacrucis de la Beata, amb
rajoles ceràmiques.
Un altre vegada dins la sala, a l’esquerra, arrenca l’escala que puja al primer pis,
on un portal de llinda permet l’accés a la cambra de la Beata, amb un llit de fusta
i altres elements. Per un portal de llinda situat a l’esquerra de la cambra, entrem
a una sala-museu, inaugurada al 1965, que conserva nombrosos objectes
vinculats a la vida de sor Francinaina, com documents, fotografies, exvots i
objectes personals.
-

Documentació gràfica

-

Conclusions

Té el mateix ús des de sempre, encara que ara l’han musealitzat.
-

Entrevistes

Margalida Valenzuela Suau (Palma, 1963).
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“Ara ja fa 25 anys que visc a Sencelles, som sencellera d’adopció i els meus dos
fills han nat al poble. Aquest convent i la casa de sor Francianaina són un valor
molt especial pel poble, molta de gent de fora ve Sencelles amb l’excusa de
visitar la casa de la beata. Personalment no som creient, no particip ni
compartesc, però ho respect. De fet moltes de les celebracions del poble es fan
a l’entorn de sor Francinaina. També he dir que al poble hi ha una associació
NON SOLO BEATA, que el nom ens ho diu tot. He de dir que del monument en
som una fanàtica, el claustre, el pati, la cuina de la beata, les habitacions i les
cambres, les estances, els mobles... tot, no perquè siguin de la beata, si per la
seva antiguitat, si pels valors dels espais i les peces que conté... ho repeteixo
me fascina i hi puc anar sempre. Tan cuidat i respectat pel poble. Un puntal.”
(07/08/2015)
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9.1.16. Casa Forteza Rey, Can Rei (Palma)

1. Localització
Can Rei està situat a la cantonada de la plaça del Marquès del Palmer i el carrer
de les Monges de Palma, anomenat també can Forteza Rey. La propietat és de
la família Forteza-Rey.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Fou projectat i construït el 1909 per l’arquitecte Lluís Forteza Rey i Forteza. Inclòs
dins el moviment Art Nouveau i influït pel modernisme català de Gaudí. Fou ideat
per esser habitatge plurifamiliar. Té cinc plantes i prolonga el comportament
artístic de la façana al disseny interior. Aquesta té un comportament híperdecoratiu, aconseguit a base de rajoles policromades fragmentades i disposades
de forma irregular, representacions en relleu de temes vegetals, florals –roses,
margalides i lliris- i animals –papallones i dracs-. A això s’ha d’afegir varietat
d’arcs –ferradura, conopial i apuntat- utilitzats en la conformació de les obertures.
Són també destacables els treballs de forja de la balustrada, que adquireix a
cada lloc de la façana formes diferents, amb motius florals, geomètrics o línies
ondulades. L’element més representatiu és la figura monstruosa flanquejada per
sengles dracs alats, situats al segon pis i que defineix la barana d’un balcó. El
1987, en fou restaurada la façana i l’interior convertit en oficines.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Fou declarat Bé d’Interès Cultural el 4 de juny de 1990 (BOE núm. 136, de
07/06/1990). La fitxa del Catàleg de Protecció d’Edificis de l’Ajuntament destaca
que el seu valor és el gran interès artístic de les seves façanes i com a integrant
del context urbà. S’hauran de conservar i restaurar les façanes. Els baixos
comercials hauran de readaptar-se a la façana original.
La declaració de Bé d’Interès Cultural i tampoc la fitxa del Catàleg de Protecció
d’Edificis no parlen en cap moment de l’estat de conservació de l’interior de
l’immoble, ni tan poc dels valors, si se suposa que en tenen, dels interiors de
l’edifici. A aquest apartat es queda en un simple “bo” general, sense cap
comentari.
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4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1995, instal·lació d’un ascensor. Aprovat el projecte, ja que la
Comissió Insular del Patrimoni Històrico-Artístic considera que
s’adequa als articles 1 i 36 de la llei 16/1985 de Patrimoni Històric
Espanyol. Situat a la dreta de l’entrada. (signatura 7649/19, AGCM).

-

1995, projecte de rehabilitació del paviment i modificacions de
tancament de la planta baixa. La intervenció consistia en rehabilitar les
zones d’accés, sistemes de tancament originals del local i restaurar el
paviment, d’intervencions anteriors, i tronar-li el llenguatge modernista.
(signatura 7649/17, AGCM)

-

2002, sol·licitud per rehabilitació els ancoratges dels balcons, cruis i
descrostats de la façana del carrer Monges 2. (signatura 12245/8,
AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
La fitxa del Catàleg de Protecció d’Edificis de l’Ajuntament destaca que el seu
valor és el gran interès artístic de les seves façanes i com a integrant del context
urbà. S’hauran de conservar i restaurar les façanes. Els baixos comercials
hauran de readaptar-se a la façana original.
La declaració de Bé d’Interès Cultural i tampoc la fitxa del Catàleg de Protecció
d’Edificis no parlen en cap moment de l’estat de conservació de l’immoble, ni tan
poc dels valors, si se suposa que en tenen, dels interiors de l’edifici.
S’han dut a terme tasques de manteniment i conservació. A nivell de façana es
troba en bastant bon estat, els interiors molt modificats i desfigurats. El millor
conservat és l’entrada de la planta baixa, encara que hi ha una vidriera d’acer
inoxidable que romp el conjunt. Als baixos comercials hi ha instal·lada una
cafeteria que ha penjat un tendals fent forats directament a la paret, trencant el
marbre que la conforma. Tampoc és massa mirada col·locant la publicitat.
L’apartat de documentació gràfica ens mostra l’estat actual de l’edifici.
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9.1.17. Can Serra (Palma)

1. Localització
Es troba ubicada a l’angular de la plaça Josep Maria Quadrado, els carrers
Gerreria i Bosch de Palma.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Gòtic civil, interior enteixinat mudèjar.
Pel que fa al valor històric-artístic “l’immoble presenta elements d’un valor
notable, els més remarcables dels quals són: les finestres coronelles,
d’importància per sí soles, i pel fet de caracteritzar dues façanes susceptibles de
ser retornades al seu estat genuí; el pati, ara molt reduït però convertible a les
seves dimensions originals i, que com a element més remarcable, els enteixinats
del pati i de les sales nobles, policromats a l’estil mudèjar, d’excepcional extensió
entre els més notables que es coneixen a Mallorca i en relatiu bon estat de
conservació, excepció feta d’un sector del pati que ha estat emblanquinat.
S’ha de dir que l’estat material de l’immoble és deplorable. Si bé no hi ha cap
peça que s’hagi enfonsat, tot el conjunt pateix tal degradació que només n’evita
la ruïna un apuntalament fet fa pocs anys. El deteriorament és tant que només
n’excusen la conservació els valors artístics de la casa.
Una nota d’indiscutible interès és el fet que Can Serra constitueix avui en dia
l’única mostra gairebé sencera de l’arquitectura civil senyorial dels segles XIVXV a Mallorca.
L’esmentada arquitectura va estar representada per grans casals com foren Can
Bonaparte, Can Valentí, Ses Torres, Can Burgués, etc, tots aquests
desapareguts durant els segle passat (XIX). Can Serra, tot i essent un exemple
no tan monumental, conserva tots els elements característics d’aquests casals,
de tal manera que es podria retornar a la seva arquitectura genuïna combinant
la restauració amb la supressió d’elements postissos. Per altra part, no manca
documentació escrita sobre aquestes construccions, els seus estris domèstics i
els seus residents, la qual podria orientar el projecte de restauració. És important
també tenir en compte que a l’esmentada casa està lligada la figura més
emblemàtica de la Il·lustració a Mallorca, Sr. Bonaventura Serra Ferragut, el qual
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la va adquirir i l’habità a la segona meitat del segle XVIII”. (BOCAIB nº10 de
23/01/93, pàg.338)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Situada en una zona del casc antic de Palma afectada per la declaració de
conjunt històric-artístic, decret 11/06/64, BOE 02/07/64.
Declarat bé d’interès cultural amb categoria de monument per Decret 94/1992 de
30 de desembre (BOCAIB nº10 de 23/01/93).
El seu valor més destacable és l’homogeneïtat estilística, sent un conjunt
eclèctic. S’hauran de mantenir les seves característiques tipològiques, fent una
conservació i una adequada rehabilitació. S’hauran de conservar les actuals
cobertes. Pel que fa als patis s’haurà de fer la conservació amb la possibilitat de
que la restauració respecti les línies generals de composició i conservant tots els
elements que donen caràcter al conjunt. Està en molt mal estat de conservació.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1989, declaració de bé d’interès cultural. Govern Balear, Conselleria
de Cultura. (signatura 13644/27, AGCM)

-

1992, assumptes: inspecció de patrimoni amb motiu de la espoliació
realitzada al casal (es troba que tot l’edifici està en una precària
situació i d’abandonament deplorable. A més fa uns dies s’ha produït
una espoliació de portes, marcs, finestres, poms... i també d’alguns
rajolins. Fins i tot se va començar a picar per arrabassar els suports i
fustes de les finestres coronelles. L’enteixinat, amb datació del segle
XIV, de moment es conserva). Informe sobre la conveniència de
declaració de monument històric-artístic de can Serra. (signatura
4938/8, AGCM)

-

1993, assumptes: informes de les inspeccions efectuades pel servei
de patrimoni a l’immoble de can Serra. S’observa que part de la cornisa
i de la teulada han caigut, cruis i molta de vegetació sobre la teulada i
a tb a les parets exteriors. (signatura 4968/30, AGCM)

-

1997-1998, actes d’inspecció de Patrimoni Històrico-artístic, aquesta
sol·licita la paralització de les obres que s’hi estan efectuant ja que
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considera que se tracta d’una obra major i que es faci l’estudi preceptiu
per part d’un organisme competent. (signatura 16381/6, AGCM)
-

1998-1999, convocatòria de subvencions per a la rehabilitació
d’immobles amb valors històrico-culturals dins de l’àmbit territorial de
l’Illa de Mallorca, any 1998. Expedient de subvenció a José Morata
Socías per a l’estudi de Can Serra, a Palma. Aquest presenta la
memòria justificativa de l’estudi. (signatura 13002/8, AGCM)

-

2002, els propietaris de can Serra, declarat monument, comuniquen al
Consell la intenció per part del Govern Balear d’adquirir aquest casal,
per si es vol exercir el dret de tempteig i retracte. (signatura 16504/17,
AGCM)

-

2003,

l’associació

ARCA

denúncia

l’execució

del

projecte

d’urbanització de la unitat d’execució 4a del PERI de sa Gerreria de
Palma. A la vegada que sol·licita la incoació de delimitació de l’entorn
de protecció de can Serra, Palma. (signatura 16520/4, AGCM)
-

2003,

sol·licitud

de

permís

d’urgència

per

projecte

obres

d’apuntalament i consolidació de l’immoble denominat can Serra de
Palma. 21/març/03 autoritzar el projecte (arquitecte Jaime J. Martínez
Juan), que es faci control arqueològic. 25/abril/03 es comunica que el
control arqueològic el realitzarà Mateu Bosch i els estudis històrics
artístics sota la direcció de Josep Morata. (signatura 12300, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El seu valor més destacable és l’homogeneïtat estilística, sent un conjunt
eclèctic. S’hauran de mantenir les seves característiques tipològiques, fent una
conservació i una adequada rehabilitació. Està en molt mal estat de conservació.
No s’ha fet cap intervenció més que les bàsiques per que no s’arruïni.
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8. Entrevistes
Magdalena Riera Frau (Palma, 1960. Arqueòloga i tècnica de patrimoni de
l’Ajuntament de Palma).
“Està en mal estat, però ben apuntalat, de moment no crec que caigui. Un
monument que té un buc que es conforma per una part medieval i una altra, la
de la plaça de Josep Maria Quadrado, que és una edificació amb molt poc interès
del segle XIX, l’obrador d’un forn. Aquí és quan ens trobem amb el problema.
Què fèiem?. Al final en el projecte s’opta per a posar-hi els diferents serveis i
infraestructures per a poder reutilitzar l’edifici. Crec que algun dia es començarà
la intervenció”. (03/09/2015)

9. Annexes
Última Hora, A.Largo, Palma, 03/06/2010
Los elementos góticos de Can Serra, prioridad de la rehabilitación
Can Serra
Can Serra, inmueble del siglo XIII propiedad de Cort, lleva casi treinta años en
ruinas. Las circunstancias no han acompañado a uno de los ejemplos más
característicos del gótico civil de Palma. Sin embargo, el preoperatorio ya está
en marcha, después de la adjudicación del concurso para la redacción del
proyecto de intervención en este edificio, situado entre las calles Bosc y
Gerreria de Palma, frente a la Plaça Quadrado.
La propuesta ganadora da prioridad a la preservación de aquellos elementos
más característicos de este edificio protegido como Bien de Interés Cultura,
como las ventanas coronellas, los pilares, las arcadas medievales, la escalera
de caracol o sus pinturas murales y artesonados, algunos con policromías. «El
propósito es consolidar y restaurar el edificio con los elementos que contiene y
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mantener sus funciones», explicaron los arquitectos Martí Lucena y Antonio
Pérez-Villegas.
Por su parte, la directora general de Patrimoni de Cort, Antònia Amengual,
destacó que esta propuesta «era la que más respetaba la originalidad del
espacio con la recuperación de la parte más importante de Can Serra».
El primer paso de este trabajo de «largo recorrido», según apuntaron los
arquitectos, es asegurar el edificio, que está en estado «precario», para que
puedan entrar a trabajar los arqueólogos. Con la información que estos aporten
se redactará el proyecto básico en los próximos seis meses. En seis más
deberá estar listo el proyecto de ejecución para iniciar, según advirtió
Amengual, «la búsqueda de financiación» y poner en marcha unas obras
«complejas» de duración incalculable.
«Nuestro atrevimiento es creer que podemos mantener las cosas dónde
estaban y con la función que tenían», aseguraron. Y es que el edificio, que
comenzó a construirse en el siglo XIII o principios del XIV, ha tenido a lo largo
de su historia diferentes usos y padecido varias modificaciones. La intención,
según Pérez-Villegas, es que en las ampliaciones del edificio, correspondientes
al XVIII y XIX, se habiliten la zona administrativa, los ascensores, etc. De este
modo, y aunque el futuro proyecto «puede ir cambiando», sí que se mantendría
la premisa de que los ciudadanos y turistas puedan «ver el edificio como era»
originalmente.
Los arquitectos quisieron destacar que lo más importante es que por fin la
rehabilitación se ponga en marcha. «El edificio, que se consolidó
arquitectónicamente en 2003, lleva muchos años en un estado precario y
cuanto antes se empiece mejor».
Como requería el concurso, un equipo multidisciplinar está al frente de este
proyecto. Lo integran Joan Bauçà, Tomeu Cerdà, Martí Lucena, Antonia Mayol,
Antonio Pérez-Villegas, María José Rivas, Margalida Munar, Bernat Burgaya,
Joan Perelló, Toni Muntaner y Gori Ferrà.
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9.1.18. Cal Marquès de Reguer-Rullan (Palma)
1. Localització i titularitat
Està situat al carrer Sant Jaume núm. 4 de Palma. Propietat de la família Barceló
i Seu de la Fundació Barceló.

2. Evolució històrica i descripció del monument
La fundació Barceló fou creada el 1989 per la família Barceló Oliver, propietària
d'un important grup d'empreses turístiques i de transports. Inaugurada el 1991,
la fundació se defineix sense finalitats de lucre i la seva finalitat general és la del
desenvolupament integral de la persona, amb el propòsit de millorar la societat.
La seva activitat se desenvolupa en diferents àrees, com són la de l'educació, la
salut, la investigació, la cultura i l'art en general. Dins d'aquestes dues darreres
hem de destacar la seva comissió d'art que organitza exposicions, amb un
especial èmfasi cap als artistes mallorquins o residents a l'illa des del segle XVIII
fins avui en dia, i també un certamen anual de pintura internacional. S'ha de
destacar que la fundació té una col·lecció de pintura conformada principalment
per artistes illencs o que han fet estades en elles.

L'edifici està situat al carrer de Sant Jaume i data de l'edat mitjana, era l'antiga
casa del marquès de Reguer. El 1883 el mestre d'obres mallorquí Bartomeu
Ferrà (1843-1924) va fer una intervenció en estil neogòtic sobre l'antiga casa dels
marquesos de Reguer. Pocs anys més tard, el 1899, l'immoble va passar a mans
de la família Rullan.

L'edifici està conformat per semisótan, planta blanta baixa, primera, segona i
tercera, a més per una torre. La façana de l'edifici és d'una gran austeritat, de
marés vist amb un zòcal de pedra calisa, presenta un ample portal d'entrada amb
un arc de mig punt, rematat amb l'escut heràldic dels marquesos de Reguer, i pel
que fa als altres buits tots són amb llinda en estil gòtic. En alçada trobem que a
la planta noble hia tres balcons amb les finestres que tenen els dintells de pedra
de Santanyí ornamentats també en estil goticista. La façana queda rematada
amb un endavant substentat per bigues de fusta de cap vogitit.
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La casa està articulada a partir del típic pati dels casals mallorquins que està
ornamentat, capitells, escuts, gàrgoles i àngels en estil neogòtic.

Una vegada traspassada l'entrada principal ens trobem amb un vestíbul, amb un
enteixinat neomudéjar, que descansa sobre arcs rebaixats que descansen sobre
columnes amb capitells esculpits amb heràldica i ornamentats. A l'esquerra del
vestíbul hi una porta amb decoracions d'estil gòtic amb un dintell que té un escut
substentat per animals mitològics. A la dreta hi ha una escala monumental de
dos trams, que condueix cap a la planta noble, amb una barana de pedra de
Santanyí amb rosetons d'estil gòtic català i tota ella coberta amb una marquesina
metàl·lica i acristellada, amb ornaments perimetrals. Al començament de la
barana de l'escala hi trobem un animal mitològic que descansa sobre una
tortuga. Des del primer replà s'accedeix a l'ala dreta a través d'una porta amb
dintell lobul·lat amb un escut central substentat per àngels. Hem de destacar una
llotja volada amb antepits de pedra calada i falses columnes de fusta que
substenten una coberta de teula. El tancament d'aquesta llotja o galeria es de
fusta amb vitralls en rombs.

Al fons del pati hi ha les antigues cotxeres que han estat habilitades per a sales
d'exposicions però encara conserven els sòtils de volta de marès. Totes les
parets interiors del pati són de pedra, amb buits rectangulars, queda rematat en
la seva part superior en un costat per una barana de pedra amb gelosia,
destacant una gàrgola en forma d'animal alat, i pels altres amb un endavant
sobre bigues de cap vogit.
A la part nordest de l'edifici hi ha una torra de planta rectangular, rematada per
una teulada de bigues vistes de fusta. Les obertures de la façana d'aquesta són
finestres coronelles, amb dintells de mig punt. A la seva façana sud hi ha un
rellotge de sol.

La planta semisótan estava conformada per diferents espais, amb una volta de
canó seguida, una altra de volta carpanell amb aresta, comunida amb l'anterior
amb un arc rebaixat, una altra volta d'aresta romana de pedra vista, i altres amb
el sòtil embigat. Davall del semisòtan existeix el que fou un aljub amb volta de
canó seguida.
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La cara nord de l'edifici se ventila i il·lumina a través d'un passadís que la separa
de la finca veïna.

Pel que fa a l'interior hem de dir que l'edifici consta de diferents nivells a seva ala
esquerra, que se comuniquen amb el reste de la casa mitjançant escales. El més
destacat és una habitació elíptica i una gran sala de planta rectangular, situada
al centre de la façana, ambdues al primer pis o planta noble. Destaquen diferents
xemeneis amb frontal de marbre que tenen el seu interior revestit amb planxes
metàl·liques repusades. També hem de fer menció a tota la fusta de les parts
nobles de l'edifici ja que està tota ornamentada.

Amb el pas del temps l'edifici ha anat tenguent diferents propietaris fins que el
1988 fou adquirit per la família Barceló, amb la finalitat de restaurar-lo i convertirlo en la seu de la seva fundació. Les obres se perllongaren durant tres anys i son
un projecte de l'arquitecte Jaume Torrens Bolet que ha intentat conservar en lo
possible les característiques artístiques de la vella estructura per aquest nou ús:
seu de la fundació, sales d'exposicions i de conferències, oficines i despatxos,
sala de juntes, dues vivendes per a consergeria i una per a la gerència.
Posteriorment l'edifici fou decorat per Joan Quetglas.

Durant molt de temps i des de finals de la dècada de 1960 i durant la del 1970
fou la seu de l'agència de viatges TURAVIA CEVASA.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Fou declarat BIC el 8 de octubre de 1992 (BOE núm. 100, de 20/12/1992. BOIB
núm. 127, de 27/04/1993).

La seva valoració global és la de ser un edifici neogòtic, construït sobre un altre
d’origen medieval que s’ha anat transformant al llarg del temps, obra de
Bartomeu Ferrà. Aquest arquitecte va seguir les pautes de l’arquitectura gòtica
civil de zona mallorquina i catalana. Els interiors, especialment la planta noble
estan bastant ben conservats, comptant amb elements de disseny originaris.
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Les directrius d’intervenció són: conservació de façanes; rehabilitació de
cobertes; conservació i apertura del pati al carrer; a l’interior s’han de conservar
i rehabilitar les parts nobles i representatives, enteixinats i xemeneies. La porta
d’accés al servei del carreró que condueix al carrer de Sant Jaume, hauria de
ser diàfana per a permetre una millor comprensió de l’antic traçat urbà.
4.1.Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1988, el promotor Don Sebastià Barceló Oliver, sol·licita un permís
d’obra menor. (expedient 4613/1988, nº d’ordre 23133, AMPM/Can
Bordils)

-

1989, projecte definitiu. (Expedient 2894/1989, nº ordre 24309,
AMPM/Can Bordils)

-

1989, projecte de l’arquitecte Jaume Torrens Bolet. El projecte de
rehabilitació: La planta semisoterrani manté la seva distribució en
grans espais comunicats entre sí. Queda comunicada amb la planta
superior a través de dues escales i l'ascensor. A aquesta planta hi
haurà els grups de pressió d'aigua i contraincendis, el resta de la planta
es deixa sense un ús específic. Se rehabiltarà l'aljub del subsòl, per a
reservar-hi aigua potable i contraincendis, s'eliminarà l'escala de
caragol i se reposarà per una altra. La planta baixa se mantindrà
diàfana amb quatre grans sales per a exposicions i també amb una
sala de conferències. També es faran serveis sanitaris de cara al
públic. L'accés del públic a les citades sales es farà a través del pati i
l'antiga porta de les cotxeres, que se substituirà per un tancament
acristallat transparent, salvant el desnivell entre aquestes sales i el pati
mitjançant una escala de grans escalons en rampa, per així facilitar
l'accés als minusvàlids. Se mantindrà l'escala noble existent en el pati
que la comunica amb el primer pis. A partir d'aquesta planta baixa se
crea un nucli d'escala fins a la coberta, al seu costat s'instal·la un
ascensor, aprofitant en part el buit de l'escala existent en les plantes
superiors, constituent el nucli de comunicació de les plantes nobles,
inexistent fins ara. L'accés a l'escala de serveis existent a la part
posterior de l'ala esquerra que condueix a les vivendes de conserjeria,
serà a través del carreró lateral privat, mantinguent les comunicacions
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amb el reste d'edifici. En el reste de la planta se manté l'estructura
diàfana, eliminant parets afegides i mampares. El primer pis, planta
noble de l'edifici, té l'accés per l'escala noble exterior del pati, la qual
està protegida per una marquesina acristellada que també es restaura.
A ell es manté la distribució i decoració existent (falsos sòtils, cornises,
ximeneia, fusteria, etc.), restaurant el que sigui necessàri. Aquesta se
composa de sala per a oficines a l'ala dreta, saló oval o sala d'espera,
despatxos de presidència i gerència, sala d'estar o biblioteca a l'ala
esquerra, i de saló de sessions o sala magna situada al centre de la
façana principal del carrer de Sant Jaume. Se mantenen les tres
ximeneies existents. L'altell del primer pis se destinarà a magatzem i
oficines. La planta noble també s'ha adaptat per a instal·lar-hi la
colecció de la fundació (JUNCOSA, M.L., "La Fundación Barceló", a
Casa Viva, n.117, pàg. 122-127). El segon pis es destinarà a oficines
i a vivenda de consergeria, a l'ala esquerra. Es tiraran les parets
afegides i se conservaran les dues xemeneies. El tercer pis es
destinarà a vivenda de gerència a la part frontal, amb ús exclussiu de
la terrassa. I l'ala esquerra a vivenda de consergeria. A la torre no es
faran reformes. Totes les façanes exteriors i també del pati sofriran
una neteja de tots els paràmetres i si cal es procedirà a la reordenació
de buits, com es el cas dels del carreró. (expedient 2894/ 1989, nº
ordre 24309, AMPM/Can Bordils)
-

1989, rehabilitació: memòria i pressupost. Aprovació del projecte per
part de la Comissió de Patrimoni. (signatura 13568/4, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
La rehabilitació (1989-1991) va consistir en la recuperació dels espais dissenyats
per Ferrà entre 1843 i 1924, s’eliminaren totes les adaptacions fetes per a acollir
l’agència de viatges i retornar a l’edifici l’aspecte que tenia a finals del segle XIX.
Actualment s’han posat vidrieres d’alumini a la planta noble.
La planta baixa té un ús expositiu i la noble es pot veure mitjançant visites
guiades.
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8. Entrevistes
Catalina Rullan Canals (Palma, 1957). “Era casa dels padrins, la van vendre
quan jo era molt petita, era una nina. Es queda pensativa, m’arriben imatges de
la casa, l’escala interior, la capella, el saló amb grans domassos, una cuina
enorme. A una saleta més petita hi havia els padrins. Darrera dels domassos de
la sala gran hi havia una porteta camuflada, que duia a una escala de caragol
que comunicava tota la casa. Joc, als porxos no hi podíem anar a jugar sols, hi
havia de venir un major, moltes de vegades hi anàvem amb la dida. Hi jugavem
a conions a amagar, pel pati, pels porxos, per l’escala de caragol... Quan ho van
vendre jo tindria uns 10 anys. Ara no hi puc jugar, no hi puc entrar, tot ha canviat...
no en queda res d’aquell record. No se’n recorden de l’avi marquès”.
(10/08/2015)

9. Annexes

Autor Fargas i Bonell, Carles, 1883-1942 [ca. 1920]
Identificador AFCEC_FARGAS_X_01747
Institució dipositària: Centre Excursionista de Catalunya
Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant l'autor i la font: 'Arxiu
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Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya'. Per a qualsevol altre ús o
adquisició cal adreçar-se a arxiufotografic@cec.cat
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Memòria Digital de Catalunya
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9.1.19. Raixa (Bunyola)
1. Localització i titularitat
La finca s’ubica en els estreps de la serra de Tramuntana, a la carretera de Palma
a Sòller km 12,2, del municipi de Bunyola. El titular és el Consell de Mallorca i
Fundació Biodiversitat (Ministeri d’Agricultura, Medi-ambient i Alimentació)

2. Evolució històrica i descripció del monument
El nom primitiu de l’alqueria, d’origen sarraí, Araixa, amb el pas del temps
degenerà en l’actual Raxa o Raixa. La finca s’ubica en els estreps de la serra de
Tramuntana. La casa està construïda envoltant la clastra, i el traçat i la distribució
s’adapten perfectament als de les finques rústiques mallorquines. L’element més
característic de la construcció és la galeria neoclàssica oberta a la façana
principal.
Si es travessa el pati, es veu la façana occidental que s’aixeca sobre un nivell
més baix i té una gran alçada. El llenç del mur és hàbilment interromput per dues
torres o pilastres tenen la típica balustrada de ferro entorcillat, mentre que en el
jardí predominen les balustrades de ceràmica de fang.
Les notes italianes més pronunciades són les finestres del pis alt, amb un marc
motllurat de forma convencional i amb sostrets formats per una cartel·la clàssica.
El parterre (pastera) que s’estén al peu de la façana és cobert de massissos
(cossiols) de flors flanquejats per tarongers.
Per la part de l’entrada posterior, s’estenen els anomenats “jardins alts”: per
arribar-hi s’ha de travessar la clastra i l’escala principal d’accés al pis alt, a la
dreta del qual està situada una capella amb sagristia annexa. A aquesta, s’hi
entra per una porta oberta en el replà de l’escala i també pel vestíbul. Dins la
capella destaca el retaule barroc amb pintures de bona mà.
Entre les dependències de la casa destaca un gran saló, el rebedor, el menjador
i les habitacions de respecte, les finestres de les quals s’obren cap al jardí. Sobre
un bancal emmurallat corre la part del jardí que queda al nivell del pis.
Alineada amb la porta de sortida de la façana nord, hi ha la coneguda escala
monumental, d’escalons amb formoses figures de marès. Aquesta escala està
embellida amb paretons que s’adornen amb semi-columnes, damunt les quals
s’ubiquen diverses figures.
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L’escala és voladissa i acaba amb una font-brollador, ornamentada amb una talla
graciosa, gàrgoles i columnes. (BOCAIB nº5, 12-01-1993, pàg. 148)
Jaume I la donà al compte Ponç IV d’Empúries, aquest la va cedir al sagristà de
Girona, Bernat Guillem, el 1234. Després de passar als Sureda de Sant Martí i
als Zaforteza de Tagamanent. Durant la segona meitat del segle XVII fou
comprada pel comte de Montenegro, la família Despuig durant més d’un segle li
va donar un ús exclusivament agrícola. Fins que a les darreries del segle XVIII
el cardenal Antoni Despuig i Dameto, va decidir transformar-la en una vil·la
italianitzant, on hi reuní un bon conjunt de peces arqueològiques trobades a la
finca italiana d’Arriccia i (també) adquirides amb afany de col·leccionisme
(làpides, estàtues, columnes, etc.), així com a importants pintures. Aquestes
col·leccions avui només són conservades en part pel municipi de la Ciutat de
Mallorca... Hi treballaren els escultors Pasqual Cortès i Lluís Melis i els tracistes
Giovanni Tribelli i Francesco Azzarini. Aquest darrer traçà, a finals del segle
XVIII, els jardins, obra important de la jardineria neoclàssica, on hi ha una notable
escalinata. L’estany, de presumible origen musulmà, és considerat el dipòsit
artificial d’aigua més gran de l’illa (98 m de llarg, 18 d’ample i 7 de fons).
L’obra no es va poder acabar en vida del cardenal, mort el 1813, i fou acabada,
ja avançat el segle XIX, pel seu nebot Ramon Despuig i Zaforteza, el qual hi va
instal·lar un museu d’antiguitats (entorn 1826) i va editar el catàleg de les
col·leccions dels Despuig.
S’ha de dir que a principis del segle XX, els Montenegro havien fos una gran part
del seu patrimoni, inclosa la casa de Palma. El 30 d’abril de 1910, van vendre
l’alqueria de Raixa a Don Antoni Jaume Nadal, que ha estat en mans dels seus
descendents fins que la comprar la Fundación Parques Nacionales.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Resolució del Director General de Cultura, per la qual s’incoa expedient per la
declaració de bé d’interès cultural a favor de les cases de Raixa (Bunyola) amb
categoria de monument. Establint una zona de protecció al voltant del monument.
(BOCAIB nº5, 12/01/1993, pàg. 148)
Resolució del Director General de Cultura per la qual es modifica l’entorn de
protecció a favor de les cases de Raixa. (BOCAIB nº61, 18/05/1993, pàg. 4141)
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Les cases de Raixa foren declarades BIC amb la categoria de monument en data
16/12/1993 (BOCAIB 157, 28/12/1993; BOE 67, 19/03/1994). Aquesta declaració
just en fa una descripció, donant a entendre que els valors i la protecció fan
referència a aquesta, tant pel que fa a l’arquitectura com als jardins i entorn.
Tampoc fa menció a les intervencions possibles ni als usos.

Incoació com a Jardí Històric:
-

Codi: A-R-I- 52—00000

-

Registre: A-R-I- Registre BIC IMMOBLES: Anotació preventiva

-

Categoria: 52 Jardí Històric

-

Data d’Incoació: 30-10-1980

-

Butlletí de la Incoació: 03-01-1981

-

Tramitació: 01 incoat

La casa és una típica construcció rural mallorquina i predomina, sobre qualsevol
altre element, el caràcter essencialment illenc. La casa està construïda envoltant
la clastra, i el traçat i la distribució s’adapten perfectament als de les finques
rústiques mallorquines. A més amb els jardins se completa el seu gran valor
estètic i paisatgístic.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1989-1992, instal·lació d’un dipòsit al costat del jardins, el Govern
Balear i la Conselleria de Cultura, fan que aquest es retiri per l’estatus
del monument. (signatura 13643/59, AGCM)

-

1990-1992, delimitació del perímetre de protecció de Raixa. (signatura
13646/41, AGCM)

-

1995-1996, expedients de subvencions 1995. Exp. 22/95, restauració
de la coberta de les cases de Raixa. (signatura 8224/2, AGCM)

-

1997, expedient de subvenció per el programa de rehabilitació de béns
mobles i immobles amb valors històrico-culturals, dins l’àmbit territorial
de Mallorca: projecte de rehabilitació de la coberta i teulada de la part
nord de Raixa, al terme de Bunyola. Les deficiències i posterior informe
favorable. (signatura 16714/2, AGCM)
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-

1997, sol·licitud per instal·lar una activitat dedicada a la visita als
jardins de Raixa. Aprovar projecte. (signatura 11596/27, AGCM)

-

1998-1999, convocatòria de subvencions per a la rehabilitació
d’immobles amb valors històrico-culturals dins de l’àmbit territorial de
l’Illa de Mallorca, any 1998. Expedient de subvenció a Francisca
Jaume Torres per a la restauració de les cases de Raixa, a Bunyola.
Segregació de parts de la finca, acta notarial i escriptures. (signatura,
13003/3 AGCM)

-

1999, acta d’inspecció a la finca de Raixa, per part de Patrimoni,
constata la rehabilitació de les cobertes de llevant i sud de les cases,
així com la construcció que s’ubica de darrera de ca l’amo. (signatura
16658/3, AGCM)

-

2001, expedient de subvenció a Martín Vila Jaume per a la restauració
del safareig monumental de Raixa. (signatura 12965/12, AGCM)

-

2002, projecte bàsic de rehabilitació de l’habitatge dels amos.
(signatura 12214/2, AGCM)

-

2002, projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de sala de banyeres.
(signatura 12267/5, AGCM)

-

2002, projecte d’impermeabilització dels aljubs de Raixa. (signatura
12227/8, AGCM)

-

2002, projecte de neteja dels jardins de la finca de Raixa. (12243/4,
AGCM)

-

2002, projecte de restauració de la canal original per a la conducció
d’aigua dins els límits de la finca de Raixa. Autoritzar el projecte, que
s’incorpori restaurador de la pedra. (signatura 12234/5, AGCM)

-

2002, sol·licitud d’informe sobre la possibilitat d’enderrocar un mur per
facilitar el transport de materials a Raixa... autorització de l’ampliació
del camí, amb l’enderrocament del mur dels sestadors. (signatura
12246/7, AGCM)

-

2003, informe de la tècnica arquitecta del servei de patrimoni en relació
a diversos despreniments a un punt del jardí de Raixa. (signatura
16558/5, AGCM)
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-

2003, l’associació ARCA sol·licita sigui considerada part interessada
al projecte de restauració de l’escala de Raixa i en els projectes de
rehabilitació de Raixa. (signatura 16558/25, AGCM)

-

2003, modificació puntual en el transcurs de les obres de rehabilitació
de la cambra de banyeres. (signatura 12282/11, AGCM)

-

2003, projecte bàsic i d’execució de reforma de molí d’aigua de Raixa.
(signatura 12301/3, AGCM)

-

2003, projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’estables i annexes
agrícoles... autoritzar projecte amb prescripció realització control
arqueològic. (signatura 12309/2, AGCM)

-

2003, projecte bàsic i d’execució de rehabilitació d’exedra en els
jardins de Raixa. (signatura 12288/12, AGCM)

-

2003, projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de la tafona i
magatzems annexes, finca de Raixa. (signatura 12309/1, AGCM)

-

2003, projecte de restauració de l’escalinata monumental dels jardins
de la finca de Raixa. (signatura 12286/7, AGCM)

-

2003, sol·licitud per a la realització de cales a la finca Raixa, Bunyola,
en relació al futur projecte de restauració de les cases. (signatura
12314/10, AGCM)

-

2004, expedient d’autorització del projecte de modificació de traçat i
condicionament de camí rural a les finques. (signatura 12935/4,
AGCM)

-

2004, l’Estudi d’Arquitectura Pons i Associats comunica el conflicte
existent amb AVP Arquitectos, sobre el projecte de restauració de
Raixa. Sol·liciten al Consell que no s’aprovi cap projecte fins a la
resolució del conflicte i que se’ls hi remeti qualsevol projecte relacionat
amb aquest immoble. (signatura 16515/28, AGCM)

-

2005, expedient permís d’obres per projecte de rehabilitació i
restauració de la finca Raixa de Bunyola. Aquest aplec inclou la
memòria del projecte i el pressupost de la Fundación Parques
Nacionales. (signatura 16323, AGCM)

De l’aplec us fèiem un resum dels diferents documents que conté: l’interessat és
la Fundación Parques Nacionales. A Sessió de 22 de juny de 2005, de la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, se va
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acordar el següent que “l’objecte del projecte és exclusivament per a les obres
de l’edifici principal consistents en la consolidació estructural, rehabilitació de
façanes i cobertes de conformitat amb el que estableix la Llei de Patrimoni
Històric de les Illes Balears, tot subjectant-lo a les següents prescripcions:
1) Durant les obres, s’hauran de realitzar totes les intervencions
arqueològiques necessàries per al correcte estudi i interpretació del
monument.
2) Totes les actuacions han d’ajustar-se i seguir els criteris establerts,
en matèria de restauració i conservació dels articles 39 de la Llei
de Patrimoni Històric Artístic Espanyol, referent a la conservació i
actuació en béns patrimonials, i a l’article 41, criteris d’intervenció,
de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, per tal de
garantir la qualitat de les actuacions, així com els materials emprats
hauran de complir els requisits exigits en matèria de conservació i
restauració, dictats pels organismes internacionals com ICOM,
UNESCO i d’altres organismes competents en aquesta matèria.
Una vegada restaurat el bé s’han de donar les garanties de
protecció i manteniment pertinents i presentar la memòria final a la
DIPH.
L’interessat haurà de presentar una nova documentació a la qual
es defineixen els nous usos, en el benentès que a la present
autorització no s’inclou cap intervenció en relació als usos.”
La Comissió va autoritzar aquest projecte exclusivament per a les
obres de l’edifici principal en consolidació estructural, rehabilitació
de façanes i rehabilitació de cobertes.
Pel que fa al dit projecte de rehabilitació i restauració, confeccionat
per AVP arquitectos (Luís Alemany, Arturo Vila, José Luís Pujol),
van presentar-se al concurs amb el títol Proyecto Renaixament,
conformat per la conjunció del termes Raixa i Renaixament. Aquest
projecte pretenia “... restaurar els sistemes constructius i els
materials que composen l’edifici amb sistemes i materials similars
als d’origen, a més d’una recuperació tipològica dels espais que el
conformen. Amb la intenció de tornar la qualitat espacial i
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organitzativa de l’edifici a un estat similar al d’origen, a través de la
recuperació de les sales tan característiques de les edificacions
rurals de l’època, respectant d’aquesta manera els valors culturals,
artístics i etnogràfics que, insistentment, està sol·licitant la societat
mallorquina. D’altra banda el Proyecto Renaixament realitzarà la
utilització, la reutilització i la condicionament de la forma més
respectuosa possible amb el medi ambient d’acord amb el concepte
més ampli de desenvolupament sostenible aplicat en aquest cas a
una tasca concreta com és la constructiva.
Dins de la memòria expositiva, realitzada per AVP Arquitectos,
l’objectiu de l’encàrrec “és el de la Rehabilitació i Restauració de
l’edifici principal de Raixa i, preservant els seus valors culturals,
històrics, etnològics i ambientals, permetre el seu ús per a les
funcions d’oficines de la Fundación Parques Nacionales i Consell
Insular de Mallorca així com d’aquelles activitats derivades dels
actes de protocol i representació institucional. A tot se li ha d’afegir
la possibilitat de recepció de visitants amb la complexitat de
planificació, adaptació i coordinació que això suposa. Per que
l’anterior sigui possible s’ha previst també la construcció d’un
aparcament i els seus accessos exteriors, així com la recuperació
del pati. Amb referència a les instal·lacions i serveis s’hauran de
construir els elements que permetin el funcionament de l’edifici des
del punt de vista de subministrament com el d’eliminació de
residus.”
A la memòria també s’indica el compliment de la Llei 12/98 de
Patrimoni Històric de les Illes, i ens exposen “al no existir un plan
Especial de Protección i ningún otro instrumento especial concreto
del BIC, el proyecto deberá ser autorizado por la Comisión Insular
del Patrimoni Històric de Mallorca.
El proyecto cumple con lo establecido en el art. 41 de la Ley 12/98
de Patrimoni Històric de les Illes Balears referente a las limitacions
de intervención.
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En este sentido el proyecto cumple las siguientes condiciones:
a) El proyecto se atiene al respeto de los valores que motivaron la
declaración de BIC.
b) Se conservan las características tipológicas más destacables de
BIC.
c) Se restaura el BIC tal i como se encuentra en la actualidad.
Cualquier intervención de reconstrucción únicamente se realizará
sobre documentación probada o sobre partes originales que
puedan descubrirse durante la prospección arqueológica, previo el
conocimiento y autorización de la Comissió de Patrimoni.
d) No se eliminará ninguna parte relevante del BIC. Aquellas zones
que, por su adaptación a los usos, debieran ser modificadas
(escaleres,

dormitorios,

etc.)

quedarán

perfectamente

documentades.
e) La implantación de instalaciones no supondrà ruptura de la
estructura ni de la composición de fachadas.
-

2005, expedient permís d’obres per a projecte de restauració de la
tafona. (signatura 16305/6, ACGM)

-

2005-2006, expedient permís d’obres per segona fase del projecte de
rehabilitació i restauració de l’edifici principal de la finca de Raixa de
Bunyola. Plànols. (signatura 16387, AGCM)

-

2005-2006, expedient permís d’obres per segona fase projecte de
rehabilitació i restauració de l’edifici principal de la finca de Raixa,
Bunyola (aquest conté): memòria, plec de condicions, medicions,
pressupost, quadre de descomposts, llistat de materials i annexes
(projecte d’execució: informe històric i informe arqueològic). (signatura
16388, AGCM)

-

2006, expedient permís d’obres per projecte de condicionament de
l’entorn agrícola de la finca de Raixa, Bunyola. (signatura 16181/6,
AGCM)

-

2006-2008, expedient permís d’obres per a projecte de substitució de
coberta de la tafona de la finca de Raixa, Bunyola. (signatura 16210/1,
AGCM)
182

-

2008, projecte de realització de motlle de silicona als lleons de Raixa.

-

2006-2009, expedient permís d’obres segona fase projecte de
rehabilitació i restauració de l’edifici principal de la finca de Raixa,
Bunyola. Inclou memòria i CD Rom de l’estat de conservació, de la
intervenció i restauració de les pintures decoratives de la dita finca, a
més l’informe tècnic final explicant la metodologia de treball. Inclou
plànols final d’obra. (signatura 16386, AGCM)
Fa referència a l’aparcament, la necessitat de documentar i mantenir
les decoracions interiors originals i al manteniment de la separació
entre els espais de les sales de l’ala sud de la planta baixa.
També surt el tema de tancar unes voltes que hi ha sota de la galeria
d’estil renaixentista. De la capella i algunes sales del museu.

-

2007, expedient permís per declaració d’interès general de l’activitat
com a centre d’interpretació del món agrícola, etnològic i arquitectònic
de les cases de Raixa, Bunyola. Promotor Fundación Biodiversidad.
Conté l’informe ambiental i els diferents usos i espais. (signatura
17229/1, AGCM)
L’informe tècnic del Consell de Mallorca n’és favorable.

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
La declaració de BIC (1993) del conjunt monumental just en fa una descripció,
donant a entendre que els valors i la protecció fan referència a aquesta, tant pel
que fa a l’arquitectura com als jardins i entorn. Tampoc fa menció a les possibles
intervencions ni als usos. A l’annex de la declaració de BIC hi trobem una
descripció que ressalta, que la casa és una típica construcció rural mallorquina i
predomina, sobre qualsevol altre element, el caràcter essencialment illenc. La
casa està construïda envoltant la clastra, i el traçat i la distribució s’adapten
perfectament als de les finques rústiques mallorquines. A més amb els jardins se
completa el seu gran valor estètic i paisatgístic.
Segons la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears, s’ha de
permetre la visita dels edificis declarats BIC.
A la memòria de rehabilitació (2005), hi trobem que d’entrada diu que el projecte
s’ajusta a la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears i que és conforme als
requisits d’organismes internacionals en la matèria com són l’ICOM o la
UNESCO, entre d’altres. Aquesta memòria explica les pretensions del projecte
“... restaurar els sistemes constructius i els materials que composen l’edifici amb
sistemes i materials similars als d’origen, a més d’una recuperació tipològica dels
espais que el conformen. Amb la intenció de tornar la qualitat espacial i
organitzativa de l’edifici a un estat similar al d’origen, a través de la recuperació
de les sales tan característiques de les edificacions rurals de l’època, respectant
d’aquesta manera els valors culturals, artístics i etnogràfics que, insistentment,
està sol·licitant la societat mallorquina. D’altra banda el Proyecto Renaixament
realitzarà la utilització, la reutilització i la condicionament de la forma més
respectuosa possible amb el medi ambient d’acord amb el concepte més ampli
de desenvolupament sostenible aplicat en aquest cas a una tasca concreta com
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és la constructiva. Dins de la memòria expositiva, realitzada per AVP Arquitectos,
l’objectiu de l’encàrrec “és el de la Rehabilitació i Restauració de l’edifici principal
de Raixa i, preservant els seus valors culturals, històrics, etnològics i ambientals,
permetre el seu ús per a les funcions d’oficines de la Fundación Parques
Nacionales i Consell Insular de Mallorca així com d’aquelles activitats derivades
dels actes de protocol i representació institucional. A tot se li ha d’afegir la
possibilitat de recepció de visitants amb la complexitat de planificació, adaptació
i coordinació que això suposa. Per que l’anterior sigui possible s’ha previst també
la construcció d’un aparcament i els seus accessos exteriors, així com la
recuperació del pati. Amb referència a les instal·lacions i serveis s’hauran de
construir els elements que permetin el funcionament de l’edifici des del punt de
vista de subministrament com el d’eliminació de residus.”
Ara una vegada acabada la rehabilitació ens trobem en fets com són el de la
circulació per dins de l’edifici, aquesta ha quedat completament alterada d’així
com era originàriament. O que no s’han respectat els seus volums interiors de
segons quines estances, de manera que aquests han estat dividits en alçada.
Un altre tema és el de com se restaura o rehabilita un jardí històric...? Un jardí
és ecosistema i està en constant canvi
El nou ús del monument és el de centre d’interpretació de la finca i dels seus
valors mediambientals, històrics, arquitectònics i antropològics, encara que en
realitat fa únicament referència a la Serra de Tramuntana i no al casal de
possessió. Així trobem que els espais han canviat per complet de funció i que no
recorden en absolut el que van ser, han sofert una transformació dràstica. L’únic
que hi trobem que ens explica el que foren les principals estances, són uns
panells informatius de metacrilat, on hi ha una petita explicació (en català,
castellà, anglès i alemany) de l’antic ús que havia tingut i, en alguns casos, una
fotografia de l’època en concret.
De l’entrevista a Íñigo Cateura, se’n poden treure conclusions: “... una altra per
arribar a les cases des de l’aparcament se condemna l’antiga entrada, una porta
neomedieval, d’aquí i a dins l’itinerari marcat fa molt difícil imaginar la casa dels
senyors i així l’antiga distribució. No et pots fer una idea de la vida quotidiana,
tampoc es visita la paisa, les porqueres, els sestadors... Jo considero que el
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centre d’interpretació de la Serra de Tramuntana se podria haver ubicat en un
altre indret més adient i que fos el punt de partida per a fer excursions per
aquesta. I així deixar estar Raixa...”
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8. Entrevistes
Íñigo Cateura Gelabert (Palma, 1970. Diplomat Relacions Laborals, UIB)
“Pel que sé i que m’ha arribat, la importància d’una possessió era precisament la
riquesa que podia generar a la família propietària i així als seus treballadors, a
través de la ramaderia, agricultura, llenya i carbó... a Raixa de tot això no en
trobem cap referència, ni explicació del que generava o produïa. La part
simbòlica de la finca eren les cases, representants del prestigi de la família, si
avui en dia visiteu Raixa es fa molt difícil imaginar com era el dia a dia, com es
vivia... no es visita la casa dels amos i pel que fa a les cases dels senyors s’ha
perdut l’antiga distribució, que marcava el poder del llinatge... Una altra per
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arribar a les cases des de l’aparcament se condemna l’antiga entrada, una porta
neomedieval, d’aquí i a dins l’itinerari marcat fa molt difícil imaginar la casa dels
senyors i així l’antiga distribució. No et pots fer una idea de la vida quotidiana,
tampoc es visita la paisa, les porqueres, els sestadors... Jo considero que el
centre d’interpretació de la Serra de Tramuntana se podria haver ubicat en un
altre indret més adient i que fos el punt de partida per a fer excursions per
aquesta. I així deixar estar Raixa...”.

9. Annexes
Organització i distribució actual de les diferents plantes després de la
rehabilitació. Itinerari de visita
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9.1.20. Sant Martí d’Alanzell (Vilafranca)

1. Localització i titularitat
Possessió del terme de Vilafranca, situada a la carretera de Porreres, entre es
Pagos, Son Ramon, el poble i el torrent de Boscana. La seva titularitat és privada,
actualment el seu propietari és Juan Miguel Ferrer de Sant Jordi i Muntaner.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Sant Martí ja es citada en el Llibre del Repartiment de Mallorca, com a propietat
de Ramon Saclusa. Possessió que fou denominada Sant Martí de Lanzell o
Albadellet (topònim musulmà). No es tenen dades concretes de la seva
construcció, però sí de que el rei Jaume, va cedir tota l’alqueria a l’ordre dels
Templaris (fins al 1314). El 1591 el seu propietari era Don Salvador Sureda de
Santmartí, precisament el nom li ve d’aquesta família, ja hi havia unes cases i
s’hi conreava llegum i cereals. Quan va sofrir un gran canvi fou cap el 1748, quan
era el seu propietari Don Francesc Sureda de Santmartí i Safortesa, ja tenia
cases de senyors i casa d’amos, molí de sang, torre, celler, clastra i capella.
Estant les cases del senyors moblades amb luxe i decorades amb pintures de
temàtica religiosa, també hem de dir que a la capella hi havia el retaule de Sant
Martí. La possessió a més del conreu del llegum i els cereals, també es dedicava
a la vinya, a la ramaderia i l’aviram. El 1791, la possessió es va segregar en
dues, Sant Martí Major i Sant Martí Menor, amb dues eren del marquès de
Vilafranca, Don Salvador Sureda de Santmartí i Cotoner. Aquest durant la
segona meitat del segle XVIII, havia bastit unes cases molt grans a Sant Martí
Major.
Les antigues cases foren originàriament el centre d’una gran cavalleria medieval
i se va conformar com un palau-castell. Entre els aspectes medievals de l’edifici
destaquen, entre d’altres, una part de la clastra del costat de ponent amb petits
portals d’arc de mig punt de caràcter fortificat. La façana data segurament del
segle XIV i s’emparenta altres escassos exemples rurals de l’època. Les cases
durant l’edat mitjana foren engrandides i dotades de diverses torres. Essent una
part habilitada com a una gran residència senyorial, amb sales i cambres
il·luminades per finestres coronelles. De les torres, en resta una de molt completa
al costat sud-oriental, on es veuen encara els arcs tapats de dues finestres
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coronelles. A la planta baixa d’aquesta torre, hi ha una sala amb arc apuntat que
correspon a l’estil del gòtic primitiu típic de l’època del repoblament. És una sala
dividida per l’arc diafragma, que no conserva el sostre original, el qual es
recolzava en permòdols de pedra que encara es poden veure.
Desprès de l ‘edat mitjana, Sant Martí va sofrir les típiques reformes per a
adaptar-se al gust residencial dels segles XVII i XVIII, sense rebutjar-se la
possibilitat que se’n fes alguna durant el XVI. Un exemple el trobem en la casa
dels amos, amb un sostre suportat per dues columnes centrals de gust
renaixentista. D’altra banda, les arcades de la clastra se corresponen amb una
tipologia que es va implantar durant el segle XVI, basada en un gòtic tradicional,
però que a l’Illa es va perllongar al llarg del segle XVII.
Per deduccions comparatives, pot ser oportú parlar d’una àmplia reforma feta
durant el segle XVII. Així les columnes italianitzants de l’entrada de ca els amos
(antic menjador de pagesia) s’assemblen a les d’algunes llotges del segle XVII,
com són Son Amar o Son Creus de Bunyola. Les arcades de la clastra
s’emparenten amb exemples com el pòrtic baix de les llotges de Can Verí o ca
la Gran Cristiana de Palma. Ambdós pòrtics semblen més antics que les llotges
superiors, que són d’estil italianitzant.
L’escala principal, amb l’arrambador de fusta tallada que imita els balustres,
pareix una obra típica del sis-cents. Aleshores, també convé recordar que els
arrambadors de fusta són més freqüents a l’arquitectura senyorial del segle XVII
que no a la del segle XVIII, època en la qual es prefereix el ferro.
La capella actual té l’accés principal a través de la clastra, amb un portal que
pertany a un barroc classicista. El seu interior destaca l’absis amb una volta
estrellada de tradició gòtica i una arcada (segle XVI). Altres detalls rellevant de
la capella són una porta gòtica del segle XV i l’enteixinat de fusta. El portal és
una peça que data de l’època de Domingo Sureda.
A la sala de la torre situada a la planta noble, s’hi troba un portal o finestra gòtica,
que s’ha reutilitzat per guarnir una foganya. Aquesta peça procedeix, al igual de
la que hi ha a la sala de música de Can Vivot de Palma, de la possessió de
l’Àguila Vella de Llucmajor, que havia estat propietat dels Sureda.
Durant el segle XVIII, hi va haver una important intervenció que destaca per les
escultures de Santa Bàrbara a la façana de l’escala (any 1746) i el Sant Martí
que remata el portal forà. En aquell temps foren estucades les façanes
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respectives emmarcant geomètricament les finestres i els portals amb faixes
blanques, tractant-se d’una típica intervenció decorativa barroca molt vinculada
a l’arquitectura rural.
La gran llotja de set arcs que hi ha a la façana de llevant es considera que data
de finals del segle XVIII, ja que sembla inspirada en llotja classicista barroca del
jardí de Can Vivot de Palma, la qual també té set arcs.
Finalment s’ha d’esmentar l’existència de grafittis i dos conjunts de dibuixos
populars, d’una paret de la quartera. Representen sants, cavallers, soldats i
animals, dibuixats en mides considerables a la part alta d’una de les parets.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El 29 de novembre de 1989, s’aprovà la incoació de BIC amb categoria de
monument. S’estableixen tota una sèrie de punts de protecció: 70m de distància
per a les noves construccions a patir dels contraforts, conservar els treballs de
fusteria i la cotxera, no fer excavacions en el pati central, les sales han de quedar
igual, nova solució a la façana nord-est, s’han d’utilitzar materials tradicionals per
a la construcció del nou hotel, no cobrir el pati central amb vidre, atenció amb les
marquesines de l’entrada, no s’autoritza la zona d’aparcament, conservar la
pintura “popular”. Com veiem aquests punts de protecció fan referència al
projecte de la rehabilitació per a nou ús com a hotel.
Les cases foren declarades Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument,
mitjançant decret 123/1993, de data 10 de novembre de 1993 (BOCAIB 141, de
20 de novembre).
En el Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni
Arquitectònic de Vilafranca de Bonany té una protecció A.
Sant Martí és un important conjunt històric i monumental del Pla de Mallorca,
amb un gran valor arquitectònic i arqueològic, i el fons arxivístic. De fet és un
magnífic exemple del que fou una baronia feudal, l’evolució històrica i
constructiva de les cases bastida de Mallorca. A més s’hi ha fet troballes
arqueològiques de diferents èpoques que van des de la prehistòria, passant per
roma i l’època musulmana.
Grafits populars de gran valor documental i etnogràfic.
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Se mantén la zona monumental dins d’un radi de 70 metres a partir de cadascuna
de les façanes del monument. No s’estableix cap altre tipus de protecció en la
declaració de BIC.
L’Ajuntament de Vilafranca va declarar la rehabilitació del conjunt, com a hotel, i
creació d’un camp de golf com a bé d’interès social.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1987, avantprojecte de rehabilitació per a la seva acomodació interior
com a hotel de cinc estrelles. A la introducció que hi ha a la memòria,
anuncia que la reforma s’adaptarà a tots els valors arquitectònics i
singulars que s’especifiquen en els plànols denominats d’estat actual.
Hi ha una descripció de l’estat en qual es troba abans de començar les
obres i les mides dels diferents espais. La descripció que se’n fa a
l’avantprojecte de 1987, per a la rehabilitació i transformació en hotel,
era la següent, el recinte principal, estava compost per un rectangle,
amb un pati interior, amb unes dependències annexes de cavallerisses
i amb un pati davant de l’edifici. El soterrani hi havia una bodega de
fàbrica de maó (diu sense cap valor arquitectònic, amb els pilars i les
voltes que si presenten possibilitat de restauració). La planta baixa,
amb entrada principal, per a vianants, a l’interior principal que
distribueix totes les estances d’aquesta planta; amb una entrada de
carruatges que connecta amb la bodega i la capella amb sagristia, i
sitges a l’exterior. Ala esquerra dues plantes de graners i estables, per
davall de la cota del pati central. Zona de l’escala principal d’estil gòtic
“mallorquí”, a l’esquerra de la qual hi ha la casa dels amos. A la primera
planta, hi ha les sales principals, menjadors, cuines, dormitoris, etc.,
distribuïts per dues entrades a la part curta del rectangle de l’edifici i a
ambdós costats del descans de l’escala (... i que totes aquestes
estances contenen valor arquitectònic i acceptant tant els materials
empleats com a la seva distribució a la futura restauració). A la segona
planta, hi ha habitacions i estances de servei, en pitjor estat de
conservació, ja a sobre hi ha les cobertes i són més vulnerables. Per
la zona esquerra s’accedeix al propi campanar. I acaba dient que “las
dependències no poseen realmente un valor arquitectónico, però
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admite restauración con vigas de cubiertas vista para futures
dependències”.
La solució que proposa l’arquitecte, és que dat el valor arquitectònic
de contingut, a diferents àrees de l’edificació, en una primera fase de
la reforma considera rehabilitar zones per a habitacions de l’hotel i
dependències de serveis, salons i menjadors al soterrani, planta baixa,
entresòl i primera. L’actuació seria innovadora a les zones comunes,
amb un ús de nous materials i intervencions pròpies del moment
actual. una Reservant per una futura actuació les plantes superiors
segons les futures necessitats, únicament se’n farà la consolidació,
sanejament i manteniment. S’acompanya de planimetria. L’ajuntament
de Vilafranca, ho comunica al Consell, i accepta el projecte amb
modificacions. La Comissió de Patrimoni Històric, en data de 16 de
desembre de 1987, va aprovar les obres, exp. 115/879. (signatura
13514/5, AGCM)
-

1989, projecte per la declaració de Bé d’Interès Cultural. Sol·licitud que
fa ARCA i en presenta la memòria, amb d’informació fotogràfica,
històrica artístic i bibliogràfica molt ample. De fet ARCA i el GOB,
cerquen adhesions per que no s’habilitin com a hotel i s’hi faci un camp
de golf (que podria fer mal bé les restes arqueològiques), que se’n
respecti el perímetre que l’envolta (300 mestres i no de 70 com fa la
Conselleria). El propietaris presenten al·legacions,

presentant

l’acceptació del projecte pel ciutadans de Vilafranca, les inexactituds
dels informes d’ARCA, les autoritzacions de l’Ajuntament, de la
Comissió de Patrimoni, de la Conselleria de Turisme. Els propietaris
posen com a exemple los Paradores Nacionales. El 29 de novembre
de 1989, s’aprovà la incoació de BIC amb categoria de monument.
S’estableixen tota una sèrie de punts de protecció: 70m de distància
per a les noves construccions a patir dels contraforts, conservar els
treballs de fusteria i la cotxera, no fer excavacions en el pati central,
les sales han de quedar igual, nova solució a la façana nord-est, s’han
d’utilitzar materials tradicionals per a la construcció del nou hotel, no
cobrir el pati central amb vidre, atenció amb les marquesines de
l’entrada, no s’autoritza la zona d’aparcament, conservar la pintura
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“popular”. Com veiem aquests punts de protecció fan referència al
projecte de la rehabilitació per a nou ús com a hotel. (signatura
13644/17, AGCM)
-

1992, atès l’informe de l’inspector de Patrimoni la Comissió va acordar
aprovar les obres. Se basa en què són obres de força major,
problemes greus en el sostre, de part i que a més s’ajusten a l’article
16 de la Llei de 16/1985. No obstant aquestes se feren sense informar
a Patrimoni, ni llicència municipal d’obres. (signatura 4939/8, AGCM)

-

1995-2000, aprovació de restauració i subvenció del Consell de
Mallorca, concedida a Bàrbara Ferrer de Sant Jordi per a la restauració
de la torre i l’escala principal de les cases, ja que a més hi ha perill
d’esbucar-se. Inclou el projecte i la memòria, documentada històrica i
artísticament, fent una valoració i acompanyada de fotos de l’estat
d’abans de començar-se la restauració i de la planimetria de la
intervenció. (signatura 8320/3, AGCM)

-

1997, projecte d’aixecament d’esbaldrec i reposició de reixeta.
S’aprova per part de la Comissió de Patrimoni. Inclou croquis.
(signatura 11655/2, AGCM)

-

1998, projecte obres de restauració de solls i portasses, amb coberta
de teula àrab i corbades de gerrer. S’aprova per part de la Comissió
de Patrimoni. Inclou fotografies. (signatura 11769/4, AGCM)

-

1998, informe tècnic de l’Inspector de Patrimoni relatiu al desperfectes
de la torre. Es veu un crui de considerables dimensions, que requereix
una intervenció d’urgència per evitar mals majors. Inclou una foto.
(signatura 16496/17, AGCM)

-

1999, sol·licitud a la Comissió del Consell, de l’Ajuntament de
Vilafranca, sobre l’estat de les cases. L’Ajuntament al·lega que el
monument presenta un estat ruïnós. Inclou informes i 20 fotos.
(signatura 16554/22, AGCM)

-

1999-2000, informe tècnic del Servei de Patrimoni sobre l’estat de les
cases, l’interessat és l’Ajuntament de Vilafranca. L’informe explica el
bon aspecte que en general presenten les fàbriques, encara que hi ha
zones amb patologies que no es poden passar per alt, de fet classifica
aquestes en tres tipus. El primer serien les fissures o esquerdes,
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localitzades concretament a la torre, a la volta de l’escala principal, a
la clastra, a les voltes de la quartera i a algunes altres voltes de la casa.
El segon tipus, són les patologies per manca de manteniment de les
cobertes, especialment les filtracions d’aigua, que de fet són la causa
d’altres tipologies. El tercer tipus, són les que se donen a algunes
zones del forjat de l’edifici principal. S’acompanya de fotografies.
(signatura 16657/11, AGCM)
-

1999, projecte de rehabilitació de la coberta de la torre (arquitecte
Bernardo Oliver Jaume). Inclou 10 fotos i planimetria. Se repara la
coberta, desmuntant les zones de la torre que tenen pataologies, es
tornen a muntar i es consolida. La Comissió de Patrimoni l’autoritza ja
que s’ajusta a la Llei 12/1998. (signatura 11829/6, AGCM)

-

1999, reforma de la coberta de les cases. La Comissió de Patrimoni
l’autoritza ja que s’ajusta a la Llei 12/1998. (signatura 11826/15,
AGCM)

-

2004-2012, informe sobre la possible afecció del monument per l’obra
corresponent al modificat 1 del projecte de millora de traçat del 2on
tram del camí de Porreres a Vilafranca, sol·licitada pel Consell de
Mallorca. Inclou documentació relativa al recurs d’alçada, planimetria i
fotos. La Comissió de Patrimoni del Consell dona el vist i plau a la obra,
ja que aquesta s’ajusta a la Llei 12/1998. (signatura 12837/6, AGCM)

-

2005, l’Ajuntament de Vilafranca remet al Consell de Mallorca, informe
del tècnic municipal comunicant la realització d’obres sense la
preceptiva llicència municipal. (signatura 16685/10, AGCM)

-

2006, expedient de permís d’obres per a projecte bàsic i d’execució de
reforç de l’escala, la galeria i les façanes (arquitecte, Jordi Muñoz
Suárez). La Comissió de Patrimoni del Consell dona el vist i plau a la
obra, ja que aquesta s’ajusta a la Llei 12/1998, amb la prescripció de
que s’haurà de comptar amb la presència i assessorament de tècnics
especialitzats en arqueologia i restauració. (signatura 16215/2, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El 1987 es feu un avantprojecte de rehabilitació per a convertir-lo en hotel, la
memòria resa que la reforma s’adaptarà a tots els valors arquitectònics i singulars
que s’especifiquen en els plànols denominats d’estat actual, abans de començar
les obres i les mides dels diferents espais. No obstant fins dos anys desprès de
la presentació del projecte de rehabilitació, no s’inicien mesures de protecció del
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monument. De fet la sol·licitud de declaració de Bé d’Interès Cultura i que se’n
respecti el perímetre que l’envolta (300 mestres), la fa l’associació ARCA. A la
qual els propietaris presentaren al·legacions, posant l’exemple dels Paradores
Nacionales de Turismo i posaren de manifest el lamentable estat en el qual se
trobava l’edifici.
El 29 de novembre de 1989, s’aprovà la incoació de BIC amb categoria de
monument, s’establiren tota una sèrie de punts de protecció: 70m de distància
per a les noves construccions a patir dels contraforts, conservar els treballs de
fusteria i la cotxera, no fer excavacions en el pati central, les sales han de quedar
igual, nova solució a la façana nord-est, l’ús de materials tradicionals per a la
construcció del nou hotel, no cobrir el pati central amb vidre, atenció amb les
marquesines de l’entrada, no s’autoritzà la zona d’aparcament, conservar la
pintura “popular”. Com veiem aquests punts de protecció fan referència al
projecte de la rehabilitació per a nou ús com a hotel.
No s’estableix cap altre tipus de protecció en la declaració de BIC, ni tampoc els
usos.
Al 2006, l’expedient de permís d’obres per a projecte bàsic i d’execució de reforç
de l’escala, la galeria i les façanes. La Comissió de Patrimoni del Consell dona
el vist i plau a la obra, ja que aquesta s’ajusta a la Llei 12/1998, amb la prescripció
de que s’haurà de comptar amb la presència i assessorament de tècnics
especialitzats en arqueologia i restauració. Però en cap moment fa referència a
cap historiador de l’art, fet no massa “normal” si se té en compte els valors
artístics del monument i al que se justifica precisament en la declaració d’aquest.
A hores d’ara continua com habitatge particular i no s’ha convertit en hotel
segons ens informen des de l’ajuntament.
La visitem i trobem com a la façana nord-est hi ha una bastida, sembla que les
obres estan aturades i que s’havia començat a repicar la façana per a deixar la
pedra vista. Tota la finca està tancada per altes partes i reixeta. (10/08/2015)
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8. Entrevistes
Catalina Nicolau (Vilafranca. Funcionària del Govern de les Illes Balears i
Diplomada en Treball Social, UIB). “Nosaltres sempre li hem dit Sant Martí, fins i
tot crec que molt poca gent del poble sap que és d’Alanzell...” (Palma,
03/08/2105)
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9.1.21. Can Weyler

1. Localització i titularitat
Carrer de la Pau núm. 5 de Palma. El titular és el Consell de Mallorca.

2. Evolució històrica i descripció del monument
“Al llarg de la història, els diferents propietaris de la casa han donat nom al carrer,
que ha canviant en funció del llinatge de la família que s’hi establia. El record del
primer nom va perdurar molt de temps perquè s’ha trobat documentació de l’any
1751 que parla de les «cases grans que abans eren anomenades Banys d’en
Renovard».
Està documentat que Renovard de Malbosc era un important senyor del segle
XIII: mercader, inversor en terres, béns immobles i canviador de moneda. En
realitat, els Malbosc ocupaven bona part del carrer de la Pau perquè també eren
propietaris de les diferents cases del voltant.
Per tot això podem afirmar, amb una certesa pràcticament absoluta, que Can
Weyler s’alça sobre uns antics banys, que degueren funcionar fins al segle xvi.
També és molt probable que els banys d’en Renovard fossin els banys àrabs
documentats en el Llibre del Repartiment, en què apareixen esmentats cinc
banys àrabs a l’interior de la ciutat, dels quals s’han localitzat fins ara quatre. Per
tant, i seguint aquesta hipòtesis que apunta Marià Carbonell, els d’en Renovard
serien els que en el Llibre del Repartiment són anomenats Salsum, en llatí ‘salat’,
potser per algun tipus d’aflorament d’aigua salada: una hipòtesi que es
confirmarà definitivament quan comenci la tasca arqueològica.

La descripció del monument:
La Façana principal presenta dos pisos molt complets de finestres coronelles.
Les finestres coronelles són l’element més distintiu i rellevant de la façana de
Can Weyler. Són de dos tipus diferents. Les coronelles de la planta noble tenen
una major riquesa de materials i un millor treball escultòric. Les columnetes estan
fabricades amb calcària nummulítica de Girona. El color i els fòssils distintius de
la pedra gironina s’observen en els fusts de les columnetes de les coronelles
inferiors de Can Weyler. Però els de les finestres superiors són imitacions fetes
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amb pedra maresa, raó per la qual han experimentat una major degradació. Els
capitells de la planta noble presenten dos ordres de palmetes i els del segon pis
adopten el motiu de lliri i fabricats amb marès, indici que ens dirigeix als tallers
locals.
També podem destacar el portal amb arc de mig punt i les dues línies d’imposta
que articulen la façana i la travessen de banda a banda.
La planta baixa està formada pel vestíbul i dues habitacions adjacents.
S’accedeix al vestíbul des del carrer per un portal de mig punt adovellat. El
vestíbul està format per una planta rectangular allargada, que permet la
comunicació amb el pati. El paviment del vestíbul ha sofert una elevació d’uns
cinquanta centímetres, la qual es creu que és deguda al moment en que s’obrí
el refugi antiaeri al subsòl, en temps de la Guerra Civil.
Per accedir al pati, calia superar dos esglaons, i aquest és un fenomen molt
inusual, ja que a les cases mallorquines el pati i el carrer estaven anivellats i era
imprescindible poder accedir al fons de la casa amb els animals i els carruatges.
Però els propietaris de Can Weyler disposaven durant l’edat mitjana i l’edat
moderna d’una casa annexa, que es va convertir en pati descobert i corral, i era
allà on hi devia haver bèsties, carros, etc.
La cota del pati és l’antiga, i el vestíbul, més elevat, és posterior, això es demostra
pel fet que, abans de la invenció de maquinària moderna, era més fàcil i barat
farcir i compactar les restes o estructures preexistents, que no desmuntar-les.
Les dues habitacions laterals han experimentat moltes transformacions al llarg
del temps, sobretot al llarg del segle XIX.
Des de la segona meitat del segle XVII, el pati s’articula amb tres arcs rebaixats:
els dos laterals són carpanells o d’ansa-paner, que donen accés a dos espais
laterals. Cap a l’esquerra duu a un espai buit sense funció i, a la dreta, l’arc
comunica amb un distribuïdor que enllaça amb la caixa de l’escala a la dreta i
amb una habitació de construcció més moderna a l’esquerra. L’arc que comunica
amb el vestíbul és escarser.
Finalment, al fons del pati s’obren dos espais semisoterrats, que no tenen
correspondència amb habitacions superiors, dedicats a magatzems.
L’escala primitiva es trobava al pati, segurament entrant a mà dreta. Es pensa
que devia ser una típica escala gòtica, de pedra de marès, de dos trams a
escaire. Però, els Belloto, al darrer quart del segle XVII, la substituïren per
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l’escala actual, incorporada a la crugia de la dreta de la casa. La caixa és
trapezial i l’escala puja en tres trams, a la catalana, sobre un llit de volta. La
barana és de ferro forjat. Al mur exterior de la caixa de l’escala hi ha una finestra
amb una reixa artística, que dóna al veïnat.
Planta noble, Antigament, s’accedia a la planta noble a través d’una naia exterior
que coronava l’escala gòtica situada al pati, però, quan el canonge Pere Joan
Belloto, va traslladar l’escala, també es va canviar el sistema d’accés. Ara
l’escala desemboca a un rebedor, a través del qual es pot accedir a una habitació
no gaire gran a la dreta, o a la sala gòtica, al costat oposat. Aquests espais han
estat reformats.
Sens dubte, l’espai més rellevant de la casa és la sala gòtica: un gran espai de
planta trapezial, dividit en tres trams per dos grans arcs diafragmàtics de perfil
ogival. A banda i banda, s’hi obren finestres coronelles a la façana del carrer i
balcons al costat del pati, encara que, en origen, aquests darrers eren finestres.
Té un sostre sostingut per bigues horitzontals i paral·leles, unides per xebrons o
llates perpendiculars. Hi ha un embigat per a cada tram de l’estança, però el
tercer tram és més modern. Les bigues descansen en els permòdols originals,
molt senzills i sense ornamentació. El paviment, és un enrajolat hexagonal de
terracota sense envernissar. Als murs s’endevinen, per sota dels arrebossats,
alguns fragments de pintures policromes, de dibuix geomètric.
A fons de la sala gòtica s’interseca la crugia lateral, ocupada per l’alcova barroca,
datada de la primera meitat del segle xviii. L’arc que separava la sala dormitori
és de perfil mixtilini. A l’avantsala destaquen dos elements ornamentals: les
pintures murals, cobertes per guix, i els plafons decoratius de cel-ras, de línies
barroques i amb caps de querubins, emmotllats amb guix d’escaiola.
Planta segona, en aquesta planta podem trobar els porxos, als quals es pot
arribar a través de dues escales interiors. Tot aquest espai es troba
compartimentat des del segle xix. Probablement els envans varen ser modificats
quan l’edifici va acollir l’asil «Casa Cuna». Els sostres són d’embigat i
encavallada de fusta, i els paviments són més moderns.
Planta tercera i cobertes exteriors, en aquesta planta podem trobar un terradet i
una àmplia habitació. Des d’aquesta planta podem pujar al colomer, que es troba
al nivell de les cobertes exteriors.
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Façanes interiors, les façanes del pati interior han sofert nombroses
modificacions. L’estil gòtic ha desaparegut, hi predomina el barroc, però també
ha experimentat canvis. Per exemple, les finestres de la planta noble s’han
convertit en balcons. Tot i així, el pati encara conserva l’aspecte que devia tenir
al segle XVIII, moment en què s’acabaren les reformes anomenades
«històriques». També es conserva l’estructura de ferro, que sostenia la passera
que permetia la circulació perimetral per tres costats del pati. Aquesta passera
era posterior a l’any 1911.”
(font: www.conselldemallorca.net/?id_section=7275)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
La declaració Bé d’Interès Cultural és de 15 de maig de 1993 (BOCAIB 120,
02/10/1993. BOE, de 02/10/93)

El valor de la casa està en que conserva una de les façanes gòtiques originals
més completes i ben conservades de la ciutat, amb dos pisos de finestres
coronelles. Com un element d’un paisatge urbà i d’una unitat d’estil constructiu
ja definitivament perduts i un element únic de l’arquitectura del gòtic civil del segle
XIV.

Interiorment ha estat molt reformat i conserva pocs elements originals. En la
mesura necessària s’han de preservar i conservar les seves característiques
tipològiques.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1989, declaració com a bé d’interès cultural de can Weyler, al carrer
de la Pau de Palma. Govern Balear, Conselleria de Cultura. (signatura
13645/4, AGCM)

-

1994, recuperació de la sala gòtica de can Weyler. Ses. 353 presentar
projecte redactat per un tècnic. Ses. 354 aprovar el projecte. (signatura
6081/4, AGCM)

-

1998, conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i el
Consell de Mallorca per a la restauració del patrimoni monumental
durant el període 1998-2000. Inclou documentació relativa a projectes
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que s’haurien de realitzar a can Martí Feliu 7 i a can Weyler. Se
demana el projecte d’un arquitecte (s’inclou dins d’aquest aplec i és
dels arquitectes Neus García Inyesta i Salvador Juan Mas), la
supervisió per d’arqueòlegs. S’imposen clàusules específiques en el
conveni que imposen uns usos culturals mínims en el cas de
cessament de l’actual dedicació del casal a seu d’un organisme sense
ànim de lucre. (signatura 12987/12, AGCM)
-

1999, projecte de reforçament i assegurament parcial a l’edifici de can
Weyler. Autoritzar el projecte amb la prescripció de la tècnica
arquitecta del servei. (signatura 11820/5, AGCM)

-

2000, conveni del Consell de Mallorca amb ARCA per a estudi
arquitectònic i de prospecció arqueològica del pati de can Weyler.
(signatura 13025/6, AGCM)

-

2000, el president de la comissió insular de patrimoni històric resol
autoritzar la realització de cala arqueològica a can Weyler. (signatura
16654/36, AGCM)

-

2015 (agost), el Consell de Mallorca vol potenciar la riquesa del
patrimoni cultural del Mallorca, un paisatge construït per l’acció de les
persones sobre el territori al llarg del temps, com element d’atractiu
turístic singular i únic. Amb l’objectiu de continuar potenciant el nostre
patrimoni, el Consell de Mallorca va adquirir l’any 2010 un edifici
singular i característic, declarat bé d’interès cultural (BIC) l’any 1993 i
amb una profunda càrrega identitària pel que fa al conjunt de cases
senyorials a Palma: Can Weyler. Can Weyler serà l’espai que permetrà
revalorar els recursos culturals de l’illa, els seus paisatges i el seu
patrimoni, des de les vessants històrica, arquitectònica, natural i
etnològica. El centre presentarà i difondrà els valors i el patrimoni de
Mallorca als visitants i turistes, però també als residents, perquè el
facin seu i el redescobreixin com element vertebrador de la nostra
identitat com a poble. Convençuts com estam que el nostre patrimoni
és un valor propi que ens diferència de la resta de competidors
turístics, el projecte esdevé un element clau en el procés de
diversificació del sector turístic mitjançant la cultura.
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5. Documentació gràfica

6. Conclusions
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El valor de la casa està en que conserva una de les façanes gòtiques originals
més completes i ben conservades de la ciutat. Interiorment ha estat molt reformat
i conserva pocs elements originals. En la mesura necessària s’han de preservar
i conservar les seves característiques tipològiques. A hores d’ara el casal està
en procés de rehabilitació amb la intenció que el Consell de Mallorca vol
potenciar la riquesa del patrimoni cultural del Mallorca, un paisatge construït per
l’acció de les persones sobre el territori al llarg del temps, com element d’atractiu
turístic singular i únic. Amb l’objectiu de continuar potenciant el nostre patrimoni,
el Consell de Mallorca va adquirir l’any 2010 un edifici singular i característic,
declarat bé d’interès cultural (BIC) l’any 1993 i amb una profunda càrrega
identitat pel que fa al conjunt de cases senyorials a Palma: Can Weyler. Un espai
que permetrà revalorar els recursos culturals de l’illa, els seus paisatges i el seu
patrimoni, des de les vessants històrica, arquitectònica, natural i etnològica. El
centre presentarà i difondrà els valors i el patrimoni de Mallorca als visitants i
turistes, però també als residents, perquè el facin seu i el redescobreixin com
element vertebrador de la nostra identitat com a poble. Convençuts com estam
que el nostre patrimoni és un valor propi que ens diferència de la resta de
competidors turístics, el projecte esdevé un element clau en el procés de
diversificació del sector turístic mitjançant la cultura.
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8. Entrevistes
Magdalena Riera Frau (Palma, 1960. Arqueòloga i tècnica de patrimoni de
l’Ajuntament de Palma).
“Un cas més del que podria ser... quin projecte i el que era. Què passarà. No ho
sabem s’haurà de veure, com i per a qui...”. (03/09/2015)

9. Annexes
EL PROJECTE 2015
(font:www.conselldemallorca.net/?id_section=7275) (01/09/2015)
Un espai de difusió turística integrada
• Instrument de difusió i de sensibilització envers el turisme i la cultura de
Mallorca, amb un diàleg permanent entre el present, el passat i el futur.
• Element de presentació de la idiosincràcia, la identitat, la singularitat i el
caràcter de Mallorca dins del conjunt de les Illes Balears i del món.
• Foment del coneixement del territori tant als visitants com als residents.
Una eina al servei del turisme i de la cultura de Mallorca
• Esdevenir l’espai de referència per presentar Mallorca: el territori, la riquesa
patrimonial i paisatgística, els itineraris i els recursos culturals i turístics.
• Potenciar la cultura de Mallorca en un sentit ampli: des del punt de vista
patrimonial, però també els productes de l’illa, els recursos empresarials, la
creació artística, la innovació, etc.
• Millorar la informació, la promoció i la distribució de l’oferta cultural i turística
del territori, incentivant els recursos ben posicionats i, alhora, valorant els
recursos poc integrats en els circuits turístics ja consolidats.
• Despertar l’interès entre els residents a Mallorca per redescobrir els valors
culturals i turístics de l’illa i convertir-se en un element de prestigi i
representació de Mallorca.
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• Impulsar estratègies de col·laboració i participació públiques i privades dins
del sector del turisme i la cultura, centrals per al desenvolupament social i
econòmic de Mallorca.
Innovació i interacció
• Diàleg entre el centre, el visitant i el territori amb la utilització de recursos
museogràfics i tecnologies innovadores, de les quals la tecnologia és al servei
dels continguts i els usuaris.
• Experiència única, singular i memorable amb la incorporació d’instal·lacions
audiovisuals i multimèdia, altament immersives i experimentals.
Espais i elements clau de la intervenció:
• Revalorar la construcció medieval, que conserva arcs gòtics i buits de façana
característics de l'època.
• Garantir la preservació i la visibilitat dels murs de pedra, els sostres alts i les
bigues de fusta, i també el paviment.
• Eliminar els envans divisoris de la segona planta, l'edicle dels sanitaris al pati
central i l’estructura de ferro de subjecció del corredor volat del pati en planta
primera.
• Garantir condicions segons les normatives específiques (supressió de
barreres arquitectòniques, condicions d'accessibilitat, d'habitabilitat, etc.).
• Eliminar les diverses escales existents i substituir-les per un nucli d'escala i
ascensor, a prop de l'escala principal que permeti concentrar tot l'accés públic
en un únic espai.
• Fer possible l’accés al vestíbul principal des del carrer mitjançant una rampa
d'accés a l'edifici per vèncer el desnivell entre el carrer i el pati central, així com
mantenir el vestíbul en la seva estructura i materials originals (maó hidràulic en
escaquer) i l'accés per una única porta, la del vestíbul central, per preservar-ne
la funció original i per garantir el control d’accessos i seguretat.
• Possibilitar la instal·lació al pati central d’una coberta lleugera i retràctil, per
cobrir totalment o parcialment l'espai.
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9.1.22. Son Boter, so n’Abrines i la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma)
1. Localització
L’espai que va ocupar Joan Miró ocupa una superfície total de 10.960 m2 i consta
de diferents construccions, les més significatives són: son Boter, el Taller Sert,
(Carrer Joan de Saridakis nº 25). A l’edifici de son Boter s’hi accedeix des de
l’antic camí de la Bonanova i està emplaçat a la zona més elevada de la finca.

2. Evolució històrica i descripció del monument
A son Matet de cala Major, de Palma, hi trobem l’antiga possessió de son Boter
(segle XVII) i l’estudi de Joan Miró (segle XX), que va projectar l’arquitecte Josep
Lluís Sert. Aquestes dues construccions van ser els espais en els quals Joan
Miró va desenvolupar gran part de la seva creació artística.
Hem de dir que son Boter és la clàssica casa de possessió mallorquina i que
l’estudi projectat per Sert és una obra representativa de l’arquitectura
contemporània.
Les cases de son Boter consten d’un cos principal de planta rectangular, la casa
consta de planta baixa, planta noble i porxos) i d’una construcció lateral annexa
(d’una planta i coberta plana). L’estructura és de murs de pedra i morter, i la
coberta és d’una teulada de quatre vessants. En la composició de les façanes
domina la simetria. La principal té un portal centrat d’arc de mig punt conformat
per dovelles de marès, i bancs de pedra adossats a cada costat, finestres amb
filloles de pedra, cantoneres de marès i ràfec que recorre tot el perímetre de
l’edifici. L’interior és auster, estructurat en tres crugies. És interessant el que
algunes de les parets emblanquinades contenen grafits al carbonet realitzats per
Miró.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
La incoació de BIC, amb la categoria de monument, es va publicar al BOCAIB
nº 62 de 25 de maig de 1992, pàg. 4022.
Declarades BIC, amb la categoria de monument, mitjançant decret de 30 de
setembre del 1993 (BOCAIB nº125, 14/10/1993; BOE nº48, de 14/10/93).
Modificació de l’entorn de protecció de son Boter i estudi Sert de la Fundació
Pilar i Joan Miró de Palma. Es va acordar modificar la delimitació de l’entorn de
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protecció de son Boter i estudi Sert com a BIC (BOCAIB nº42, de 06/04/1993,
pàg. 2772)

Pel que fa a la fitxa del catàleg, fa una valoració global del conjunt, que a més de
l’interès tipològic i constructiu, el seu valor fonamental rau en la vinculació a la
figura de Joan Miró. Per tant, la seva protecció i les directrius d’intervenció, són
les de conservar tot el conjunt i que aquest s’haurà de mantenir inalterable, que
a més s’ha de tenir especial esment amb els grafits i amb la petita habitació
pintada de color vermell, de caràcter emblemàtic pel pintor, situada a la segona
planta. Arquitectònicament destaca per la personalitat tradicional d’aquesta i per
la dels seus autors contemporanis, Sert i Moneo.
Les úniques intervencions possibles són les de conservació i manteniment.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1991, modificació de l’entorn de protecció de son Boter i estudi Sert de
la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Es va acordar modificar la
delimitació de l’entorn de protecció de son Boter i estudi Sert com a
BIC. (signatura 4936/28, AGCM)

-

1992, sol·licitud per efectuar tasques de neteja, conservació i
manteniment als edificis son Boter i estudi Sert. (signatura 4930/4,
AGCM)

-

1993, sol·licitud per a la rehabilitació de petites obres puntuals que
afecten l’entorn de protecció de son Boter. (signatura 4990/7, AGCM)

-

1998-1999, convocatòria de subvencions per a la rehabilitació
d’immobles amb valors històrico-culturals. Sol·licitud de subvenció per
a la restauració del conjunt de grafits de son Boter. (signatura 12969,
AGCM)

-

2000, sol·licitud d’autorització per a la restauració a son Boter dels
grafits a carbonet de Joan Miró. (signatura 11916/3, AGCM)

-

2002, sol·licitud per a instal·lar una porta automàtica d’accés a son
Boter. (signatura 12247/12, AGCM)

-

2002, sol·licitud per a substituir la fusteria actual per una nova, amb
fusta d’iroko, en el taller Sert. (signatura 12247/11, AGCM)
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-

2004-2005, expedient d’autorització del projecte de restauració de la
fusteria d’un dels estudis. (signatura 12921/4, AGCM)

-

2006, expedient de permís d’obres per a projecte de tractament
d’humitats ala taller Sert de so n’Abrines. (signatura 16225/4, AGCM)

-

2007, sol·licitud de permís per canvi d’ús del magatzem del taller,
construït per Sert, per passar a ser espai d’interpretació educatiu.
(signatura 17213/4, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
La fitxa del catàleg, fa una valoració global del conjunt, que a més de l’interès
tipològic i constructiu, el seu valor fonamental rau en la vinculació a la figura de
Joan Miró. Per tant, la seva protecció i les directrius d’intervenció, són les de
conservar tot el conjunt i que aquest s’haurà de mantenir inalterable, que a més
s’ha de tenir especial esment amb els grafits i amb la petita habitació pintada de
color vermell, de caràcter emblemàtic pel pintor, situada a la segona planta.
Arquitectònicament destaca per la personalitat tradicional d’aquesta i per la dels
seus autors contemporanis, Sert i Moneo.
Les úniques intervencions possibles són les de conservació i manteniment.
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9.1.22. Son Torrella (Santa Maria)

1. Localització i titularitat
Son Torrella és una possessió del terme de Santa Maria del Camí, situada a la
vall de Coanegra. La seva titularitat és privada, a hores d’ara és propietat de la
família Hillgarth.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Son Torrella ja està documentada en del segle XIII. El 1638, confrontava amb
ses basses den Sureda, el molí den Pastor, Son Verdera i Son Olesa, tenia cases
amb tafona i un molí d’aigua, fariner. El 1732, pertanyia al senyor Marc Antoni
Cotoner Sureda, marquès d’Ariany. Entre els segles XVII i XVIII, els Cotoner
feren grans obres d’ampliació. Així el 1733, tenia un gran casal senyorial, amb
clastra, tafona, celler, un molí de vent i un d’aigua, ambdós fariners, botiga d’oli i
un alambí per fer aigua de roses, a més de capella i una torre amb campana. El
1749, va sofrir una altra ampliació.
Duran la dècada de 1930, la possessió fou establida i les cases i part de les
terres foren adquirides per la família Hillgarth. Aquesta propietat va passar
denominar-se Son Torrella Vell.
Se tracta d’un casal rústic, grandiosa i de gran solidesa constructiva, destaca
l’harmonia del porxo, el pati rectangular que conforma un elegant clastra, envoltat
per una galeria doble. La inferior amb arcs rebaixats sobre columnes cilíndriques
i capitells senzills, la superior de pilastres prismàtiques que aguanten les bigues
de l’endavant. Un claustre empedrat i en pendent cap al centre, s’hi troba una
pica brollador octogonal d’estil florentí.
Murs de marès de tall regular, amb un frontispici de vuit finestrals amb balcó,
conformant una façana equilibrada i simètrica, una torre central domina el conjunt
i està rematada per una galeria correguda de columnes delicades, presidida per
l’escut d’armes dels Cotoner. Amb el típic portal forà de mig punt amb estilitzades
dovelles.
Hem de destacar la seva tafona i el molí d’aigua.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
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Declarades Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, mitjançant
decret 16/94 de 10 febrer, de la Conselleria de Cultura. BOCAIB 21, 17/02/1994;
BOE 67, 19/03/1994)
De fet constitueix una de les més belles mostres de l’antiga arquitectura rural. A
la declaració de BIC hi ha una memòria descriptiva, de la qual se’n poden
extreure els seus valors del monument, destacant la seva importància
historicocultural, la seva tafona i la botiga d’oli, i la seva clastra. No obstant no
apareixen ni la protecció, ni les possibles intervencions, ni els usos.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1993, delimitació de l’entorn de protecció. (signatura 4968/20, AGCM)

-

1993, projecte d’obres per a la reparació de la coberta, ja que es troba
en mal estat. La Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca aprova el
projecte. Aquest consisteix en el canvi d’algunes bigues, tornar a cobrir
amb teula àrab i reposar els canyissos del sostre a l’interior.
S’acompanya d’un petit informe i de fotografies. (signatura 4991/9,
AGCM)

-

1996-1997, subvenció per a la restauració de la tafona i la teulada.
S’acompanya de fotografies. (signatura 8228, AGCM)

-

1996-1998, subvenció concedida a Jocelyn Hillgarth per a la
restauració de la teulada de la tafona. (signatura 8324/9, AGCM)

-

1998-1999, expedient de subvenció per a la restauració de la tafona.
La Comissió del Consell recomana que es faci amb materials
tradicionals. (signatura 13003/4, AGCM)

-

1998. Informes tècnics i projectes d’investigació per a la restauració
del sostre de la tafona. Substitució de quatre bigues per problemes de
fongs i altres agents destructors biòtics i abiòtics. (signatura 16513/21,
AGCM)

-

2003, projecte de rehabilitació de la tafona i de la botiga d’oli. La
Comissió de Patrimoni autoritza el projecte. Inclou 61 fotos. El projecte
pretén rehabilitar el conjunt amb l’objectiu de permetre la seva
conversió en un centre d’interpretació, a través del qual es doni a
conèixer el sistema de producció i emmagatzament de l’oli en una
tafona tradicional. El projecte s’estructura en cinc apartats. El primer
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d’ells consisteix en unes notes històriques que fan referència a
l’evolució de la possessió i la tafona partint de fonts bibliogràfiques i
arxivístiques consultades. El segon apartat consisteix en un estudi
exhaustiu, detallat i profund de l’estat actual de tots els elements que
formen part de la tafona, explicant-ne la seva funció en el procés de
producció de l’oli. L’apartat tercer, és la proposta de projecte de
rehabilitació dels elements estructurals i de la maquinària de la tafona.
A continuació hi ha la planimetria de la planta i alçat de cada una de
les parts. (signatura 12301/5, AGCM)
-

2003, conveni de col·laboració entre Jocelyn N. Hillgarth, l’Ajuntament
de Santa Maria del Camí i el Consell de Mallorca per a la rehabilitació
de la tafona. (signatura 13024/9, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
A la declaració de BIC (1994) hi ha una memòria descriptiva, de la qual se’n
poden extreure els seus valors del monument, destacant la seva importància
historicocultural, la seva tafona i la botiga d’oli, i la seva clastra. No obstant no
apareixen ni la protecció, ni les possibles intervencions, ni els usos.
L’any 2003, es fa un projecte de rehabilitació de la tafona i de la botiga d’oli. La
Comissió de Patrimoni autoritza el projecte ja que s’ajusta a la Llei. El projecte
pretén rehabilitar el conjunt amb l’objectiu de permetre la seva conversió en un
centre d’interpretació, a través del qual es doni a conèixer el sistema de
producció i emmagatzement de l’oli en una tafona tradicional. El projecte
s’estructura en cinc apartats. El primer d’ells consisteix en unes notes històriques
que fan referència a l’evolució de la possessió i la tafona partint de fonts
bibliogràfiques i arxivístiques consultades. El segon apartat consisteix en un
estudi exhaustiu, detallat i profund de l’estat actual de tots els elements que
formen part de la tafona, explicant-ne la seva funció en el procés de producció
de l’oli. L’apartat tercer, és la proposta de projecte de rehabilitació dels elements
estructurals i de la maquinària de la tafona. A continuació hi ha la planimetria de
la planta i alçat de cada una de les parts. Inclou 61 fotos. El projecte detalla l’estat
del monument abans de començar la rehabilitació i la intervenció.
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El seu nou ús seria el de mantenir la seva antiga activitat, a més de convertir la
tafona i la botiga d’oli en un centre d’interpretació, a través del qual es doni a
conèixer el sistema de producció i emmagatzement de l’oli.
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9.1.23. Can Sabater (Binissalem)
1. Localització i titularitat
Situat al carrer Bonaire, núm. 25, de Binissalem. El Consell de Mallorca n’és el
titular. Fou donat pels seus antics propietaris al Consell de Mallorca.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Can Sabater es troba en el cantó est del poble de Binissalem, en el molts d’anys
degué ser el límit de xaloc junt amb les properes de Ca n’Antic i Can Gelabert.
Es tracta d’un habitatge benestant, amb clara voluntat vilatana però que alhora
no renúncia a la seva funció rural de senyoriu elaborador de vi, amb les
dependències d’obrador de vi, cups i celler.
El complex consta d’una construcció principal i construccions annexes, com és
típic de les cases mallorquines. L’edifici principal és una construcció de tres
crugies, de planta baixa i pis, la primera, i amb l’afegit d’un porxo de dalt la central
i la del darrera, la qual cosa dona un esglaonament al vessant cap a la façana
de carrer de les dues primeres crugies. Té una, longitud de façana de 24 m amb
un petit cos afegit de 8,60 m d’una planta amb terrat fins a la mitgera i que dóna
pas al pati obrador.
Des d’un punt de vista de l’evolució històrica es podria dir que la planta baixa de
la primera i segona crugia són originals del segle XVII. La planta baixa de la
tercera crugia és en part del segle XVII, però la reforma que va condicionar la
casa durant el XIX va afectar en certa mesura aquesta crugia.
L’interior del primer pis de la primera crugia conserva l’aspecte original, mentre
que la segona i tercera crugia, molt ben condicionades, són mostra de la reforma
feta durant el nou-cents.
L’habitatge consta d’una clastra, que s’emprava per elaborar vi, i al darrera s’obre
un pati petit de transició a un gran jardí i hort.
Els seus darrers residents foren l’escriptor Llorenç Villalonga Pons (1897-1980)
i la seva esposa Teresa Gelabert.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, protecció i valors
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El Reial Decret 827/1983 declara conjunt històric el nucli antic de Binissalem.
Expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural iniciat el 15 d’abril de 1985,
per acord de la Comissió Insular del Patrimoni Històric Artístic de Mallorca.
Declarat Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument pel ple del Consell
de Mallorca (BOIB núm. 87 de 12/07/1997, i BOE núm. 197, de 18/08/1997)
Té la categoria de monument pels seus valors arquitectònics (clar exemple de la
construcció tradicional) i sobretot històrics i de relació amb l’escriptor Llorenç
Villalonga, que va passar temporades de la seva vida a aquesta casa
(especialment durant la Guerra del 36) i on hi va escriure alguna de les seves
obres, de gran importància dins de la literatura catalana. I d’aquí la necessitat de
dinamitzar una línia museogràfica destinada a destacar de manera monogràfica
la importància de determinats personatges de la nostra cultura.
Per tractar-se d’un monument qualsevol intervenció sobre aquest ha d’estar
d’acord amb els criteris d’intervenció que es recullen a les Lleis de 1985, del
Patrimoni Històric Espanyol, i la Llei de 1998, de Patrimoni històric de les Illes
Balears.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1997, estudis i projectes, projecte museogràfic “Llorenç Villalonga”. Fa
referència a l’interior, com dotar-lo de vitrines per a mostrar
exposicions. (signatura 11556/11, AGCM)

-

1997, projecte museogràfic per a la primera fase d’obertura de la Casa
Museu Llorenç Villalonga. (signatura 11596/15, AGCM)

-

1997, projecte obres de canvi de la coberta. Aprovar projecte.
(signatura 11582/2 , AGCM)

-

1997, projecte obres de rehabilitació. Aprovar projecte. Sols hi ha
acord de la Comissió de Patrimoni. (signatura 11585/2, AGCM)

-

1998, acta del ple del Consell Insular de Mallorca de constitució de la
Fundació de la Casa Museu Llorenç Villalonga. Inclou Estatuts de la
dita fundació. (signatura 16496/20, AGCM)

-

1998, es sol·licita nomenament d’aparellador per a les obres de
rehabilitació. (signatura 16496/37, AGCM)

-

1998, projecte de reforma, 2ona fase. Autoritzar el projecte. (signatura
11759/3, AGCM)
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-

1998, informe jurídic sobre instal·lació de comptador de GESA. La
Comissió de Cultura i Patrimoni del Consell, per a fer complir la
legislació, mana que aquests comptadors no es podran ubicar de cap
manera a les façanes del immoble, i que s’haurà de crear un lloc
adequat que en tot cas no sigui visible des de l’exterior i sempre
respectant els elements més significatius del casal. (signatura
16654/18, AGCM)

-

2002, l’àrea de cultura del consell insular presenta al·legacions a la
revisió de les normes subsidiàries de Binissalem per a la possible
afectació de l’entorn de protecció de can Sabater. Ja que ha aparegut
en premsa (06/09/2002) que l’ajuntament de Binissalem declarava la
intenció d’expropiar par del jardí de la Casa Museu per tal d’ampliar el
carrer. El dit jardí, amb cisterna central i amb exemplars de la flora
illenca, entre els quals destaca un vell lledoner, s’ha de considerar part
integrant del Bé d’Interès Cultural. (signatura 16504/15, AGCM)

-

2002, projecte de restauració i rehabilitació per a convertir-la en la
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga. Aquest s’autoritza de
conformitat amb el que estableix la Llei de 1998. (signatura 12257/12,
AGCM)

-

2003, projecte de rehabilitació i restauració. Descripció de les fases
del projecte: Anàlisi de l’estat constructiu actual. Anàlisi de
consolidació i restauració. Rehabilitació i dotacions per a nou ús.
(signatura 12328, AGCM)

-

2003, projecte d’execució de la restauració i rehabilitació, informe de
les cotxeres. Aquest s’autoritza a excepció de l’augment d’una planta
a la cotxeria del jardí. (signatura 12285/4, AGCM)

-

2005-2006, expedient permís d’obres pel projecte de restauració i
rehabilitació. Inclou celler, cups, corral i hort. (signatura 16335, AGCM)

6. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Té la categoria de monument pels seus valors arquitectònics (clar exemple de la
construcció tradicional) i sobretot històrics i de relació amb l’escriptor Llorenç
Villalonga, que va passar temporades de la seva vida a aquesta casa
(especialment durant la Guerra del 36) i on hi va escriure alguna de les seves
obres, de gran importància dins de la literatura catalana. I d’aquí la necessitat de
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dinamitzar una línia museogràfica destinada a destacar de manera monogràfica
la importància de determinats personatges de la nostra cultura.
Per tractar-se d’un monument qualsevol intervenció sobre aquest ha d’estar
d’acord amb els criteris d’intervenció que es recullen a les Lleis de 1985, del
Patrimoni Històric Espanyol, i la Llei de 1998, de Patrimoni històric de les Illes
Balears.
Segons la Comissió de Cultura i Patrimoni del Consell els diferents projectes
compleixen la legislació vigent, tant per la intervenció com en tota la
documentació que l’acompanya, sempre se’n fa alguna prescripció, per tant es
du a terme la rehabilitació com seu de la Fundació.
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www.cmvillalonga.org
8. Annexes
Llorenç Villalonga fou un dels intel·lectuals mallorquins més importants
del segle XX. La casa museu que porta el seu nom a Binissalem està
dedicada a la vida i obra d'aquest literat.

Can Sabater - Casa Museu Llorenç Villalonga

Llorenç Villalonga (Palma 1897-1980) estudià medicina, però des de molt jove
ja sentia passió per la literatura. El 1924 començà a col·laborar amb el diari
local El Día i l'any 1931 va publicar la seva primera novel·la, Mort de dama, un
gran èxit editorial d'aquells anys.
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Durant aquesta dècada eren molts els artistes europeus que arribaven a
Mallorca tot cercant refugi i convertiren l'illa en un gran focus de resistència
intel·lectual. Llorenç Villalonga prengué contacte amb ells i assistí a tertúlies i
trobades, impregnant-se de les noves idees que sacsejaven Europa.
A casa seva, ara convertida en museu, hi visqué durant la Guerra Civil
espanyola (1936-1939) i més endavant hi passava els mesos d'estiu. L'edifici
se'l coneix com Can Sabater i va ser construït al segle XV, malgrat ha estat
ampliat i reformat en vàries ocasions.
El seu despatx conserva el mateix mobiliari
La casa es conserva en gran part com en aquell temps, amb el mobiliari del seu
despatx i la cuina original, situada a la planta baixa. Té un extens jardí amb un
pou al bell mig, la bodega i un trull.
A la primera planta hi ha muntada una exposició permanent sobre la vida de
l'escriptor, el seu pensament i la seva obra. Va tenir una producció molt diversa
i arribà a publicar cinc llibres de relats, cinc volums de teatre, més de 1.500
articles en premsa i quinze novel·les, de les que destaquen títols com Bearn
(1961) i la futurista Andrea Vítrix (1974).
Fotografies, objectes personals, cartes, manuscrits, postals, llibres, articles en
premsa i vídeos permeten endinsar-se en el món d'aquest insigne intel·lectual.
El centre compta a més amb un fons bibliogràfic format per més de mil volums i
amb una sala de consulta per a investigadors.
Durant tot l'any s'hi organitzen nombroses activitats i certàmens culturals, entre
ells el Premi Casa Museu Llorenç Villalonga, un guardó per a textos inèdits en
català.
www.cmvillalonga.org
C/ de Bonaire, 25. 07350 Binissalem. Tel. +34 971 886 556. Fax: +34 971 886
014. E-mail: info@cmvillalonga.org Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 14
hores. Dimarts i dijous de 16 a 20 hores.
Font:www.illesbalears.es/cat/.../museus-centres2.jsp
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9.1.24. Can Martí Feliu (Palma)

1. Localització i titularitat
Situat a l’illa on es troba el Sindicat Forà, concretament al carrer de Can Martí
Feliu, núm. 7, de Palma. La titularitat és privada, en el moment que se va fer la
rehabilitació pertanyia a l’empresa Arte Express S.A. (Fernando Palazuelo).

2. Evolució històrica i descripció del monument
Les primeres dades que tenim sobre l’edifici són del cadastre de 1576, quan
pertanyia al notari Mossèn Tomàs Mercer. El 1685 era dels hereus de Joan
Baptista Sastre i Mulet i valorada en 1.550 lliures. Durant el segle XIX hi vivia el
notari Martí Feliu, que dona nom al carrer.
El carrer de Can Martí Feliu va sofrir un eixamplament a finals del segles XIX, fet
que va obligar a recular totes les façanes, inclosa la de l’edifici en estudi. El casal
situat al c/ de Can Martí Feliu 7 de Palma presenta unes característiques prou
singulars i definitòries per a la comprensió de la evolució històrica del barri i de
la totalitat del conjunt on està emplaçat, donada la transformació, i a vegades
degradació que han sofert la resta d’edificis que l’envolten.
Malgrat els efectes que produí el retranqueig de la seva façana, que li dóna
envers l’exterior una aparença relativament recent, conserva en el seu interior
elements suficients per a l’estudi del que era la casa gòtica mallorquina.
Els arcs ojivals a la planta baixa, així com altres rebaixats damunt columnes
octogonals, juntament amb una escala de indubtable estil gòtic, fan del pati un
element prou definit en un context cronològic.
Tot això, no fa més que justificar l’estructura medieval de la planta noble,
de distribució entorn al pati, amb el qual es relaciona a través de finestres
coronelles al menys en tres dels costats. A més a més, les coronelles tenen
restes de policromia que són reflex de distintes actuacions de l’època que
corresponen a conceptes estilístics que manifesten intervencions successives.
També s’hi troben restes de pintures murals amb elements heràldics, així com
restes de graffitis a l’estucat. Són remarcables, així mateix, els enteixinats
existents a algunes de les sales d’aquesta planta.
Els porxos, a la part superior de l’edifici, també conserven restes de pintures
murals amb el gust, malgrat les variacions, de la planta noble.
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Tot aquest entramat ve combinat amb una sèrie de refeccions i afegits d’èpoques
més modernes, entre elles la de la façana.
Per tant, aquests elements conformen un conjunt prou interessant a nivell històric
i artístic, que donen a aquest edifici unes característiques prou singulars.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Incoació com a Bé d’Interès Cultural és de data 19 de juny de 1997. Data de
declaració de Bé d’Interès Cultural és de 21 de març de 2000 (BOIB núm. 54,
08/04/2000).
És un casal amb fortes romanalles gòtiques i altres reformes al llarg de la història,
té una façana moderna. L’interès del conjunt es basa en la gran quantitat
d’elements històrics en bon estat de conservació que, malgrat la desaparició del
frontis, permetrien una aproximació eficaç a la seva configuració d’esplendor
històrica.
Els elements del buc històric s’han de potenciar, mentre que el afegits posteriors
es poden considerar necessaris per tal de potenciar els espais i els diferents
elements històrics. S’ha de potenciar el sistema d’arcs diafragma dels baixos.
Les façanes no tenen cap interès específic. En els interiors s’han de potenciar
els espais d’honor i els baixos diafragmàtics, a més dels elements històrics del
pati i pas d’entrada. També s’han de conservar les portes de pollegueral. Hi ha
també enteixinats gòtics.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1997-1999, subvenció concedida al Sr. José Socías Morata per a la
realització de l’estudi de les restes de decoració del casal medieval del
carrer Can Martí Feliu, núm. 7. L’execució d’unes obres posà el
descobert importants restes d’una casa medieval pertanyent a una
família patrícia, com són elements arquitectònics al voltant del pati com
la decoració muraria que aporten dades fins ara desconegudes sobre
l’estructura i la sumptuositat d’aquestes cases. (signatura 8325/4,
AGCM)

-

1998, projecte de rehabilitació de la façana, l’arquitecte és Juan E.
Redón Blasco, se’n fa el manteniment i la conservació, i retirada
d’elements que en dificulten la lectura. Autoritzar el projecte, d’acord
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amb la Llei 16/1985, amb les prescripcions de l’informe de l’arquitecta
del Servei de Patrimoni. Aquestes són les de que és no utilitzar
materials impermeables ja que aquests impedeixen el correcte
funcionament del mur en quant a condicions higrotèrmiques. Inclou
plànol d’ubicació, fotos de la façana, plànol de l’estat actual i de la
proposta d’intervenció, i pressupost. (signatura 11693/3, AGCM)
-

1998, conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i el
Consell de Mallorca per a la restauració del patrimoni monumental,
1998-2000. El projecte és per a la restauració dels elements de pedra.
L’haurà de fer un tècnic titulat especialista en restauració i baix de la
supervisió arqueològica. El conveni inclou que una vegada finalitzada
la restauració, el titular del bé, ve obligat a no destinar-hi a usos
domèstics els espais considerats d’interès monumental i que en tot cas
aquests usos hauran de ser respectuosos amb el monument. A més
els espais d’interès monumental, podran ser objecte d’utilització per
part del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma per a dur-hi a
terme activitats públiques de caràcter cultural, sens perjudici de la seva
utilització lucrativa per part del seu propietari. Així serà gratuït tant per
l’Ajuntament com per al Consell. També que aquests ús es farà de
comú acord amb el titular del bé, procurant no entorpir la seva
utilització per part d’aquest. En concret aquests espais són a la planta
baixa, l’entrada, el pati i la porxada del fons del pati; a la planta pis,
l’escala principal i la galeria en angle oberta al pati. Aquest conveni
tendrà una vigència de 10 anys, prorrogable per 10 més, de comú
acord per les tres parts. (signatura 12987/12, AGCM)

-

1999, projecte de restauració de les cobertes i del pati. Aquest es retira
de l’ordre del dia per manca de la documentació sol·licitada (fa
referència a les prescripcions). Se declara la caducitat del l’expedient
per manca de la documentació requerida. Inclou fotos, plànols i
memòria,

a

aquesta

ens

descriu

l’estat

d’abandonament

i

deteriorament de l’edifici. (signatura 11834/2, AGCM)
-

1999, el Conseller de Cultura resol donar permís d’urgència per a la
construcció d’un pilar de marès als arcs de les finestres coronelles del
pati. (signatura 16654/19)
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5. Documentació gràfica
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Fotos de l’interior de la pàgina, talentya.com/sede-principal

6. Conclusions
Són importants els estudis històrico-artístics i arqueològics a càrrec
d’historiadors de l’art.
El 1998 se signà un conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma
i el Consell de Mallorca per a la restauració del patrimoni monumental, 19982000. El conveni inclou que una vegada finalitzada la restauració, el titular del
bé, ve obligat a no destinar-hi a usos domèstics els espais considerats d’interès
monumental i que en tot cas aquests usos hauran de ser respectuosos amb el
monument. A més els espais d’interès monumental, podran ser objecte
d’utilització per part del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma per a durhi a terme activitats públiques de caràcter cultural, sens perjudici de la seva
utilització lucrativa per part del seu propietari. Així serà gratuït tant per
l’Ajuntament com per al Consell. També que aquests ús es farà de comú acord
amb el titular del bé, procurant no entorpir la seva utilització per part d’aquest.
Aquest conveni tindrà una vigència de 10 anys, prorrogable per 10 més, de comú
acord per les tres parts. Hauríem de poder veure quina ha estat l’aplicació del
mateix.
Hem de tenir present que l’edifici té unes característiques prou singulars i
definitòries per a la comprensió de la evolució històrica del barri i de la totalitat
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del conjunt on està emplaçat, donada la transformació, i a vegades degradació
que han sofert la resta d’edificis que l’envolten.
L’entrevista amb Magdalena Riera Frau (tècnic de patrimoni i arqueòloga de
l’Ajuntament de Palma des de 1987) ens ha aportat més informació sobre aquest
cas, ja que al fer-se difícil la visita al immoble i segons quins apartats no estan
molt clars a la memòria arquitectònica, he esbrinat que alguns dels capitells i
altres parts de l’edifici són construccions en estil. Personalment vaig fer una visita
molt fugaç quan es començaren les obres (hi vaig entrar ja que em deixar passar
un picapedrer un segon) i em va fascinar...
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8. Entrevistes
Magdalena Riera Frau (Palma, 1960. Arqueòloga i tècnica de patrimoni de
l’Ajuntament de Palma).
“Aquest és un cas especial, quan es començaren les obres vaig fer una visita
com a tècnic municipal. De fet el promotor és bastant més sensible que d’altres
que es dediquen a aquest tema. El primer que vaig observar era que els forjats
de les plantes no arribaven a la façana, retranquejada en el segle XIX... aquí vaig
començar a descobrir tota una sèrie de detalls molt interesants, pintura mural,
grafits, escultura aplicada, capitells, en general en bastant mal estat... Arribarem
a un acord amb el promotor per fer-ne a un estudi que se va encarregar a la
Universitat. Ja he dit que el promotor és sensible i va acabar fent tota una sèrie
de reconstruccions. Un exemple en són els elements d’algunes de les finestres,
com és el cas que feu dur pedra calcària de Tarragona per a reproduir alguns
capitells amb material semblant al que hi hauria hagut originàriament... està
tancat...” (03/09/2015)

9. Annexes
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“El emplazamiento elegido para albergar Talentya es un lugar único. Sede
nacional de Fundestic, Can Martí Feliu fue declarada en 1997 Bien de Interés
Cultural con categoría de monumento.
La casa representa un conjunto muy interesante a nivel histórico y artístico y es
un icono que ha observado la evolución de la cultura y las civilizaciones del
Mediterráneo durante más de ocho siglos. Conserva en su interior elementos
suficientes para el estudio de la que fuera la casa gótica mallorquina y representa
una joya del patrimonio de la isla.
Cuenta con espacios y equipamientos de avanzada tecnología que, fundidos con
una impresionante rehabilitación arquitectónica dirigida por el Departamento de
Historia Medieval de la Universidad de las Islas Baleares, la convierten en el
espacio único para la experiencia de excelencia que ha sido Talentya.”
(talentya.com/sede-principal)
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9.1.25. Can Prunera (Sóller)

1. Localització i titularitat
També conegut com a can Magraner situat al carrer de la Lluna, núm. 86-90, de
Sóller.
Fundació Tren de l’Art, representada per Don Pere Serra Bauzà.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Situat dins d’un solar trapezoïdal, dins del qual hi ha tres edificacions
diferenciades, totes elles situades entre mitgeres. La principal consta de tres
plantes sobre rasant i soterrani, sent el seu antic ús d’habitatge familiar, amb
façana al carrer de la Lluna. Els altres dos cossos, de caràcter auxiliar i de planta
única, estan situats un coincidint amb el cantó de l’edificació principal i amb
façana a una placeta i l’altre al carrer de la Lluna. La part del darrera està
conformat per un espai lliure dedicat a corral i jardí, amb arbres i mobiliari.
Un dels edificis modernistes més destacats de Sóller, data segons una inscripció
a la façana de l’any 1911, el seu autor no s’ha pogut identificar ja que no s’han
trobat plànols ni cap altre document al respecte. Si se sap que la feu construir
Joan Magraner, propietari d’una empresa comercial. No obstant els actuals
propietaris i alguns entesos en el tema, indiquen que podria ser obra del català
Joan Rubió i Bellver, fins i tot del mateix Gaudí, encara que aquestes autories
són molt dubtoses i poc possibles.
Edificació d’estil modernista, amb una façana d’un modernisme eclèctic amb un
cert aire barroc. Construïda en pedra calissa de Sóller de color gris, amb tres
eixos de vans per planta, tots ells remarcats i realitzats en formes curvilínies
complexes amb traçats accentuadament verticals, que se van reduint a mesura
que ascendim en planta...
En una reforma duta a terme durant la dècada de 1970 se va efectuar un
fraccionament de la majoria de dormitoris, amb el fi d’ubicar-hi banys i armaris
privatius. Així mateix trobem que es van habilitar altres estances per nous usos
(cuines, banys generals, etc.).
De tota manera alhora de començar la rehabilitació, l’immoble no ha sofert
modificacions considerables, per la qual cosa el seu ambient original no ha sofert
grans distorsions. Els únics elements dissonants els constitueixen els espais
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dedicats a cuina i bany de la primera i segona planta, així com una galeria que
recorre el primer pis de la façana del jardí i la compartimentació d’algunes
habitacions.
Actualment té l’ús de casa-museu.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument pel ple del Consell
de Mallorca el 4 de desembre de 2000 (BOIB núm. 28, de 6 de març de 2001).
La categoria de monument implica una protecció integral i total de l’immoble,
sense poder modificar volums, ni tocar façanes, a més plantejant la eliminació
de certs elements afegits i encara que reconeixent altres afegits, a base de
fraccionaments de estances primitives, no exigeix la seva desaparició. El catàleg
municipal també el protegeix i valora principalment la façana.
Una de les principals característiques de l’arquitectura modernista és la recerca
d’una unitat, tant d’exteriors com pel que fa als ambients interiors, aplicant una
profusa ornamentació a tots els elements constructius, decoratius i al mobiliari.
Un element a destacar és l’escala de caragol que uneix les diferents plantes, un
típic exemple d’escala modernista. Un dels principals valors de can Magraner és
precisament el ser un dels pocs casos del modernisme mallorquí en el qual es
donen i conserven, en bastant bon estat, els anteriors paràmetres.
Les principals mesures de protecció:
-

S’han de mantenir les característiques tipològiques, estilístiques,
estructurals i volumètriques actuals, així com els detalls constructius.

-

S’han de mantenir les façanes actuals amb els seus elements
estilístics i la seva configuració.

-

De l’interior és característica destacada la unitat d’estil que regne en
tota la casa, que ve definida per l’acord de tots els elements que la
integren, per tant, s’entén que aquesta s’hauria de mantenir ja que és
un dels principals definidors de l’estil modernista.

-

La configuració dels espais interiors, definida per aquesta unitat d’estil,
fa que es consideri necessària la conservació de tots els béns mobles
que la defineixen.

-

Es permetran només obres de restauració i eliminació d’elements no
originals que distorsionin el conjunt de la construcció.
238

4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

2006, Rafael Ortiz Portela sol·licita certificat de declaració de BIC.
(signatura 17099/7, AGCM)

-

2007-2008, consta de diferents documents, de projecte bàsic i de
projecte bàsic modificat (arquitecte Luis Antonio Corral Juan). El
projecte pretén la restauració completa de l’edifici, actualment
denominat can Prunera (abans can Magraner), amb l’objectiu de
recuperar al màxim el seu estat original, inclosos els mobles que se’n
conserven, amb la finalitat de que l’edifici es pugui destinar a casamuseu, com a centre d’interpretació del modernisme a Mallorca, i
també amb funcions de centre cultural (ubicat en les zones sense
significació per a l’edifici) dedicat a exposicions estables i temporals.
Expedient de permís per a projecte bàsic i d’execució (modificat) per a
la restauració de can Magraner, interessat Ferrocarril de Sóller S.A. El
projecte s’autoritza de conformitat amb el que estableixen els art. 22.1,
26, 37.1, 40 i 41 de la llei 12/1998, de Patrimoni Històric de les Illes
Balears. Per a tal efecte s’estableixen les següents prescripcions:
S’haurà de comptar, tant en fase de projecte com de direcció d’obra,
amb l’assessorament d’un tècnic especialista en història de l’art (Don
Miguel Seguí Aznar, Catedràtic d’Art). S’haurà de comptar, tant en fase
de projecte com de direcció d’obra, amb l’assessorament d’un tècnic
restaurador (Francisca Coll Borràs) per a la intervenció en tots els
elements decoratius, fusteria, etc. amb valors patrimonials (i la
presentació del corresponent projecte específic de restauració quan
sigui el cas). La present modificació afecta únicament a una nova
edificació, auxiliar de la principal, a modus de centre de recepció de
visitants, a ubicar a on actualment hi ha el garatge de la façana del
carrer de la Lluna. Per tant no se modifica el projecte presentat
anteriorment.
L’any 2007 i la societat promotora canvia i passa a ser Fundació Tren
de l’art, encara que si hi ha continuïtat amb el projectista i director de
les obres, l’arquitecte Luis Antonio Corral Juan. Així se farà un
manteniment de les façanes i cobertes. Interiorment se conservarà i
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mantindrà l’escala, intentant desfer les actuacions dutes a terme
durant la dècada de 1970, recuperant la unitat original dels dormitoris,
recuperant i restaurant els trespols originals i també sòtils. També
s’eliminarà una galeria del primer pis, construïda als anys 70, que mira
cap al jardí. (signatura 17255/1, AGCM)
-

Els darrers han s’ha fet una intervenció en el jardí, amb la finalitat de
conservar-lo.

5. Documentació gràfica

Distribució antiga
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6. Conclusions
La categoria de monument implica una protecció integral i total de l’immoble,
sense poder modificar volums, ni tocar façanes, a més plantejant la eliminació
de certs elements afegits i encara que reconeixent altres afegits, a base de
fraccionaments de estances primitives, no exigeix la seva desaparició. El catàleg
municipal també el protegeix i valora principalment la façana.
Una de les principals característiques de l’arquitectura modernista és la recerca
d’una unitat, tant d’exteriors com pel que fa als ambients interiors, aplicant una
profusa ornamentació a tots els elements constructius, decoratius i al mobiliari.
Un element a destacar és l’escala de caragol que uneix les diferents plantes, un
típic exemple d’escala modernista. Un dels principals valors de can Magraner és
precisament el ser un dels pocs casos del modernisme mallorquí en el qual es
donen i conserven, en bastant bon estat, els anteriors paràmetres.
Les prescripcions la Conselleria obliguen que hi hagi l’assessorament d’un tècnic
especialista en història de l’art i d’un restaurador. Ben documentada amb
informes i fotografies abans de començar la intervenció. El projecte és la
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restauració completa de l’edifici, actualment denominat can Prunera (abans can
Magraner), amb l’objectiu de recuperar al màxim el seu estat original, inclosos
els mobles que se’n conserven, amb la finalitat de que l’edifici es pugui destinar
a casa-museu, com a centre d’interpretació del modernisme a Mallorca, i també
amb funcions de centre cultural (ubicat en les zones sense significació per a
l’edifici) dedicat a exposicions estables i temporals. Es construeix una nova
edificació, auxiliar de la principal, a modus de centre de recepció de visitants,
ubicada on actualment hi ha el garatge de la façana del carrer de la Lluna. S’ha
canviat l’entrada i així tota l’antiga circulació per l’interior de la casa.
Es feu un manteniment de les façanes i cobertes. Interiorment se va conservar i
mantenir l’escala, intentant desfer les actuacions dutes a terme durant la dècada
de 1970, recuperant la unitat original dels dormitoris, recuperant i restaurant els
trespols originals i també sòtils. També se va eliminar una galeria del primer pis,
construïda als anys 70, que mira cap al jardí.
Les botigues i els porxos es converteixen en espais expositius, a més d’alguna
part de la planta principal i primera.
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8. Entrevistes
Margalida Oliver Gual (Sóller, 1963. Llicenciada en Història i Geografia per la
UIB)
Abstracte de l’entrevista: “Quan era petita, tendria 12 o 13 anys, hi anava amb
una amigueta que no vivia lluny del casal. Anavem a visitar un home molt major.
La casa era molt estranya, entraves en un altre món, un món que ara puc dir, era
diferent i alhora paral·lel al que hi havia quan sorties al carrer. Record un gran
jardí, com a una selva, la cuina, les botigues i bugaderia al soterrani... Desprès
va estar abandonada molts d’anys, estava allà, en silenci, el poble no li feia
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massa cas. Jo per la meva vivència i gustos me causa melangia. Desprès va
arribar la rehabilitació, amb una nova funció, amb uns fons... no sé. Els porxos
no està malament, però la planta noble i els soterranis... hi ha molt que dir”.
(24/06/2015)

9. Annexes
Última Hora Digital 23-8-2009
Una familia de comerciantes construyó Can Prunera
Joan Magraner Oliver Prunera volvió a Sóller después de enriquecerse en
Francia
FRANCESCA MARÍ. El casal que hoy conocemos como Can Prunera, y que
mañana abrirá sus puertas como museo modernista en Sóller, da nombre a una
saga familiar de un comerciante que, como muchos otros sollerics, partió del
valle de los naranjos para intentar hacer fortuna lejos de casa.
Éste fue el caso de Joan Magraner Oliver, conocido como a Joan Prunera que,
hacia el año 1889 se marchó a Francia en busca de un trabajo y de un mejor
bienestar. Es evidente que, por el legado que hoy todavía se conserva, la jugada
le fue bien. Al volver, tuvo dinero para poder alzar este emblemático casal
modernista.
Joan Magraner provenía de una familia de tejedores y, con sólo 14 años, se
enroló en un barco camino de Francia. Magraner se instaló en Belfort, localidad
de Alsacia, donde con el paso de los años consiguió enriquecerse gracias a un
negocio de venta de fruta al pormayor. Según explica el historiador Antoni
Quetglas, Joan Prunera empezó a trabajar como dependiente, pero tiempo
después montó una empresa de importación y exportación de frutas, entre las
cuales no faltaron las naranjas. «Se dedicó fundamentalmente a frutas, como
uva, plátanos, dátiles de Argel y vinos. Una serie de productos uno poco selectos
por aquella época».
Es sí, Belfort no fue el único eje comercial de este solleric que extendió lazos
empresariales con Carcaixent. Así pues, Francia, Valencia y Mallorca debieron
ser los lugares claves con el fin de construir su tejido comercial frutal. «Los
sollerics emigrados hicieron una red de comercio que llegó hasta Puerto Rico y
Cuba para la exportación de café».
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A pesar de los 1.248 kilómetros que separan Sóller de Belfort, Joan Magraner
Oliver no perdió nunca los lazos con su pueblo natal, como tampoco lo hizo su
mujer, Margalida Vicens. El heredero del matrimonio, Josep Magraner Vicens,
nació en Belfort el año 1899 y, meses después del nacimiento, madre e hijo
volvieron hacia Sóller.
El matrimonio tuvo más hijos, pero fue Josep (el primogénito) quien se encargó
del negocio familiar. De esta manera, el futuro heredero pasó la infancia en el
Valle hasta que a los 19 años (1918) se ocupó de la empresa de exportación e
importación de fruta y, como había hecho su padre tiempo atrás, cogió el barco
camino de Belfort. Entonces sus padres volvieron a Mallorca.
En aquel tiempo, la casa pairal de la familia Prunera estaba en la Alquería del
Comte, en la misma calle de la Lluna. No fue hasta 1909 cuando Josep Magraner
encargó las obras del casal modernista que conocemos hoy.
En sólo dos años, la casa se levantó de nuevo bajo los cimientos de un antiguo
hogar medieval. «Normalmente, los emigrantes, una vez se enriquecían o
conseguían una posición social un poco elevada, lo que querían era retirarse al
pueblo y mostrar su nueva posición económica», apunta Quetglas.
Éste debió ser el caso de la familia Prunera, que hizo construir uno de los casales
modernistas más emblemáticos de la Vall. «Entre final del XIX principio del XX,
cuando las primeras generaciones de emigrantes empiezan a volver a Sóller,
éstas van vistiendo casas nuevas y muchas adoptan el modernismo dentro de
sus hogares, que era el movimiento predominante de la burguesía», explica el
historiador, que remarca que «no tenemos que olvidar que este colectivo de
gente pertenecía más a una casa burguesa que a la antigua clase terrateniente
que había en Mallorca».
La majestuosidad del casal al número 90 de la calle de la Lluna, el actual Can
Prunera, hace pensar en la importancia de la familia. Eso lo constata el hecho
que Joan Magraner, una vez «retirado» al valle de Sóller, fue escogido alcalde
por el Partido Maurista entre el año 1919 y 1920.
Mientras tanto, su hijo Josep y su esposa (Antònia Castanyer) se habían
desplazado de Belfort en Carcaixent para controlar el negocio de frutos. La vida
del heredero, que había sido uno de los impulsores de la Sociedad Deportiva
Sollerica, quedó truncada en 1941, cuando murió con sólo 41 años.
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Sin embargo, Can Prunera se mantuvo vivo. El majestuoso casal pasó de padres
a hijos hasta que el año 2006 lo compró la Fundació Tren de l’Art para convertirlo
en uno de los máximos exponentes del arte modernista de aquellos tiempos. La
prueba de unos años que cambiaron la cotidianidad, la manera de pensar y la
economía del valle de Sóller.
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9.1.26. Cambra Pompeina (Palma)

1. Localització i titularitat
Està ubicada a Palma en un casal del carrer Montenegro, núm. 8, cantonada
amb Forn de la Glòria.
La titularitat és privada.

2. Evolució històrica i descripció del monument
L’edifici apareix documentat als cadastres de 1576 i 1685. Durant el segle XVI
va ser de la família Pardo i al segle XVII de la família Conrado. El 1804 fou
adquirit per la família Despuig i durant el segle XX ha estat propietat de les
famílies Borràs, Dameto i Cavaller. A l’interior de l’edifici de can Montenegro hi
ha la cambra amb pintures murals projectades en estil neoclàssic per, l’arquitecte
madrileny, Isidro González Velázquez l’any 1810. Precisament un dels dibuixos
que dissenyà per a tal cambra, es troba al Museu de Mallorca, procedent de
Raixa. Fou projectada en el seu moment a petició expressa dels Comtes de
Montenegro.
La cambra està ubicada a la primera planta (planta noble) d’un edifici
d’habitatges vuitcentista, alçat sobre un altre més antic. Aquesta té forma
trapezoïdal i és de petites dimensions. Les pintures representen un pavelló amb
columnes i rics tendals, on es pot veure un paisatge de muntanyes i de marina,
amb tota una sèrie de personatges com són pagesos, pastors, pescadors,
cavallers, etc. A les portes hi ha pintades figures mitològiques.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
De fet fou ignorada fins a l’any 1986 i es va declarar Bé d’Interès Cultural amb la
categoria de monument, mitjançant una resolució de 21 de març de 2000, del
Consell Insular de Mallorca. (BOE 112/2000, de 10/05/2000. BOIB 45/2000, de
08/05/2000). En el Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric,
arquitectònic i paisatgístic del PGOU de Palma tenen la protecció A1.

La valoració global fa referència a les pintures murals i al mobiliari del segle XIX,
basant el seu interès en la singularitat de l’obra pictòrica i del mobiliari que li és
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inherent. Aquesta just es podrà conservar i el resta de l’edifici es mantindrà
segons la protecció indicada al Pla General.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

2008, l’Ajuntament de Palma remet documentació presentada per
ARCA, així com a informes tècnics municipals. La cambra presentava
humitats, cruis i despreniment de pintures. La cambra serà objecte
d’estudi per a la seva restauració i conservació, amb la unitat tècnica
del Centre Històric, amb l’obtenció de la llicència d’obres. Fotografies.
(expedient 12817, AGCM)

-

Iniciada la rehabilitación del edificio de la calle Montenegro, de Palma,
que alberga esta decoración del XIX Las obras en el antiguo Centro
de la Guitarra aseguran el futuro de las pinturas pompeyanas. (M.Díaz,
Palma, 27/06/2012. Última Hora)

5. Documentació gràfica
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Museu de Mallorca
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ARCA

6. Conclusions
La cambra presentava humitats, cruis i despreniment de pintures. La cambra
serà objecte d’estudi per a la seva restauració i conservació, amb la unitat tècnica
del Centre Històric, amb l’obtenció de la llicència d’obres.
Aquest edifici medieval s’ha anat reestructurant al, llarg de la seva història i
segons les necessitats de cada moment, fet que fa que s’hi trobin i quedin a la
vegada romanalles de diferents èpoques.
Malgrat tenir una protecció integral, ens trobem amb fets com els de 2008,
quanARCA (15/05/2008) va haver de demanar s'aturessin les obres per manca
de llicència i perquè no avancés el seu deteriorament.
El seu ús és el d’habitatge plurifamiliar. El 2012 es va començar una nova
rehabilitació amb els estudis, tècniques i permisos pertinents. A hores d’ara
sembla que se segueix rehabilitant.
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8. Annexes
Incoació e bé d’interès cultural amb categoria de Monument a favor de la
Cambra Prompeiana del C/ Montenegro, 8 de Palma.
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Sección III - Consejos Insulares
Consell Insular de Mallorca
Núm. 14940
Atès que en data 1 de gener de 1995 el Consell Insular de Mallorca, va assumir,
en virtut de la Llei autonòmica 6/1994, de 13 de desembre, les competències
autonòmiques determinades a la Llei 16/1995, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol.
Atès el que disposa el Decret 94/1991, de 31 d’octubre, es regula la declaració
de béns d’interès cultural de la C.A.I.B., d’acord amb la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni Històric Espanyol i amb R.D. 111/1986, de dia 10 de gener,
de desenvolupament parcial de l’esmentada Llei.
Atès el que disposa l’article 2. C) del Reglament d’Organització i Funcionament
per a l’exercici de les competències atribuïdes per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears al Consell Insular de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric.
Atès l’informe emès pel tècnic del servei de Patrimoni Històrico-Artístic de 10 de
juny de 1997, en relació a aquest expedient.
Vist el que s’ha exposat anteriorment, la comissió de Patrimoni Històric de data
19 de juny de 1997, acordà per unanimitat el següent:
Incoar expedient de declaració de bé d’interès cultural amb categoria de
monument a favor de la cambra pompeiana del c/ Montenegro 8 de Palma.
La motivació d’aquesta decisió es fonamenta en la concurrència dels requisits
establerts a l’article 15.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny del Patrimoni històric
espanyol manifestat a l’informe tècnic mès amunt assenyalat.
La incoació s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i en el Boletín Oficial del Estado i es comunicarà al Registre de
Béns d’Interès Cultural de la C.A.I.B. i al Registre General de Béns d’interès
cultural per a la seva anotació preventiva.
La incoació es comunicarà a l’Ajuntament de Palma i als interessats i s’ha de fer
constar la suspensió de les corresponents llicències municipals, en els termes
que més avall s’exposen.
Els efectes de la incoació de l’expedient de bé d’interès cultural amb categoria
de monument són els que genèricament s’exposen a la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni Històric Espanyol i la normativa que la desenvolupa i
específicament implica la suspensió de les corresponents llicències municipals
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de parcel·lació edificació o demolició de les zones afectades i dels efectes de les
llicències ja concedides. Qualsevol actuació que calgui realitzar en l’immoble
afectat ha de ser prèviament autoritzada per la Comissió Insular del Patrimoni
Històric-Artístic de Mallorca.
Annex
La decoració de l’habitació de la casa núm. 8 del c/ Montenegro, coneguda com
«La Capella», fou dissenyada per Isidro G. Velázquez, un dels arquitectes del
classicisme madrileny. Aquesta petita estança és un dels pocs exemples que
queden de l’estil decoratiu anomenat pompeià, que es va introduir força bé a les
decoracions de cases benestants al llarg del segle XIX.
Segons C. Cantarellas la presència d’aquest arquitecte a Mallorca (entre
1810 i 1814) va aportar un canvi a la arquitectura local, deixant de banda
conceptes encara barrocs per passar a d’altres classicistes. La seva participació
en edificis particulars es poc coneguda i va consistir sobre tot en reclamacions.
La Cambra pompeiana del carrer Montenegro núm. 8 sembla constituir l’única
vinculació coneguda d’aquest arquitecte dins el camp decoratiu d’interiors.
Com descriu Jaume Llabrés, la decoració de la sala es distribueix en tres
parets i el sòtil, tots pintats al fresc, i una darrera paret ocupada per un frontis
d’estil neoclàssic de fusta i elements figuratius d’inspiració hel·lenística.
Les parets simulen un pavelló de columnetes i tendals que s’obre a vistes
panoràmiques: paisatges de marina i muntanya, i figures a la mallorquina
(pescadors, dones ...).
El sòtil te decoració vegetal i geomètrica amb presència de figures de «puttis» i
esclaus negres.
Per últim, el frontis esmentat està compost per tres panys, el d’enmig amb un
mirall central i coronat d’un petit frontó.
No es coneix la funció de l’estança ni el seu mobiliari originals, malgrat que
alguns autors assenyalen que fou utilitzada com a capella degut a la presència
d’una pedra d’altar, però la seva decoració de caire profà podria fer descartar
aquesta funció com a originària.
Actualment, el Museu de Mallorca conserva una aquarel·la del disseny original
de la paret major, amb variacions respecte al resultat definitiu.
L’estat de conservació es bastant dolent, amb fissures, humitats i despreniment
parcial de pintures.
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La Cambra esta catalogada en la nova revisió del PGOU de Palma efectuada
l’any 1993 amb el núm. 03/08 i grau de potrecció B.
A la bibliografia es destaca la qualitat artística de la cambrai el fet que és un dels
millors exponents de pintura mural il·lusionista que se conserva a Mallorca,
entesa la desaparició total o parcial d’altres exemples estilístics semblants (Palau
Verí, Can Gelabert a Binissalem).
A la casa es poden veure altres sòtils decorats i a algunes parets es poden
apreciar possibles restes de pintures.

Palma, 15 de juliol 1997
El Secretari Delegat de la Comissió de Patrimoni Històric.
Firmat, Mariano de España i Morell.

Francesca Marí, dBalears.cat, 25 de maig 2008
Torna a caure Pompeia
La capella pompeiana del carrer de Montenegro de Palma, catalogada com
a Bé d’Interès Cultural, es troba avui en perill mig oblidada
Mig oblidada en ple centre antic de Ciutat es malconserva l’anomenda capella
de Can Dameto. La sala feia part del casal del comte de Montenegro i és
decorada amb pintures pompeianes, un estil artístic romàntic que l’ha convertit
en l’única casa d’aquestes característiques que encara roman dempeus a Palma.
L’enyor de Pompeia i del seu art paradisíac tingué una gran acollida dins la
societat vuitcentista, que es fascinà pels jardins i pels elements naturals. Mallorca
no quedà enrere en la tendència romàntica i aquest estil decoratiu també es
plasmà a les parets dels casals dels senyors. Aquest fou el cas de la sala
pompeina del carrer de Montenegro número 8, dissenyada l’any 1810 per
l’arquitecte madrileny Isidro González Velázquez, integrada dins un estil
neoclassicista i que fa part del Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès
històric, arquitectònic i paisatgístic de Palma. La cambra restà ignorada fins al
1986, quan Jaume Llabrés la donà a conèixer a través d’un article a la revista
Lluc.
Ara per ara els paissatges d’aquestes pintures malviuen enmig de l’oblit i de la
pols. La cambra pompeiana és a la planta noble del pis que actualment ocupa el
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Casal d’entitats Ciutadanes, que fa el que pot per preservar el bé artístic. Fa dues
setmanes sortí a la llum l’estat d’alerta en què es troba l’edifici, inclòs dins el
catàleg palmesà, arran d’unes obres suposadament "irregulars" que es realitzen
a l’altell de la finca. Arran d’aquestes obres, segons la versió dels veïns, han
sortit escletxes a les altres dependències de l’edifici que fan perillar la sala
pompeiana. Per sort, aquests cruis encara no han arribat al Bé Catalogat, però
sí que ja han començat a deixar-se veure a les sales adjacents, on també hi ha
pintures que podrien ser de la mateixa època.
La situació, doncs, no es presenta gens favorable per al conjunt pictòric que,
segons publicà Jaume Mulet, resulta "el millor exemple d’un jardí i de paisatges
pintats dins el gust pompeià que en aquests moments conec".
L’Associació per a la Revitalització del Centre Antic també s’ha fet ressò de la
situació en què està l’edifici pel "mal estat, cruis, humitats i despreniments de
pintura", segons assenyala el col·lectiu, que també lamenta que ningú "no du a
terme cap control per a la seva correcta preservació i conservació". Aquesta
reivindicació no és nova, deu anys enrere la professora d’Història de l’Art de la
UIB, Catalina Cantarellas, recomanava al Consell "una actuació que asseguri la
infraestructura constructiva i la consolidació de les pintures".
La bellesa d’aquests murals, tots pintats al fresc, és considerable per la gran
combinació d’elements que l’autor conjugà a les tres parets i al sòtil. La quarta
paret és ocupada per un frontis d’estil neoclàssic de fusta i per elements
figuratius d’inspiració hel·lenística. Les parets simulen un pavelló de columnetes
i tendals que s’obre a vistes panoràmiques: paisatges de marina i muntanya,
complementats amb pagesos i pescadors mallorquins. Uns béns d’altre temps
que ara, com Pompeia, corren el perill de quedar davall cendres.

ARCA (15/05/2008) demana s'aturin les obres del C/ Montenegro, 8 per
manca de llicència i perquè no avanci el deteriorament d'una cambra
pompeiana de 1810
ARCA s’ha fet ressò per part d’un grup de veïns de les obres que s’estan duent
a terme a l’immoble situat al C/ Montenegro, 8 de Ciutat, edifici que fou una
continuació del Palau Montenegro.
Segons hem pogut consultar als arxius d’urbanisme, el seguiment de l’obra és el
següent:
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1.- El 2005 se va demanar llicència d'obra menor per canviar coberta de teulada,
però no se va concedir.
2.- Hi ha una llicència de 2006 per "convertir un altell en vivenda" que ja té final
d'obra, llavors significa que està finalitzada.
3.- El 2008 hi ha sol·licitada una llicència d'obra menor per arreglar l’altell, canvi
de enrajolat i de "solado", però té inconvenients i encara no està concedida.
4.- Actualment (14-5-08) no hi ha cap llicència sol·licitada.

Amb aquestes dades, sense cap llicència en vigor, no es poden fer obres en
aquest immoble i més si tenim en compte el patiment que sofreixen els veïns, els
quals pateixen, per les tremolors que afecten a l’estructura de l’edifici.
Des del punt de vista històric, cal assenyalar, que a l’interior de l’immoble es
troba la “Cambra Pompeiana de Can Montenegro”, dissenyada en 1810 per
l’arquitecte madrileny Isidro González Velázquez, integrada dins un estil
neoclassicista i que forma part del Catàleg de protecció d’edificis i elements
d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic de Palma.
Tal i com descriu la pròpia fitxa aquesta presenta “... mal estat, cruis, humitats i
despreniments de pintura”, fet que ens preocupa, perquè veiem com que en
aquesta immoble no s’està duent cap control per a la correcta preservació i
conservació d’aquest espai artístic.
La fitxa del catàleg afegeix que s’ha de “conservar la cambra amb pintures murals
i altres elements que es puguin descobrir”.
Amb tots els precedents que exposem hem demanat a l’Ajuntament de Palma:
1. La paralització d’aquesta obra, pel fet de no tenir llicència d’obres .
2. La intervenció dels tècnics municipals per supervisar les obres que s’han dut
a terme en aquest immoble.
3. Que els promotors presentin un projecte concret, que asseguri la correcta
conservació de la Cambra Pompeiana de Can Montenegro, tal i com està
redactat al Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric,
arquitectònic i paisatgístic de Palma, per tal que es compleixi la llei.

MEMÒRIA HISTÒRICA I ARTÍSTICA
L’edifici situat al C/ Montenegro, 8 de Ciutat apareix documentat als cadastres
de 1576 i 1685. Al segle XVI era de la família Pardo i al segle XVII de la família
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Conrado. El 1804 fou adquirit per la família Despuig i al segle XX ha estat
propietat de les famílies Borràs, Dameto i Cavaller.
La Cambra Pompeiana de Can Montenegro, és l’espai més interessant d’aquest
immoble, d’estil neoclàssica, fou dissenyada per l’arquitecte madrileny, Isidro
González Velázquez, l’any 1810. Un dels dibuixos que dissenyà aquest
arquitecte a l’hora de fer el projecte, es troba al Museu de Mallorca, procedent
de Raixa.
La Cambra està ubicada a la primera planta d’un edifici d’habitatges vuitcentista,
alçat sobre un altre més antic. La cambra es troba a la planta noble i té forma
trapezoïdal i és de petites dimensions. Aquesta obra d’art fou projectada en el
seu moment per petició expressa dels Comtes de Montenegro i restà ignorada
fins a 1986.
La Cambra pintada representa un pavelló amb columnes i rics tendals, on es pot
veure un paisatge de muntanyes i de marina, on també apareixen pagesos,
pastors, pescadors, cavallers,... A les portes hi ha pintades figures mitològiques.

M.Díaz | Palma | 27/06/2012. Última Hora
Las obras en el antiguo Centro de la Guitarra aseguran el futuro de las
pinturas pompeyanas
Iniciada la rehabilitación del edificio de la calle Montenegro, de Palma, que
alberga esta decoración del XIX
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FOTOS: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS, 27-06-2012
Durante años, las pinturas de la Cambra o Capella Pompeiana del número 8 de
la calle Montenegro, de Palma, formaron parte del 'paisaje' del mítico Centro de
la Guitarra, por donde pasaron todos los músicos locales que hoy peinan canas.
A pesar de este ir y venir de jóvenes por el primer piso del edificio, la decoración
de este pequeño espacio ha llegado casi incólume hasta hoy. Si acaso, su mayor
enemigo ha sido el deterioro del edificio, especialmente de su cubierta, «que
tenía agujeros por donde entraba el agua», y de la fachada, que se inclinaba
hacia adelante. Ahora, bajo la dirección del arquitecto Pedro Cabrer, ha
comenzado la rehabilitación estructural del inmueble. Así, la salvaguarda de
estos frescos, que son Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2000, está
asegurada, aunque su restauración entrará en la fase final del proyecto.

Según la ficha de catálogo del Ajuntament de Palma, el edificio, de categoría B,
está documentado en los catastros de 1576 y 1685. También narra que en el
siglo XIX fue adquirido por los Despuig y que en el XX fue propiedad de los
Borràs, Dameto y Cavaller. La cámara, situada en la planta noble, es de forma
trapezoidal, de pequeñas dimensiones.
Arquitecto madrileño
Catalina Cantarellas, profesora del Departamento de Teoría de las Artes de la
Universitat de les Illes, quien en los años ochenta estudió estas pinturas,
comentó ayer que «son del siglo XIX y se enmarcan en el contexto de los trabajos
hechos bajo la influencia del arquitecto madrileño Isidro González Velázquez;
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además, tienen un paralelo en las de Can Gelabert de Binissalem», que fueron
destruidas.
Este tipo de pinturas se denominan pompeyanas porque «respondían a la
influencia vaga o etérea de la Antigüedad, de Italia o la Magna Grecia», apunta
Cantarellas, y se popularizaron en Europa gracias a los tratados, con decenas
de diseños de interiores, publicados hacia 1870 por el arquitecto inglés Robert
Adam y por los franceses del imperio napoleónico Percier y Fontaine.
Como muestran las imágenes de esta página, el paisaje protagoniza buena parte
del conjunto decorativo. Según Cantarellas, «el paisaje conecta con las
influencias de la estética subjetiva inglesa del interés por la naturaleza,
especialmente por lo pintoresco».
De la importancia de las pinturas son muy conscientes en la familia Cabrer
Rivera, la actual propietaria de la planta del edificio de la que forman parte.
«Dando vueltas me he dado cuenta de que esta casa recoge la memoria del
barrio, lo que te obliga a ir con más tiento», dice el arquitecto Pedro Cabrer, al
frente de una obra compleja. Por ejemplo, como no había planos del edificio, ha
tenido que «levantarlos desde cero».
Patrimoni Històric le ha dado permiso para intervenir en el piso sobre la Cambra
Pompeiana para reforzar la estructura del suelo y que no se venga abajo. Cabrer
ha contactado también con el restaurador Juan Alvarado. Éste, aunque aún no
ha hecho un estudio en profundidad, destacaba ayer que «las pinturas tiene
grietas, también manchas de pintadas», pero, para el tiempo que ha estado
expuestas, «están relativamente bien conservadas», comentó. Siguiendo las
instrucciones de Patrimoni, mientras dure la rehabilitación del edificio «deberán
protegerse con paneles de poliestileno».
Cabrer asegura: «Mi máxima preocupación es que no se deterioren más» y
lamenta la «falta de subvenciones» para la restauración de un patrimonio
catalogado como BIC, como es el caso de este conjunto pictórico.
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9.1.27. Can Casasayes i la Pensió la Menorquina (Palma)

1.Localització i titularitat
Dos edificis bessons, enfrontats, situats a la plaça Santa Catalina Thomas fent
cantonada amb el carrer Santacília. Can Casayas plaça des Mercat (abans,
Santa Catalina), núm.13, cantonada amb el carrer Santacília, núm. 8. I la pensió
Menorquina plaça des Mercat (abans, Santa Catalina), núm.13, cantonada amb
el carrer Santacília, núm. 9.
La titularitat del conjunt és privada, quan es va iniciar la rehabilitació, l’any 1987,
els propietaris de Can Casasayas eren els germans Llinàs Coll i els de la Pensió
Menorquina era la titular Agrupació Mutua, entre d’altres.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Són el conjunt de dos edificis situats a la plaça del Mercat de Palma, que tenen
la singularitat d’estar situats a les cantonades de l’estret carrer de Santacília,
formant una ròtula entre aquest i l’espai més obert de la plaça, remarcada per
les torretes dels seus acabaments.
Es caracteritzen per una unitat de composició i disseny tant a les façanes com a
les plantes, i fins i tot una certa simetria, que després es dissipa amb una mirada
més atenta, ja que des de la pròpia geometria diferent a cada un dels dos solars,
fins a alguns aspectes de disseny interior, com és ara la forma de l’escala encara
que ambdues són de caragol.
Cada un dels dos edificis presenta planta baixa, quatre pisos una planta àtic
retranquejada, a més d’un petit espai al soterrani que no ocupa tota la superfície
del solar.
Foren projectats per l’arquitecte Francesc Roca Simó i les obres les va dirigir,
l’arquitecte, Guillem Reynés Font, entre 1908 i 1911, a instància de Josep
Casasayas Casajuana, empresari i propietari de la confiteria Can Frasquet. Can
Casasayas fou ideat per ser hotel o pensió i posteriorment fou transformat en
habitatge plurifamiliar (originàriament els dos havien de ser hotel). Els dos edificis
es troben separats pel carrer Santacília i inicialment havien de comptar amb el
pas voladís (pont metàl·lic), però la seva execució fou denegada per
l’Ajuntament, el 1909. Està cobert per un terrat i dues sostrades, una de piramidal
damunt del xamfrà i una altra sobre l’espai obert de les escales. A l’espai interior,
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hi ha parets mestres en els límits amb els immobles adjacents i pilars a les
façanes i buits de les escales. La distribució de les habitacions es repeteix en els
tres pisos superiors i varia tan sols a la planta baixa i el soterrani. En la
construcció de la façana s’utilitzà gres, ferro i fusta, que s’exterioritzen a la planta
baixa, per aconseguir la màxima ondulació dels murs. Els elements decoratius
són escassos, però s’expressen mitjançant reduccions estilitzades de falgueres
i acants. Les balustrades, amb formes de papallones, combinen el ferro forjat i el
gres. (“Casasayas, Can”, a Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. 3, Promomallorca
Edicions S.L., Inca, 1989, pàg. 196)
L’any 1940 foren reformats per Don José de Oleza i posteriorment, el 1994,
l’edifici de la Pensió Menorquina va ser totalment remodelat pel que fa al seu
interior pel despatx d’arquitectes Tarragó-Garcés, per convertir-lo en un edifici
d’oficines. Aquesta remodelació va implicar canvis substancials en la distribució
interior, que va passar a ser de planta lliure, mantenint-se només aquells
elements que van considerar més significatius. En canvi la façana fou totalment
restaurada i mantenint la seva disposició original.
Quan es van declarar BIC la Pensió menorquina tenia l’ús d’oficines i Can
Casasayas el d’habitatges i local comercial la planta baixa.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
La data d’incoació coma monument històrico-artístic de Can Casasyas és el 30
de desembre de 1982.
El conjunt conformat per Can Casasayas i Pensió Menorquina fou declarat Bé
d’Interès Cultural el 21 de març de 2001 (BOE 95-2001, data publicació
20/04/2001. BOIB 42, data 07/04/2001).
Entre els seus valors hem de destacar, entre d’altres, la seva contribució a
caracteritzar la plaça del Mercat, juntament amb d’altres edificis de l’entorn. El
conjunt és una de les obres cabdals de Francesc Roca i una de les mostres més
representatives del modernisme mallorquí. El més interessant d’aquest projecte
és el tractament unitari de les dues façanes, amb un projecte inicial d’unió
mitjançant un pont sobre el carrer Santacília, que no es va realitzar ja que
l’Ajuntament ho va denegar.
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L’àrea declarada BIC és cada un dels dos immobles. Pel que fa a la delimitació
de l’entorn de protecció, s’entén que, i tenint en compte la situació dels immobles
dins d’un conjunt històric i amb el plantejament vigent, no cal la delimitació d’un
entorn de protecció més ampli. Pel que fa als dos edificis s’han adoptat mesures
de protecció com són les de mantenir les característiques tipològiques,
estilístiques, arquitectòniques, estructurals i volumètriques actuals. Actualment
el més destacat són les façanes, que mereixen una protecció integral essent
possibles només obres de restauració i conservació. Pel que fa als espais
interiors, s’han de conservar aquells elements que resten de l’estat original, com
són l’escala de caragol, els pilars interiors, tant els de la planta baixa com els de
les demés plantes, la fusteria i les vidrieres, rajoles originals que encara restin i
demés.
La mesures de protecció són hi ha dins del Catàleg de Protecció d’edificis i
elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i Paisatgístic de Palma, amb un
grau de protecció A1.S’han de mantenir les característiques tipològiques,
estilístiques, arquitectòniques, estructurals i volumètriques actuals. Com ja s’ha
indicat el més destacat del conjunt són les façanes, per això, aquestes mereixen
una protecció integral essent possibles només obres de conservació i
restauració. Pel que fa als espais interiors, s’han de conservar aquests elements
que resten de l’estat original, com són l’escala de caragol, els pilars interiors, tant
el de la planta baixa com els de les demés plantes, la fusteria i vidrieres, rajoles
originals que encara restin i demés.
Actualment els immobles de Can Casasayas i la Pensió Menorquina es troben
inclosos en el Catàleg de Protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic,
arquitectònic i Paisatgístic de Palma vigent i amb les claus 05/21 (Pça. Mercat,
14) i 05/22 (Pça. Mercat, 14) i amb grau de protecció A1 en ambdós casos.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1987, restauració de Can Casasayas. Antònia i Salvador Llinàs Coll
sol·liciten a la Conselleria de Cultura que els doni suport per a que
l’immoble recuperi el seu aspecte original, amb la finalitat de deixar al
descobert la part de la façana que actualment està ocupada per
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mostradors, portes enrotllables (col·locades fa poc temps), toldos,
rètols, llums, etc. (signatura 13642/15, AGCM)
-

1991, projecte de rehabilitació de les façanes de Can Casasayas. La
Comissió va acordar: aprovar el projecte, però prèvia notificació de
l’inici de les obres per a dur a terme una inspecció. El projecte és de
l’arquitecte Melchor Miralles Mut i conté 16 fotografies, la memòria del
projecte, un pressupost desglossat i planimetria. A memòria consta
que l’estat de la façana estava en bastant deteriorat (cruis i
descrostats), per una manca de manteniment, i pel que fa a l’estructura
sembla que estava en bones condicions. Pel que fa al cruis es
netejaran manualment i s’ompliran amb morter de restauració tipus
Petratex. A les zones descrostades, es procedirà a treure unes
plantilles per a poder realitzar les peces que manquen o deteriorades,
amb el fi de que siguin de les mateixes característiques, segons el
volum o grandària de cada peça se procedirà a col·locar a la façana,
mitjançant armadures d’acer inoxidable. Els elements de forja de la
façana també estan en mal estat i s’haurà de sanejar, aplicar-hi una
imprimació anticorrosiva i posteriorment pintar-los amb esmalt sintètic,
el mateix s’haurà de fer amb totes les persianes i portes exteriors. Les
zones de pedra i marbre es netejaran amb xorro d’aigua calenta a
pressió controlada, posteriorment se li aplicaria una resina incolora,
per protegir-les de la contaminació. La façana de la planta baixa fou
objecte d’una reforma recent, la qual qualifiquen de no molt encertada,
especialment pel que fa a la fusteria exterior, no obstant aquesta part
de de l’edifici no entra dins del present projecte. (signatura 4881/2,
AGCM)

-

1994, rehabilitació dels baixos de l’antiga Pensió Menorquina.
S’acorda mantenir una reunió de la ponència amb tècnics municipals.
Dues fotos estat abans de començar rehabilitació i plànols de l’estat
actual i de la proposta de rehabilitació. La planta baixa te reixes i
aquestes amb la rehabilitació s’enretiren. (signatura 6066/14, AGCM)

-

1994, rehabilitació de la façana de l’antiga Pensió Menorquina. A
l’informe d’actuació, elaborat pels arquitectes Joaquim Garcés i
Gemma Tarragó, es descriu que la façana està realitzada amb dos
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tipus de pedra: un aplacat de peces de marbre que forma el segon pla
de la façana i un primer pla que està construït per la decoració, balcons
i balustrades, tot en pedra de “marès”. L’estat de la façana,
especialment en referència al “marès” era totalment ruïnós, fins al punt
que una gran majoria d’elements decoratius i balustrades estaven
totalment meteoritzats per l’efecte de la humitat i per l’expansió dels
elements metàl·lics completament oxidats que formaven part d’ells.
Aquest aspecte s’agreuja degut a l’orientació de la façana i l’estrenyor
dels carrers, això fa que no tingui assolellament pràcticament durant
tot l’any. Només des de les bastides s’ha pogut comprovar la veritable
magnitud de la degradació a la qual havia arribat l’estat de la façana,
havent-se enregistrat incidents per caiguda de trossos de la mateixa a
la via pública.
Les actuacions que se realitzen a la façana són les de neteja, reposició
de pedreria, aplicació de consolidant i fungicida (s’han detectat en la
façana antigues actuacions encaminades a reparar problemes que,
finalment, s’han constituït en una patologia molt més gran que la que
es pretenia evitar. Una d’elles havia estat la inclusió de reforços
metàl·lics en els elements decoratius de la façana que han acabat per
oxidar-se i conseqüentment han fet rebentar les peces de “marès” que
les contenien... Per això gran part dels elements sobresortints de la
façana estan sent reproduïts en pedra de “marès” d’idèntic aspecte a
l’original un cop netejada. Per tractar-se d’un edifici amb un disseny
repetitiu en la decoració de la façana, la reproducció s’ha realitzat a
partir de l’obtenció de motlles de les peces no danyades i acotació i
aixecament de croquis “in situ”) S’aprova la rehabilitació per part de la
Comissió de Patrimoni del Consell. Projecte de substitució de diverses
peces al llarg de la restauració. La Comissió del Consell aprova la
substitució. Inclou informe, planimetria actual de la façana i de les
zones a reconstruir. (signatura 6066/15, AGCM)
-

1994, instal·lació d’un focus a la Pensió Menorquina. El projecte
presentat a la comissió no preveia aquests focus, hi ha una denúncia
a la Comissió de Patrimoni. Remetre escrit a l’Ajuntament de Palma.
Conté tres fotografies. (signatura 6064/5, AGCM)
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-

1997, projecte de reforma interior de Can Casasayas, els promotors
són José Massot Tejedor i Maria del Pilar Salvà Comas, i l’arquitecta
Neus García Inyesta. Aquest inclou la memòria descriptiva i dels
materials (la descripció de l’obra és la d’una reforma interior, no se
toquen ni l’estructura, ni les façanes i si se modifica la distribució
interior, mantenint la xarxa de sanejament i ventilació dels banys
existents), planimetria de l’estat abans de començar la reforma i
d’aquesta. La Comissió de Patrimoni aprova el projecte, ja que aquest
s’adapta a la Llei de Patrimoni Històric Espanyol de 1985. Aleshores
era un bé catalogat amb una protecció B. (signatura 11657/3, AGCM)

-

2002, sol·licitud de certificació de la declaració com a BIC de Can
Casasayas, per part del seu propietari Josep Massot. (signatura
16561/43, AGCM)

-

2005, expedient de permís d’obres per a projecte bàsic i d’execució de
rehabilitació de façanes i coberta de la Pensió Menorquina, inclou
memòria i documentació gràfica, planimetria i fotos. El projecte és de
Tarragó-Garcés S.L. arquitectes i es tracta de sanejar deficiències fent
un manteniment. La Comissió de Patrimoni autoritza el projecte (ja
aquest s’ajusta a la Llei de Patrimoni de les Illes Balears de 1998) amb
prescripcions d’especificar, abans de l’inici de les obres, els materials
de restauració. (signatura 16255/1, AGCM)

-

2005,

sol·licitud

d’Ángeles

Gallardo,

representant

l’empresa

Restaurotec, de copia de les fitxes catalogràfiques. (signatura
16687/6, AGCM)
-

2006, el Govern de les Illes Balears remet oferiment per poder exercir
el dret de tempteig de l’immoble del carrer Santacília núm. 9, 2ona
planta, de Palma. (signatura 16860/11, AGCM)

-

2007, expedient per projecte d’obra menor al segon pis del carrer
Santacília, núm. 8. Promotora Maria Ramon Sastre. El Consell
n’autoritza el projecte, de conformitat amb la Llei 12/1998, amb la
prescripció de mantenir el paviment de rajoles modernistes. El projecte
consisteix en un canvi de la distribució i renovació de la cuina i
sanitaris. A més en la simplificació de la compartimentació, facilitant
així una millor comprensió de l’espai, “actualment muy triturado”.
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Inclou projecte, fotografies estat actual, planimetria estat actual i de la
reforma. (signatura 17235/2, AGCM)
-

2007-2010, expedient de permís per a projecte bàsic i d’execució de
la façana de l’edifici Can Casasayas, carrer de Santacília, núm. 8,
Interessat Josep Massot i Tejedor, en representació de la comunitat
de propietaris. El projecte consisteix en la reparació dels balcons,
utilitzant marès similar i resines; el subjectament de les baranes amb
inoxidable; el morter de reparació just per tapar cops petits i fissures;
els tirants seran de fibra de carboni. Inclou projecte, fotografies estat
actual, planimetria. L’obra s’autoritza de conformitat a la llei 12/1998
de PHIB.(signatura 17229/2, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
L’any 2001, quan es va declarar BIC, es trobava en bon estat de conservació,
essent només necessàries tasques de manteniment. Pel que fa als interiors de
Can Casasayas se’n desconeix l’estat de conservació.

Actualment els baixos dels dos edificis tenen un ús comercial, els pisos de can
Casasayes son habitatges i els de la Pensió Menorquina majoritàriament son
despatxos. A nivell de retolació no es compleix la legislació i tampoc pel que fa
als usos se respecta al monument, afegits, sostres, trespols, etc.,
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8. Entrevistes
Gabriel Frontera Mestre (Ariany, 1953. Director de l’Escola de Música i Danses
de Mallorca)
“... anàvem a ballar a l’Escola de Música i Dansa i la cafeteria de la Menorquina
era el punt de trobada, abans d’anar a ballar i després ens hi trobàvem abans i
quan sortíem ens quedàvem a xerrar una estona. Alguns ja no hi són... Sempre
hi havia representants comercials que s’hi quedaven a dormir, era un entrar i
sortir, no eren elegants, més bé eren grisos, amb poques possibilitats. A la part
que dona cap a la plaça hi havia la cafeteria i dues o tres taules sobre l’acera,
era polsosa i fosca, antiga, sense cap renovació, sempre havia estat així, al fons
l’escala que duia a una petita recepció i a les habitacions. No hi havia ascensor
i també s’hi podia entrar pel carrer de Santacília. Can Casasayes tenia als baixos
un petit comerç, va tancar, tenia unes portes que tapaven les finestres d’una
esparteria, Indian? Si ... Ara quan vaig a ballar ja no en queda res, just un record
i nostàlgia. El que han fet és un espant, la botiga de moda a can Casasayes i les
oficines de la pensió i al primer pis un spa. I als voltants obrint cafeteries, no ho
entenc.” (24/09/2015)

9. Annexes
4 9 4 0 BOIB Núm. 42 07-04-2001
Núm. 7177
DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA
DE MONUMENT, A FAVOR DE CAN CASASAYAS I PENSIÓ
MENORQUINA, PLAÇA MERCAT 13 I 14, CANTONADA C/ SANTACILIA,
PALMA,
El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple, que va tenir lloc el dia
5de març de 2001, adoptà, entre altres, el següent acord:
“Atès que per resolució del Director General de Bellas Artes y Archivos del
Ministerio de Cultura, de 30 de desembre de 1982, s’incoà expedient de
declaració de Monumento Histórico Artístico a favor de Casa Casasayas de
Palma de Mallorca.
Atès que a la Sessió núm. 62, de 29 de juny de 2000, la Comissió de
Patrimoni Històric va acordar continuar la tramitació de l’ expedient de declaració
de Bé d’ Interès Cultural, amb la categoria de Monument, a favor de Can
Casasayas i Pensió Menorquina, Plaça del Mercat 13 i 14 cantonada c/ Santacilia,
Palma.
Atès que s’han duit a terme els tràmits preceptius i prevists per a la
incoació i instrucció de l’expedient de referència per a procedir a efectuar aquesta
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declaració.
En virtut del que disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei 12/
1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, en relació
amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, el Reial
Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de l’esmentada
Llei, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de
desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament
Orgànic del CIM, aprovat pel Ple del 6 d’abril de 1998, el Ple del Consell Insular
de Mallorca, a proposta de la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, acorda
el següent:
I.- Es declara Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Monument,
els immobles de Can Casasayas i Pensió Menorquina, Plaça del Mercat 13 i 14
cantonada c/ Santacilia, , segons les especificacions que figuren a l’annex.
II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears
i la normativa concordant.
III. - Aquest acord s’ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado i al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s’ha d’anotar al Registre Insular de Béns
d’Interès Cultural de Mallorca i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Registre de Béns d’Interès
Cultural de les Illes Balears, i insti la seva anotació al Registre General de Béns
d’Interès Cultural de l’Estat.
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats i a l’Ajuntament de
Palma.”
Palma, 20 de març de 2001
El President de la Comissió de
Patrimoni Històric
Rafael de Lacy Fortuny
ANEX
1.FITXA TÈCNICA
- Denominació: Can Casasayas i Pensió Menorquina
- Situació: Plaça del Mercat, 13 i 14 cantonada
c/ Santacília
- Municipi: Palma
-Autor i cronologia: Francesc Roca Simó, 1909-1911
-Adscripció estilística: Modernista. Art Nouveau
-Usos: Hotel (Pensión Menorquina),
actualment oficines
Comercial a la planta baixa i habitatges
-Classificació del sòl: Urbà
-Qualificació del sòl: Pça. Mercat, 13: Habitatges i local
comercial a la planta baixa
Pça. Mercat, 14: Oficines
MEMÒRIA HISTÒRICA
2.1 El Modernisme a Mallorca.
L’arquitectura mallorquina dels primers anys del segle XX està marcada
per l’obra d’un grup de joves arquitectes formats a Madrid entre 1889 i 1905.
Entre aquests cal destacar a Gaspar Bennazar Moner, Jaume Aleñà Guinart, Josep
Alomar Bosch, o Francesc Roca Simó. De la mateixa època, però format a
Barcelona, també cal mencionar a Guillem Reynés Font.
Aquests joves arquitectes, tret de Josep Alomar, adoptaren el llenguatge
modernista, encara que cap té una fase estilística totalment modernista, sinó que
alternen el llenguatge modernista amb l’eclecticisme o l’historicisme. Aquest fet
fa que els estudiosos de l’arquitectura d’aquest període considerin que a la nostra
illa no es dóna un moviment modernista local, sinó tan sols un reflex del que està
passant a Catalunya. Per altra banda el modernisme desenvolupat a Mallorca va
ser una prolongació del moviment català ja que els arquitectes catalans més
importants com Gaudí, Domènech i Montaner, Jujol, Rubió Bellver o Raspall
Mayol varen realitzar projectes a Mallorca.
Així doncs, en l’anàlisi estilístic del modernisme local s’estableix una
clara diferenciació entre els arquitectes catalans, que no fan obres gaire diferents
a les que fan a Catalunya i els arquitectes locals.
D’aquesta manera, es pot dir que el modernisme a Mallorca es caracteritza
per la presencia d’un modernisme d’arrels catalanes i un modernisme local amb
tres corrents d’influència: la de l’Art Nouveau belga i francès i del modernisme
català, més ondulant i florista, que va ser la de més repercussió; la corrent
Secessionista, caracteritzada per una arquitectura més austera, sense interès per les
línies ondulants i amb preferència per l’ornament geomètric; i per últim la corrent
historicista, sobretot l’historicisme neoàrab, més vinculat a la primera fase de
l’obra gaudiniana que a paràmetres anteriors.
En la majoria dels casos, els arquitectes locals es varen limitar a seguir
aquestes influències, amb actuacions purament epidèrmiques, utilitzant els
repertoris decoratius a alguns punts de les façanes, però amb estructures
arquitectòniques tradicionals, sense cercar moltes vegades la unitat artística entre
interior i exterior tan pròpia d’aquest estil.
Cronològicament, el Modernisme a Mallorca se situa entre 1901 (any
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d’inici del Gran Hotel) és a dir, tretze anys desprès de la data que Oriol Bohigas
assenyala com a inici del modernisme català, i el 1914, quan Gaudí va abandonar
la restauració de la Seu.
Geogràficament, la majoria d’obres modernistes es localitzen a Sóller,
Palma i Lluc.
A Palma el modernisme es concentra bàsicament al raval de Santa
Catalina, El Terreno, el centre històric, i a la zona de l’eixample on se situaven
les fortificacions de les murades i que en enderrocar-se es convertiren en les
Avingudes. Aquesta localització l’explica Miguel Seguí per tres motivacions: en
primer lloc el retard amb que es va aplicar el Pla Calvet, en segon lloc perquè als
anys quaranta encara hi havia zones de l’eixample sense urbanitzar i en tercer lloc
perquè el centre històric continuava essent considerat el nucli central de la
població.
El modernisme palmesà es va desenvolupar gràcies al mecenatge privat,
que va promoure hotels, edificis per a espectacles, locals comercials i habitatges
plurifamiliars al centre i proximitats o vil·les residencials i petites cases unifamiliars
als ravals. Cal dir que aquestes darreres es podrien definir com a “ modernisme
popular” essent fetes pels seus propis propietaris evidenciant el gran grau
d’acceptació que va tenir el modernisme.
Al centre històric hi ha una sèrie de punts on es localitzen els edificis
modernistes més destacables, com ara el carrer Colon, Plaça Marquès del Palmer
o Plaça Weyler i Plaça des Mercat.
La Plaça des Mercat constitueix un espai urbà interessant per la combinació
de construccions de diferents èpoques històriques i estils: capçalera de sant
Nicolau, casa Ques, Palau Berga, can Casasayas y la Pensión Menorquina.
2.2 Can Casasayas y la Pensión Menorquina
El conjunt format per can Casasayas i la Pensió Menorquina va ésser
projectat per Francesc Roca i Simó (Palma 1874- Madrid 1940).
Francesc Roca va estudiar a Madrid i quan es va instal·lar professionalment
a Mallorca va començar projectant obres eclèctiques influenciat per l’arquitectura
que es feia a Madrid en aquell moment. A partir de 1907 comença a alternar el
modernisme amb altres corrents estilístiques. De les primeres obres modernistes,
amb predomini de la línia recta i l’esquematisme decoratiu clarament Secessionista,
cal destacar Can Cañellas (1907, c/ Socors), Can Roca (1907, c/sant Nicolau) i
Can Segura (1907, Plaça Conquista).
A partir de 1908 es dona un canvi vers el modernisme Art Nouveau amb
projectes com la casa per a Jaume Quetglas (1908, C/ Santa Rita) però sobretot
al conjunt de Can Casasayas (1908-1910) i la Pensió Menorquina (1909-1911),
on es denota una forta influència de les obres d’Antoni Gaudí, especialment de
Casa Batlló o Casa Milà de Barcelona.
A part de les obres modernistes Roca fa ús d’altres llenguatges com
l’eclecticisme del Manicomi Provincial, el quarter militar d’Inca.
L’any 1909 es va traslladar a l’Argentina fins l’any 1915, que va tornar
a Mallorca. En aquesta època va abandonar el modernisme per adoptar llenguatges
més historicistes, com per exemple al Col·legi Notarial de Palma, Can Casanovas
o a l’Hotel Mediterráneo.
Desprès de la Guerra i instal·lat a Madrid, va orientar la seva obra cap a
una arquitectura triomfalista que va mantenir fins a la seva mort. D’aquesta època
cal ressenyar el projecte del Govern Civil (modificat parcialment per Casas) i el
monument al Crucero Baleares.
Com ja hem comentat abans, el grup format per can Casasayas i la Pensió
Menorquina són dues de les obres cabdals d’aquest arquitecte i una de les mostres
més representatives del modernisme mallorquí.
El projecte d’aquests dos edificis es va presentar conjuntament l’any
1908, però les obres s’iniciaren amb un any de diferència. El més interessant
d’aquest projecte és el tractament unitari de les dues façanes, unides al projecte
inicial per un pont sobre el c/ Santacília, que l’Ajuntament va denegar.
El seu trasllat a Argentina a finals de 1909 li va impedir continuar amb
la direcció del projecte i fou substituït per Guillem Reynés, que en aquells anys
treballava amb Antoni Gaudí i Joan Rubió i Bellver al Santuari de Lluc i a la Seu.
Aquests dos edificis foren reformats per José Oleza l’any 1940 i
posteriorment, l’any 1994 l’edifici de l’antiga Pensió Menorquina va ser totalment
remodelat pels arquitectes Gemma Tarragó i Joaquim Garcés per tal de convertir-lo
en la seu d’una empresa d’assegurances.
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Com ja s’ha indicat, aquests dos edificis contribueixen a caracteritzar la
plaça del Mercat en la que se situen, juntament amb d’altres edificis singulars de
l’entorn, com ara el Palau Berga, adjacent a can Casasayas i amb harmònica
combinació dels materials d’ambdós. Tenen a més la singularitat d’estar situats
a la cantonada de l’estret carrer de Santacília, formant una ròtula entre aquest i
l’espai més obert de la plaça, remarcada per les torretes d’acabament d’aquests
dos edificis.
El conjunt es caracteritza per una unitat de composició i disseny tant a les
façanes com a les plantes, i fins i tot una certa simetria, que després es dissipa amb
una mirada més atenta, ja des de la pròpia geometria diferent a cada un dels dos
solars, fins a alguns aspectes de disseny interior, com la forma de l’escala.
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Cada un dels dos edificis presenta planta baixa, quatre pisos i una planta
àtic retranquejada, a més d’un petit espai en el soterrani que no ocupa tota la
superfície del solar.
Existeixen ja algunes diferències entre els plànols de projecte i l’edifici
construït, com ara el disseny de les baranes de ferro forjat de les diferents plantes
o la més singular i coneguda, el pont que havia de travessar el carrer de Santacília
al nivell de la quarta planta per lligar els dos edificis i que no fou autoritzat per
l’ajuntament.
Els edificis no presenten pel que fa a l’organització de la planta cap
novetat tipològica, contant un amb la singularitat de l’escala de caragol, mentre
que a l’altre l’escala és de planta quadrada, sense que fins al moment es conegui
si aquesta diferència fou deguda a motius estilístics, residint en tot cas el màxim
interès del conjunt en el disseny de les façanes.
Les façanes presenten clara influència Art Nouveau en el seu tractament
plàstic dinàmic i amb l’ús d’estilitzacions vegetals. Els elements decoratius,
originals encara que escassos, fan referència a falgueres, acants o papallones.
Construïts els elements d’un primer pla de la façana, els decoratius, balcons
i balaustrades amb marès, de més fàcil obratge, mentre que el segon pla, el que
seria el mur pròpiament presenta un aplacat de peces de marbre. A més de la pedra
hi són presents altres materials habituals a l’època com la fusta i el ferro forjat.
Can Casasayas presenta planta pentagonal, amb dos espais circulars al
centre ocupats per les escales, i totes les habitacions s’obrin a la façana. La Pensió
Menorquina té una construcció molt similar i l’escala situada en espais rectangulars.
Pel que fa a l’estructura, se situen murs de càrrega a les parets mitgeres
i pilars d’obra a les façanes i buits de l’escala.
Pel que fa als usos, Can Casasayas potser fou projectat com a pensió però
després fou dedicat a habitatges els pisos i a local comercial als baixos, usos que
actualment es mantenen, mentre que a la Pensió Menorquina, aquesta passà
d’ésser pensió a convertir-se en l’oficina d’una empresa d’assegurances després
de la seva rehabilitació integral l’any 1994.
4. DELIMITACIÓ DE L’ÀREA DECLARADA BIC I DEL SEU ENTORN
DE PROTECCIÓ.
L’àrea declarada BIC és cada un dels dos immobles. Pel que fa a la
delimitació de l’entorn de protecció, s’entén que, i tenint en compte la situació
dels immobles dins un conjunt històric i amb el planejament vigent, no cal la
delimitació d’un entorn de protecció més ampli.
5. ESTAT ACTUAL DE L’IMMOBLE
Pel que fa a l’immoble de la Plaça del Mercat, 14, actualment és propietat
de l’entitat Agrupación Mutua, que l’ha dedicat íntegrament a oficines després
de la rehabilitació integral efectuada durant el 1994, pels arquitectes Gemma
Tarragó i Joaquim Garcés. Aquesta rehabilitació implicà canvis substancials en
la distribució interior, que passà a ser de planta lliure, mantenint-se només a
l’interior aquells elements que es varen considerar més significatius, com són
l’escala circular amb el seu lluernari, la fusteria i vidrieria en els casos que fou
possible, i alguns pilars, destacant especialment el de la planta baixa, de diversos
marbres, que han rebut un tractament quasi “escultòric”, així com altres elements
menors.
La façana en canvi, fou totalment restaurada mantenint la seva disposició
original.
Ara es pot dir que l’edifici es troba en bon estat de conservació, essent
només necessàries tasques de manteniment.
L’edifici de la Plaça del Mercat, 13, fou també objecte de restauració pel
que fa a les façanes i al local comercial dels baixos durant el 1993. Presentant
per tant també bon estat de conservació els exteriors, desconeixent-se en el
moment de redactar el present informe l’estat interior de cada un dels pisos.
6. PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ
S’han de mantenir les característiques tipològiques, estilístiques,
arquitectòniques, estructurals i volumètriques actuals.
Com ja s’ha indicat el més destacat del conjunt són les façanes, per això,
aquestes mereixen una protecció integral essent possibles només obres de
conservació i restauració. Pel que fa als espais interiors, s’han de conservar
aquests elements que resten de l’estat original, com són l’escala de caragol, els
pilars interiors, tant el de la planta baixa com els de les demés plantes, la fusteria
i vidrieres, rajoles originals que encara restin i demés.
7. ALTRES FIGURES DE PROTECCIÓ ACTUALMENT EXISTENTS
Actualment els immobles de Can Casasayas i la Pensió Menorquina es
troben inclosos en el Catàleg de Protecció d’edificis i elements d’interès històric,
artístic, arquitectònic i Paisatgístic de Palma vigent i amb les claus 05/21 (Pça.
Mercat, 14) i 05/22 (Pça. Mercat, 14) i amb grau de protecció A1 en ambdós
casos.
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9.1.28. Can Domènech (Alcúdia)

1. Localització i titularitat
Can Domènech es troba a Alcúdia, dins del Conjunt Històric de la ciutat, als
carrers dels Albellons, núm. 7, i Cisterna, s/n.
La titularitat és del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, conformat per
l’Ajuntament d’Alcúdia i el Consell de Mallorca.

2. Evolució històrica i descripció del monument
La seva construcció estaria entre els segles XVI, XVII i XVIII, i amb el pas del
temps ha anat sofrint modificacions puntuals per a adaptar-se a les noves
necessitats, amb la fortuna de que cap d’elles hagi afectat els seus valors
patrimonials.Els seus orígens són medievals, dels quals en queden escassos
vestigis. A finals del segle XV la casa pertanyia a la família Marquet, però amb el
matrimoni celebrat l’any 1600 entre Joana Marquet i Joan Domenech Serra el
casal passa a aquesta branca de la família Domenech. Aquesta família és una
branca dels Domenech d’Alcúdia, que té l’origen al carrer Vilaroja i que donà
origen a les branques dels Domenech de l’església i dels Domenech “Barris”.
Aquesta família reformà el casal ja que als estims de la primera meitat del segle
XVII la casa augmenta considerablement de valor. Com altres famílies de mà
major eren propietaris de nombroses terres: Albaroix, Son Ramis, al Prat d’en
Magre i sobre tot al Rafal de Gatamoix. Però alguns dels seus membres
destacaren com a notaris i com a batles reials d’Alcúdia. La família Domenech
s’extingí amb na Francisca Domenech Morei a les primeres dècades del S.XX.

La casa està conformada per semisoterrani, planta baixa, primera planta i segona
planta, pel que fa a la façana del carrer dels Albellons; la façana posterior,
compte d’una sola planta, encara que s’aprecien restes del que en el seu temps
hagués pogut ser una segona planta.
La façana principal és de marès, amb una porta d’accés amb arc de mig punt,
esplandits (alféizares) motlurats en els buits de les finestres, motlura entre les
1era i 2ona plantes, i voladís cobert amb teules. La lectura de la composició dels
buits és l’usual de l’època, projectant-se a l’exterior l’ús específic de cada planta:
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magatzem i feina al semisoterrani, zona noble i residencial a la planta baixa i
serveis i sales a la primera planta.
A façana secundària hi ha els accessos de servei y una portalada amb arc, de
marès i d’excel·lent factura, per a l’entrada dels carruatges.
A través del vestíbul principal s’accedeix a un pati central que dóna pas a
diferents dependències que en el seu temps, probablement, tinguessin l’ús
d’habitatge de servei i magatzems, y en part, a estables per a animals.
Pel que fa a la distribució aquesta se correspon a l’ús d’habitatge i respon a la
típica construcció tradicional mallorquina de l’època: accés per un ampli vestíbul
d’aspecte noble, amb detalls d’interès artístic tals com poden ser els
emmarcaments de portes de pedra llaurada, el solat de ceràmica i còdols, i
escuts sobreposats de la ciutat als murs.
A planta baixa també hi ha la cuina, el menjador, sala, despatx, bany, etc.
A la primera planta hi ha les sales, dormitoris i banys, destacant de les sales una
d’elles que tenia un enteixinat. A la segona planta també hi havia dormitoris i
banys.
En el pati central existeixen restes d’arcs i murs que se corresponen amb una
antiga estructura que suportava edificacions que avui en dia estan derruïdes, així
com alguna construcció més recent.
El 1953, la Fundació William L. Bryant la va comprar com a seu de l’entitat per a
albergar un museu, una biblioteca i un estudi, a més d’habitacions per a
arqueòlegs i investigadors. El casal es va haver de remodelar per tal d’adequar
els espais a les noves necessitats, aquestes tasques s’encarregaren a
l’arquitecte Josep Ferragut. Les reformes consistiren en deixar la planta baixa
com a seu del Museu Municipal, el saló del pis principal com a biblioteca i estudi,
al pis principal se situaren els espais pels arqueòlegs i al pis superior pels
becaris.
Malgrat aquestes reformes interiors encara queden restes visibles del que fou el
Casal, destacant la façana, l’entrada amb els arcs i l’enteixinat i el celler amb el
seu cup i arcades, però avui sense coberta, que és l’única mostra de celler en
edificació independent a la d’habitatge principal que es conserva sense haver
patit transformacions, a Alcúdia, dels molts que hi havia en altres èpoques, quan
el principal conreu d’Alcúdia era la vinya.
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La casa ha estat tancada durant anys i just s’hi va fer el manteniment bàsic.
Desprès va tenir l’ús com a residència i lloc de feina d’investigadors i estudiosos
de la ciutat. Aquest fet ha mantingut l’estructura de la casa i just s’han
modernitzat els dormitoris i banys.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
La casa gaudeix de protecció específica, atès que en data de 10 de maig de 2000
s’incoà expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, modalitat Monument
Històric (BOIB núm. 70, de 06/06/2000).
Declaració com Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, a favor del
casal Can Domènech (BOIB núm. 94 / 2005, de 21 / 06 / 2005).
Situada dins del Conjunt Històric de la ciutat i té un notable valor etnològic.
Can Domènech es troba dins de l’àrea del Conjunt Històric d’Alcúdia, declarat el
20 de juliol de 1974 pel decret 2141/1974. A les Normes Subsidiàries d’Alcúdia
aprovades el 1997 apareix registrat amb el núm. 1 dins dels edificis d’interès
històric artístic.
La delimitació de l’àrea declarada BIC i entorno de protecció el propi immoble.
Pel que respecte a la delimitació de l’entorn de protecció, s’entén que aquest
coincideix amb el propi BIC, dat que se troba en el Conjunt històric, s’entén així
que és suficient la protecció que se li confereix, per la qual cosa no sembla
necessari afectar més sòl urbà amb un entorn de protecció major.
La fitxa del catàleg de l’Ajuntament d’Alcúdia, no fa menció dels valors i considera
que s’ha de protegir tot el conjunt.
Té únicament permès l’ús sociocultural i al ser un monument historicoartístic, té
restringides les actuacions urbanístiques i constructives i, per suposat,
l’enderrocament i modificacions de l’edifici.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1996-1997, pla de millorament de façanes. La memòria del projecte
destaca que la façana està molt deteriorada, especialment la part
baixa i el voladís per causes imputables a la humitat. Per tant es farà
el sanejament dels desperfectes i consolidació de la mateixa.
(signatura 8226/1, AGCM)
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-

2003-2004, subvenció i adjudicació a favor del Consorci de la Ciutat
Romana de Pollentia, perquè pugui fer front a les despeses derivades
de la compra de Can Domènech, com a futura seu del consorci. Inclou
planimetria, descripció, fotos. (signatura 13049/2, AGCM)

-

2003, el Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia comunica la
signatura del crèdit per a la compra de Can Domènech. (signatura
16559/1, AGCM)

-

2003, el Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia sol·licita informe
tècnic en relació als valors històrics del casal. Inclou informe sol·licitat.
(signatura 16558/39, AGCM)

-

2004, expedient de subvenció a favor del Consorci de la Ciutat
Romana de Pollentia perquè pugui fer front a les despeses derivades
de la compra de Can Domènech, com futura seu del consorci.
(signatura 16664/2, AGCM)

-

2005-2006, conveni entre el Consell de Mallorca i el Consorci de la
Ciutat Romana de Pollentia per l’adquisició del casal Can DomènechFundació Bryant, subvenció bianual. (signatura 16564/3, AGCM)

-

2011, Fomento adjudica la rehabilitación de Ca’n Domenech por 1,08
millones. (mallorcadiario.com el 8 agosto 2011)

-

2014, Can Domènech reabre progresivamente sus puertas al público.
La sede del Consorcio de Pol·lèntia en Alcúdia recupera el esplendor
del siglo XVII tras una reforma integral. (Última Hora, 03/04/2014)

5. Documentació gràfica

286

Última Hora, 03-04-2014, Pere Bota
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6. Conclusions
Situada dins del Conjunt Històric de la ciutat i té un notable valor etnològic. La
delimitació de l’àrea declarada BIC i entorno de protecció el propi immoble. Pel
que respecte a la delimitació de l’entorn de protecció, s’entén que aquest
coincideix amb el propi BIC, dat que se troba en el Conjunt històric, s’entén així
que és suficient la protecció que se li confereix, per la qual cosa no sembla
necessari afectar més sòl urbà amb un entorn de protecció major. La fitxa del
catàleg de l’Ajuntament d’Alcúdia, no fa menció dels valors i considera que s’ha
de protegir tot el conjunt. Poc ens aporta la declaració de BIC i el catàleg de
l’Ajuntament, una descripció i que s’ha de protegir, sense cap altra aclaració.
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8. Annexes
La fundación Bryant (font: fabian.balearweb.net/post/28265)
El interés de William J. Bryant por la arqueología y el mundo antiguo de España
surgió a partir de sus estancias en Tarragona a partir del año 1931, donde
realizó diferentes trabajos de investigación arqueológica. Años después visitó
Mallorca y se mostró muy interesado por el estudio de Pollentia así como por
otros yacimientos de la isla, comenzando a concebir la idea de crear un centro
arqueológico permanente donde arqueólogos españoles y americanos
pudiesen trabajar y publicar conjuntamente.
La Fundación durante los años 50 subvencionó campañas de excavación a Sa
Tanca, Can Corró, la Necrópolis de Son Real, en S'Illa des Porros y en el
Teatro Romano de Pollentia.
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En 1953 la Fundación William L. Bryant compró en Alcudia el casal Can
Domenech con espacio suficiente para albergar un museo, una biblioteca, un
estudio y habitaciones para arqueólogos e investigadores.
El año 1957 la Dirección General de Bellas Artes concedió a la Fundación
Bryant los permisos para excavar en Pollentia bajo la dirección de Lluis
Pericot.Catedrático de historia de la Universidad de Barcelona, que delegó el
trabajo de la excavación en Miguel Tarradell Mateu, catedrático de arqueología
de Valencia. El colaborador americano seleccionado por la Fundación fue
Daniel E. Woods, profesos de Nueva York, gran conocedor del mundo clásico
español a través de su tarea como arqueólogo o como traductor para el
American Journal of Archeology de obras como las de García Bellido.
Esta actividad arqueológica iniciada por la Fundación el año 1957 es
contemplada, por la escasa historiografía de la arqueología mallorquina, como
un referente muy importante. En este sentido son significativas las palabras de
Guillem Rosselló Bordoy cuando, hablando de la creación del Centro
Arqueológico Hispanoamericano, escribe: "El hecho fundamental estribaba en
que por primera vez los investigadores universitarios destinaban de modo
sistemático sus esfuerzos al estudio del pasado de Mallorca".
La labor científica realizada por la Fundación no se limitó a la realización de
excavaciones sino que se planteó la remodelación y enriquecimiento de los
fondos del Museu Arqueològic Municipal d'Alcudia, que contaba con los fondos
de la excavación de Can Fanals, a través de la aportación de los materiales
hallados en las diferentes campañas arqueológicas que fue desarrollando la
Fundación. Este museo funcionó como tal desde 1953 hasta la creación del
Museu monográfico de Pollentia en 1987, quedando tan ligado al municipio que
aún hoy los alcudienses, al referirse a Can Domench lo hacen como 'Es
Museu'.
También inició la compra de fincas de Pollentia, bien directamente, como en el
caso del Teatro Romano, o participando en la compra de Sa Portella por parte
del Ayuntamiento de Alcudia, de manera que las excavaciones se pudiesen
plantear desde una óptica más sistemática y científica y no como hasta ese
momento, que se hacían de manera temporal y no sistemática.
Estas actividades hicieron de Can Domenech un foco de primer orden en la
investigación científica y como foro de debate de la metodología arqueológica,
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al mismo tiempo que iniciaba el proceso de formación de becarios españoles y
americanos para formar un plantel de investigadores que a lo largo de las
siguientes décadas enriquecieron la arqueología balear.
La cantidad y calidad de los investigadores, ligados de una manera u otra a
este casal se hace del todo patente en nombres como Dr. Lluís Pericot, Dr.
Marín Almagre, Dr. Antoni Arribas, Dr. Miquel Tarradell, Dra. Glòria Trias, Dr.
Guillem Rosselló Bordoy, etc. Encontramos pues a los que, sin lugar a dudas,
se pueden considerar como los padres de la arqueología moderna, no sólo en
Mallorca sino en el conjunto del estado. La continuación de estas tareas
iniciadas desde la Fundación se encuentra hoy en día en todos aquellos que,
ligados de alguna manera a las tareas de la Fundación, se han convertido en
jóvenes catedráticos y profesores de universidad dirigiendo en muchos casos
departamentos de prehistoria y arqueología de muchas universidades
españolas.
La Fundación también se constituyó en un foro de debate e investigación
internacional con la participación de investigadores como Woward Conford de
University of Haverford, Norman Doanges de Darmouth College, Doris Taylor
del Weathon Colllege, Steven Kooper, William Waldren de Oxford University,
Harold Mattingly de University of Leeds y un largo etcétera, cuya presencia no
hace sino confirmar la importancia que en estos últimos cincuenta años ha
tenido la sede del Centro Arqueológico Hispanoamericano de Can Domenech
de Alcudia.
Como ya hemos señalado, en 1953 la Fundación Bryant adquirió en el centro
del término municipal de Alcúdia un gran casal que le permitiese llevar adelante
sus proyectos.
Can Domènech, situado en la c/ Albellons (antes C/ General Goded 7) es uno
de los edificios representativos del grupo social conocido como 'mà major' de
Alcudia. Tiene sus orígenes en época gótica, de la que quedan escasos
vestigios. La casa pertenecía a finales del siglo XV a la familia Marquet, pero
con el matrimonio celebrado en 1600 entre Joana Marquet y Joan Domènech
Serra el casal pasó a esta rama de la familia Domenech, que realizó diferentes
reformas.
Arquitectónicamente destaca la fachada principal, de planta baja, planta noble y
porche. El acceso principal situado en el centro de dicha fachada es un portal
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de grandes dimensiones con arco de medio punto. La distribución de las
ventanas de la planta baja no es simétrica, pero si lo es en la planta noble, con
cuatro ventanales de piedra arenisca y vidrieras emplomadas. El porche cuenta
con seis ventanas rectangulares de proporción vertical. Tres ventanucos
abocinados indican la presencia de un semisótano.
El cuerpo principal consta de dos vertientes, que en la planta baja se separan
por un arco de medio punto rebajado, arco que se vuelve a repetir en el lateral
derecho de cada crujía. Al lado derecho se sitúa la escalera de acceso a las
plantas superiores. En este espacio de la planta baja se encuentran algunos
elementos arquitectónicos característicos de este tipo de construcciones, como
el suelo empedrado para el paso de los animales o el artesonado.
El casal, cuando pasó a ser sede de la Fundación se reformó para adecuar los
espacios a las nuevas necesidades. Esta remodelación se encargó al
arquitecto Josep Ferragut. Las reformas consistieron en convertir la planta baja
en sede del Museo Municipal, el salón del piso principal como biblioteca y
estudio así como espacios para arqueólogos. En el piso superior se crearon
espacios para los becarios.
Pese a estas reformas interiores aún quedan restos visibles de lo que fue un
gran casal mallorquín, destacando la fachada, la entrada con los arcos, el
artesonado y la bodega con sus elementos definitorios, siendo el único ejemplo
de bodega independiente de la vivienda principal que queda en el núcleo de
Alcudia.
Entre los accesorios de Can Domènech que se han de tener en cuenta cabe
mencionar los escudos de las murallas medievales de Alcúdia, una puerta y
ventana renacentista allí recolocadas y el archivo de la familia Domènech, uno
de los archivos de 'mà major' que puede ayudar a conocer, con mayor exactitud
aspectos de la historia social de la ruralía mallorquina, así como aspectos
genealógicos, demográficos, toponímicos o de la evolución de la propiedad y la
estructura social.

291

9.2. Edificis defensius
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9.2.1. Torre de ses Puntes (Manacor)

1. Localització i titularitat
Situat a la plaça de Gabriel Fuster (Historiador) s/n de Manacor. El titular del
monument és l’Ajuntament de Manacor.

2. Evolució històrica i descripció del monument
La Torres de ses Puntes és una torres habitatge del segle XIV, té una especial
valor ja que és dels únics exemples que se conserven a la Illa. És tracta d’un clos
tancat entorn d’una clastra amb un únic accés el del portal forà. De l’edifici
originari se conserva tan sols una façana, destacant els seus merlets piramidals
i les finestres coronelles de mainell cilíndric. L’altre part del monument fou
enderrocat a la de 1950, per ordre de l’Ajuntament i per a construir-hi una escola.
La Comissió Provincial de Monuments hi estava en contra, així i tot no va
aconseguir conservar-la.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Real Orden de 27 de agost de 1927, Gaceta 31 de 1927, a Monumentos
Españoles. Catálogo de los Declarados Histórico-Artísticos 1844-1953, tomo I,
Ministerio de Cultura, 3ª edición 1984, pàg. 83. Aquest monument va passar a
ser Bé d’Interès Cultural amb la Llei de Patrimoni Històric Espanyol de 1985.
Al catàleg de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Manacor la trobem amb la
referència RI-51-0000315 i també D13, amb la categoria de monument i la
tipologia d’arquitectura defensiva. Al catàleg de 2009 se li atorga una protecció
integral.

La Torre de ses Puntes és una torre habitatge del segle XIV, té una especial
valor ja que és l’únic exemple que se conserva a la Illa d’aquesta tipologia.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1979-1980, reforma, restauració i ampliació de la torre. Neus Garcia,
arquitecte del projecte, ens explica la solució del disseny de l’escala
exterior: “la escalera exterior se ha resuelto en estructura metálica con
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pilares vistos remarcando su esbeltez en contraste con la pesadez de
la fàbrica (La Torre) y resolviendo los problemes de dicha esbeltez
mediante la apertura de sus nerviós en el remate superior, en cierto
modo a la manera gòtica. Su cerramiento exterior se realiza mediante
muro cortina de madera y vidrio” (Baleares, 28 de setembre de 1979).
El Ministeri d’Educació i Ciència, a través de la Comissió del Patrimoni
Artístic, aproven el projecte. (signatura 13392/2, AGCM)
-

2000, col·locació d’un pal de senyalització. (signatura 11918/2, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El 1979 i 1980, el diari Baleares ens mostrava fotografies i feia comentaris de les
obres de reforma de la torre, en la qual es mostren les arcades obertes
recentment i l’estructura de l’escala, exterior, d’estil contemporani. I comenta “de
moment bé hi està, just és qüestió de coincidir en l’estil”. Parla precisament dels
estils, el de l’actual intervenció contemporani i l’estil originari del monument.
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La restauració duta a terme a principis de la dècada de 1980, pels arquitectes
Neus García Inyesta i Guillem Oliver, es va centrar en la conservació tipològica
de la façana existent i havent de fer un edifici de nova planta per a l’interior,
incloent materials de construcció actuals. Fent una intervenció innovadora,
adaptada a les noves funcions i usos de l’edifici.
Neus Garcia, ens explica la solució del disseny de l’escala exterior: “la escalera
exterior se ha resuelto en estructura metálica con pilares vistos remarcando su
esbeltez en contraste con la pesadez de la fàbrica (La Torre) y resolviendo los
problemes de dicha esbeltez mediante la apertura de sus nerviós en el remate
superior, en cierto modo a la manera gòtica. Su cerramiento exterior se realiza
mediante muro cortina de madera y vidrio” (Baleares, 28 de setembre de 1979)
L’estat en el qual es trobava el monument venia d’èpoques posteriors i era
impossible la recuperació integral, a no ser que es fes un fals històric. La Torre
de ses Puntes és una torres habitatge del segle XIV, té una especial valor ja que
és l’únic exemple que se conserva a la Illa, en aquest moment té un ús com a
sala d’exposicions.
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8. Entrevistes
Margalida Mayol Nicolau (Petra, 1968. Diplomada en Treball Social, UIB)
“És referent d’una barriada. Sempre imagino els que havia estat, com hi vivien,
qui hi vivia. Ara és un centre d’exposicions. ” (24/07/2015)
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9. Annexes
M. Elena Vallès, Diario de Mallorca, 16/04/2008
Patrimonio recomienda a Manacor ampliar su conjunto histórico
Este departamento del Consell hace una serie de observaciones al consistorio
para que trate correctamente los monumentos del municipio

La Torre de ses Puntes no goza de tratamiento BIC en los mapas de
ordenación del municipio.
El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca autorizó el pasado
viernes en comisión proponer al ayuntamiento de Manacor la ampliación de la
delimitación del conjunto histórico de Manacor. Según el informe técnico, este
sector antiguo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es menor que la zona
que posee las características que la hacen merecedora de esta protección
patrimonial. Dicho de otro modo, el BIC conjunto histórico de Manacor no
abarca toda la franja que realmente conforma el núcleo antiguo del municipio. A
tenor de esta discordancia, el Consell recomienda al consistorio manacorí, que
está en estos momentos proyectando la modificación de su Plan General de
Ordenación Urbanística, ensanchar la zona cualificada como casco antiguo. En
este sentido, señala que el catálogo municipal de bienes no sería suficiente en
lo que respecta al conjunto histórico de la localidad.
Por otra parte, el informe también recoge una serie de observaciones que el
ayuntamiento debería recoger y aplicar para llevar a cabo un tratamiento
correcto y más cuidadoso de los monumentos. En el caso de la iglesia y
convento de Sant Domingo, se demanda señalar en los mapas de ordenación
la delimitación del BIC y su entorno de protección. Patrimonio entiende que
sería muy positivo para la conservación del convento y su entorno de
protección recuperar como espacio libre el lugar donde actualmente se sitúa la
edificación de Telefónica. La Torre del Palau es un elemento que no cuenta con
una delimitación de BIC en los mapas de ordenación, puesto que en ellos sólo
figura como bien catalogado, figura jurídica que supone un nivel de protección
menor que el monumento. El informe técnico también indica que esta
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construcción no debería contar con un uso residencial, sino que debería tender
hacia usos culturales.
La Torre dels Enegistes, que goza de categoría de monumento, tampoco
cuenta en el mapa con una delimitación de BIC. El informe indica que este
edificio se encuentra inmerso en una zona de equipamientos deportivos, sin
ningún tipo de franja de separación entre estas infraestructuras y el monumento
para garantizar su conservación.
La Torre de ses Puntes es el último edificio al que hace referencia el
documento. Tampoco goza de tratamiento BIC en los mapas.
Por último, Patrimonio considera que el ayuntamiento de Manacor también
debería incluir para protegerlas, además de la ruta arqueológica, en la que se
incluyen S´Hospitalet Vell y Son Peretó, tres más, contempladas en el Plan
Territorial de Mallorca, que serían: la ruta del gótico, a la que pertenecen la
Torre dels Enagistes, la de ses Puntes y la del Palau; la ruta del Barroc, con el
convento de Sant Domingo como elemento destacado del municipio, y la ruta
de los castillos.
Torres de ses Puntes
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9.2.2. Murades de Palma (ses Voltes i es Baluart)

Ses Voltes
1. Localització i titularitat
Situat entre el llac del Parc de la Mar i la Seu de Mallorca. El titular és
l’Ajuntament de Palma.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Les murades de Palma formen un conjunt monumental característic de
l’arquitectura dels segles XVII i XVIII. A principis del segle XX s’enderrocaren una
gran part d’aquestes, no obstant encara se conserven les del costat de la mar i
part les de ponent, amb els seu corresponent fossat. Aquest fossat, que es
conforma amb el llit de sa Riera, forma part indissoluble del conjunt arquitectònic
defensiu de les murades i representa un element essencial de l’estructura
urbanística de la Ciutat i de la seva imatge.

Les voltes són 16 sales del baluard que se conservaven en bon estat alhora de
començar la rehabilitació i s’utilitzaven com a magatzem, una d’aquestes sales
connecta amb l’exterior i cap a la mar. Les dependències se comunicaven entre
sí mitjançant ports d’arc rebaixat, totes elles amb una obertura a la volta junt a la
murada exterior que és façana a la mar
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El Decret de 21 de setembre de 1942, va declarar la Murada del Mar monument
històrico-artístic; el de 22 d’abril de 1949, estableix la protecció de les velles
fortificacions, concretament dels castells, i finalment el Decret d’11 de juny de
1964, declara conjunt històrico-artístic el casc antic de Palma.

Per virtut de la Disposició Addicional Segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimonio Histórico Español, gaudeix de la condició de Bé d’Interès Cultural.
Aquest tipus d’edificacions d’arquitectura militar ja foren objecte de protecció
mitjançant el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos
Españoles.
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El 1988, es declara BIC a les murades i als seus fossats (Sessió del Parlament
de les Illes Balears, de 3 de novembre de 1988).
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1980, Pla d’Ordenació de les Murades, entre s’Hort del rei i el Baluard
del Príncep, aquest fa especial referència als paviments. El projecte
assenyala la necessitat imprescindible de restauració de la murada si
se’n vol la seva conservació. Divideix el projecte en diferents sectors,
un d’ells és el de les Voltes, on s’ha estudiat la creació d’un auditori
municipal o un teatre a l’aire lliure. Ja que consideren que és un espai
adequat per a la celebració d’activitats artístiques i culturals. Pel que
fa al que són pròpiament ses Voltes

de davall la murada, se

condicionaran per a construir-hi un museu. També s’ha dispost un bar,
amb barra i magatzem. Camerins i banys. (signatura 13403/1, AGCM)
-

1986, rehabilitació des baluard de ses Voltes com a recinte per a actes
culturals (primera part) (arquitectes, José Antonio Martínez Lapeña i
Elies Torres Tur). Inclou un estudi dut a terme, el 1983, per la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge. En aquell moment en el recinte del
baluard hi havia restes d’edificacions abandonades de quarter militar.
El mur nord servia de suport a tots els focus que il·luminen la Seu,
sense cap consideració cap a aquest. Pel que fa les 16 sales del
baluard se conserven en bon estat i s’utilitzen com a magatzem. Una
d’aquestes sales connecta amb l’exterior i cap a la mar. Entre les
rampes d’accés i la murada medieval queden espais residuals de difícil
ús. El passeig de ronda de sobre les voltes està pavimentat de terra,
per la qual cosa l’aigua que filtra amb el temps les podria fer mal bé.
Els llenços de murada estan ben conservats, tan sols la imposta s’ha
romput en alguns trams. Les garites

s’haurien de restaurar

íntegrament. El projecte preveu condicionar el baluard com a Museu
Naval (dotze sales) i teatres a l’aire lliure. El Museu Naval s’instal·laria
a les sales en volta, que se connectarien entre sí mitjançant portes
practicades en els murs transversals. (signatura 13489/11, AGCM)
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-

1986, rehabilitació des baluard de ses Voltes com a recinte per a actes
culturals (segona part). Inclou plànols i pressupostos. (signatura
13490, AGCM)

-

1986, plànols de la rehabilitació des baluard de ses Voltes com a
recinte per a actes culturals. (signatura 13658/2, AGCM)

-

1988, reforma des baluard de ses Voltes. Conté pressupost. (13534/4,
AGCM)

-

1988, es declara BIC a les murades i als seus fossats (Sessió del
Parlament de les Illes Balears, de 3 de novembre de 1988. Amb 30
vots a favor i 29 en contra). Per a la seva justificació, el Grup Socialista
amb voluntat proteccionista, es base en la Llei de Patrimoni Històric
Espanyol, de 1985, i argumenten que les murades de Palma formen
un conjunt monumental característic de l’arquitectura dels segles XVII
i XVIII. A principis del segle XX s’enderrocaren una gran part
d’aquestes, no obstant encara se conserven les del costat de la mar i
part les de ponent, amb els seu corresponent fossat. Aquest fossat,
que es conforma amb el llit de sa Riera, forma part indissoluble del
conjunt arquitectònic defensiu de les murades i representa un element
essencial de l’estructura urbanística de la Ciutat i de la seva imatge.
En aquell moment hi havia un projecte per a cobrir sa Riera. Se
manifesten en contra nombrosos col·lectius i entitats. Al Parlament de
les Illes es produeix un gran debat entre els diferents grups polítics,
envers al tem(signatura 13643/41, AGCM)

-

1990, projecte bàsic i d’execució de reposició del forro de les murades
des baluard de ses Voltes. Donat l’estat en el que se troben les peces
de marès es preveu que siguin desmuntades numerades i guardades
les que estiguin en bon estat, i les que estiguin deteriorades es
substituiran per peces iguals a les que hi havia originàriament, una
vegada repicada la zona. Els morters existents a les juntes es
repicaran i substituiran per altres de nova fabricació, imitant la textura
i els colors d’aquells. Se practicarà un canal al sòl, per a conduir
electricitat i altres i se farà un paviment de formigó. La Comissió de
Patrimoni Històric aprova el projecte, amb la prescripció de que la
intervenció just haurà d’afectar la part vertical de la murada del
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Mirador, canviant les peces de marès en mal estat, que seran
tractades de manera adequada per tal que no desentoni dins el
conjunt. Inclou fotos i plànols. (signatura 13602/1, AGCM)
-

1990, projecte bàsic i d’execució per a la rehabilitació de les sales des
baluard de ses Voltes (arquitecte, Elías Tur Torres). Pel que fa a l’estat
actual s’ha actuat netejant, substituint alguns maresos entre d’altres.
Pel que fa al nou programa d’usos, sales per a assetjar música, arts
aplicades, teatre infantil i amateur, així com a per a exposicions
temporals. S’ha dissenyat un paviment de parquet, que recorre les
diferents sales comunicant-les entre sí. Aquest paviment queda
separat dels murs mitjançant pedra de Santanyí a un nivell inferior,
solucionant la entrega entre la fusta i el mur vertical revocat. A la sala
número 14 se construeix una tarima desmuntable per formar un
escenari, aquesta sala estarà en connexió amb els camerinos, a més
disposarà d’una tribuna amb grades per a trenta persones. El murs
interiors es repicaran i s’aplicarà un morter de calç fins a la cornisa,
tant en els fons de cada volta com en els laterals. Per la canal
executada en el projecte anterior, se conduiran les instal·lacions
elèctriques, d’ordinador, fil musical, telèfon i calefacció. Les sales
quedaran independitzades unes d’altres mitjançant la col·locació de
portes de fusta de planxa permali amb frontisses de llautó i frens d’acer
inoxidable, podent quedar oberts en angle de 180º. S’ha dissenyat una
il·luminació longitudinal, en el sentit de l’eix principal de les voltes, de
planxa d’alumini lacat de color blanc per a il·luminar indirectament les
parets i els sòtils. La Comissió de Patrimoni Històric aprova el projecte.
S’acompanya de plànols. (signatura 13615/9, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El 1986 se va començar la rehabilitació de ses voltes per a convertir-loen Museu
Naval (dotze sales), com a recinte per a actes culturals i teatres a l’aire lliure. El
Museu Naval s’instal·laria a les sales en volta, que se connectarien entre sí
mitjançant portes practicades en els murs transversals.
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Des d’aleshores just s’han fet tasques de manteniment, baix del vist i plau de la
Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca.
Mai no ha estat museu naval i si s’ha utilitzat com espai cultural. El seu ús actual
és el de Centre d’Art i Creació (CAC Ses Voltes) depenent de la direcció de la
Fundació Palma Espai d'Art i impulsat per l'Ajuntament de Palma per donar
resposta a les necessitats de formació, producció, promoció, interrelació i
professionalització de persones i entitats representatives de tots els àmbits
creatius.
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8. Annexes
Última Hora/G. Esteban/Palma/03/07/2014
ARTE
El CAC Ses Voltes emprende un rumbo de espacio «abierto y participativo»

Pilar Ribal, Tina Codina, Mari Pau Ruiz y Fernando Gilet, ayer frente a las puertas del Centre d'Art i Creació (CAC),
situado en Ses Voltes. Foto J. Torres (02-07-2014)

La empresa Tres. Serveis Culturals, integrada por Tina Codina y Mari Pau Ruiz,
ha sido la ganadora del concurso público para gestionar el Centre d'Art i Creació
(CAC), situado en Ses Voltes, Palma. A partir de ahora agarran el timón de un
305

centro que emprenderá un viaje de dos años -no prorrogables- con un rumbo
«abierto y participativo». El regidor de Cultura de Cort, Fernando Gilet, presentó
ayer a las 'propietarias' del espacio que inicia una nueva etapa tras concluir la
prueba piloto anterior, comandada por los hermanos Eva y Amir Shakouri.
El relevo lo cogen dos personas experimentadas en el sector cultural, un tándem
con un currículo en el que consta a su cargo la gestión del Centre de Recursos
de Creació Contemporània del Quarter d'Intendència.
En su proyecto conciben el campus artístico de Ses Voltes como un espacio
«abierto y de relación; que dé respuestas a todos los intereses creativos y sea
útil para la comunidad artística».
La de Tres. Serveis Culturals será una propuesta «aglutinadora», especificó Tina
Codina. «No sólo está dirigida a las artes visuales, sino que entendemos que la
creación hoy en día es más amplia. Intentaremos dar cabida a todas las
disciplinas y otras materias más transversales. Queremos convertir Ses Voltes
en un espacio donde pueda venir gente a formarse, crear e informarse», añadió.
La primera actividad que desarrollará el dúo será En construcció , una invitación
a los agentes culturales locales que tengan cabida en el CAC para realizar una
serie de mesas de trabajo durante los miércoles de julio y definir los usos del
centro. Las nuevas gestoras mantendrán el programa de residencia de artistas
e intercambios. «Tenemos que ver qué experiencias funcionaron y cuales no con
el equipo anterior», afirmó Mari Pau Ruiz.
El CAC Ses Voltes, para estos dos años, cuenta con un presupuesto total de
82.000 euros.

Es Baluart de Sant Pere
1. Localització i titularitat
Es troba a Palma, entre la plaça Porta de santa Catalina, carrer Pólvora i Torrent
de sa Riera. Consorcio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma.
La titularitat és de l’Ajuntament de Palma.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Les murades de Palma formen un conjunt monumental característic de
l’arquitectura dels segles XVII i XVIII. A principis del segle XX s’enderrocaren una
gran part d’aquestes, no obstant encara se conserven les del costat de la mar i
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part les de ponent, amb els seu corresponent fossat. Aquest fossat, que es
conforma amb el llit de sa Riera, forma part indissoluble del conjunt arquitectònic
defensiu de les murades i representa un element essencial de l’estructura
urbanística de la Ciutat i de la seva imatge.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El Decret de 21 de setembre de 1942, va declarar la Murada del Mar monument
històrico-artístic (BOE 275, 2 d’octubre de 1942; el de 22 d’abril de 1949,
estableix la protecció de les velles fortificacions, concretament dels castells, i
finalment el Decret d’11 de juny de 1964, declara conjunt històrico-artístic el casc
antic de Palma.

El 1988, es va declarar BIC a les murades i als seus fossats (Sessió del
Parlament de les Illes Balears, de 3 de novembre de 1988). Per a la seva
justificació, el Grup Socialista amb voluntat proteccionista, es base en la Llei de
Patrimoni Històric Espanyol, de 1985, i argumenten que les murades de Palma
formen un conjunt monumental característic de l’arquitectura dels segles XVII i
XVIII. A principis del segle XX s’enderrocaren una gran part d’aquestes, no
obstant encara se conserven les del costat de la mar i part les de ponent, amb
els seu corresponent fossat.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1975, el Ministeri d’Educació i Ciència modifica el Pla General
d’Ordenació i qualifica els terrenys del Baluard de Sant Pere com a
zona verda, ja que suposarà una millor conservació i revaloració dels
importants restes de construccions militars que encara s’hi conserven.
(signatura 13338/5, AGCM)

-

1988, es declara BIC a les murades i als seus fossats (Sessió del
Parlament de les Illes Balears, de 3 de novembre de 1988. Amb 30
vots a favor i 29 en contra). Per a la seva justificació, el Grup Socialista
amb voluntat proteccionista, es base en la Llei de Patrimoni Històric
Espanyol, de 1985, i argumenten que les murades de Palma formen
un conjunt monumental característic de l’arquitectura dels segles XVII
i XVIII. A principis del segle XX s’enderrocaren una gran part
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d’aquestes, no obstant encara se conserven les del costat de la mar i
part les de ponent, amb els seu corresponent fossat. Aquest fossat,
que es conforma amb el llit de sa Riera, forma part indissoluble del
conjunt arquitectònic defensiu de les murades i representa un element
essencial de l’estructura urbanística de la Ciutat i de la seva imatge.
En aquell moment hi havia un projecte per a cobrir sa Riera. Se
manifesten en contra nombrosos col·lectius i entitats. Al Parlament de
les Illes es produeix un gran debat entre els diferents grups polítics,
envers al tem(signatura 13643/41, AGCM)
-

1993, projecte de rehabilitació del Baluard de Sant Pere (arquitecta,
Joana Roca Cladera). La Comissió de Cultura del Consell aprova
aquest projecte. Inclou una memòria de l’evolució històrica i
constructiva que serveix de base per a la rehabilitació del Baluard.
Suposa enderrocar parts d’un quarter modern, conservar els llenços
de murada i fer-ne el manteniment, fent una clara distinció entre el que
és nou i el que és antic. (signatura 5059/6, AGCM)

-

1994-1995, projecte d’il·luminació del baluard (arquitecta, Joana Roca
Cladera). Aquesta il·luminació se realitzarà mitjançant una llum difosa
de color càlid en el seu llenç oest, per aconseguir un efecte emblant al
que té durant la posta de sol. Una il·luminació que es podrà reforçar
els dies que així se disposi, per exemple festes, mitjançant una
il·luminació més concentrada. En el segon nivell de la façana sud, se
col·locaran estratègicament unes faroles flanquejant les portes i
apertures per a ressaltar-les. A aquest mateix nivell, s’han disposat
uns aplics adossats al pretil del baluard, que il·luminaran el sòl del
mirador, de tal modus que se dibuixarà el perfil de la murada per
contrast. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell aprova el
projecte. (signatura 6085/1, AGCM)

-

1995,

l’associació ARCA

denuncia

la instal·lació de

cables

provisionals, es sol·licita a l’Ajuntament que apliqui la normativa sobre
la protecció del centre històric. (signatura 7642/6, AGCM)
-

1995-1997, projecte i memòria de rehabilitació de l’Escola Taller de
Restauració del Patrimoni Bernat Deyà. Fa referència als jardins i a la

308

construcció d’habitatges de protecció oficial per a dinamitzar el barri
en estat molt marginal i precari. (signatura 10160/2, AGCM)
-

1998, projecte de Museu d’Art Modern i Contemporani (arquitectes
García-Ruiz Guasp i altres), el seu promotor és Pere Serra Bauzà. A
la memòria descriptiva veiem que el de que se tracta és de la
recuperació i millora d’aquest tram de murada, fent un buidat de terra
i eliminant tota una sèrie d’edificacions adossades i annexes, i es farà
un manteniment i consolidació de la mateixa. Per assegurar
constructivament la murada s’han previst tota una sèrie de murs i una
passarel·la de formigó. La implantació del nou edifici pretén la
potenciació del baluard de Sant Pere per a l’ús de la Ciutat. Se
comunica la plaça Porta de Santa Catalina amb el carrer de Sant Pere
com a espai de lliure accés incloent el Mirador sobre el Port amb una
futura connexió amb el Passeig Marítim. La nova construcció
s’adossarà al llarg del tram de murada de la Riera, sense sobrepassar
el seu nivell superior, se realitzarà de modus que se puguin apreciar
els traços de murada, conservant gran part del buit mitjançant la
disposició de tres amplis patis. Coma conseqüència de la implantació
de l’edifici, se disposarà d’un gran pati d’accés al recinte del Museu,
delimitat per part de la murada i una rampa d’accés al nivell superior
de la mateixa. Aquest es concebrà com un preàmbul antre la Ciutat i
el Museu. La concepció dels espais que conformen el baluard de Sant
Pere, així com la del propi Museu contemplen diferents recorreguts. El
primer d’ells a nivell de carrer, que se correspon amb la descripció feta
anteriorment. Un altre recorregut pel nivell superior de les murades,
que recupera pel Baluard el caràcter de talaia sobre la badia i la ciutat.
D’aquesta manera la proposta estableix un recorregut entre aquests
dos nivells, relacionant-los a través del propi Museu. Pel que fa a
aquest se genera amb la disposició de murs paral·lels al llarg del tram
de murada de la Riera, configurant tres crugies de diferents
dimensions. La central amb proporcions pròpies d’un carrer urbà,
concebuda com a espai de comunicació horitzontal i vertical entre les
zones d’exposició i les dependències del Museu. Les zones d’accés,
vestíbul, administració, venda d’articles i cafeteria se situen a la crugia
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propera al pati. A la crugia més adossada a la murada, s’hi ubiquen la
majoria dels espais d’exposició, respectant els contraforts d’aquesta i
incorporant-la visualment a l’interior del Museu. En el nivell superior,
se disposa una sa d’exposicions temporals, oberta cap als espais
d’exposició del nivell inferior. A l’extrem de la crugia, carrer urbà, se
situa un auditori multi-usos. També s’han projectat uns espais
d’exposicions oberts situats en el pati d’accés al Museu, en el pati
intermedi entre les plantes sobre la crugia més propera al pati i en el
pati situat a sobre de l’auditori, permetent un recorregut de connexió al
nivell superior de la murada. El pati d’accés al Museu serà un espai
idoni per a celebrar-hi diferents tipus d’actes públics. La Comissió de
Patrimoni Històric del Consell aprova el projecte, amb prescripcions de
la seva arquitecta. Que entén que els úniques actuacions que es duen
a terme directament a les murades són les de consolidació, i
adequació en el punts en que es fa pas superior, i que en cap cas es
procedirà a cap tipus d’actuació dirigida a la reconstrucció. Que
s’haurà de dur a terme un control arqueològic durant les obres de
moviment de terres i d’actuació sobre la murada, i s’hauran de tenir en
compte abans d’iniciar qualsevol intervenció arquitectònica. També
que seria convenient que es notifiqués al Servei de Patrimoni Històric
l’inici de les obres, per poder-ne fer un seguiment adequat, ja que es
tracta d’una intervenció sobre un BIC. (signatura 11781/7, AGCM)
-

1998, l’associació ARCA, denúncia les obres que el pla Mirall vol dur
a terme sobre la Riera, a més que han aparegut enderrocs de carreus
de la murada renaixentista. (signatura 16655/4, AGCM)

-

1999, projecte de rehabilitació complementari i modificat, ja que s’han
fet tota una sèrie de descobriments arqueològics i aquest pretén
conservar-los alhora de permetre la seva interpretació. També se veu
com l’estat de conservació de les murades és molt precari. Inclou un
estudi històric i constructiu. S’aprova aquest per part del Servei de
Patrimoni Històric del Consell. Amb les prescripcions de que se faci
sobre control arqueològic i que es comuniqui l’inici de les obres.
(signatura 11799/2, AGCM)
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-

1999, projecte complementari del mirador del baluard de Sant Pere.
Inclou informe favorable del Servei de Patrimoni Històric del Consell.
Inclou cinc fotos. (signatura 11838/3, AGCM)

-

2000, modificació del projecte bàsic i d’execució (arquitectes GarcíaRuiz Guasp i altres). En aquest s’explica el concepte del Museu, que
per imperatius de la seva pròpia ubicació, entre llenços de murada,
queda limitada la seva índole estètica, urbanística i econòmica i amb
unes dimensions difícilment ampliables, fet que farà que s’hagin
d’utilitzar tots i cada un dels recursos que proporciona el lloc. Es a dir:
utilitzar tot l’espai exterior del propi edifici i els seus recorreguts;
utilitzar els espais soterranis, ja que no se pot superar en volum, i així
facilitar l’accés al gran aljub, a més d’adequar-lo com a espai expositiu
i sala multifuncional; adequació dels patis com zona museística per a
escultures; El Servei de Patrimoni Històric del Consell va acordar
informar favorablement ja que aquest no alterava el projecte aprovat
inicialment. (signatura 11935/1, AGCM)

-

2000, modificació del projecte bàsic i d’execució. També vegeu la
signatura 11935/1 (AGCM). Conté plànols. (signatura 11936, AGCM)

-

2001, projecte de rehabilitació del mirador. S’autoritza el projecte per
part de Patrimoni del Consell. Inclou 12 fotos. (signatura 11961/1,
AGCM)

-

2002, projecte de connexió d’un antic aljub amb la porta oberta al baix
de la murada, mitjançant la construcció d’un nou túnel de 12 metres de
longitud. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell autoritza el
projecte, amb la prescripció de que es realitzi baix de control
arqueològic. Inclou 4 fotos. (signatura 12227/6, AGCM)

-

2002, projecte de recuperació i millora del baluard, es relaciona amb
el projecte de 1998. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell fa
referència a les prescripcions fetes al 1998. (signatura 12224/1,
AGCM)

-

2003, avantprojecte de quiosc i bar cafeteria. Aquest inclou plànols
però no memòria, per la qual cosa l’arquitecta de Patrimoni Històric del
Consell, considera que no queda justificada la necessitat de la
intervenció proposada. (signatura 12237/2, AGCM)
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-

2003, projecte de quiosc, bar i ubicació d’una escultura de Santiago
Calatrava al baluard. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell
autoritza el quiosc i el bar cafeteria, mentre que aquests no distorsionin
la contemplació del conjunt. Pel que fa a l’escultura de Calatrava,
donat l’ús que té aquest immoble, aquesta Comissió entén que es
tracta d’un element que forma part del seu contingut com a Museu.
(signatura 12285/2, AGCM)

-

2003, l’associació ARCA i el Grup d’Estudi de les Fortificacions de les
Balears sol·liciten a la Comissió de Cultura del Consell que valori
l’impacte visual que produeix sobre el baluard l’escultura Encuentros,
d’Antony Quinn, i que si es necessari es retiri. El Sr. Director de
Patrimoni Històric contesta que la autoritat competents sobre la zona
en qüestió en relació al domini públic marítim-terrestre és l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears. (signatura 16567/1, AGCM)

-

2003, projecte bàsic i d’execució de connexió de l’antic aljub amb la
porta existent a la murada al passeig Sagrera. (signatura 12269/3,
AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Important veure les discussions entre els diferents grups polítics al Parlament per
a la declaració de BIC (1988) i també el projecte de rehabilitació de 1993 de
l’arquitecte Joana Roca, en el qual ja fa referència a l’aljub.
La Comissió de Patrimoni Històric del Consell va aprovar el projecte de 1998,
amb prescripcions de la seva arquitecta. Aquesta entén que els úniques
actuacions que es duen a terme directament a les murades són les de
consolidació, i adequació en el punts en que es fa pas superior, i que en cap cas
es procedirà a cap tipus d’actuació dirigida a la reconstrucció. Que s’haurà de
dur a terme un control arqueològic durant les obres de moviment de terres i
d’actuació sobre la murada, i s’hauran de tenir en compte abans d’iniciar
qualsevol intervenció arquitectònica. També que seria convenient que es
notifiqués al Servei de Patrimoni Històric l’inici de les obres, per poder-ne fer un
seguiment adequat, ja que es tracta d’una intervenció sobre un BIC.
El 1999 se va presentar un projecte de rehabilitació modificat, ja que s’han fet
tota una sèrie de descobriments arqueològics i aquest pretén conservar-los
alhora de permetre la seva interpretació. També se veu com l’estat de
conservació de les murades és molt precari. Inclou un estudi històric i constructiu.
El Servei de Patrimoni històric del Consell l’aprova.
El projecte de 2003 de quiosc, bar i ubicació d’una escultura de Santiago
Calatrava al baluard. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell autoritza el
quiosc i el bar cafeteria, mentre que aquests no distorsionin la contemplació del
conjunt. Pel que fa a l’escultura de Calatrava, donat l’ús que té aquest immoble,
aquesta Comissió entén que es tracta d’un element que forma part del seu
contingut com a Museu.
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8. Entrevistes
Francisco Javier Camps Sanmartín (Palma, 1975. Llicenciat en Empresarials,
UIB)
“... Es Baluard és un edifici aferrat a una paret, estret i mal transitable. Si té una
col·lecció d’art i fan qualque exposició. Crec que amb lo guapo que és allà d’alt
es podria haver fet el museu en un altre indret. Lo millr la cafeteria i les vistes...”
(14/04/2015)

9. Annexes

G. Ventayol, Última Hora, 01/01/2013
Palma salvó el Baluard de Sant Pere de la especulación
inmobiliaria hace 50 años

silencio de la madrugada del 11 de enero de 1963. Un gran tramo de la muralla
del Baluard de Sant Pere se había desplomado sobre el cauce del torrente de sa
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Riera, un suceso que, en principio, se pensó que había sido fortuito, aunque
pronto se supo que había sido intencionado. Dos bombas de cal eran las
responsables del desplome.
Lo ocurrido pone en evidencia cómo se entendía, hace diez lustros, la protección
del patrimonio y la especulación inmobiliaria, un concepto que, en opinión del
historiador Guillem Rosselló Bordoy «no ha cambiado tanto a pesar del tiempo
transcurrido».
La historia es sencilla. Con el traslado, en 1952 del cuartel de Artillería a Son
Busquets, en la carretera de Valldemossa, los terrenos que se encontraban en
el Baluard de Sant Pere fueron adquiridos en subasta, en 1961, por Gabriel
Munar Carbonell. Con una autorización de demolición del Gobierno Civil, cuyo
titular era Plácido Álvarez Buylla, se colocaron los explosivos a pesar de que
todo el conjunto estaba protegido por su valor histórico-artiístico. «Se ve que los
propietarios consideraban que el edificio singular a proteger era el que iban a
contruir ellos», recuerda Rosselló.
Reacción inmediata
Todos los medios de comunicación se hicieron eco de lo acontecido, que no
causó desgracias personales. «Tremendo desmoronamiento», tituló Ultima Hora
al día siguiente en una información que acompañó con fotografías del estado en
que quedó la muralla y los edificios abandonados del altiguo cuartel.
El entonces director del Museo de Mallorca y delegado de Defensa del
Patrimonio Histórico Artístico, Guillem Rosselló, puso de inmediato en
conocimiento de Madrid lo ocurrido, los cuales, en apenas unas horas, obligaron
al Gobierno Civil a retirar los permisos de derribo concedidos –de manera
irregular– aunque tampoco se quisieron depurar responsabilidades por lo
acontecido.
La Administración central costeó la rehabilitación de la muralla y se revirtió la
enajenación de los terrenos del baluarte en cuestión, que pasó a ser, en 1997,
de titularidad municipal.
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Rosselló recuerda que el hecho «provocó la indignación de muchos
palmesanos» y resalta la celeridad con la que se actuó desde los organismos
responsables de la protección del patrimonio histórico y cultural. «Me siento muy
feliz de haber contribuido a salvar el Baluard», confiesa al recordar aquel
episodio.
El interés especulativo del derribo intencionado era obvio, mientras se tramitaba
la recuperación de la muralla por parte del Ministerio de Educación, en julio de
1964 se constituyó la sociedad Vich-Pons S.L. para construir viviendas en el
solar que debía quedar disponible.
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9.2.3. Defla (Sineu)

1. Localització i titularitat
Possessió del terme de Sineu (polígon 9, parcel·la 27), anant cap a Maria. El seu
titular és José de España.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Documentada en el Llibre del Repartiment com a l’alqueria islàmica Adeffla
Eixarquia, Jaume I la donà a Bernat Pocasang, Bernat de Tortosa i Arnau
Pocasang. El 1239, passà a la família Rossinyol de Peralada, que mantingué la
titularitat fins a mitjans segle XIX, quan passà als comtes d’Espanya.
És un conjunt compost per les cases, una torre de defensa medieval (BIC,
integrada dins de les cases dels senyors, de manera que a les plantes inferiors
se perd el seu traçat, quedant integrada dins dels murs centrals de càrrega),
clastra fortificada, capella neogòtica, celler i molí de sang. També hi ha dos grans
jardins, en un dels quals es conserven les restes del monument a Isabel II, que
estigué a la plaça de la Reina de Palma.
Les cases tenen entrada per una portalada d'arc rodó adovellat, situat en un
parament amb merlets, i coronat per l'escut dels Rossinyol; aquest portal forà
comunica amb la clastra, que distribueix les diverses entrades i apareix presidida
per un vell lledoner. A la dreta hi ha la capella, neogòtica, edificada el 1862.
Flanquegen l’entrada dues imatges de lleons de terra cuita. El portal és d’arc
ogival, amb una claraboia circular al capdamunt, tot emmarcat per una arquivolta
motllurada en forma d’arc ogival amb ornamentació floral. Corona la façana, que
té definició plana, una creu. L’interior és de planta rectangular, amb coberta de
cinc trams de volta d’aresta; cadascun dels trams conté la corresponent clau de
volta. El retaule és neogòtic, amb dos llenços superposats. El del cos inferior
representa el Sant Sopar, mentre que el del cos superior mostra l’escena de la
Pietat, amb la Mare de Déu amb Crist mort als braços. Dues imatges se situen
flanquejant el cos superior, i cobertes per sengles dossers: la Immaculada a
l’esquerra i sant Josep a la dreta. El frontal de l’altar mostra la creu del Sant
Sepulcre. Al costat de l’Evangeli, es troba el sepulcre de Carlos de España, mort
en plena guerra carlina a Catalunya el 1839; les seves despulles foren
traslladades a Mallorca el 1859; és un sepulcre de marbre, cobert amb el mantell
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de l’orde de Santiago, i situat en un nínxol amb traceria de calat neogòtic, i l’escut
dels España al capdamunt.
A l'angle de la dreta de la clastra s'alça la torre medieval, de secció quadrangular,
possiblement amb base d’origen islàmic. Mostra trams de tàpia i apareix
coronada per merlets. Entre la capella i la torre, hi ha el portal de la casa dels
senyors, d’arc de mig punt, coronat per l’escut dels Rossinyol, amb la data de
1634 i amb un lema en llatí; més a la dreta, hi ha un altre portal petit. A l’esquerra
de la torre, hi ha el portal de la casa dels amos, també d’arc de mig punt, i aixecat
damunt 6 graons; entre la torre i aquest portal, hi ha una finestra balconera
coronada també per l’escut dels Rossinyol, emmarcat per una cartel•la
renaixentista, amb motius florals; més amunt, es pot observar un arc rebaixat
cegat. A l’ala esquerra de la clastra, hi ha quartera, que actualment fa les
funcions de cotxeria, amb galeres antigues. Al primer pis, hi ha una estança
agrícola amb un gran arc diafragma, excèntric amb l’actual coberta de bigues.
Les cases tenen també celler i molí de sang.
A la part posterior de la torre, s’observa una finestra coronella a cada un dels dos
pisos; a la vora, hi ha un coll de cisterna, de secció octogonal. Rere el bloc
principal de les cases, hi ha un pati on s’arrengleren diverses estances agrícoles;
en destaca una porxada amb arcs rebaixats, que mostra el conjunt ceràmic
dedicat a santa Valèria, una relíquia de la qual es conserva a l’església parroquial
de Sineu, i la data de 1874.
L’interior de la torre, a la planta baixa, mostra coberta de volta de canó. Cap a
l’esquerra, dins la sala de la planta baixa, destaca un dibuix que representa el
general Wellington i el comte d’Espanya.
La finca compta amb dos jardins; els de migjorn, amb entrada per una barrera
situada davant el portal forà, i flanquejada per dos lleons de terracota, conserven
algunes restes del monument a Isabel II que s'aixecava a la plaça de la Reina,
enderrocat el 1868; també hi ha una caseta amb un arc de ferradura, d’estil
neomudèjar. A la dreta d’aquest jardí, hi ha un gran aljub, ornamentat amb figures
del s XVIII, concretament els busts de dos personatges, i les imatges d’un nin,
d’una nina, i de la deessa Palas Atenea. Una inscripció en el mur lateral de l’aljub
que comunica amb el jardí diu: “Año 1870. Largo 25,60. Ancho 8’80. Fondo 6,60.
1115 mts3”. El jardí de llevant és presidit per una imatge de Palas Atenea.
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3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
La torre de defensa medieval fou declarada Bé d’Interès Cultural, mitjançant
decret el 22 d’abril de 1949, sobre la Protección de los Castillos Españoles (BOE
núm 125, de 5 de maig de 1949). Aquesta està integrada dins de les cases dels
senyors, de manera que a les plantes inferiors se perd el seu traçat, quedant
integrada dins dels murs centrals de càrrega. Aquest fet afecta a la classificació
com a BIC a tota la construcció que inclou clastra fortificada, capella neogòtica,
celler i molí de sang.
En el Catàleg de Patrimoni Històric Municipal de Sineu (juny, 2010. SIN-125) se
li atorga una protecció i una preservació íntegra, sense cap possibilitat de canvi
que impliqui una modificació en la seva estructura, distribució i elements
d’acabat. Això implica la impossibilitat d’un canvi d’ús o de rehabilitació, havent
de continuar segons el seu ús original i permetent-se tan sols obres de
conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d’alguna de
les seves característiques. Pel que fa a les obres i intervencions, aquestes poden
ser de consolidació, de manteniment i de reparació d’elements deteriorats.
També es podran fer intervencions que serveixin per a millorar la protecció de
l’edifici front a elements externs (p. ex. Impermeabilització de cobertes).
Es permet el canvi d’ús dels edificis annexes, sempre tenint en compte que la
protecció de les edificacions és total.
A més davant de qualsevol intervenció hi ha d’haver un control arqueològic, tant
horitzontal com vertical, per tal d’estudiar i recollir tota la informació que pugui
aparèixer.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

2005-2006, expedient de convocatòria de subvencions, projecte de
rehabilitació de la Torre. Inclou 21 fotos de l’estat de conservació de la
torre abans de la restauració. Inclou el projecte de rehabilitació. A la
memòria se justifica la intervenció ja que el referit exterior, de morter i
calç, s’ha desconxat quedant al descobert el paredat que conforma els
murs de sustentació de la torre. Les gàrgoles una d’elles està feta de
tub de “pvc”. La descripció de les obres consisteixen en reposar el
morter de l’exterior (lleuger repicat, aplicació de d’abeurament de
Portland, col·locació d’una malla, aplicació de morter de calç diluïda,
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aplicació definitiva de morter de calç). S’aprova la subvenció amb tota
una sèrie de prescripcions. (signatura 16660/2, AGCM)
-

2005-2006, expedient de permís d’obres, se’n presenta un nou
projecte que té en compte les prescripcions. Aquest s’accepta per la
DIPH, ja que està d’acord amb la legislació vigent i amb els requisits,
que en matèria de conservació i restauració, exigeixen el organismes
internacionals com ICOM, UNESCO i d’altres organismes competents
en la matèria. (signatura 16270/13, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
La Torre té la categoria de monument i aquesta afecta a totes les cases, ja que
se considera legalment el conjunt. Al Catàleg de Patrimoni Històric Municipal de
Sineu, es donen totes les instruccions alhora de protegir i intervenir sobre el
monument. D’aquí que a les diferents intervencions hi ha tota una sèrie de
prescripcions que dóna la Direcció Insular de Patrimoni Històric. Veiem com a
l’expedient de convocatòria de subvencions (2005-6), que presenta projecte de
rehabilitació de la Torre, hi ha tota una sèrie de prescripcions: “La primera fa
referència a l’interès tècnic i material, cal aplicar sistemes d’actuació més
compatibles amb els materials originals i que puguin apropar-se al concepte de
mínima intervenció i màxim respecte. Per altra banda, el fet que la actuació es
faci parcialment, amb la substitució de les parts del referits que es troben en mal
estat, fa que encara sigui més necessari que l’actuació es faci minimitzant el risc
d’incompatibilitat dels materials reposats amb els originals. Pel que fa a l’entorn,
cal reduir l’àmbit d’actuació i ajustar el mateix als aspectes tècnics per a garantir
la conservació de les peces i el conjunt. A més cal presentar documentació
gràfica detallada del procés i memòria final de l’actuació a la DIPH, una vegada
finalitzada l’actuació, així com s’han de donar les garanties de protecció i
manteniment pertinents pels responsables de l’actuació.” (signatura 16660/2,
AGCM). De fet se presenta un nou projecte que compleix tots els nous requisits
i se li atorga la subvenció.
El monument conserva el seu ús originari, anant evolucionant com un ésser viu
al llarg del temps per a adaptar-se a les necessitats de cada època i dels temps
que li ha tocat viure. Un fet que pot ser vingui donat a la pertinença en el temps
a la mateixa nissaga familiar.
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8. Entrevistes
Bartomeu Camps Costa (Sineu, 1957). “Defla és una possessió important...
Quan era petit anava amb mumare a cercar blaves a la garriga, estava oberta i
hi anava la gent del poble que tenia autorització del comte, pocs els qui la
teníem... Record aquelles cases que eren com un castell. No hi havia televisors
i als hiverns davant de la foganya els padrins ens contaven històries, ens
contaven que el comte era un gran senyor i aquí començava la nostra
imaginació... de fet encara quan ens trobàvem el senyor, especialment els de
més, fèiem una reverència. De més gran hi vaig anar a fer algunes feines i el
comte sempre me rebia amb una beguda. Record la importància i amplitud
d’aquelles sales, de la torre dins de la casa, jo ja ho veia amb una altra mirada.
Ara tot ha canviat, tot està tancat i ha canviat molt. S’han fet moltes d’obres fins
i tot la torre (referida de vell nou), el meu referent ha canviat, ja tot és nou...
nostàlgia, les parets ja no parlen d’històries de comtes i comtesses. Els joves
d’ara no en saben res” (08/08/2015)
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9.2.4. Roqueta (Maria)

1. Localització i titularitat
Possessió del terme municipal de Maria de la Salut, camí de Roqueta. Situada
entre el nucli urbà, Son Canet, Son Fogueró i el terme municipal de Sineu.
La titularitat és privada, a hores d’ara és dels germans Pere i Guillem Jordà i
d’Antoni Gelabert Quetglas.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Ja la trobem documentada el 1239 i pertanyia al comte d’Ampúries. El 1488, la
cavalleria pertanyia al senyor Pere Font, que en feu donació al seu fill, Francesc
Font. El 1565, la possessió de Roqueta pertanyia a Pere Joan Font de Roqueta,
tenia cases, celler i molí de sang. Durant el segle XVII, Roqueta continuava
designant la cavalleria, la possessió principal i el conjunt de propietats afectades
per la cavalleria. El 1692, el seu propietari era el senyor Francesc Desbrull i Font
de Roqueta, cavaller de l’ordre de Calatrava. A les cases hi havia un celler i dos
alambins d’aram per elaborar aiguardent. Era dedicada a garrovers, vinyes i
correu de cereals i lleguminoses. El 1789, Jeroni de Berard descriví Roqueta com
una gran possessió, propietat del cavaller Desbrull. A finals del segle XVIII i
principis del XIX, Antoni Desbrull i Font de Roqueta feu reformes considerables
a les cases i el jardí. A la seva mort, sense descendència, passà a mans dels
Villalonga Desbrull. El 1902, les cases i part de la possessió, pinar i jardí, foren
comprades pel capellà Bartomeu Jordà Mas.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Catàleg d’Edificis i Elements a protegir del municipi de Maria de la Salut, aprovat
al plenari el 14 de juny de 2002, número de catàleg 01/SNU. Aquest atorga a les
cases de Roqueta, un grau de protecció estructural i ambiental A1, i una
protecció individualitzada per a la parcel·la, amb un grau de protecció parcial
(signatura 17104/30, AGCM)
Per virtut de la Disposició Addicional Segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimonio Histórico Español, gaudeix de la condició de Bé d’Interès Cultural.
Aquest tipus d’edificacions d’arquitectura militar ja foren objecte de protecció
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mitjançant el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos
Españoles.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1996-1997, projecte de reforma, no hi ha un augment dels volums i
consisteix en una reforma interior en la qual s’ubicaran tres dormitoris,
una sala d’estar-menjador, cuina i dos banys, a la planta baixa de les
cases. La Comissió del Consell, l’aprova amb les prescripcions de
conservar i mantenir el paviment actual, a la façana principal es
deixaran les obertures tal i com es troben actualment. El portal que es
fa a l’altra façana no es farà tan alt com figura al projecte sinó
únicament fins a la línia superior de les altres obertures de la planta
baixa. (signatura 12330/10, AGCM)

-

1998-1999, convocatòria per a subvencions per a la Rehabiltació
d’Immobles amb Valors Històrics i Culturals. La sol·licitud és d’Antoni
Gelabert Quetglas, aquesta es denega ja que no s’ajusta a l’objecte i
a les bases de la convocatòria. Desprès sense cap justificació se li
atorga. Inclou 4 fotografies. (signatura 13001/2, AGCM)

-

1998-1999, convocatòria per a subvencions per a la Rehabilitació
d’Immobles amb Valors Històrics i Culturals. La sol·licitud és de Pere
Jordà Bauzà, aquesta es denega ja que no s’ajusta a l’objecte i a les
bases de la convocatòria. Desprès sense cap justificació se li atorga.
Inclou 5 fotografies. (signatura 13001/3, AGCM)

-

1998-1999, convocatòria per a subvencions per a la Rehabiltació
d’Immobles amb Valors Històrics i Culturals. La sol·licitud és de
Guillem Jordà Bauzà. S’informa favorablement de la subvenció, ja que
és una possessió rural de valor cultural no dedicada a agroturisme, i
que més pels seus valors: trets peculiars d’especial mèrit o significació
o al ser un exemplar poc freqüent. Am les següents prescripcions:
abans de la intervenció en el portal principal i en paret i volta de marès
de la capella serà necessària la presentació de memòria on
s’especifiqui exactament com es durà a terme aquesta intervenció.
Inclou 7 fotografies. (signatura 13002/6, AGCM)
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-

1999, projecte de canvi de coberta d’un magatzem, es substitueix una
coberta inclinada de fibro-ciment, per una plana transitable. Atenuant
així l’impacte d’aquesta damunt del conjunt. La Comissió de Patrimoni
del Consell aprova el projecte, ja que s’ajusta a la Llei de Patrimoni
Històric de les Illes. Inclou 3 fotos. (signatura 11552/6, AGCM)

-

2002, projecte bàsic i d’execució de reforma d’un habitatge
independent del resta de les cases i annexes, destinats a habitatge. El
promotor és Agroturisme Roqueta S.L, representat per Antoni Gelabert
Quetglas. S’autoritza el projecte amb les prescripcions tècniques de
l’arquitecte, conservar tots els elements amb valors històrics. Inclou 9
fotos. (signatura 12217/9, AGCM)

-

2004, Antoni Gelabert Quetglas, denúncia afectació del trànsit a les
Cases de Roqueta, i sol·licita es comuniquin mesures més adients de
protecció. La Comissió del Consell denega aquesta protecció, ja que
no consta que les cases de Roqueta gaudeixin de la declaració de Bé
d’Interès Cultural ni de Bé Catalogat per la Llei 12/1998. Es remet al
denunciant a l’Ajuntament de Maria. (signatura 16569/41, AGCM)

-

2007, Antoni Gelabert sol·licita certificació sobre el grau de protecció
que disposen les Cases de Roqueta. La resposta de la Comissió de
Patrimoni del Consell, és que aquestes cases no gaudeixen la
declaració de Bé d’Interès Cultural ni de Bé Catalogat, això sí consten
al Catàleg d’Edificis i Elements a protegir del municipi de Maria de la
Salut, aprovat al plenari el 14 de juny de 2002, número de catàleg
01/SNU. Aquest atorga a les cases de Roqueta, un grau de protecció
estructural i ambiental A1, i una protecció individualitzada per a la
parcel·la, amb un grau de protecció parcial. (signatura 17104/30,
AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El 2007, Antoni Gelabert sol·licità certificació sobre el grau de protecció que
disposen les Cases de Roqueta. La resposta de la Comissió de Patrimoni del
Consell, és que aquestes cases no gaudeixen la declaració de Bé d’Interès
Cultural ni de Bé Catalogat, això sí consten al Catàleg d’Edificis i Elements a
protegir del municipi de Maria de la Salut, aprovat al plenari el 14 de juny de
2002, número de catàleg 01/SNU. Aquest atorga a les cases de Roqueta, un
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grau de protecció estructural i ambiental A1, i una protecció individualitzada per
a la parcel·la, amb un grau de protecció parcial (signatura 17104/30, AGCM). Pel
que fa el catàleg del Ministeri de Cultura, aquest edifici té la categoria de
monument, amb el grau de protecció A1, i la seva tipologia és la defensiva.
Aquests fets demostren la manca de coordinació i traspàs d’informació i dates
per part de les administracions. No obstant a la web del consell apareixen les
cases de Roqueta amb la categoria de monument dins de la tipologia
d’arquitectura defensiva.
Les cases de Roqueta pel que fa a l’exterior tenen una conservació relativament
bona, per contra l’interior va estar abandonat i es feu servir per emmagatzemar i
tenir-hi animals durant bona part de la segona meitat del segle XX. Actualment
les cases estan dividides i són habitatges, havent sofert una forta rehabilitació
per a adaptar-les a les necessitats i gustos dels seus habitants. Les cases noves
que queden adossades a la dreta de l’antiga construcció tenen un ús turístic.
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8. Entrevistes
Guillem Mestre Mas (Maria de la Salut, 1933). Recorda: “... el capellà Jordà, vivia
a Maria a la seva casa del carrer de la Quintana i anava cada dia a Roqueta amb
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la seva somera. Jo era company d’escola del seu nebot Pere (fill de l’amo Pere
Jordà) i anava a jugar amb ell a Roqueta, sobre tot a la Muntanya Russa (darrera
foto de la documentació gràfica, autors Byne i Stapley). De fet era lo únic diferent,
al poble no hi havia res més, era com un parc d’atraccions. El capellà Jordà ho
va deixar al seu nebot Pere, que amb son pare, van posar a les sales senyorials
un “granja” de polls (seria cap a 1940). Encara record les parets amb “dibuixos”
d’ocells i arbres. Me’n record d’una cuina molt gran, creuant la clastra, amb una
gran xemeneia al mig. I al darrera d’aquesta hi havia un hort amb tarongers. A
sa capella el capellà Jordà hi deia missa, crec que cada dia. Al davant de la
capella hi havia la caseta del sequer, amb canyissos i figues. Ara la lloguen a
turistes, hi han fet un apartament. Ja no és el que era, fins i tot els nins i no tan
nins ni saben que existeix...” (Maria de la Salut, 02/08/2015)
Bernat Mestre Quetglas (Maria de la Salut, 1963). “... hi anava amb els meus
amic i els nins de Roqueta (Jordà). Per les rondalles que ens contava el padrí
Bernat (Quetglas Sunyer), era màgic i ens portava a tota una fantasia de comtes
i princeses, amb molt de misteri, sales, escales, balustrades, tot era molt antic...
molta de pols, polls i bestiar, brutor. La Muntanya Russa, amb aquest nom, era
el millor, amb la caseta de dalt recoberta de copinyes, tan exòtica. Avui en dia és
una llàstima, tudada i estimada d’una manera que no ho entenc...”. (Maria de la
Salut, 02/08/21015)
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9.2.5. El Temple

1. Localització i titularitat
Un monument abans anomenat Almudaina de Gumara que està ubicat al carrer
del Temple, núm. 9, de Palma. La propietat és privada.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El Temple fou “una antiga fortificació situada vora el sector oriental de les
murades de Palma. Feia part del tercer recinte de Madina Mayurqa, de l’etapa
final de l’època taifa (1087-1115), i era anomenada Almudaina de Gumara. Es
tractava d’una edificació de planta quasi quadrangular, d’aproximadament 95 m
per banda. Es configurava com un gran pati interior envoltat per una murada i
dotze torres quadrangulars emmerletades. Tenia dues portes, una, situada dins
del nucli urbà, i l’altra, a l’exterior. Arran de la conquesta catalana (1229-32),
serví de depòsit per al botí requisat als musulmans i esdevengué arxiu dels reis
de Mallorca. Amb el repartiment (1232), l’alcassaba correspongué als templers,
que hi construïren una capella, i prengué el nom de castell del Temple. Quan
l’ordre es dissolgué (1311), passà (1314) als hospitalers de sant Juan de
Jerusalem. El 1345, es convertí en presó arran dels conflictes entre l’infant Sanç
de Mallorca i el rei Jaume III. Durant el s XVI, fou utilitzat pel Tribunal de la
Inquisició. El 1688, fou inventariada pel notari Miquel Ponç. El 1728, l’enginyer
militar Martín Gil de Gaínza y Etxagüe, projectà la remodelació del recinte, que
quedà convertit en quarter general d’un batalló i s’hi afegiren aljub, cuina, banys,
rentadors i un hort. El 1811, la fortificació fou alienada per l’Estat i, a partir de
1820, venuda successivament al depositari general del regne, Pere Suau, a
Josep Descatlar i al comerciant Manuel Palmer. A partir de 1853, es produí la
fragmentació de l’edificació i esdevengué una construcció d’habitatges
particulars. Gran part de la capella fou esbucada –només se’n conserven restes
del portal d’ingrés, de l’atri i de dos arcosolis d’estil romànic- i reconstruïda el
1885. Adoptà l’esquema de nau única, de tres trams, coberts per volta de creuria.
L’absis es configura mitjançant un tram recte i un altre de definit per la conjunció
de vuit nervis motlurats recolzats sobre pilastres. Les capelles laterals, de poca
profunditat, sostenen tribunes emmarcades per arcs de mig punt a la part
superior. De tot el conjunt, només se’n conserven dues torres visibles del castell
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i una tercera, al nord, absorbida per edificacions del s XIX.”(“Temple, el” a Gran
Enciclopèdia de Mallorca, tom XVII, Promomallorca Edicions S.L., Inca, 1991,
pàg. 150-151)
De l’antic recinte es conserven les torres que vorejaven la porta interior,
convertides avui en dia en tres habitatges i locals en planta baixa (tot abandonat),
i la porta del Socors, actualment amagada dins d’un altre edificació.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Fou declarat monument el 3 de juny de 1931, segons publicació al BOE en data
4 de juny d’aquell mateix any. Decret de 22 d’abril de 1949 sobre Protecció dels
Castells Espanyols. Declaració de Bé d’Interès Cultural el 30 d’octubre de 2004.
Al Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament disposa d’un nivell màxim de protecció,
A1.
Actualment són habitatges i locals en desús, abans era una fortificació militar.
Pel que fa a la valoració global, ens trobem davant d’importants vestigis del que
foren les portes del recinte musulmà, amb interès històric-artístic i constructiu, tot
integrat dins del context urbà.
Pel que fa a la seva protecció el volum s’ha de conservar sense alteracions,
encara que s’hauria d’eliminar el cos entre les torres, i a l’exterior suprimir el cos
de l’edifici que es munta sobre la mateixa. Les façanes han de veure suprimits
els buits practicats als murs, i del cos de la murada del carrer dels Socors s’ha
d’eliminar l’edifici d’una crugia i de dues plantes que apareix adossada a aquesta
en el carrer Mateu Enric Lladó. Les cobertes s’han de conservar i fer-ne el
manteniment; a l’igual als interiors que a més s’han de veure lliures de les
divisions i modificacions per a adaptar-les a habitatges.
Una vegada declarat Bé d’Interès Cultural, augmenta la protecció: no es pot
augmentar la volumetria existent (se sap que aquesta va ser augmentada per
tant aquesta ha de ser retornat a les seves cotes anteriors; les intervencions
possibles a nivell constructiu aniran des de les mínimes i necessàries de
manteniment i conservació fins a les de restauració, evitant reconstruccions parcials o totals, llevat que s’utilitzin parts originals i se’n pugui provar la seva
autenticitat-; si se’n volen eliminar parts, haurà de quedar plenament constatat
(a l’expedient d’obres en el qual es sol·liciti) que aquests element comporten la
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degradació del bé o que aquesta eliminació permeti una millor interpretació
històrica, en aquest sentit l’eliminació del cos entre les torres no està de moment
prou justificada (segons els tècnics); la utilització d’elements, tècniques i
materials contemporanis només es podrà autoritzar quan sigui per a una millor
adaptació del bé al seu ús i per valorar determinats elements o èpoques; es
prohibeix la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin ruptura de
l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per a la
contemplació i el gaudi ambiental de l’entorn. S’ha de conservar l’acabat de les
façanes per aguantar la tapiera, el merlets s’han de consolidar i fer el seu
manteniment. Interiorment s’han d’evitar les divisions interiors, per així poder
contemplar l’espai de les torres. No poden tenir un ús com a habitatges.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1973, projecte de Pla Especial al sector del temple per tal de qualificarlo com a zona històrico-monumental. Així el Ministeri d’Educació i
Ciència considera adequada la conversió de la plaça del temple en
zona històrico-monumental, s’exclou el carrer Mateu Enric Lladó
(02/11/1973). Hem de destacar que encara es basen en la Llei del
Tesoro Artístico Nacional de 1933. Inclou planimetria. (signatura
13307/5, AGCM)

-

2002, projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de les façanes. Un
primer projecte afecta a la restauració dels buits, elements que ho
permetin reposició d’aquells que degut a l’abandonament hagin sofert
un deteriorament irreversible. Se procedirà a comprovar, mitjançant un
repicat el revestiment actual de la façana, l‘arquitectura originària de
l’edifici per deixar vists a la façana restaurada arcs i altres elements de
significat patrimonial que així ho requereixin. Els elements que en
concret es repararan són la cornisa i els envans dels balcons. Se
picaran les parts fetes mal bé i se revocaran, pintant-se de colors dins
de la gamma confeccionada per al Centre Històric de Palma pel
Patronat Municipal de l’Habitatge. També es farà neta la façana amb
aigua a pressió i amb detergent amb un ph neutre. La Comissió de
Patrimoni Històric del Consell fa la prescripció de s’haurà de dur a
terme una recerca arqueològica exhaustiva, per part d’un tècnic
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especialitzat, sobre l’edifici amb una lectura completa estratigràfica
vertical i una dels interiors. A més de plànols i descripció de l’estat
actual. El projecte arquitectònic és de Pedro Ponce de León. No
obstant es va fer un repicat total de l’edifici, fet que denuncia el tècnic
en arqueologia de Patrimoni del Consell, ja que l’edifici és de tapiera i
ella no pot controlar els resultats. El 2002, es comprova que s’ha alçat
una torre i que se n’ha augmentat el seu volum. El mes d’abril de 2003,
el Consell paralitza les obres i que es retorni a l’estat d’abans de
començar les obres. Informe i memòria descriptiva, de l’estat i
planimetria, a més d’un estudi històric i comparatiu amb altres
monuments, es presentat per la promotora l’agost de 2003. (signatura
11696/1, AGCM)
-

2003, l’associació Arca sol·licita que el Temple passi a ser de titularitat
pública, de cara a la seva recuperació integral. La resposta del Consell
és que no hi ha de disponibilitat pressupostària. (signatura 16567/2,
AGCM)

-

2003, informe i memòria descriptiva, de l’estat de conservació i
planimetria del monument, amb un estudi històric alhora que
comparatiu amb altres edificis rehabilitats (arquitecte, Pedro Ponce de
León. Agost de 2003). A ell veiem que ens diu que l’edifici originari està
totalment alterat, amb molts d’afegits posteriors, fins a arribar a l’últim
ús com a habitatges. Pretén que se segueixi fent-ne ús d’habitatge,
preservant vestigis, alhora que faria readaptació als actuals, fent una
revitalització funcional, utilitzant tècniques i materials tradicionals, a
més de documentar adequadament la intervenció. (signatura
16567/38, AGCM)

-

2003, el Grup de d’Esquerra Unida i el Verds del Consell de Mallorca
sol·licita còpia de l’informe de la visita al Temple per la Ponència
Tècnica. La resposta del Consell és que la visita no va donar lloc a cap
informe. (signatura 16559/6, AGCM)

-

2004, sol·licitud per canviar la coberta corresponent al buit de l’escala
i els darrers 5 metres quadrats de la coberta, de la torre nord.
(signatura 12774/5, AGCM)

334

-

2004-2009, declaració de BIC el 30 d’octubre de 2004, en la qual un
dels usos no permesos és el d’habitatges. Expedient de responsabilitat
patrimonial (rp1/2005) sobre la reclamació instada per Casas Góticas
del Mediterráneo S.L., representades per Fernando Palazuelo
Basaldua, contra el Consell de Mallorca, en concepte d’indemnització
per la declaració de BIC del Temple. (signatura 16682/3, AGCM)

-

2004, la Societat Arqueològica Lul·liana insta a les institucions
competents perquè es protegeixi el monument. (signatura 16517/3,
AGCM)

-

2004, remissió de l’Associació ARCA d’adhesions ciutadanes
denunciant el greu estat de conservació del Temple, així com
proposant la seva recuperació i que el Consell coordini la possible
adquisició d’aquest bé per part de l’Administració. (signatura 16517/19,
AGCM)

-

2006, expedient d’obres per al projecte de restauració del portal de
l’oratori de la casa Sagrada del Temple. Aquest projecte es deu degut
a l’avançat estat de deteriorament d’aquest portal, entre d’altres a
actes vandàlics. La intervenció serà la mínima i s’utilitzaran tècniques
reversibles i mateixes amb les quals fou bastit l’original. Se
reintegraran les parts perdudes amb peces del material original, en
aquest cas marès rosat i pedra de Santanyí, minimitzant en lo possible
l’ús dels morters de restauro, que a mitjan i llarg termini presenten
inevitablement diferències notables de coloració i textura. Aquest
projecte és autoritzat per la Comissió de Patrimoni del Consell, amb
les prescripcions que se comuniqui l’inici de les obres i que es presenti
una memòria final de les mateixes. (signatura 16225/10, AGCM)

-

2006, sol·licitud de Pedro Aloy Felani, com a president de l’Associació
Domus Templi, d’ajut econòmic per poder restaurar el portal d’accés
de la Capella del Temple. (signatura 17023/38, AGCM)

-

2007, sol·licitud de l’Associació Domus Templi d’una fotocòpia de la
memòria arqueològica de les Torres del Temple redactada per
Francesca Torres. (signatura 17104/48, AGCM)

5. Documentació gràfica
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Plànol del Temple, de Gil de Gaínza, 1728 (Gran Enciclopèdia de Mallorca, tom
XVII, Promomallorca Edicions S.L., Inca, 1991, pàg. 151)
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6. Conclusions
El projecte de Pla Especial al sector del temple per tal de qualificar-lo com a zona
històrico-monumental, de 1973. El Ministeri d’Educació i Ciència considera
adequada la conversió de la plaça del temple en zona històrico-monumental,
s’exclou el carrer Mateu Enric Lladó (02/11/1973). Hem de destacar que encara
es basen en la Llei del Tesoro Artístico Nacional de 1933.
Una vegada declarat BIC, el 2004, augmenta el seu nivell de protecció i en
canvien els usos, ja no pot servir com a habitatge, encara que no diu quins nous
o possibles usos pot tenir.
Les intervencions, no molt afortunades, han incomplit la Llei de Patrimoni fent
afegit i no respectant el monument. Aquest se segueix deteriorant encara que la
ciutadania demana que passi a ser de domini públic. Tot està en espera.
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8. Entrevistes
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Magdalena Riera Frau (Palma, 1960. Arqueòloga i tècnica de patrimoni de
l’Ajuntament de Palma)
“ Parlar del nostre patrimoni és fa molt difícil, ens trobem que en el cas del Temple
s’han anat donant vàries declaracions de BIC. La capella, el recinte, la torre...
emprant diferent tipologies... en què s’hauria d’Haver convertit ¿? De fet són
habitatges des del segle XIX, tal volta gràcies a aquest fet s’ha mantingut i no ha
caigut. Se va intentar rehabilitar i tot ha quedat aturat, hi diferents criteris... a dins
està tot rascat... està abandonat. Un sentiment d’impotència...” (03/09/2015)
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9.2.6. Fort de cap Enderrocat (Llucmajor)

1. Localització i titularitat
Situat a Llucmajor, al cap del mateix nom. Titularitat privada, del grup turístic
Hotel Management & Consulting (l’hotel no té el nom de Cap Enderrocat, ara es
diu Hotel Cap Rocat).

2. Evolució històrica i descripció del monument
La finca era propietat de la família Villalonga, a la qual se li expropià per a
construir el fortí. Obra de defensa del terme municipal de Llucmajor, situat a prop
de la torre i en el cap del mateix nom. Fou construït el 1899, per fer front a un
possible enemic naval i alhora per a poder creuar el foc amb el Castell de Sant
Carlos, a l’altre costat de la badia de Palma. És el fortí mallorquí més gran,
excavat a la roca de marès, amb un talús de terra que incrementa la seva
protecció i facilita el camuflatge, tota la circulació interior es realitza per
passadissos excavats.
La fortalesa té una base trapezoïdal, envoltada de murs de contenció i un fossat.
En el front de terra amb troneres per a fusells i assentaments previstos per a
instal·lar-hi canons de campanya. Dins del recinte hi ha diferents dependències:
polvorí, magatzems, habitacles, menjadors, etc. Fora del fort hi trobem una gran
esplanada, diversos edificis i l’anomenada bateria Alfons XIII. Entre d’altres fou
utilitzat com a campament d’instrucció de reclutes, presó de suboficials, dipòsit
de material i sala d’armes del Regiment d’Artilleria.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
La fortalesa de Cap Enderrocat, per virtut de la Disposició Addicional Segona de
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español, gaudeix de la
condició de Bé d’Interès Cultural. Aquest tipus d’edificacions d’arquitectura militar
ja foren objecte de protecció mitjançant el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre
protección de los Castillos Españoles. Si bé quan s’elabora el dit Inventari de
desenvolupament del Decret de 22 d’abril de 1949, en ell no figura aquest
monument, així el Comissari General del Patrimoni Artístic Nacional, Don Gabriel
Alomar, ja adverteix de les mancances i deficiències d’aquest. L’absència es veu
superada l’any 1996, sent el fort de Cap Enderrocat inclòs en el registre de Béns
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d’Interès Cultural amb la categoria de monument, amb el codi d’anotació
definitiva R.I.-51-0009296-0000.
Al Catàleg de Béns Immobles de l’Ajuntament de Llucmajor (ref.LLC-235)
apareix amb el grau de protecció A, dins de l’apartat àmbit de protecció s’han de
protegir la torre i elements singulars que prèvia visita i informe de la comissió
municipal de patrimoni es considerin protegits. En fa una descripció i els apartats
d’intervenció, causes de conservació i propostes d’actuació estan en blanc. A la
descripció hi trobem que parla que a la primera bateria, es conserva el parapet
a barbeta fet de marès. La resta d’edificacions es troben en bon estat fins l’any
1996 en què es van abandonar i des de llavors han estat saquejades
sistemàticament. Tampoc hi ha cap referència als valors del monument.
Decret 32/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del Lloc
d’Importància Comunitària de Cap Enderrocat-Cap Blanc. (BOIB, núm. 61,
24/04/2007)
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

2001, projecte d’hotel de luxe i centre cultural, presentat pel
dissenyador Antoni Obrador. Aquest redefineix les instal·lacions
militars, havent vençut els inconvenients d’aquestes, per la qual cosa
no es fa necessari tocar cap mur. A més es respectarà la fauna i flora
autòctones. (VALLÈS, M., Diario de Mallorca, 09/08/2010, pàg. 5)

-

2003, informe del director de la ponència tècnica de patrimoni històric,
d’urbanisme en relació al projecte de reforma de l’hotel rural.
Considera que el nou ús del monument és compatible amb aquest i
que permet la no degradació i la recuperació del mateix, alhora que
permet que la ciutadania e pugui gaudir. (signatura 16521/11, AGCM)

-

No hem pogut consultar el projecte de rehabilitació, ja que a 2014 no
el tenien als arxius del Consell Insular de Mallorca.

5. Documentació gràfica
En una visita feta l’estiu del 2001 que just s’havien començat els treballs de
desbrossar el terreny, el quarter presentava un aspecte romàntic, runa i natura,
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llum, contrast de llum i ombres, espais viscuts, les parets excavades a la roca
parlaven... d’aquella visita són les imatges que us presentem a continuació:
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Fotos extretes de la pàgina:
www.caprocat.com/es/index/hotel-lujo-en-mallorca.html

6. Conclusions
Al Catàleg de Béns Immobles de l’Ajuntament de Llucmajor apareix amb el grau
de protecció A, dins de l’apartat àmbit de protecció s’han de protegir la torre i
elements singulars que prèvia visita i informe de la comissió municipal de
patrimoni es considerin protegits. En fa una descripció i els apartats d’intervenció,
causes de conservació i propostes d’actuació estan en blanc. A la descripció hi
trobem que parla que a la primera bateria, es conserva el parapet a barbeta fet
de marès. La resta d’edificacions es troben en bon estat fins l’any 1996 en què
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es van abandonar i des de llavors han estat saquejades sistemàticament.
Tampoc hi ha cap referència als valors del monument. En el Catàleg de Béns
Immobles de l’Ajuntament de Llucmajor el grau de protecció A, implica la seva
protecció integral i es fa extensiva als interiors i a d’altres elements no
especificats a la fitxa de catalogació. A més s’inclou l’entorn del bé. Les
actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del
Patrimoni Històric de les Illes Balears.
El 2001, es feu un projecte d’hotel de luxe i centre cultural, presentat pel
dissenyador Antoni Obrador. Aquest redefineix les instal·lacions militars, havent
vençut els inconvenients d’aquestes, per la qual cosa no es fa necessari tocar
cap mur. A més es respectarà la fauna i flora autòctones. El 2003, informe del
director de la ponència tècnica de patrimoni històric, d’urbanisme en relació al
projecte de reforma de l’hotel rural. Considera que el nou ús del monument és
compatible amb aquest i que permet la no degradació i la recuperació del mateix,
alhora que permet que la ciutadania e pugui gaudir. No hem pogut consultar el
projecte de rehabilitació, ja que a 2014 no el tenien als arxius del Consell Insular
de Mallorca.
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8. Entrevistes
José María Fontenla Esquivias (Palma, 1958. Arquitecte, Univerisitat Politècnica
de Barcelona/Universitat Politècnica de Catalunya).
“... just hi podíem arribar per mar i hi havies d’arribar nedant, era el mes d’agost
de 2001 i just havien començat a desbrossar les herbes i mates, arquitectura
racional i funcional feta amb un fi molt clar, extraordinari... la puc comparar a
altres com són la Torre den Pau o el Fortí d’Illetes, encara que aquesta és la
construcció més gran i impactant de la de tota la badia de Palma. Tot excavat
dins la roca calcària, perfectament dissenyat des dels camins de ronda fins als
talls per a llançar els projectils dins de la mar. M’agradava anar-hi sòl i passejar,
a nivell emocional me fascinaven els seus espais buits, laberíntics que a cada
volta se superaven i amb unes visuals sobre l’horitzó infinit que sublimaven, ho
torn a dir extraordinari. I ara pel que conec i passant amb la barca he de dir que
té molt a desitjar, van apareixent noves construccions de fet aquest any en hi ha
que l’any passat no hi eren. S’ha fet una cafeteria sobre la cala. Ha anat perdent,
encara que hem d’intentar ser positius si el fi mantén la construcció ¿?. Per cert
l’hotel es diu Cap Rocat” (03/08/2015)

9. Annexes
Carolina G. Miranda/AD Architectural Digest
Fotos D. R.
21-07-2015
Lujo en la ROCA. El Mediterráneo. Una noche estrellada. Mallorca. La
sensación de naturaleza y verdad de una roca. Cap Rocat nos lleva ahí, con
sus habitaciones en lo que fueron puestos de vigilancia de una fortaleza.
El verano. ¿Qué es el verano sino soñar con una isla, una noche estrellada, y la
brisa del mar Mediterráneo dándonos en la cara? La fantasía es completa si le
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añadimos una roca, una cueva, donde conectar con la naturaleza y sentir que
recuperamos la esencia de la vida, que no la hemos olvidado del todo a causa
de la vorágine del trabajo y la ciudad en la que estamos todo el año. Uy, perdón
por nombrar la ciudad, que rompemos el hechizo. El hechizo es real, y está,
como no podía ser de otra manera, en Mallorca. Allí, el estudio de Antonio
Obrador ha hecho real la fantasía de dormir en una cueva, que en realidad eran
puestos de vigilancia de una fortaleza.
Pero empecemos por el principio: Cap Rocat es un hotel de lujo situado en una
antigua fortaleza (la de de Cap Enderrocat), "lo que supuso un reto a la hora de
restaurar sus austeras instalaciones militares respetando las estrictas
normativas de un edificio catalogado como Patrimonio Cultural y situado en un
Espacio Natural Protegido", explican desde el estudio de Obrador. Eso ya nos
anuncia belleza, fascinación y un enclave singular. Para aumentar la sorpresa,
después de sus primeros seis años de vida, esta temporada nos presenta un
auténtico prodigio: tres nuevas habitaciones, bautizadas como Las Centinelas,
ubicadas en antiguos puestos de vigilancia, excavadas en la propia roca, y
dotadas de las comodidades de un hotel de lujo.
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Estas desde luego singulares habitaciones tienen entre 45 y 60 metros
cuadrados cada una, y además de una acogedora decoración, podemos disfrutar
en ellas de terraza privada, área de descanso con grandes camas exteriores,
integradas en la roca. Son tres estancias excavadas en la roca como puntos de
vigilancia secretos que han sido lujosamente transformadas, donde nos
sorprenden las paredes de roca viva combinadas con alfombras, tejidos
mediterráneos y grandes espejos. "El mar Mediterráneo se convierte en el
protagonista que condiciona una decoración serena, en la que predominan los
colores claros y los tonos tierra", indican desde el estudio del arquitecto. "La
sencillez de la naturaleza fue la principal inspiración del icónico arquitecto
Antonio Obrador, fuerza creativa de Cap Rocat, a la hora de desarrollar este
proyecto que, en su puesta en escena, defiende una depurada estética
mallorquina y una vuelta a la sencillez", explican los responsables del hotel. Un
alojamiento que quiere reivindicar la tranquilidad, la sencillez y el valor de los
productos y valores autóctonos. Defensora del turismo ecológico y de la flora y
fauna de la zona de su enclave declarado Área Natural de Especial Interés, uno
de los detalles que más nos gusta de Cap Rocat es su empleo de productos
locales, como la tradicional tela de Llengües para los distintos elementos textiles,
y la creación de una esencia propia en los jabones o velas aromáticas que evoca
algunos olores propios de la isla, como la almendra o la naranja. Mallorca en
estado puro. Amor. Verano. Si Las Centinelas no te atraen (lo dudamos), te
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esperan otras 28 habitaciones que, salvo la excepción de dos estancias situadas
en el recinto de la Fortaleza, se ubican en las antiguas troneras de los cañones
al borde del acantilado.
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9.2.7. Castell de Sant Carles (Palma)

1. Localització i titularitat
Ubicat a Porto Pi, sobre una elevació d’entrada al port de Palma. Actualment i
degut a la gran transformació que ha sofert amb la construcció del Dic de l’Oest
el castell queda més allunyat d’aquesta entrada. La bateria avançada està
dirigida cap a cala Major i actualment es troba separada de la zona del castell
per la carretera que condueix al moll.
És propietat del Ministeri de Defensa. El 1997, es va signar un conveni entre el
Ministeri de Defensa, Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma
per a la constitució del Consorci Castell de Sant Carles. Aquest es signa pel que
disposa l’article 7.1 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de l’establiment de
convenis per a actuacions sobre béns de valor històric. Mitjançant aquest es
comprometen a conservar, mantenir i restaurar-lo. L’objecte del Consorci és el
de posseir, administrar, gestionar i promoure el desenvolupament i la difusió
d’activitats tendents al coneixement i promoció de la història i la cultura, en
especial la militar.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El Castell de sant Carles és el resultat de dos projectes, el primer queda abraçat
pel segon projecte, ambdós envoltats per un fossat. El primer projecte de 16101612, és de planta quadrada amb baluards als cantons. L’estructura, de murs
molt gruixuts, és de carreus de marès i morter. L’interior ha estat molt modificat
ja que originàriament tenia tres plantes, terrassa superior i cisterna. El segon
projecte el de 1662-1665, fou realitzat per Vicente Mut, Sargent Major del
Reialme i Mestre de Fortificacions, aquest s’adapta a l’anterior projecte i
consisteix en una ampliació de forma trapezoïdal amb quatre baluards, disposat
amb un eix de simetria que coincideix amb la diagonal NO-SE del fort primitiu. El
flanc NE té un portal amb llinda (abans d’arc de mig punt) amb un frontó corbat i
tres escuts. En el pati cal destacar la rampa esglaonada. El 1762 es va construir
una bateria avançada que mira cap a cala Major. El 1890 se va realitzar una
intervenció sobre el llenç i baluard sud-est, desmuntant-se i utilitzant, en part, el
marès extret per a ampliar el gros del llenç de la murada sud-est per a instal·larhi a sobre noves bateries. Durant la dècada de 1980, se va enretirar el replè del
358

talús que cobria el llenç per una millor interpretació del conjunt, fet que va deixar
al descobert al mal estat de conservació.

Històricament el castell forma part de la ciutat que ha anat evolucionant
arquitectònicament segons els estils de cada moment, i així també aquest
monument, també hem de mencionar que amb el pas del temps ha sofert un
deteriorament provocat tant per causes atmosfèriques com geofísiques. No
obstant no ha perdut la seva harmonia. Mentre que els elements defensius
(merlets, troneres, saeteres...) se presenten conformats per grans blocs de pedra
i no han variat massa en el temps, pel que fa als altres usos que s’han dat al
castell han fet que es construïssin diferents estances i annexes realitzats de
diverses formes i materials.

El conjunt és de planta pentagonal, més bé baix en alçada, i en el recinte de la
murada hi ha una torre fortalesa.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El Castell de sant Carles, una construcció militar d’època barroca, té atribuïda la
categoria de monument en el registre general de Béns d’Interès Cultural del
Ministeri de Cultura (codi R-I-51-000005350).
Declarat Monument en data 22 d’abril de 1949 (BOE 125, 05/05/1949). Bé
d’Interès Cultural, 16 de maig de 1988.
En el Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, figura amb un grau de protecció A1.

El Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma són titulars de les
competències per a la seva conservació i manteniment, així com per afavorir la
seva divulgació i presentació al públic.
La valoració global, s’ha de dir que desprès de la desaparició de la fortalesa de
Sant Felip de Maó, el Castell de Sant Carles constitueix l’únic exemple de
fortalesa amb baluards que queda a les Illes Balears, amb un gran interès
històric, artístic i paisatgístic.
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La protecció del monument, se n’ha de mantenir la composició volumètrica (no
es permetrà cap tipus d’afegit), s’haurà de mantenir i conservar l’estructura, les
façanes i les cobertes , utilitzant els materials més adients i més d’acord amb els
originaris. Les directrius d’intervenció per a la seva protecció fa referència a
quatre zones els interiors, els espais comuns, la bateria avançada i a l’entorn en
general. El interiors s’hauran de conservar per a adaptar-los al seu nou ús
museístic, respectant al màxim la distribució, els trespols i els sostres, tant els de
volta de canó com els de bigues de fusta. Se farà un manteniment dels espais
comuns, conservant l’empedrat de pedra viva del pati i la rampa esglaonada que
el connecta amb el nivell superior. Pel que fa a la bateria avançada, cal una
restauració del cos de guàrdia i fer-ne una neteja en general. També s’haurà de
continuar la repoblació forestal, sempre respectant la visibilitat de la volumetria.
4. La rehabilitació i criteris d’intervenció
-

Les intervencions i reformes que ha sofert el castell han estat
nombroses, afectant tant l’exterior com l’interior, amb la finalitat
d’adaptar-lo a les necessitats defensives de cada moment. Que es va
començar la seva readaptació com a museu, la seva estructura
presentava un bon estat de conservació, al mateix que les cobertes i
el seu interior. Pel que feia als espais comuns i façanes aquest estat
de conservació era regular, amb despreniments i erosions. Pel que feia
a la bateria avançada, es trobava en runa des del 1850, mentre que
les canoneres, en general, conservaven els mitjans de marès en bon
estat.

-

1890, se va realitzar una intervenció sobre el llenç i baluard sud-est,
desmuntant-se i utilitzant, en part, el marès extret per a ampliar el gros
del llenç de la murada sud-est per a instal·lar-hi a sobre noves bateries.

-

1980-1990, durant la dècada de 1980 se va enretirar el replè del talús
que cobria el llenç per una millor interpretació del conjunt, fet que va
deixar al descobert al mal estat de conservació.

-

1981, inici d’adaptació de les sales per a espai museístic.

-

1994, projecte d’adequació de l’enllumenat de les murades del castell.
Aquesta il·luminació intentarà ser uniforme en les parets llises, també
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s’il·luminarà les superfícies estretes i elevades, els relleus, les portes i
fins i tot s’utilitzaran diferents colors i tonalitats de llums per a ressaltar
segons quins detalls. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell
aprova el projecte. (signatura 6073/1, AGCM)
-

1997, conveni entre el Ministeri de Defensa, Govern Balear, Consell
de Mallorca i Ajuntament de Palma per a la constitució del Consorci
Castell de Sant Carles. Aquest es signa pel que disposa l’article 7.1
de la llei 30/92, de 26 de novembre, de l’establiment de convenis per
a actuacions sobre béns de valor històric. Mitjançant aquest es
comprometen a conservar, mantenir i restaurar-lo. L’objecte del
Consorci és el de posseir, administrar, gestionar i promoure el
desenvolupament i la difusió d’activitats tendents al coneixement i
promoció de la història i la cultura, en especial la militar. (signatura
12967/21, AGCM)

-

2002, el Consorci sol·licita assessorament tècnic a Conselleria de
Cultura (Àrea de Patrimoni Històric), per a dur a terme obres en el
Castell. La finalitat d’aquestes és acabar amb humitats i goteres.
(signatura 16561/42, AGCM)

-

2002-2005, projecte de tractament arquitectònic (Carles A. Moranta
Jaume). Reparació de cobertes, eliminació d’un assentament de peça
d’artilleria i fi de la restauració d’un llenç de la murada de la torre que
data de 1610. Aquest es repicarà i s’intentarà que quedi el més similar
a l’originari. (signatura 12987/6, AGCM)

-

2006-2007, projecte de restauració del baluard de migjorn (arquitecte,
Carles A. Moranta Jaume). Al projecte la Comissió de Patrimoni
Històric del Consell li fa tota una sèrie de prescripcions, com són la de
que les peces noves siguin diferents i es diferenciïn de les
preexistents, anant marcades amb una perforació al centre de cada
una, a més que se respectin les aportacions de totes les èpoques i que
la eliminació d’alguna d’elles sols s’autoritzarà amb caràcter
excepcional i sempre que aquestes signifiquin una degradació del
monument i a més fos necessària per a permetre una millor
interpretació històrica del mateix. (signatura 17101/1, AGCM)

361

-

2015, el bar enclavat als afores del Castell de Sant Carles ha estat
clausurat per manca de les llicències pertinents. L’Ajuntament de
Palma ha ordenat el seu tancament, encara que aquest té l’autorització
de Ports. (Diario de Mallorca, Josep Capó, Palma, 29.07.2015)

5. Documentació gràfica

Fotos del portal de Cultura del Ministeri de Defensa
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6. Conclusions
El Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma són titulars de les
competències per a la seva conservació i manteniment, així com per afavorir la
seva divulgació i presentació al públic.
La valoració global, s’ha de dir que desprès de la desaparició de la fortalesa de
Sant Felip de Maó, el Castell de Sant Carles constitueix l’únic exemple de
fortalesa amb baluards que queda a les Illes Balears, amb un gran interès
històric, artístic i paisatgístic.
Des de 1991 te l’ús de Museu Històric Militar, abans a més de fortí també havia
estat utilitzat com a hospital pels afectats de tifus.
Des de la constitució del Consorci l’any 1997, la majoria de tasques d’intervenció
han estat les de manteniment i conservació. Al projecte de 2006, la Comissió de
Patrimoni Històric del Consell li fa tota una sèrie de prescripcions, com són la de
que les peces noves siguin diferents i es diferenciïn de les preexistents, anant
marcades amb una perforació al centre de cada una, a més que se respectin les
aportacions de totes les èpoques i que la eliminació d’alguna d’elles sols
s’autoritzarà amb caràcter excepcional i sempre que aquestes signifiquin una
degradació del monument i a més fos necessària per a permetre una millor
interpretació històrica del mateix. Hem vist com el juliol de 2015, l’Ajuntament de
Palma ha ordenat el cessament de l’activitat d’un bar, instal·lat sense les
llicències necessàries.
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8. Entrevistes
Vicente López Aguiló (Palma, 1968. Llicenciat en Biologia, Universitat
Complutense de Madrid. Màster en finances)
“... es uno de estos sitios que siempre veias y a los que no podías entrar,
hermético y exclusivo. Desde su desmilitarización y su rehabilitación para museu
militar ha quedado abierto al público y me gusta ir a pasear por él, se ha
convertido en un lugar para los ciudadanos. No obstant por lo visto últimamente
que se reconvierta en un spa me parece una falta de respeto para todos y una
vuelta a la exclusividad y uso para unos pocos...” (05/08/2015)

9. Annexes
Diario de Mallorca, 15/06/2012.
RAQUEL GALÁN. PALMA
La Autoritat Portuària y Cort negocian abrir el fortín de San Carlos como
bar. El concurso para su explotación quedó desierto, por lo que prevén
ampliar los años de concesión.
La Autoritat Portuària y Cort están negociando poder ampliar el número de años
de concesión del fortín de San Carlos para abrir allí una cafetería-restaurante.
La antigua fortificación situada en el Dique del Oeste fue sacada a concurso el
año pasado para su explotación comercial, aunque quedó desierto porque
ninguna empresa estaba interesada en gestionar esta infraestructura por un
plazo de tan solo tres años, según explicaron Fuentes de la Autoridat Portuària.
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El organismo dependiente del Estado se puso en contacto con el Ayuntamiento
para solucionar este problema, ya que es quien se encarga de conceder las
licencias de actividad, tal como añadieron. Ambas partes están interesadas en
ampliar el plazo de concesión con el objetivo de hacer la oferta más atractiva
para los posibles empresarios de la restauración, un plazo que oscilaría entre los
diez y quince años, "para que la inversión que se debe realizar salga rentable",
según afirmaron las mismas fuentes.
El nuevo pliego de condiciones del concurso público incluirá este aspecto,
aunque variará la cuantía de las tasas que pagará el concesionario. Con tres
años de explotación del fortín militar, las tasas anuales rondaban los 27.000
euros sin IVA, indicaba el primer pliego presentado.
En caso de que fructifiquen las negociaciones con el consistorio, la Autoritat
Portuària redactará unas condiciones del concurso en las que todavía desconoce
si incluirá el requisito de ofrecer información turística, además de la cafeteríarestaurante, tal como se preveía hace un año.
Asimismo, se contemplaba como obligatorio que el negocio que finalmente se
instale en la antigua batería avanzada de San Carlos cuente con instalaciones
provisionales y desmontables en las terrazas, debido a que es un valioso bien
patrimonial que data del siglo XVIII.
Este espacio junto al mar en el Dique del Oeste, que mide casi 600 metros
cuadrados, ha sido rehabilitado tras décadas de abandono. Con una inversión
de 346.000 euros, el organismo del puerto encargó la reconstrucción de los
muros de las dependencias del acuartelamiento construido en 1762, además de
colocar un nuevo pavimento e iluminación, y ejecutar la primera fase de un
mirador a la Bahía.
El motivo de la construcción de la batería en el siglo XVIII era la protección del
antiguo puerto por el oeste, cerca de Portopí. Las obras se iniciaron poco
después de que fuese edificado el castillo militar de San Carlos, debido a que
éste no era suficiente para defender la zona desde la parte baja de la costa
palmesana. En la actualidad, ambas fortificaciones quedan separadas por la
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carretera de acceso al Dique del Oeste, una zona de tránsito continuo de los
turistas de los cruceros que atracan allí.
Diario de Mallorca, 29.07.2015
Josep Capó. Palma
Patrimonio
La instalación carece de las preceptivas licencias municipales de obras y
de actividad Cort ordena el cierre del bar del fortín de San Carlos autorizado
por Puertos
El bar enclavado en el fortín de San Carlos ha sido clausurado por carecer de
permisos. El Ayuntamiento de Palma ha ordenado elcierre del bar situado en la
fortaleza de San Carlos y ha dado un plazo de 48 horas desde su notificación a
los promotores para que la cumplan. En caso contrario, se procederá al precinto
de las instalaciones. El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y
Vivienda Digna, Antoni Noguera, acompañado por el gerente y el subgerente de
Urbanismo, Joan Riera y Gabriel Horrach, respectivamente, explicaron que las
instalaciones situadas dentro del recinto del puerto, como es el caso, necesitan
de las licencias municipales cuando la actividad que realizan no tenga que ver
con los usos portuarios. En este caso, se trata de un bar que, si bien está situado
en el ámbito de competencia del puerto, no es suficiente la concesión de la
Autoridad Portuaria para que se pueda autorizar. Además, según confirmó el
gerente de Urbanismo, Joan Riera, si bien es verdad que la comisión del Centro
Histórico del Ayuntamiento de Palma autorizó un proyecto de bar en la explanada
de la punta de s'Avançada, el que finalmente se ha ejecutado no tiene nada que
ver con el proyectado. Explicó que la comisión autorizó la colocación de mesas
y sillas en el foso, pero en ningún caso la colocación de una estructura metálica
para la instalación de una tarima para salvar los cuatro metros de profundidad y
conseguir así que laterraza esté a nivel de la muralla. Además, por tratarse de
un recinto fortificado, cuenta con la declaración como Bien de Interés Cultural
(BIC). Preguntado Riera acerca de si el proyecto cuenta con la preceptiva
autorización de la comisión del Patrimonio del Consell de Mallorca, manifestó
que, en este caso, debido a que se trata de una instalación incluida en unos
terrenos de ámbito estatal como es el puerto, debe informar el Ministerio de
Cultura, un informe que tampoco consta en el expediente. Así pues, según el
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Ayuntamiento, si bien el bar cuenta con la autorización de la Autoridad Portuaria
de Balears, se trata de un permiso insuficiente puesto que, en este caso, al
tratarse de un uso no relacionado con la actividad portuaria, es el Ayuntamiento
quien debe conceder la licencia de obras primero y la de actividad después. Sin
la primera no se pueden realizar los trabajos de acondicionamiento y sin la
segunda las instalaciones no pueden contar con el permiso de apertura y
funcionamiento. Además de la orden de paralización de la actividad, que los
concesionarios deben cumplir en 48 horas desde la notificación, en su momento
del departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Palma abrió un
expediente de infracción por haber iniciado las obras sin licencia. Este
procedimiento continuará su tramitación hasta su resolución, que puede finalizar
con la imposición de una sanción económica en el caso de que las obras puedan
ser legalizables. En caso contrario, además de la multa, se abrirá otro expediente
que puede finalizar con la obligación por parte de los promotores de reponer la
legalidad y, en consecuencia, proceder al derribo o al desmontaje de los
elementos instalados sin disponer de los correspondientes permisos. Ni los
adjudicatarios ni la Autoridad Portuaria pueden alegar desconocimiento de que
las obras requerían de permiso municipal puesto que el anterior consistorio ya
poco después de las elecciones municipales les abrió un expediente de
infracción y les ordenó paralizar las obras. Una orden que fue desoída y que se
intentó saltar presentando una solicitud de licencia cuando los trabajos ya
estaban prácticamente finalizados.
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9.2.8. Castell de son Mas (Andratx)

1. Localització i titularitat
Ubicat a la carretera de Sóller, al municipi d’Andratx. El seu titular és el Consistori
d’Andratx, avui en dia és la seu de l’Ajuntament.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El Castell de son Mas constitueix una edificació que ha anat sofrint moltes de
modificacions al llarg del temps, el lloc data d’època prehistòrica, ja que s’han
trobat restes ceràmiques talaiòtica, púnica i romana.
“El 1232 el bisbe de Barcelona la cedí a Robert Seriol i fins al segle XVI l'alqueria
va ser coneguda com a Son Seriol. Durant el segle XIV es documenta el conreu
de la vinya [...] La possessió successivament passà de pares a fills, dient-se
quasi sense interrupció els successors, Pere Seriol. El clan dels Seriols
protagonitzà les pàgines més cruels i ignominioses de la història de la vila. La
família estigué gairebé sempre implicada a actes violents, assassinats, abusos,
extorsions, bregues, robatoris, etc. El 1373 el cap de la família va aconseguir del
rei privilegis per a la seva família i el dret a dur armes. L'any següent Pere Seriol
i Pere Valls anaren com a ambaixadors de la Part Forana davant el rei per
tramitar l'allargament de deutes per a la Part Forana a causa de la fam. El 1388
un membre de la família va ser assassinat als carrers d'Andratx. Mateixa sort va
tenir Pere Seriol que el 1391 fou mort quan es disposava a fer altra vegada
d'ambaixador. El pare Joanillo destaca la seva figura com un defensor dels drets
dels forans contra els abusos de la corona. El 1401 pertanyia a la propietat la
garriga dita la Planeta i l'alqueria tenia com a confrontants un rafal de Joan Piera,
el rafal d'Antoni Palmer, un tros de terra de Bernat Palau i un corral d'Antoni
Vaca, separat per un camí. El 1414 Pere Seriol fou batle d'Andratx.
L'any 1435 els Seriols deixaren l'alqueria que passà a la família Pomar. Jaume
Pomar fou el primer propietari i després el seu fill Francesc Pomar que el 1467
canvià l'alqueria per una casa situada a la plaça de Santa Eulàlia de Ciutat que
era propietat de Jaume Pasqual. Aquest, l'any 1480 deixà la propietat en
herència a Jaumeta, esposa de Guillem Desmàs Sagranada, fill de Joan Desmàs
i de Granada de Sagranada. A la documentació no queda clar si Jaumeta era
filla, neta o neboda de Jaume Pasqual, però sempre s'indica la seva condició
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d'hereva. El traspàs de l'alqueria dels Pomar a Jaumeta Pasqual, i d'aquesta per
matrimoni a Guillem Desmàs, fou conflictiu. Així ho demostren dos documents
de 1506 i 1511 on es parla del litigi per la propietat de Son Mas entre Guillem
Desmàs Sagranada, ciutadà, i muller Jaumeta Pasqual, hereus de Jaume
Pasqual, i Francina Pomar i altres hereus de Jaume Pomar. Finalment el rei
Ferran dona la raó als Desmàs.
En aquesta època comença a aparèixer el topònim Son Mas, nom que conserva
en l'actualitat [...] L'hereu de la possessió fou el nét del propietari Guillem Joan
Desmàs Rul·lan, fill de Jaume Desmàs Pasqual, ciutadà militar, i d'Elisabet
Rul·lan, filla d'un ric ciutadà militar solleric. El 1521 no volia pagar els càrrecs o
impostos de la vila per la possessió i els jurats l'obligaven a fer-ho. La qüestió
entre els jurats de la vila i el senyor de Son Mas es va mantenir sense resoldre
durant uns anys. L'any 1524 es casà per primera vegada amb Elisabet Safortesa,
viuda d'Agustí de Serralta, senyor de la cavalleria d'Estellencs, i el 1533 es casà
en segones núpcies amb Elionor Descatlar, viuda de Gabriel Sunyer i de Joan
Danús, ciutadans militars. El seu fill i hereu Jaume Desmàs Safortesa, ciutadà
militar, fou un home il·lustrat i humanista. Sota la seva propietat Son Mas tenia
una biblioteca [...]
Dit Jaume Desmàs es casà el 1560 amb Elisabet de Torrella però morí sense
fills, per aquest motiu la successió continuà pel seu oncle Jaume Desmàs
Rul·lan. El 1575 era del seu fill Guillem Desmàs que es casà amb Alfonsa Nadal
però no tingué descendència legítima i per això l'heretat passà al seu germà
Francesc Desmàs que ja la posseïa el 1578. En aquest any Son Mas fou
valorada en 6500 lliures i feia uns censals que anaven des de les 20 lliures fins
als 9 sous. El 2 d'agost es produí un atac pirata a Andratx encapçalat pel corsari
musulmà Barba-rossa. Els habitants del poble es refugiaren a les diferents torres
de defensa i a l'Església però es pogué evitar el saqueig del poble, la ruptura de
la Creu de l'Abeurador i la captura d'una trentena d'andritxols. Durant l'atac el
capità de la vila era el propietari de Son Mas però en aquells moments no es
trobava al poble i per això quan un grup de moros intentaren saquejar la
possessió els seus ocupants es refugiaren a la torre, dita del Sagrament perquè
es guardava el sagrari de l'església durant els moments de perill. Quan les moros
intentaren obrir la porta de la torre un d'ells va ser mort amb una fletxa i després
la dida de Francesc va llançar un mitjà des de dalt de la torre i va matar un altre
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moro. Aquest episodi de valentia de la dida va ser plasmat en l'exvot de la Mare
de Déu del Àngels de l'any 1664 i que es conserva a l'església de Santa Maria
d'Andratx.
Francesc Desmàs, casat amb la pubilla Abdona Vida, hereva de Son Vida,
capbrevà la possessió el 1590 i morí el 1604. La seva hereva va ser una filla
bastarda, Aina Mas, que estava casada des de 1598 amb el mercader Joan
Oliver i que tingué dos fills legítims, Jaume i Guillem Desmàs Vida, ciutadans
militars. Guillem Desmàs morí fadrí, mentre que Jaume, casat amb Margalida
Doms, fou propietari de Son Mas i testà el 1623. D'aquest matrimoni nasqueren
quatre fills: Berenguer, Guillem, Jeroni i Francesc, ciutadans militars. Els tres
primers moriren fadrins i Francesc Desmàs Doms fou propietari de Son Mas
d'acord amb les disposicions testamentàries del seu germà Jeroni, fetes el 1623.
Francesc es casà amb Paula Morlà i morí el 1685. El seu fill i hereu Jaume
Desmàs Morlà, donzell, va ser senyor de Son Mas i també de Son Vida, per la
mort sense descendència Guillem Desmàs Vida, el qual havia heretat aquesta
possessió per motiu del fideïcomís ordenat pel seu oncle Berenguer Vida l'any
1610. Jaume casat el 1662 amb Jerònia Truiols Font de Roqueta, testà el 1683
sense successió. El 1685 Son Mas era valorà en 9.500 lliures.
Quan el propietari morí el 1716, va reclamar l'herència el seu fill bastard Francesc
Desmàs, fill Francina Buïls, una al·lota de tretze anys de modesta extracció social
que tenia segrestada a Son Mas. Aquest Francesc no aconseguí fer-se amb
l'herència dels Desmàs i Son Mas passà als seus parents, els Truiols, marquesos
de la Torre. El 1749 era de Catarina Gual, viuda i hereva usufructuària de Nicolau
Truiols Dameto, marqués de la Torre, i de Ferran el seu fill hereu propietari des
del 3 de desembre de 1739. L'any 1757 Josep de Boixadors Sureda de
Santmartí, cavaller de Palma, arrendà la possessió de Son Mas i la tornà a llogar
el 1774 per preu de 15 lliures, 18 sous i 10 diners. Consta que continuà pagant
la mateixa quantitat fins a 1785. El 1787 pertanyia a Antoni Badajoz Savell,
compte de Savellà i l'any 1789 Jeroni Berard visità Son Mas indicant les
característiques de la possessió: "predi gran. Tenia hort i aigua de sínia. És de
D. Antoni Badajoz i Savallà de Palma".
A principis del segle XIX Son Mas era de les principals possessions quant a la
producció de gra junt a Son Esteve i s'Alqueria i la que més extensió dedicava a
ametlers junt amb el Rafal Blanc i Son Esteve. La propietat també era dedicada
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a olivars, garroverars i vinya. Després del comte de Savellà passa als comtes de
Peralada i tronà a la família Truiol, per testament. L'Arxiduc Lluís Salvador fa la
següent descripció de Son Mas pocs anys abans de la seva reforma: "Tot d'una
al començament d'aquesta vall, tocant a Andratx, sobre una petita elevació a la
qual serveixen de rerefons pujols en part rocosos i en part boscosos, hi ha la
magnífica casa de possessió de Son Mas, propietat del marqués de Bellpuig (de
la Torre), a la qual puja una carretera per damunt d'una petita depressió passant
per plantacions d'oliveres i bardisses de figueres de mora. La casa, tot i sense
adorns per defora, té quelcom d'antic i pintoresc; a la banda occidental s'aixeca
una torre coberta, quadrada, ennegrida pel temps, que a la banda meridional
mostra una finestra d'arc conopial. En el pati es veu una parra, el sostre de la
qual se sostingut mitjançant vuit columnes octogonals de mares. Al mig hi ha una
cisterna. Davant de l'entrada d'arc rodó, es troba una galeria d'arcs, a la qual
puja una escala de 16 escalons. Sobre l'arc del mig, més alt, llueix un escut
d'armes amb una casa. Tocant a Son Mas, hi ha cap endarrere un enorme aljub
amb dos brocals de pou i una escala exterior. Davant l'entrada hi ha una mena
de terrassa, des de la qual d'una banda es té una bella vista sobre l'immediat
poble d'Andratx, l'església, les simpàtiques cases i les oliveres que revesteixen
les marjades del turó, i de l'altra banda sobre tota la vall d'Andratx en direcció al
port, amb el cap de la Mola que sobresurt. En un petit hort al costat de la casa
creixen magraners, tarongers i altres arbres fruiters".
A finals de segle Antoni Mulet Ferragut comprà la possessió als marquesos de
la Torre i a partir de 1883 inicià una gran reforma a les cases. El 1932 el propietari
era el seu germà Lluís Mulet Ferragut que va cedir part dels terrenys de la
possessió per a construir el nou cementiri i un any més tard altres terrenys per
ampliar l'escola graduada. Posteriorment Son Mas passà a la família Ozonas
que explotà les cases, a partir dels anys seixanta, amb l'establiment d'un
restaurant i un museu. Al museu s'exposaren un centenar de quadres, entre ells
diversos Ribera, Zurbarán, Lucas Cranach, Tiziano, Tintoretto, Luis de Morales,
El Greco i una important col·lecció de ceràmica, monedes, mobles i altres
objectes. En aquesta època gran part dels terrenys que envoltaven la possessió
s'edificaren i la possessió fou tancada als anys vuitanta. Finalment després
d'haver ofert la possessió a l'Ajuntament en diferents ocasions i davant la
imminent compra per part d'un propietari estranger, el consistori adquirí el 1991
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la propietat per 400 milions de pessetes i l'any 1998 establí, després de les
reformes pertinents la seu, de la Casa de la Vila.
En referència a les cases de Son Mas s'ha de dir que varen canviar a finals del
segle XIX amb l'esmentada reforma d'Antoni Mulet que, en part, modificà la
fesomia de la seva estructura arquitectònica. Segons es pot extreure de les
descripcions de l'Arxiduc i d'una fotografia feta abans de la reforma, l'edifici
estava molt malmès i no responia a les exigències arquitectòniques que devia
tenir un palau senyorial. Per això les cases foren reedificades en forma de palau
neogòtic. Malauradament les reformes de finals del segle XX han fet que els
espais interiors hagin estat completament modificats per allotjar les oficines de
la corporació municipal.
La seva estructura s'organitza al voltant de la clastra central a la que s'accedeix
a través una portalada d'arc de mig punt amb dues torretes laterals. Aquesta és
de planta quadrangular i distribueix tres blocs de tres plantes d'alçat, amb les
finestres de la planta noble amb guardapols de motllura neogòtica. En la clastra,
hi destaca l'escala senyorial que puja a la galeria noble, amb set arcs apuntats.
Aquesta porxada acull l'accés principal al que era la casa dels senyors. L'ala de
la dreta apareix dominada per la torre de defensa.
Aquest és l'element més destacable de tota la possessió. La seva planta és
quadrada i presenta tres plantes d'alçat. Aquesta torre, anomenada Torre del
Sagrament, data de finals del segle XV igual que les de Son Jofre i Son Esteve.
Abans de la reforma noucentista presentava espitlleres i matacans a la seva
façana i tenia coberta amb teulada a dos aiguavessos però després es va
eliminar la teulada i es va fer un terrat envoltat de merlets per donar-li més
sensació de castell. A la planta baixa, hi ha un portal ogival, al primer pis una
finestra coronella i al segon pis tres finestrons rectangulars que es repeteixen al
costat nord.
La façana de migjorn presenta cinc arcs apuntats. Davant aquest frontis s'estén
una ampla terrassa definida per una balustrada que al centre mostra una cara
enorme que la tradició identifica amb el corsari Barba-rossa, que dirigí una
incursió pirata contra el poble d'Andratx el 2 d'agost de 1578. La façana oposada
presenta l'antic aljub que amb la reforma per allotjar l'Ajuntament va patir
modificacions

per

poder

situar

la

sala

de

(https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_d%27Andratx)
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plens

del

consistori.”

(05/08/2015)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Per virtut de la Disposició Addicional Segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del Patrimonio Histórico Español, gaudeix de la condició de Bé d’Interès Cultural.
Aquest tipus d’edificacions d’arquitectura militar ja foren objecte de protecció
mitjançant el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los Castillos
Españoles.
Al Catàleg de Patrimoni Històric del terme municipal d’Andratx, núm. de ref.
AC70, se li atorga una protecció parcial, encara que està classificat com a Bé
d’Interès Cultural. Pel que fa a les obres permeses aquestes seran de
manteniment, consolidació, recuperació i restauració, i de rehabilitació. S’haurà
de mantenir la volumetria i tenir cautela arqueològica. Ho inclou dins de la
categoria de monument, amb la tipologia: agrícola o residencial fortificat. (BOIB,
núm. 169, 15/11/2012)
Al Catàleg de Béns d’Interès Cultural del Consell de Mallorca té la categoria de
monument i està dins de la tipologia d’arquitectura defensiva.

El Ministeri de Cultura dins del Patrimoni Històric Espanyol sobre la protecció
dels

castell

està

identificat

com

EF

(EDIFICIOS

AGRÍCOLAS

O

RESIDENCIALES FORTIFICADOS: Palacios, viviendas y casas de labor
(cortijos, “masías”, etc.) con elementos de fortificación (torres, matacanes,
almenas, aspilleras, etc.)
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

Alhora de començar la rehabilitació presenta problemes estructurals,
que fan necessària una intervenció urgent. A més hi ha restes
arqueològics. Fins al moment havia ocupat un restaurant.

-

1992-1993, intervenció arqueològica. (Fitxa Catàleg Ajuntament
d’Andratx, AC70)

-

1991-1993, nova construcció. (Fitxa Catàleg Ajuntament d’Andratx,
AC70)
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-

1991-1993, reforma. (Fitxa Catàleg Ajuntament d’Andratx, AC70)
1996-1997, projecte de remodelació del Castell per adaptar-lo a
Ajuntament, arxiu i dependències de la policia municipal. Aquest és
aprovat per la Comissió de Patrimoni del Consell. Amb la prescripció
que en els edificis de nova planta, abans d’aixecar-se s’hauran de fer
sondejos arqueològics. A més se sol·licita un informe de l’estat actual,
acompanyat de fotografies. (signatura 8199, AGCM)

-

1996-1997, projecte de remodelació del Castell per adaptar-lo a
Ajuntament, arxiu i dependències de la policia municipal. Aquest és
aprovat per la Comissió de Patrimoni del Consell. Amb la prescripció
que en els edificis de nova planta, abans d’aixecar-se s’hauran de fer
sondejos arqueològics. S’acompanya de fotografies i planimetria.
(signatura 8208, AGCM)

-

1997, informe arqueològic sobre l’excavació. Sense acord de la
Comissió de Patrimoni, ja que a l’informe de la arqueòloga a la part
posterior del castell s’estan trobant moltes de restes ceràmiques
d’època talaiòtica final i romana. Inclou informe dels tècnics i dotze
fotos. (signatura 11596/22, AGCM)

5.Documentació gràfica

6. Conclusions
Segons la Llei de Patrimoni Històric de 1985,gaudeix de la condició de Bé
d’Interès Cultural, aquest tipus d’edificacions d’arquitectura militar ja foren
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objecte de protecció mitjançant el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre
protección de los Castillos Españoles. Per tant se li suposa un grau de protecció
integral, A1. No obstant al Catàleg de Patrimoni Històric del terme municipal
d’Andratx, núm. de ref. AC70, se li atorga una protecció parcial. (BOIB, núm. 169,
15/11/2012). El Catàleg de Béns d’Interès Cultural del Consell de Mallorca té la
categoria de monument i està dins de la tipologia d’arquitectura defensiva. El
Ministeri de Cultura dins del Patrimoni Històric Espanyol sobre la protecció dels
castell està identificat com EF (EDIFICIOS AGRÍCOLAS O RESIDENCIALES
FORTIFICADOS: Palacios, viviendas y casas de labor (cortijos, “masías”, etc.)
con elementos de fortificación (torres, matacanes, almenas, aspilleras, etc.)

Contradiccions entre administracions i així queda desprotegit. Les úniques
prescripcions que es fan abans de qualsevol actuació sobre el monument és que
s’hauran de fer prospeccions arqueològiques. De les cases de son Mas no se’n
diu res.
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8. Entrevistes
Catalina Ramón Pallicer (Palma, 1965)
“... era una possessió i ara és l’Ajuntament. Hi anàvem a juagar amb les meves
cosines d’Andratx, estava abandonat, record un gran pati quadrat. Ens cridava
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l’atenció: “aventura, vamos al Castillo!”. Quan van dir que seria l’ajuntament me
va fer ràbia, una desil·lusió i va perdre tot l’atractiu. Restauració... ha perdut la
gràcia. Una possessió potent i ara un ajuntament que podrien haver-lo fet a
qualsevol nau industrial, està destruït, un desastre... si ho coment a la meva
parella que és de fora” (05/08/2015)

9. Annexes
BOIB, núm. 169, 15/11/2012
“Art.: 9 Criterios de Intervención en los bienes con Protección Parcial.
1. Este tipo de protección se aplica en aquellos casos diferentes de los anteriores que, con la limitación de la
conservación íntegra de las partes esenciales, permitan la ejecución de obras mayores. Los elementos protegidos son
en general: la volumetría, su envolvente exterior, las fachadas, los elementos comunes y su configuración
estructural.
2. Se permitirá la modificación de las fachadas siempre que las intervenciones no modifiquen los criterios
compositivos originales. No se permitirán las modificaciones de volumen. Las modificaciones interiores respetarán
la estructura, los patios, las escaleras y los elementos decorativos.
3. Por todo esto se permitirán, con carácter general, de entre las obras tipificadas en el artículo 11 de esta
normativa, además de las autorizadas para el grado anterior, las obras de acondicionamiento. Considerando
excepcionales en los bienes catalogados con este grado las actuaciones que, dentro de las permitidas, impliquen la
utilización de materiales o técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios
de forma, color o textura y que afecten al envolvente exterior o a los elementos estructurales y ignificativos,
excepcionalidad que dará lugar al trámite de un informe favorable del Departamento de Patrimoni del Consell
Insular con anterioridad a la concesión de la licencia.
4. Igual que para los elementos catalogados con el grado anterior, para estos se prohíbe expresamente la fijación de
elementos superpuestos, señalizaciones y tendidos aéreos de redes de servicios urbanos. El diseño de las muestras
publicitarias y de los elementos de alumbrado público guardará el mismo respeto al carácter del elemento
catalogado y a su entorno que los exigidos en el grado anterior.”

Última Hora, A.Largo
Andratx, 05/08/2015

La arqueología confirma que hay estructuras talayóticas en el
Castell de Son Mas
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El corsario Barbarroja se asoma a la gran terraza del Castell de Son Mas, en
Andratx. Parece controlar los terrenos del cerro, una gran zona ajardinada para
este fortín reconvertido en sede del Consistorio desde finales de los noventa.
Divisa al fondo la costa, el puerto, una postal privilegiada. Frente a su figura, a
pie de campo, los arqueólogos Joan Carles Lladó y Noemí Prats confirman «la
conservación de unos restos arquitectónicos de la cultura talayótica». La
intervención actual es parte de un proyecto quinquenal que tratará de
esclarecer qué ha quedado de las civilizaciones que han ocupado el turó en los
últimos 2.600 años.
La posesión de Son Mas ha sufrido modificaciones y asumido diferentes usos
en los últimos siglos. La gran reforma se produjo a finales del XIX, Antoni Mulet
le concedió a las casas el aspecto actual de palacio neogótico. Por todo ello, y
por las obras más modernas, explica Lladó, «teníamos dudas de si se habría
arrasado con los restos». Recuerda el arqueólogo que con la urbanización de
los alrededores en 1991 «se pudieron documentar restos diseminados de
cerámica. En 1997 se hizo un control arqueológico por la reforma y la
construcción de un nuevo edificio y se confirmó la existencia de estructuras
muy arrasadas». La sorpresa es que ahora ellos han podido documentar
«estratos y estructuras fértiles», además de abundante cerámica, mucha de
ella en superficie. «Creemos que es un yacimiento con gran potencial».
En esta primera fase de excavación, han localizado «una estancia de época
talayótica derruida y bastante cerámica», fragmentos de ánforas, varias piezas
de un molino de mano, vidrio púnico y un recipiente de almacenamiento,
«chafado», pero casi de una pieza.
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9.2.9. Torre dels Enagistes (Manacor)

1. Localització i titularitat
Situada al terme municipal de Manacor, a la carretera que condueix a les cales i
de la son Fortesa. El seu titular és l’Ajuntament de Manacor.

2. Evolució històrica i descripció del monument
La Torre dels Enagistes té com a origen de l’aparició de Pelai Onis a l’Alqueria
Ancrad del terme de Manacor, just després de la Conquesta, i per cessió del
compte Nuno Sanç al segle XIII. Amb una organització clarament defensiva, en
forma de clos tancat amb una sola porta a l’exterior.
Aquesta està constituïda històricament com una torre-habitació, datada al segle
XIII, amb una evolució històrica que fa patent diferents obres i construccions. La
torre i el seu entorn constitueixen un fet unitari, compost per la dita torrehabitacle, el cos diafragmàtic, la crugia nord-est, l’ala de la finestra conopial,
l’accés a la planta d’honor i edificis auxiliars a l’angle oest, conformant un pati
anomenat la clastra.
La torre-habitació és un cos de planta rectangular, coronat, en part, per merlets
i a la façana té dues finestres coronelles, de fet aquesta se pot qualificar com la
base que caracteritza el conjunt. Els baixos han estat adaptats de tal manera que
se’ls pot considerar propers a la casa de pagès, típica dels segles XVIII i XIX.
El cos diafragmàtic està format per dues estances de planta baixa i queden
restes d’una tercera, així com d’una planta alta, aquest està adossat al cos de la
torre. Aquest cos ha sofert moltes de modificacions i sembla evident que no se
correspon amb una època que se pugui qualificar com a característica. La
importància d’aquest cos radica, no sols en la seva connexió amb la torrehabitatge, sinó en el seu primitiu sistema de cobertes que, si es confirmés
constituiria un exemplar únic en l’arquitectura civil mallorquina.
En el segles XV-XVI es va afegir un altre cos que es caracteritza per una finestra
conopial al pis superior, aquesta habitació va ser durant el renaixement la cambra
d’honor del conjunt.
En el segle XVII, l’hereu de la família ingressà a la Companyia de Jesús i l’any
1651 feia donació dels seus béns a l’Ordre de Sant Ignasi. Amb l’expulsió
d’aquesta ordre el 1767, sembla que passà a propietat reial. A partir d’aquí a
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tingut diferents propietaris, fins que el 1985 fou adquirida per l’Ajuntament de
Manacor. Moment en qual se va encarregar la seva restauració i s’hi instal·là
l’Escola Taller Ponç Descoll de Restauració de Monuments que hi treballà durant
tres anys.
Des de l’any 1991 ha estat funcionant com a Museu de Manacor.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Va ser declarada monument mitjançant Decret el 22 d’abril de 1949, sobre la
Protecció dels Castells Espanyols (BOE 125, de 5 de maig de 1949) i incoat BIC
en data 27 d’abril de 1982 (BOE 170, de 17 de juliol de 1982). A més en virtut de
la Disposició Addicional Segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni
Històric Espanyol, els béns protegits pel Decret de 22 d’abril de 1949 passen a
ser considerats Béns d’Interès Cultural. Al Catàleg Municipal de Manacor, fitxa
96 D-10.

Entre els seus valors hi ha el de la connexió entre la cultura senyorial catalana i
mallorquina, i casa de possessió i masia. A més de la seva organització com a
torre-habitació i en la seva continuïtat d’aquesta constitució en la seva evolució
històrica. Una organització defensiva, en forma de clos amb una sola porta cap
a l’exterior. Un edifici singular dins del paisatge medieval mallorquí, per tant amb
la seva conservació permet perpetua una mostra d’habitatge senyorial poc
freqüent a la fora vila.
Al Catàleg de Béns de l’Ajuntament de Manacor, a les observacions veiem com
amb la restauració s’atorgarà a la torre la configuració que aquesta oferia, se
suposadament, en el segle XV, tot i que es conservaran aquells elements
posteriors que siguin significatius i no distorsionin las concepció primigènia.

Els usos han estat els de casa senyorial i lloc de defensa, el de palau reial i casa
pagesa, i el nou i actual ús del monument és el de Museu d’Història de Manacor,
des de 1991.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
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-

1985-1987, pla parcial d’ordenació de la zona esportiva de la torres. El
projecte contempla la torre, en aquest es preveu envoltar-la de jardins
públics i àrea peatonal. No obstant el costat d’aquesta que llinda amb
la carretera queda totalment exposada, sense cap protecció i suposa
un perill per a la circulació. Per aquest motiu se vol pintat aquest costat
de vermell. Pel que fa a la creació del poliesportiu la Comissió de
Patrimoni accepta el projecte i deixa que no hi hagi la distància
reglamentaria, segons la llei, ja que aquest no es visible des de la
torres. A la Torres se li donarà un nou ús per a la municipalitat.
(signatura 13462/13, AGCM)

-

1986, restauració de la torre. Els arquitectes del projecte, Neus García
Iniesta i G. Oliver Sunyer, emfatitzen la importància que té la seva
organització com a torre-habitació i en la seva continuïtat d’aquesta
constitució en la seva evolució històrica. Una evolució que a voltes
queda clara i que d’altres és difícil d’avaluar. Als arquitectes el que els
importa és determinar quan aquestes obres mantenen una línia de
continuïtat tipològica i quan l’emmascaren. Pel que fa a la planta baixa
reconvertida en casa de pagès, els arquitectes consideren que no té
un valor arquitectònic suficient per a aconsellar la seva conservació. El
cos diafragmàtic està format per dues estances de planta baixa i
queden restes d’una tercera, així com d’una planta alta, aquest està
adossat al cos de la torre. Aquest cos ha sofert moltes de modificacions
i sembla evident que no se correspon amb una època que se pugui
qualificar com a característica. La importància d’aquest cos radica, no
sols en la seva connexió amb la torre-habitatge, sinó en el seu primitiu
sistema de cobertes que, si es confirmés constituiria un exemplar únic
en l’arquitectura civil mallorquina. El arquitectes es basen en pintures
medievals, com el retaule de Sant Jordi de Pere Niçard. Per tant
consideren important la seva recuperació per a la comprensió del
monument, i així es justificaria la seva reconstrucció. Els objectius
generals del projecte són els de tornar a la torre el seu aspecte el més
semblant al que hauria tingut en època tardo-gòtica, sense destruir per
això els elements d’interès arquitectònic que no emmascarin
excessivament aquell aspecte primigeni. Inclou informe de l’estat
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d’abans de començar la restauració i planimetria, a més d’un estudi
històric i tipològic que ho compara amb altres edificacions. (signatura
13641/5, AGCM)
-

1989, informe d’inspecció de la restauració, per part de la Comissió de
Patrimoni Històric. Aquest diu: “En esta visita se puede constatar el
respeto y la sensibilidad con que se está llevando a cabo la restauració
de la torre y sus aledaños, en una mezcla equilibrada y que no hipoteca
su conjunto, de materiales antigues y modernos, bajo una direcccion
acertada y con una mano de obra, digna de encomio, ya que quedan
pocos y se deberia potenciar creando escuela. Se encarece, la
especial conservación, de los graffiti interesando un informe del
proceso a seguir a efectos de que la Comisión tanga conocimiento del
mismo”. (signatura 13645/7, AGCM)

-

1991, es converteix en seu del Museu d’Història de Manacor.

-

1996, obres per a la recuperació de la Torre, la sínia i els seus voltants.
La Comissió de Patrimoni Històric del Consell aprova el projecte.
Inclou 10 fotografies. (signatura 8155/16, AGCM)

-

1997-1999, subvenció atorgada a l’Ajuntament de Manacor per a la
restauració de les pintures (grafits) de les sales de la primera planta de
la Torre. Inclou 5 fotografies, descripció, estudi històric-artístic i estat
de conservació, a més del projecte d’intervenció. (signatura 8365/2,
AGCM)

-

1997, actuacions a realitzar als voltants de la Torre, la sínia i els seus
voltants. Es demana projecte bàsic d’execució. Inclou 7 fotografies.
(signatura 11590/3, AGCM)

-

1998, l’associació ARCA denúncia la realització d’unes obres per a una
pista d’atletisme arran de la Torre. Ja que no se respecta l’àrea
circumdant que mana la Llei de Patrimoni Històric-Artístic de 1985
(signatura 16496/3, AGCM)

-

1999, projecte de construcció del tancament exterior de la zona
poliesportiva Torre dels Enagistes. La Comissió de Patrimoni Històric
del Consell, autoritza el projecte, ja que aquest té un impacte visual
mínim. (signatura 11807/7, AGCM)
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-

2002, projecte d’intervenció per sanejar problemes d’humitat de la
coberta. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell, autoritza el
projecte. Inclou 20 fotografies. (signatura 12234/4, AGCM)

-

2002-2003, subvenció per a reforma estructural de la Torre. (signatura
13043/12, AGCM)

-

2003, projecte d’intervenció per a sanejament de les cobertes
posteriors. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell, dona el vist
i plau. Inclou projecte i nou fotografies. (signatura 12308/1, AGCM)

-

2003-2004, subvenció per a la reforma de la teulada posterior.
(signatura 13050/8, AGCM).

-

2004, expedient sol·licitud d’autorització per a instal·lar una vidriera
amb batiport. La Comissió de Patrimoni Històric del Consell, dona el
vist i plau. (signatura 12940/3, AGCM)

-

2004, expedient d’autorització del projecte de remodelació de les
cobertes, paviment i murs interiors (Estudi d’Arquitectura Llorenç
Brunet i associats). La Comissió de Patrimoni Històric del Consell,
dona el vist i plau. (signatura 12915/1, AGCM)

-

2004, sol·licitud de l’Ajuntament de certificat de la declaració de BIC.
El Consell de Mallorca lliure un certificat en el què en virtut de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
Patrimoni Històric Espanyol, els béns protegits pel Decret de 22 d’abril
de 1949 passen a ser considerats Béns d’Interès Cultural i sotmesos
al règim previst a la mencionada Llei. (signatura 16519/5, AGCM)

-

2006-2007, expedient de projecte per a intervenir a les façanes
interiors, per a consolidació i reintegracions. La Comissió de Patrimoni
Històric del Consell, dona el vist i plau. (signatura 16237/5, AGCM)

-

2006-2007, subvenció per a la rehabilitació i restauració (signatura
16509/8, AGCM)

-

2006, expedient de permís d’obres per a projecte d’ordenació dels
excessos i dels exteriors del Museu. La Comissió de Patrimoni Històric
del Consell, dona el vist i plau fent les prescripcions de que s’haurà de
deixar una franja de separació que no afecti el monument i que a més
s’haurà de tenir especial cura en les coloracions elegides per tal de la
seva integració amb l’edificació existent. (signatura 16198/9, AGCM)
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5. Documentació gràfica

6. Conclusions
La Torre dels Enagistes és un element de connexió entre l'arquitectura senyorial
mallorquina i la catalana. L'organització arquitectònica del casal és clarament
defensiva, en forma de clos tancat amb una sola porta a l'exterior, que
denominem portal forà. Està organitzada per una sèrie d'edificacions senzilles
que envolten un espai central a cel obert, la clastra.

La part més coneguda és la del cos gòtic, la torre que consta de dues plantes
amb sageteres i que estan rematades per merlets. Són característiques
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d'aquesta època les finestres coronelles amb festejadors. En el s. XV-XVI s'hi va
afegir un altre cos, que es caracteritza per la finestra conopial al pis superior.
Al Catàleg de Béns de l’Ajuntament de Manacor, a les observacions veiem com
amb la restauració s’atorgarà a la torre la configuració que aquesta oferia, se
suposadament, en el segle XV, tot i que es conservaran aquells elements
posteriors que siguin significatius i no distorsionin las concepció primigènia. El
bé té una protecció integral amb la qual cosa volem dir que s’ha de tenir molta
de cura en treure intervencions posteriors a l’origen del monument.
Els arquitectes del projecte restauració de l’any 1986, García Iniesta i Oliver
Sunyer, emfatitzaren la importància que té la seva organització com a torrehabitació i continuïtat d’aquesta constitució en la seva evolució històrica. Una
evolució que a voltes queda clara i que d’altres és difícil d’avaluar. Als arquitectes
el que els interessava era determinar quan aquestes obres mantenien una línia
de continuïtat tipològica i quan l’emmascaraven. Pel que fa a la planta baixa
reconvertida en casa de pagès, els arquitectes consideraren que no té un valor
arquitectònic suficient per a aconsellar la seva conservació.

El cos diafragmàtic està format per dues estances de planta baixa i queden
restes d’una tercera, així com d’una planta alta, aquest està adossat al cos de la
torre. Aquest cos ha sofert moltes de modificacions i sembla evident que no se
correspon amb una època que se pugui qualificar com a característica. La
importància d’aquest cos radica, no sols en la seva connexió amb la torrehabitatge, sinó en el seu primitiu sistema de cobertes que, si es confirmés
constituiria un exemplar únic en l’arquitectura civil mallorquina. El arquitectes es
basaren en pintures medievals, com el retaule de Sant Jordi de Pere Niçart. Per
tant consideren important la seva recuperació per a la comprensió del monument,
i així es justificaria la seva reconstrucció. Els objectius generals del projecte són
els de tornar a la torre el seu aspecte el més semblant al que hauria tingut en
època tardo-gòtica, sense destruir per aquest motiu els elements d’interès
arquitectònic no emmascarin excessivament aquell aspecte primigeni. El retaule
de Niçard fa una idealització de la ciutat, a més hi ha influències de la pintura
que es feia a Flandes a l’època.
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Detall del retaule de Sant Jordi de Pere Niçard

La torre és la seu del Museu d'Història, que actualment compta amb quatre sales
d'exposició permanent que abasten les èpoques de la prehistòria, la romana, la
de l'antiguitat tardana i la islàmica, i una altra sala d'exposició permanent de
mobles i vaixells en miniatura. Tot això es completa amb una programa
d'exposicions temporals que s'ubiquen a la planta pis.
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8. Entrevistes
Margalida Mayol Nicolau (Petra, 1968. Diplomada en Treball Social, UIB)
“Me sona a poliestortiu. Un edifici al qual hi anem de passeig. Sempre imagino
com havia estat la vida allà. Què hi feien. Té quelcom de revolucionari... Ara té
un ús de Museu.” (24/07/2015)

8. Annexes
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M. Elena Vallès, Diario de Mallorca, 16/04/2008
Patrimonio recomienda a Manacor ampliar su conjunto histórico
Este departamento del Consell hace una serie de observaciones al consistorio
para que trate correctamente los monumentos del municipio
La Torre de ses Puntes no goza de tratamiento BIC en los mapas de ordenación
del municipio.
El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca autorizó el pasado
viernes en comisión proponer al ayuntamiento de Manacor la ampliación de la
delimitación del conjunto histórico de Manacor. Según el informe técnico, este
sector antiguo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es menor que la zona
que posee las características que la hacen merecedora de esta protección
patrimonial. Dicho de otro modo, el BIC conjunto histórico de Manacor no abarca
toda la franja que realmente conforma el núcleo antiguo del municipio. A tenor
de esta discordancia, el Consell recomienda al consistorio manacorí, que está
en estos momentos proyectando la modificación de su Plan General de
Ordenación Urbanística, ensanchar la zona cualificada como casco antiguo. En
este sentido, señala que el catálogo municipal de bienes no sería suficiente en
lo que respecta al conjunto histórico de la localidad.
Por otra parte, el informe también recoge una serie de observaciones que el
ayuntamiento debería recoger y aplicar para llevar a cabo un tratamiento correcto
y más cuidadoso de los monumentos. En el caso de la iglesia y convento de Sant
Domingo, se demanda señalar en los mapas de ordenación la delimitación del
BIC y su entorno de protección. Patrimonio entiende que sería muy positivo para
la conservación del convento y su entorno de protección recuperar como espacio
libre el lugar donde actualmente se sitúa la edificación de Telefónica. La Torre
del Palau es un elemento que no cuenta con una delimitación de BIC en los
mapas de ordenación, puesto que en ellos sólo figura como bien catalogado,
figura jurídica que supone un nivel de protección menor que el monumento. El
informe técnico también indica que esta construcción no debería contar con un
uso residencial, sino que debería tender hacia usos culturales.
La Torre dels Enegistes, que goza de categoría de monumento, tampoco cuenta
en el mapa con una delimitación de BIC. El informe indica que este edificio se
encuentra inmerso en una zona de equipamientos deportivos, sin ningún tipo de

387

franja de separación entre estas infraestructuras y el monumento para garantizar
su conservación.
La Torre de ses Puntes es el último edificio al que hace referencia el documento.
Tampoco goza de tratamiento BIC en los mapas.
Por último, Patrimonio considera que el ayuntamiento de Manacor también
debería incluir para protegerlas, además de la ruta arqueológica, en la que se
incluyen S´Hospitalet Vell y Son Peretó, tres más, contempladas en el Plan
Territorial de Mallorca, que serían: la ruta del gótico, a la que pertenecen la Torre
dels Enagistes, la de ses Puntes y la del Palau; la ruta del Barroc, con el convento
de Sant Domingo como elemento destacado del municipio, y la ruta de los
castillos.
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9.3. Edificis Religiosos
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9.3.1. Can Conrado, antic Convent dels Mínims o de la Soledat (Santa Maria)

1. Localització i titularitat
El conjunt està ubicat al nucli urbà del municipi de Santa Maria, entre els carrers
Llarg, Antoni Vich i la plaça dels Hostals. La titularitat del convent: claustre, hort,
jardí, casa del guarda i locals de la planta baixa, són de la família Conrado de
Villalonga. L’església pertany al bisbat de Mallorca.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El 1682 a la vila de Santa Maria s’hi va establir l’Ordre Mínima i es va decidir la
construcció del nou assentament a la cruïlla entre el camí reial d’Inca i el camí
cap a la vila de Santa Maria, que a més disposava de dues quarterades de terra,
vinya i sementer que foren adquirides amb els doblers que Don Esteve Conrado
va cedir a la comunitat. La benedicció de la nova església fou el 24 d’agost de
1697, fet que es produí abans de que s’acabessin les obres.
L’autor de l’edifici del Convent, de la casa i possiblement de l’església, fou el
mestre major d’obres Lluc Mesquida Florit (Santa Maria, 1661-1729).

La proclamació de la Constitució de Cadis, de 1812, i amb la tornada de Ferran
VII, aquest el 1820 hagué de signar un decret de supressió de tots els convents
que no comptessin amb un mínim de 12 religiosos, fet que va provocar la primera
exclaustració del convent. No obstant una vegada reimplantat el regim
absolutista, el 1823 el rei retornà tots els béns desamortitzats. Així el Convent de
la Soledat va anar recobrant el seu antic esplendor, els béns traslladats a la
parròquia es retronaren al Convent, però malgrat tot, l’escola i l’apotecaria no es
tronaren a reobrir.

Amb la desamortització de Mendizábal, el 1836, se va produir la segona i
definitiva exclaustració, encara que l’església va seguí destinant-se al culte, fins
que amb els anys fou desposseïda de tots els seus objectes per a aquest fi,
quedant abandonada i saquejada fins i tot del material d’obra. Les voltes foren
enderrocades entre 1847 i 1848, a partir de llavors l’abandó fou total, convertint-
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se en abocador de carnatge i fems, i acabant-se de malmetre amb els
terratrèmols de 1851.
El 1860, s’iniciaren uns treballs de reconstrucció i reforma de l’església, quedant
les obres pràcticament llestes el 1861. L’artífex i principal promotor fou don
Marian Conrado Asprer de Neuburg, segon marquès de la Fontsanta, arquitecte
Pere d’Alcàntara Penya i el mestre d’obres Pere Sampol. El 1890, l’església
tornava estar en perill de runa, degut al pes de la coberta que anava deformant
els arcs, i el bisbat manà que es tanqués immediatament al culte. Aquell mateix
any, l’arquitecte diocesà, Joan Guasp va iniciar les obres de rehabilitació amb la
construcció de vuit columnes per a reforçar els arcs, provocant la fragmentació
de la unitat de l’espai. Les obres acabaren el 1891 i el 1898 van finalitzar les del
campanar, fins aleshores coronat per una coberta inclinada de teula àrab a
quatre aigües. Aquestes obres es realitzaren segons el projecte de l’arquitecte
Pere d’Alcàntara Penya, responsable de l’actual imatge del campanar.

El 14 de juliol de 1903 un llamp va destruir la part superior de la cúpula del
campanar, va provocar un forat a la volta del presbiteri i arrabassà les rajoles del
pis de baix del sagrari. L’arquitecte diocesà, don Gaspar Bennàsser, va
dictaminar que del campanar era suficient reconstruir la cúpula i va donar les
instruccions de com s’havien de realitzar el resta d’obres.
Durant la primera meitat del segle XX l’entorn del Convent es veu immers dins
d’una important transformació urbanística. La segregació i posterior venda de
part de les seves terres dugueren a terme la construcció d’edificacions poc
afortunades que actualment envolten el conjunt, eliminant una gran esplanada i
com a conseqüència se va inutilitzar l’anomenat Portal dels Homes. Durant la
segona meitat del segle XX s’executaren nombroses obres de reforma i
manteniment de l’església: a les darreries de 1966 es va substituir l’altar i el
paviment del presbiteri; el 1973, s’enrajolà la nau central col·locant sobre l’antic
paviment de fang, unes rajoles de “terratzo” molt de moda en aquelles hores; el
1978, es va consolidar part del campanar malmès per la incidència d’un llamp el
1948; el 1982, es va refer part de la teulada de la sagristia i s’adobaren les
goteres de la teulada principal; més recentment es van substituir les bigues de
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fusta de la teulada per bigues de formigó i també es va reforçar la façana del
carrer Llarg, augmentant-ne el seu gruix.
L’església està regentada pel Bisbat de Mallorca i el resta del conjunt per la
família Conrado, es a dir, el claustre, l’hort els jardins, la zona de residència, les
estances de la planta baixa (que en ocasions han estat dedicades a la
restauració, oficines i recepció), la planta noble també mostra en ocasions una
col·lecció arqueològica i litúrgica, i també amb biblioteca i arxiu.
Les instal·lacions conventuals domèstiques i l’església, formen cossos d’edificis
rectangulars que van conformant un claustre interior, també rectangular.

Per tant ens trobem amb una església que és un típic exemplar de temple
conventual mallorquí del segles XVII. Aquesta és de planta rectangular amb cor
i absis sense creuer; de nau única dividida en cinc trams i entre les pilastres
s’obrin deu capelles. La coberta és de volta de canó, tant pel que fa a la nau
com a l’absis i les capelles, la del cor és de creueria sostinguda per un arc
rebaixat i formant una tribuna que ocupa tot el tram d’ingrés. La coberta de la
nau està reforçada per parells de pilastres exemptes que arrenquen directament
del sòl, aparellades amb pilastres adossades i que contribueixen a aguantar la
volta.

El cos destinat a cel·les i usos domèstics de la comunitat conventual fou
reconvertit en residència particular a mitjans del XIX per la família Conrado.
Aquest està conformat per una sèrie d’estances alineades en tres espais
longitudinals paral·lels i separats per murs de càrrega. Consta de dues plantes,
la coberta inferior és de volta de creuria, mentre que la superior es d’un senzill
embigat.
L’antiga residència conventual se comunica amb el claustre per una escala
interior monumental però d’una línia molt sòbria, feta de marès, i amb una barana
robusta de ferro forjat.
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El claustre, que està complert en els seus quatre costats està mancat de coberta.
Les columnes tenen el fust llis i amb un lleuger èntasis, recolzant el seu
basament sobre pedestals elevats i rematades per capitells de quatre volutes.
Els arc són rebaixats i de secció semicircular.

El resultat és un conjunt harmoniós i de gran senzillesa, dins de la línia de les
construccions mallorquines del segle XVII d’aquesta tipologia.
Com a elements singulars hem de destacar un portal que s’obre al peu de
l’escala, de disseny renaixentista, el coll d’una sola peça de la cisterna que està
decorat amb les armes dels Conrado i una creu llaurada en pedra d’estil gòtic
sobre columna i pedestal, a una cantonada del clasutre.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El conjunt, església, cases, jardins, etc. fou declarat Monument Històric Artístic
el dia 6 de març de 1961 pel Ministerio de Educación y Cultura, segons Decret
núm. 3162.
Amb la incoació com a Bé d’Interès Cultural de can Conrado i l’ampliació de la
proposta per part de la Conselleria de Cultura, es feu extensiva l’àrea de
protecció (05 de setembre de 1986/13 d’abril de 1987). El Govern de la
Comunitat Autònoma va declarar Bé d’Interès Cultural tot el conjunt, l’11 de
novembre de 1987, fet que va corroborar el Consell de Ministres el 13 de juliol
de 1990.

A la fitxa del Catàleg de Béns Patrimonials de Santa Maria (2008), hi figura la
delimitació del bé, amb els seus elements destacats, les intervencions
preferents, l’entorn de protecció, els usos i les intervencions possibles: “En les
diferents façanes s’han de conservar la tècnica, les dimensions, la morfologia,
els materials, les estructures originals dels buits, les textures i colors dels
revestiments originals de la construcció. Tampoc s’ha de permetre l’elevació de
l’alçada original de la façana ni l’afegit de volums sobre la coberta original.
A l’interior cal conservar el sistema de sostres, la morfologia i els materials de les
obertures, tant de les dependències conventuals com de l’església. Així cal afegir
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els següents elements singulars: els escuts d’armes situats en els diferents punts
del conjunt, les cisternes i la creu de terme localitzats en el claustre, així com tots
aquells elements que pels seus valors històrics, artístics o d’antiguitat mereixin
ser protegits i conservats.
Pel que fa a les possibles intervencions i dada la tipologia d’aquest conjunt
conventual, el qual conserva els materials i els elements arquitectònics
característics del seu estil constructiu, es proposa que en qualsevol
reconstrucció o restitució a l’estat original que es plantegi únicament siguin
admissibles aquelles intervencions que no desvirtuïn la seva fesomia o caràcter
original. Per tal motiu es proposa que per aquests tipus d’intervenció es compti
amb l’informe favorable d’una comissió tècnica en patrimoni historicoartístic.
Es proposa l’impediment d’actuacions al voltant de l’element patrimonial
catalogat que puguin malmetre’l, perjudicar-lo o distorsionar-ne les visuals. Per
a tal motiu es proposa que la definició de la zona de protecció que es consideri
necessària per a la preservació del bé patrimonial s’estableixi en les normes de
planejament general municipal.”
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

Un edifici que sempre ha anat canviant i rehabilitant-se, ja hiha grans
intervencions durant el segle XIX i principis del XX.

-

1986, Incoació de Bé d’Interès Cultural de can Conrado i ampliar la
proposta de la Conselleria fent extensiva l’àrea de protecció que es
pretén amb la incoació de l’expedient de BIC a l’Església del Convent
de Mínims (05 de setembre de 1986/13 d’abril de 1987). (signatura
13641/18, AGCM)

-

1988, informe d’inspecció dels tècnics del Ministeri de Cultura al
convent. Ja que es necessària una restauració urgent de tota la
coberta, a més la columnata del claustre amenaça runa i precisa una
urgent intervenció per a la seva consolidació. (signatura 13643/40,
AGCM)

-

1989, reparació de la coberta. Aquestes es van ajustar al projecte
aprovat per la Comissió del Patrimoni Històric del Consell. (signatura
13559/2, AGCM)
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-

1997, projecte de rehabilitació de l’església. La Comissió del Patrimoni
Històric del Consell aprova aquest projecte. S’acompanya d’una
memòria històrico-constructiva i de patologies (cruis, goteres,
humitats, problemes a l’escala del campanar, etc.), d’informe fotogràfic
de l’estat abans de començar les obres i planimetria. La Comissió del
Patrimoni Històric del Consell aprova el projecte ja que aquest s’ajusta
a la Llei 16/1985. (signatura 11664/2, AGCM)

-

1997-1998, convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de béns
mobles i immobles amb valors històric i culturals, 1997. La Comissió
del Patrimoni Històric del Consell no aprova el projecte ja que aquest
no s’ajusta a la convocatòria. Aquest és el projecte de 1997 (arquitecte
Barceló). (signatura 8271/1, AGCM)

-

2000, el cap de l’àrea de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca
comunica al batle de Santa Maria que s’ha denunciat una instal·lació
de sortida de fums sobre la façana de can Conrado. Ja que la Llei
12/1998, de Patrimoni Històric de les Illes, no ho permet i ho prohibeix.
Inclou 5 fotos. El Consistori fa que se retiri. (signatura 16655/20,
AGCM)

-

2002, avantprojecte d’escala que comuniqui la planta baixa amb la
planta noble, ubicada allà on hi havia l’antic portal d’accés al Convent
i que actualment està tapiat. Per a la seva construcció seria condició
indispensable procedir a la demolició de la volta existent. La Comissió
de Patrimoni Històric del Consell el denega el projecte. (signatura
12240/6, AGCM)

-

2002, sol·licitud de certificat on hi consti que can Conrado és un BIC,
per part de José M. Barceló Zaforteza. (signatura 16560/78, AGCM)

-

2002, sol·licitud per a la substitució de la canal i tapar forats de la
façana. L’arquitecta de la Comissió de Patrimoni del Consell autoritza
el projecte. (signatura 12246/16, AGCM)

-

2004, José Francisco Conrado de Villalonga sol·licita permís per a la
reparació dels enfonsaments i restauració del paviment amb el seu
corresponent empedrat. Aquesta s’autoritza per part del Consell.
(signatura 16519/31, AGCM)
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-

2005, expedient de permís d’obres per a projecte de substitució de la
xarxa de pluvials i del paviment del claustre. La Comissió de Patrimoni
del Consell autoritza aquest projecte. (signatura 16250/5, AGCM)

-

2006-2008, Santiago Fiol Amengual, en representació de José
Francisco Conrado de Villalonga, sol·licita que s’executi l’acord de la
Comissió de 1998 on s’ordena retirar una antena parabòlica i que es
demoleixi la paret contigua al pati annex al claustre. L’acord s’acaba
executant, ja que aquests elements distorsionen la visió del clasutre,
ja que la legislació delimita l’entorn del Bé. (signatura 17098/10,
AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Durant el segle XX amb la venda de terres del convent i amb una important
transformació urbanística i un mal plantejament d’aquesta, se va perdre part de
l’encant de l’entorn més immediat a aquest.

Entre els anys 2006-2008, Santiago Fiol Amengual, en representació de José
Francisco Conrado de Villalonga, sol·licita que s’executi l’acord de la Comissió
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de 1998 on s’ordena retirar una antena parabòlica i que es demoleixi la paret
contigua al pati annex al claustre. L’acord s’acaba executant, ja que aquests
elements distorsionen la visió del claustre, ja que la legislació delimita l’entorn
del Bé i ho avala una sentencia d’un tribunal.
A la fitxa del Catàleg de Béns Patrimonials de Santa Maria (2008), hi figura la
delimitació del bé, amb els seus elements destacats, les intervencions
preferents, l’entorn de protecció, els usos i les intervencions possibles. De fet
veiem en aquest cas com s’ha anat evolucionant i canviant els criteris i la
normativa, veiem definits els seus valors, com es pot intervenir, la seva protecció,
els usos que avui en dia són el d’habitatge, sociocultural i religiós.
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8. Annexes
Última Hora, V.m./m.d., Palma, 08/07/2011
POLÉMICA
Patrimoni vigilará el reparto de los bienes de Can Conrado
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Imagen de archivo del claustro de Can Conrado. 03-07-2011 | R.C.

El Departamento de Patrimoni Històric del Consell se mantendrá muy atento a la
decisión que, la próxima semana, se vaya a tomar en el Juzgado de Primera
Instancia número 10 sobre el reparto de los Bienes Catalogados (BC) de Can
Conrado o antiguo convento de los Mínimos (Santa Maria), según lo acordado
por la jueza Maria Isabel del Valle.

Así lo explicó ayer Gari Duran, directora insular de Cultura i Patrimoni, quien
recordó que en un informe enviado a la jueza, y firmado por Joan Rotger,
vicepresidente de Cultura y Patrimoni de la administración insular, «se valoraba
muy negativamente la segregación de dichos bienes». Sin embargo, según ha
podido saber este diario, la jueza no ha tenido en consideración dicho escrito, ya
que ha fijado la repartición de los bienes para el próximo 12 de julio.

Desde Patrimoni se recuerda que «las colecciones no se pueden disgregar» y
que «disgregándolos [los bienes catalogados] pierden su sentido», así como que
el valor de estos bienes radica en la unión. Además, se tiene que notificar al
Consell cualquier acción que se vaya a producir sobre los mismos, como el
cambio de ubicación o de propiedad.
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En estos momentos existe un contencioso sobre dichos bienes entre José
Francisco Conrado de Villalonga, propietario del edificio, que es Bien de Interés
Catalogado (BIC), y que se adjudicó en una subasta, y su sobrino José Luis
Conrado de Villalonga.

La catalogación de estos bienes muebles como BC, lo que implica protección
patrimonial, tuvo lugar en dos tandas. Por un lado destacan el archivo
documental de la familia Conrado, que se inicia a partir de 1365; la colección de
arqueología y otras rarezas, así como la de cuadros religiosos y sobre la historia
del convento. Por otro, también se catalogaron otra serie de elementos de
mobiliario.

Can Conrado, Convent de Mínims o de la Soledat (Santa Maria)
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9.3.2. Oratori de Sant Feliu (Palma)

1. Localització i titularitat
Es troba a la cantonada dels carrers Sant Gaetà, número 2, i Sant Feliu de
Palma.
La titularitat és privada i a hores d’ara és la galeria d’art Kewenig.

2. Evolució històrica i descripció del monument
L’oratori està forma part del casal can Quint (també anomenat can Dameto, can
Fortesa i can Àustria. Ocupa un solar que fa cantonada entre es Born i els carrers
sant Gaietà i sant Feliu. És una casa senyorial de tipologia residencial urbana,
datada des de l’edat mitjana, en estil gòtic, sobre el qual s’han fet importants
transformacions en els segles XVI, XVIII i XIX).

És un dels oratoris més antic de Palma, ja que fou edificat just després de la
conquesta de Mallorca (1229), els terrenys on s’aixeca foren donats pel rei
Jaume I al bisbe de Sant Feliu de Guíxols, que va participar directament en la
conquesta i com a recompensa en el repartiment va obtenir diverses cases en
aquesta zona.
L’any 1391, l’oratori i la casa veïna, actualment coneguda com a Can Quint,
passaren a mans de la família Galiana. Posteriorment foren propietat dels
Burgues, dels Dameto –marquesos de Bellpuig- i, finalment, des de principis del
segle XIX, dels Quint-Zaforteza, ens trobem amb un monument que ha anat
sofrint successius canvis de propietaris i transformacions al llarg de la història.
L’oratori respon al model gòtic de nau única, de planta quadrangular i amb una
coberta de dos aiguavessos.
Durant el segle XVI va sofrir una important reforma en clau renaixentista.
L’exterior és molt senzill, presenta dues façanes acabades amb una motlura
sobre els quals se situen uns panells decoratius gòtics.
La façana principal és simètrica, amb un portal de factura renaixentista amb fines
columnes laterals i un arc carpanell sota un entaulament coronat per una copinya
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amb motlura semicircular (recorda les finestres de ca n’Olesa). Sobre aquest,
interrompent la motlura hi ha les restes d’una espadanya.
A la façana lateral hi ha un altre portal, gòtic i més senzill.
Consta d’una sola nau dividida en tres trams, amb una coberta de falsa volta de
creueria (feta de guix el més probable durant el segle XIX) sostinguda per
columnes jòniques, més antigues i adossades a les parets. Presideix l’altar un
retaule d’estil barroc presidit per un Sant Crist. La tribuna de fusta, situada sobre
la zona d’ingrés, probablement també data del segle XIX.

A principis del 2000 se va iniciar la seva rehabilitació per a donar-li un nou ús
com a galeria d’art a partir de 2002. En un principi fou la galeria Monet i avui en
dia és la galeria Kewenig.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El 1989 fou catalogat i declarat Bé d’Interès Cultural, mitjançant resolució de
10/04/1989 (BOE núm. 17. BOCAIB núm. 55, 04/05/1989). Aquesta resolució
l’única que presenta és que vist l’interès històric que presenta l’oratori i l’acord
adoptat per la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, se’l declara bé
d’interès cultural, amb la categoria de monument. S’estableix una zona de
protecció al voltants de l’edifici.
Al Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, se li atorga una protecció integral A1. En
aquest catàleg se’l valora per la seva antiguitat, pel conjunt del qual forma part i
per la seva ornamentació. Només permet intervencions tendents a mantenir o
recuperar el primitiu estat de l’element, havent-se d’utilitzar per a aquest fi
materials i sistemes constructius tradicionals. La totalitat del seu volum haurà de
romandre inalterat i se suprimiran els afegits, com és el que té a la part superior
per damunt de la cornisa, per a recuperar la coberta a dues aigües. Descobrir
l’espadanya i ordenar i suprimir els baixants d’aigües pluvials.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

L’edifici ha estat pràcticament abandonat des de principis de segle, la
qual cosa ha provocat un greu deteriorament general.
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-

1990, projecte de restauració i reforma (expedient 290/90, Comissió
de Patrimoni del Consell). La Comissió de Patrimoni Històric del
Consell l’aprova (gener de 1991).

-

1994, instància d’ARCA en la qual se manifesten reflexions sobre la
restauració del casal de can Quint i de l’Oratori de sant Feliu. A
aquestes fan referència a una intenció “arqueolgicista” que es vol fer
compatible amb alteracions notables (reconstruccions i fent alteracions
de les alçades del pisos ja que se fragmenten. Alteracions dels antics
portals forans, que se recomponen amb folros de marès. Es puja la
teulada i s’afegeix un gran volum sobre la coberta, i es posen fumerals
discordants), neteja no adequada. A l’interior s’ha esbucat el sostre de
fals de guix i s’ha substituït per una coberta goticista.

(signatura

6064/4, AGCM)
-

1998, denúncia d’ARCA, davant de la Comissió de Patrimoni del
Consell, del deteriorament de l’Oratori degut a uns treballs de
restauració no adients. Aquesta fa referència a l’aparició de cruis que
s’estenen per tot l’edifici, i que són especialment evidents a la façana,
afectant l’òcul, la copinya i la llinda de la portalada, fent que aquesta
es trobi en situació eminent de runa. L’associació demana que se
prenguin les mesures oportunes per aturar les deficiències detectades.
La Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori fa un estudi
sobre l’estat de l’edifici. La Comissió de Patrimoni del Consell és qui
sol·licita l’estudi i, una vegada obtinguts els resultats d’aquest, fa que
s’interrompi la restauració mentre no s’avaluï la idoneïtat dels treballs
dels treballs executats fins al moment. Ja que aquests s’estaven
realitzant mitjançant procediments mecànics no adequats. L’informe
que fa el tècnic de restauració, inclou un anàlisi històric, un
arquitectònic i un tècnic. A més defineix les etapes de la intervenció:
neteja i pre-consolidació, consolidació i protecció. Les conclusions de
l’informe se parla dels diferents valors de l’edifici i de la importància
que intervingui un equip multidisciplinari. (signatura 16497/9, AGCM)

-

1999, ARCA denuncia davant la Conselleria de Cultura, els
desperfectes que ha sofert la llinda del portal renaixentista. Inclou 3
fotos. (signatura 16654/8, AGCM)
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-

1999, expedient de projecte d’il·luminació exterior i substitució d’una
escala interior. La Comissió de Patrimoni Històric autoritza la
construcció de l’escala però no l’enllumenat exterior, ja que aquest se
col·loca sobre la façana. (signatura 11828/4, AGCM)

-

2006-2007, projecte de restauració de la coberta. Sol·licitud de
subvenció, aquesta es denega. ( signatura 16679/8, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
L’oratori és un dels més antics de la Ciutat de Mallorca, els seus orígens se
remunten al segle XIII. Iniciat en estil gòtic, amb una planta de nau única de la
qual es desconeix l’estructura original de la coberta, ja que està oculta baix falses
voltes d’aresta que marquen tres trams que descansen sobre columnes jòniques.
A l’exterior presenta dues façanes, una al de sant Gaietà (decoració de factura
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renaixentista, coronat per una venera, amb relleus de motius orgànics) i l’altre al
de sant Feliu.

ARCA el 1994, fa una instància dirigida al Director General de Cultura, en la qual
se manifesten reflexions sobre la restauració del casal de can Quint i de l’Oratori
de sant Feliu. A aquestes fan referència a una intenció “arqueolgicista” que es
vol fer compatible amb alteracions notables (reconstruccions i fent alteracions de
les alçades del pisos ja que se fragmenten. Alteracions dels antics portals forans,
que se recomponen amb folros de marès. Es puja la teulada i s’afegeix un gran
volum sobre la coberta, i es posen fumerals discordants), neteja no adequada. A
l’interior s’ha esbucat el sostre de fals de guix, del segle XVII, i s’ha substituït per
una coberta goticista. Manifestant que un monument per que no sigui medieval
deixar de ser millor.

El 1998, ARCA a la de la Comissió de Patrimoni del Consell, el deteriorament de
l’Oratori degut a uns treballs de restauració no adients. L’associació demana que
se prenguin les mesures oportunes per aturar les deficiències detectades. La
Comissió de Patrimoni del Consell sol·licita un estudi i, una vegada obtinguts els
resultats d’aquest, fa que s’interrompi la restauració mentre no s’avaluï la
idoneïtat dels treballs dels treballs executats fins al moment. Ja que aquests
s’estaven realitzant mitjançant procediments mecànics no adequats. L’informe
que fa el tècnic de restauració, inclou un anàlisi històric, un arquitectònic i un
tècnic. A més defineix les etapes de la intervenció: neteja i pre-consolidació,
consolidació i protecció. Les conclusions de l’informe se parla dels diferents
valors de l’edifici i de la importància que intervingui un equip multidisciplinari.
El 1989 fou catalogat i declarat Bé d’Interès Cultural, mitjançant resolució de
10/04/1989 (BOE núm. 17.BOCAIB núm. 55, 04/05/1989). Aquesta resolució
l’única que presenta és que vist l’interès històric que presenta l’oratori i l’acord
adoptat per la Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca, se’l declara bé
d’interès cultural, amb la categoria de monument. S’estableix una zona de
protecció al voltants de l’edifici. En aquell moment l’estat de conservació era
dolent, els cel rasos interiors sofrien despreniments. Hi havia un afegit a la part
superior de les façanes. Estava en desús degut al seu mal estat de conservació.
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Al Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, se li atorga una protecció integral A1. En
aquest catàleg se’l valora per la seva antiguitat, pel conjunt del qual forma part i
per la seva ornamentació. Només permet intervencions tendents a mantenir o
recuperar el primitiu estat de l’element, havent-se d’utilitzar per a aquest fi
materials i sistemes constructius tradicionals. La totalitat del seu volum haurà de
romandre inalterat i se suprimiran els afegits, com és el que té a la part superior
per damunt de la cornisa, per a recuperar la coberta a dues aigües. Descobrir
l’espadanya i ordenar i suprimir els baixants d’aigües pluvials.

A principis del 2000 se va iniciar la seva rehabilitació per a donar-li un nou ús
com a galeria d’art a partir de 2002, es van eliminar molts d’elements encara que
no se’n té informació detallada. En un principi fou la galeria Monet i avui en dia
és la galeria Kewenig.
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8. Entrevistes
Maria Magdalena Brotons Capó (Palma, 11/03/1972. Professora de la UIB,
departament Ciències Històriques i de Teoria de les Arts)
“Hi he viscut al costat pràcticament tota la meva vida, tinc records de quan era
petita, jo no sabia el que era, la veia hermètica, com una caixa màgica, plena de
brutor, pols, hi creixien herbes. Quan varen començar la rehabilitació me va
semblar bé, però quan vaig veure així com la tractaven me van fer patir... i el nou
ús, no sé que he de dir, ha perdut l’encant i la màgia. Conservar, rehabilitar...
usos, quins... Som una romàntica.” (26/08/2015)
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9. Annexes
ARCA, 7 MAIG 2010

Això no és art, és manca de respecte al patrimoni històric
Durant els darrers temps les parets i portes d’alguns edificis històrics de Ciutat s’han
vist agredides per la marca d’alguns artistes emergents que han volgut mostrar els
seus treballs d’una forma pública, però molt poc ètica.
L’expressió artística és i serà part de les ciutats amb una certa avantguarda, però
quan aquesta expressió agredeix d’una forma tan clara una meravella històrica i
artística com és l’oratori de Sant Feliu, es converteix en un reflex de manca de
coneixement artístic i cultural.
En aquest cas ARCA vol denunciar que el plàtan que s’ha dibuixat al costat dret del
portal d’entrada de l’oratori de Sant Feliu és irrespectuòs, poc creatiu i desencertat.
Hi ha altres llocs on es pot pontenciar la creació de nous artistes, sense haver de fer
malbé a la imatge del patrimoni cultural de la nostra ciutat.
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9.3.3. Convent de Santo Domingo (Inca)

1. Localització i titularitat
L’església i el convent de Santo Domingo, estan al carrer de les Germanies,
núm. 23, i plaça de Santo Domingo, d’Inca.
L’església és propietat del bisbat i el claustre es va cedir a l’Ajuntament d’Inca.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Pertany a l’ordre dels predicadors. L’actual església es va començar a construir
el 1664 i fou beneïda el 1689, aquesta és d’estil renaixentista, de línies austeres,
amb pilastres de pedra calcària acabades en capitells jònics, que separen les
capelles laterals de cada banda i que sostenen la volta de canó, acabada a un
cap amb absis rectangular i a la façana amb una gran rosassa oberta damunt el
cor. La façana és un gran llenç rectangular de pedra viva, amb una portalada
major de línies barroques discretes, de pedra esmolada. Davall el cor s’obri la
capella fonda del Roser, del mateix estil de l’església.Des de la sagristia es pot
accedir al claustre, d’estil renaixentista, edificat a partir de 1730; també té entrada
exterior just tocant la façana de l’església; al voltant seu era bastit el convent. La
comunitat tenia escola oberta als nins de la vila, a la placeta de l’església. Els
dominics d’Inca sofriren la primera exclaustració el 1821, però el 1823 tornaren
al convent. L’exclaustració definitiva va esser el 1835. L’església romangué
tancada però ben aviat (desembre de 1836) s’hi tornà a celebrar missa els dies
de precepte. El convent fou habilitat per a presó, tribunals, jutjats, caixa i reserva
militar i comandància de la Guàrdia Civil. El 1988, l’antic convent amb el claustre
passà al ple domini i ús de l’Ajuntament d’Inca. També el consistori adquirí de
mans privades l’escola (can Cifre), que, des de 1994, és la seu dels serveis
socials municipals. Des de 1963, el primer rector, mossèn Guillem Julià, hi feu
obres de consolidació i ornamentació, que culminaren en la reforma del
presbiteri, amb un nou altar consagrat el 1966. Un campanar va esser començat
el 1969, desprès d’esbucar una espadanya que guaitava a l’extrem esquerra de
la façana principal. (LLABRÉS MARTORELL, P.J.; TUR CATALÀ, M., “Sant
Domingo”, a Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. 15, Promomallorca Edicions
S.L., Inca, 1991, pàg. 291-292)
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El claustre és semblant al que hi ha a Pollença, quadrat i d’una gran simplicitat,
amb una cisterna al seu mig. Aquest és d’estil barroc, conformat per una arcuació
de set arcs campaners que descansen sobre columnes de secció circular amb
lleuger éntasi sobre les fustes, que a la vegada reposen sobre un sòcol corregut
interromput per quatre accessos que donen al pati. Tan sols posseeix un pis
porticat, sobre el qual se n’aixeca un altre amb finestrals que donen al pati,
alguns dels quals amb un ampit de balustres.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural i valors
El Claustre de Santo Domingo fou declarat Bé d’Interès Cultural amb la categoria
de monument, el 9 de juny de 1994 (Decret 78, BOCAIB 79, de 30 de juny de
1994). En aquesta se destaca la seva importància (valor) com a monument
religiós que té una riquesa artística digna de ser respectada i conservada (no se
fa cap altre puntuació o aclariment).
A la fitxa del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni
Arquitectònic del terme Municipal d’Inca, se li dona un nivell de protecció A1, en
el qual abans de cap intervenció esmenta que l’estat general del conjunt no
presenta defectes d’importància. Defineix les seves característiques com un
edifici conventual, d’estil barroc amb església claustral, tot a l’entorn d’un claustre
porticat. Ha perdut el seu complement d’horts i patis exteriors, en part substituïts
per la plaça i edificis d’habitatge. El seu interès genèric es basa en la singularitat
històrico-ambiental de l’edifici. Davant qualsevol intervenció, se n’ha de
conservar la seva composició volumètrica i el seu buc històric i la seva estructura.
Pel que fa a les façanes se n’ha de conservar la seva configuració i enllestir-les.
De manera que en el seu cas, s’ha d’evidenciar la nova traça de les
intervencions, potenciant els seus elements. S’han de conservar les cobertes,
així com les característiques de l’església, sagristia i porticades del claustre, a
més de la jardineria del pati del claustre, que en aquest cas haurà de ser
restituïda.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1963- 1969, des de 1963, el primer rector, mossèn Guillem Julià, hi
feu obres de consolidació i ornamentació, que culminaren en la
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reforma del presbiteri, amb un nou altar consagrat el 1966. Un
campanar va esser començat el 1969, desprès d’esbucar una
espadanya que guaitava a l’extrem esquerra de la façana principal.
-

1990-1991, projecte de rehabilitació del convent, del claustre i de
les dependències annexes (arquitecte, Pedro Palmer Nadal). La
Comissió de Patrimoni del Consell, va aprovar el projecte, amb la
condició de que les bigues de la planta baixa i pis fossin de fusta.
Inclou 26 fotografies i planimetria. A la memòria del projecte,
s’assenyala que degut als antecedents el claustre no ha tingut el
necessari manteniment, ni un ús respectuós: presó política durant
la guerra del 36, quarter de la Guàrdia Civil, presó de dones... La
coberta està en mal estat, amb bigues podrides, rompudes i
caigudes. El forjat de bigues de fusta que conformen la planta del
claustre, en general està deformat, en alguns punts a cedit i en
general està a punt de fer-ho. L’objecte del projecte és el
d’aconseguir una restauració respectuosa, intentant aconseguir un
recó de pau i d’art, amb uns espais austers on es puguin realitzar
exposicions i manifestacions artístiques. El programa és molt
simple, per una part restaurar i recuperar el claustre i les seves
façanes i per l’altra aconseguir uns salons i serveis higiènics. La
distribució s’aconsegueix a través de dues escales i al seu costat
els serveis higiènics, desapareixent les altres escales (petites i
laberíntiques). Les accions a realitzar seran de dues classes, unes
consistents en restaurar les llagues i lesions produïdes per la manca
de sensibilitat i respecte, altres en les quals se substitueixin
elements erosionats o romputs pel pas del temps. Entre les primeres
s’ha de considerar el tancament dels buits de la façana i la
regularització d’altres, així com la reposició de balustrades, entre
d’altres. La segona, se correspon amb la reposició dels forjats
danyats, pràcticament la totalitat, sí exceptuem l’ala que va ocupar
la Guàrdia Civil i que se sembla de més recent construcció, la
coberta i la totalitat de les instal·lacions. (signatura 4878/1, AGCM)

-

1992, projecte de rehabilitació de la plaça del claustre. La Comissió
de Patrimoni del Consell, l’aprova. Inclou planimetria. El projecte
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compren dues fases: l’enderroc de les instal·lacions del parc de
bombers i la restauració i condicionament de l’entrada del claustre.
(signatura 4927/11, AGCM)
-

1992, projecte de reforma i ampliació de la zona frontal a l’entrada
del claustre. La Comissió de Patrimoni del Consell, l’aprova. Inclou
planimetria. (signatura 4927/12, AGCM)

-

1993, sol·licitud de subvenció, que no es va acabar tramitant, per a
la restauració del claustre i annexes. (signatura 4971/5, AGCM)

-

1993-1995, pla de millora de la façana de la parròquia de sant
Domingo. (signatura 8213/1, AGCM)

-

1996, conveni entre el bisbat de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca, per
a la cessió de determinats elements del claustre. La Comissió de
Patrimoni en fa un informe favorable. (signatura 8230/4, AGCM)

-

1997, avantprojecte per a la rehabilitació de les façanes, interiors i
exteriors, així com les de la torre. Que se cobriran de pedra i se’n
retirarà la que hi ha que es troba en mal estat. L’Ajuntament d’Inca
sol·licita una subvenció i es denegada, ja que no hi ha ni
documentació ni fotos de l’estat actual, a més no està ni firmat ni
visat pel Col·legi d’Arquitectes. Aquest era per a convertir-lo en
biblioteca municipal, arxiu, museu i altres usos culturals.(signatura
8368/11, AGCM)

-

1998-1999, subvenció concedida a la parròquia de Santo Domingo
per a la restauració d’una talla de fusta policromada. (signatura
8367/2, AGCM)

-

2000, projecte de rehabilitació del claustre (arquitecte, Oscar
Romero Crosa; enginyer, Miquel Pastor Tomàs), per a biblioteca i
arxiu històric municipal, i altres dependències d’usos múltiples. De
fet se tracta dels acabats d’un projecte de l’any 1990, mitjançant
s’acabaran les intervencions en les façanes. A la memòria del
projecte, al tractar-se d’un edifici catalogat, amb un grau de
protecció A1 i declarat BIC, es plantegen diversos problemes a
l’hora d’implantar els usos de biblioteca i arxiu històric, totalment
diferents dels originals del convent i amb unes necessitats
pràcticament oposades (llum, compartimentació, climatització...). Es
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mantindran aquells elements arquitectònics que es conservin i
s’eliminaran els que no tenguin interès. Així la intenció de
l’arquitecte, fou la de conservar i potenciar els principals valors de
l’edifici, inserint d’una manera neutra, sense grans complexitats,
però a la vegada de forma que es reconeguessin aquells elements
que permetessin la compatibilitat amb els usos de biblioteca i arxiu.
Tractant de donar vida a un edifici que per diversos motius l’ha havia
perdut totalment, havent perdut el seu caràcter, el qual s’ha de
recuperar i potenciar. Per tant, l’autor del projecte considera que el
millor nou ús, com a difusor d’aquest patrimoni, és el de contenidor
de cultura, de difusió d’aquesta, de punt de trobada i relació.
Apropar aquest monument, i en especial el que en resta de
l’originari, el seu caràcter, de lloc de recolliment ha de ser el fil
conductor d’aquesta fase del projecte. Però (manifesta l’autor del
projecte) encara quedarà una fase, tal volta tan important com les
anteriors, i segurament la menys valorada, ja que del mobiliari i del
jardí del qual es doti depèn en gran mesura la sensació final que
ens transmeti l’edifici. Comissió de Patrimoni del Consell, l’autoritza
amb prescripcions per part de l’arquitecta. Aquestes fan referència
a que en els alçats dels claustre s’han de mantenir les actuals
baranes de balustrada existents, però no es justifica a l’expedient la
necessitat de reconstrucció d’aquesta barana a la resta de les
façanes, en les quals actualment és inexistent. En que la proposta
consisteixi en una hipotètica reconstrucció a un estat original o més
regular, ja que actualment els alçats del claustre presenten una
diversitat d’obertures fruit de diversos períodes i intervencions.
També prescriu que les obres es realitzin amb control arqueològic.
Inclou 22 fotos. (signatura 11933/1, AGCM)
-

2001, projecte de rehabilitació del claustre, reforçar estructures
degut a moviments de la mateixa. Es modifica el projecte de l’any
2000. La Comissió de Patrimoni del Consell l’autoritza. Inclou 14
fotos. (signatura 12140/6, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El projecte, de 1990, de rehabilitació del convent, del claustre i de les
dependències annexes, de l’arquitecte, Pedro Palmer Nadal. Fou aprovat per la
Comissió de Patrimoni del Consell, el 21 de març de 1991, amb la condició de
que les bigues de la planta baixa i pis fossin de fusta. La memòria del projecte,
s’assenyala que degut als antecedents el claustre no ha tingut el necessari
manteniment, ni un ús respectuós. Així la coberta està en mal estat, amb bigues
podrides, rompudes i caigudes. El forjat de bigues de fusta que conformen la
planta del claustre, en general està deformat, en alguns punts a cedit i en general
està a punt de fer-ho. L’objecte del projecte és el d’aconseguir una restauració
respectuosa, intentant aconseguir un recó de pau i d’art, amb uns espais austers
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on es puguin realitzar exposicions i manifestacions artístiques. El programa és
molt simple, per una part restaurar i recuperar el claustre i les seves façanes i
per l’altra aconseguir uns salons i serveis higiènics. La distribució s’aconsegueix
a través de dues escales i al seu costat els serveis higiènics, desapareixent les
altres escales (petites i laberíntiques). Les accions a realitzar seran de dues
classes, unes consistents en restaurar les llagues i lesions produïdes per la
manca de sensibilitat i respecte, altres en les quals se substitueixin elements
erosionats o romputs pel pas del temps. Entre les primeres s’ha de considerar el
tancament dels buits de la façana i la regularització d’altres, així com la reposició
de balustrades, entre d’altres. La segona, se correspon amb la reposició dels
forjats danyats, pràcticament la totalitat, sí exceptuem l’ala que va ocupar la
Guàrdia Civil i que se sembla de més recent construcció, la coberta i la totalitat
de les instal·lacions. La Comissió de Patrimoni del Consell, no requereix un
estudi històric artístic del monument, ni la intervenció i supervisió per part de
tècnics restauradors, ni historiadors de l’art i arqueòlegs. La mateixa
circumstància se dona en la rehabilitació que se fa de la plaça, i la reforma i
ampliació de la zona frontal a l’entrada del claustre, el 1992.

El 2000, se fa un altre projecte de rehabilitació del claustre. A la memòria del
projecte, al tractar-se d’un edifici catalogat, amb un grau de protecció A1 i
declarat BIC, es plantegen diversos problemes a l’hora d’implantar els usos de
biblioteca i arxiu històric, totalment diferents dels originals del convent i amb unes
necessitats pràcticament oposades (llum, compartimentació, climatització..., per
aquest motiu el tancament dels buits es farà de vidre i alumini o acer). Es
mantindran aquells elements arquitectònics que es conservin i s’eliminaran els
que no tenguin interès. Així la intenció de l’arquitecte, fou la de conservar i
potenciar els principals valors de l’edifici, inserint d’una manera neutra, sense
grans complexitats, però a la vegada de forma que es reconeguessin aquells
elements que permetessin la compatibilitat amb els usos de biblioteca i arxiu.
Tractant de donar vida a un edifici que per diversos motius l’ha havia perdut
totalment, havent perdut el seu caràcter, el qual s’ha de recuperar i potenciar.
Per tant, l’autor del projecte considera que el millor nou ús, com a difusor
d’aquest patrimoni, és el de contenidor de cultura, de difusió d’aquesta, de punt
de trobada i relació. Apropar aquest monument, i en especial el que en resta de
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l’originari, el seu caràcter, de lloc de recolliment ha de ser el fil conductor
d’aquesta fase del projecte. Però (manifesta l’autor del projecte) encara quedarà
una fase, tal volta tan important com les anteriors, i segurament la menys
valorada, ja que del mobiliari i del jardí del qual es doti depèn en gran mesura la
sensació final que ens transmeti l’edifici. La Comissió de Patrimoni del Consell,
l’autoritza amb prescripcions per part de l’arquitecta. Aquestes fan referència a
que en els alçats dels claustre s’han de mantenir les actuals baranes de
balustrada existents, però no es justifica a l’expedient la necessitat de
reconstrucció d’aquesta barana a la resta de les façanes, en les quals actualment
és inexistent. En que la proposta consisteixi en una hipotètica reconstrucció a un
estat original o més regular, ja que actualment els alçats del claustre presenten
una diversitat d’obertures fruit de diversos períodes i intervencions. També
prescriu que les obres es realitzin amb control arqueològic.
Un aspecte que podria es s’hauria de tenir en compte és el de la memòria
històrica per a la interpretació del monument.
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8. Annexes

Iglesia y claustro de Santo Domingo
Construcción
El claustro de Santo Domingo es una construcción barroca (1664-1689)
convertida en parroquia el año 1962
Destaca
Convento de los dominicos
Rasgos característicos
Planta de nave única dividida en cinco tramos y capillas laterales. Cubierta de
vuelta de fajón. Fachada forrada de piedra con un rosetón al centro. En la
portada encontramos dos pilastras estriadas con capiteles jónicos sobre el cual
repone un entablamiento con un nicho que contiene la imagen de la Virgen
María dando el rosario a Santo Domingo. El claustro tiene forma cuadrangular
con siete arcos carpaneles a cada uno de los lados, aguantados por columnas
de piedra con capiteles jónicos.
Conserva importantes obras de arte
Retablos del Roser de Gaspar Horns (s.XVI) y retablos barrocos del Roser, de
Sant Vicenç Ferrer y de las Ànimes (s. XVII)
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9.3.4. Convent de Sant Bonaventura (Llucmajor)

1. Localització i titularitat
Ubicat al carrers de Sant Francesc, Fra Joan Garau i Pare Ripoll, al nucli urbà
de Llucmajor. El seu titular és l’Ajuntament de Llucmajor, des de l’any 1840.
Actualment és la seu de l’Ajuntament.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El recinte conventual va ser ocupat per l'orde franciscà fins a la Desamortització
de Mendizábal, que va tenir lloc el 10 de març de 1836. El batle Pere Joan
Mataró, invocant l'article 4 de la Instrucció General, va sol·licitar la gràcia de la
cessió del Claustre de l'exconvent per destinar-lo a serveis públics i beneficència,
recolzant-se en la importància arquitectònica del claustre i en el fet que no
mereixia que s'arruïnàs. El 16 d'abril de 1842 el ministre d'Hisenda comunicava
al nostre ajuntament la concessió del convent. Després de la Desamortització
de Mendizábal, va passar a tenir diferents usos: hospici, escola, jutjat,
escorxador i quarter de la guàrdia civil (aproximadament durant els darrers 150).

El mestre d'obres va ser Mateu Gamundí i és un conjunt representatiu del barroc
mallorquí. El claustre de Sant Bonaventura fou construït durant la segona meitat
del segle XVII i va formar part del convent dels franciscans. Al seu voltant hi ha
ubicades les cel·les dels frares i les dependències comunes del convent. És de
planta quadrada amb arcs de mig punt a la planta baixa i rebaixats al primer pis.
Cada lateral consta de set arcs. Les pilastres de la planta baixa acaben amb la
seva corresponent piràmide amb bola. Al corredor de ponent, sobre els portals
dels extrems, es varen conservar els anagrames de Jesús (IHS) i de Maria (M),
i al centre hi ha un altre portal que connecta amb la capella del Sagrat Cor de
Jesús. Segons la inscripció trobada en una volta del claustre, la seva construcció
es va iniciar el 6 d'abril de 1667, i es va enllestir el 3 de juliol de 1670.
El claustre és de planta quadrada amb doble galeria superposada, d’arcs de mig
punt a la planta baixa i rebaixats a la planta superior (set per galeria), segueix la
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tipologia franciscana barroca amb pilastres rectangulars i pilars exteriors
rematats amb esferes de pedra amb relleu. La galeria inferior té el sòtil amb
voltes suportades per grans mènsules laterals i formant marcs rectangulars plans
de gran bellesa, tot realitzat en marès de Galdent. A la planta baixa, malgrat les
modificacions sofertes al llarg del temps bàsicament degudes a la seva utilització
com a quarter de la guàrdia civil, s’hi trobaven les dependències comunes del
convent: refectori, cuina, rebost i sala capitular. La galeria superior, amb sòtil de
bigues de fusta, donava accés a les cel·les i possiblement a la biblioteca.
També hem de fer referència als aljubs que hi havia dins el que era l’hort, conegut
com s’aljub de l’hort dels frares, situat darrera del conjunt a la confluència dels
carrers Pare Ripoll i Frare Joan Garau. A la cantonada dels carrers Pare Ripoll i
Convent, hi ha un altre aljub, aquest de tres colls (sembla que es va construir
entre 1703 i 1705). Així com les pintures que hi ha sota de l’emblanquinat dels
murs.

La volada està decorada amb teules pintades, lletres enllaçades amb motius
ondulants i vegetals, amb un traç molt delicat combinant el vermell i l’ocre, d’un
gran valor artístic i un dels pocs exemples que es conserven a la comarca.

Al llarg de la història, el convent ha sofert notables canvis que han modificat la
seva configuració original. Va ser hospici, quarter, presó, jutjat de pau i fins al
1999 casa quarter de la Guàrdia Civil. Té una superfície aproximada de 280 m²,
i al voltant dels seus quatre laterals s'agrupen paral·lelament una sèrie de
galeries. El 1999 es va iniciar el projecte de rehabilitació i recuperació de l'edifici,
i va ser declarat bé d'interès cultural el 23 d'agost de 2002. Les obres de
restauració varen començar el 28 d'abril de 2006 i la inauguració va tenir lloc el
27 de juny de 2007. Els arquitectes directors de la restauració varen ser Sion
Miralles i Pedro Rabassa.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
L’església i el convent foren incoats com a Bé d’Interès Cultural el 30 de juliol de
2002 (BOIB 108, 07/09/02; BOE 223, 17/09/02) i declarat com a tal en data 7 de
març de 2005 (BOIB núm. 87, 07/06/2005; BOE 144, 17/06/2005). S’han inclòs
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dins la proposta de delimitació de BIC el que es considera el conjunt de convent,
claustre i església.Pel que fa a l’entorn de protecció, i acceptant la proposta
presentada per l’ajuntament de Llucmajor, s’ha inclòs tota la illeta a la que se
situa el conjunt i els carrers adjacents (c/ del Convent, c/ del Pare Ripoll, c/ de
Fra Joan Garau, c/ Sant Francesc) així com la Plaça de Sant Bonaventura, i dos
aljubs adjacents de propietat municipal. Tot i l’estat de conservació d’algunes
zones de l’edifici, aquest dóna encara ara les pautes en les que s’ha de basar la
seva restauració, i resten perfectament visibles els seus trets característics.
L’església constitueix un exemple singular del moment de transició i convivència
estilística produït a Mallorca durant la primera meitat del segle XVII. Dins d’un
espai que segueix les tradicions medievals, apareixen elements constructius
barrocs, especialment a la coberta de mig canó, i per altra banda, ja a l’exterior,
hi ha dos portals amb elements renaixentistes i manieristes, que contrasten amb
l’interior. Pel que al convent d’estil renaixentista és una construcció que es
caracteritza per les proporcions i harmonia de línies senzilles. També tenen
especial valor les pintures murals del claustre ja que és l’únic de tot l’Estat en el
que se conserven en bon estat.
La fitxa del catàleg de l’Ajuntament, no tracta el tema de la protecció, per aquesta
ens remet la que dicta la llei. Les intervencions degut a l’estat en que es troben
algunes zones, a més de les obres de restauració, seran necessàries altres de
rehabilitació, i recuperació. En tot cas s’haurà d’estar als criteris d’intervenció
assenyalats per la Llei 12/98 del Patrimoni Històric de les Illes Balears. Abans de
dur a terme intervencions arquitectòniques seria pertinent la redacció d’un estudi
històric complet, de la documentació bibliogràfica i del monument com a
document.
A l’entorn de protecció, es podran dur a terme aquelles obres que, tal i com indica
l’article 41.3 de la Llei 12/98, no alterin el caràcter arquitectònic i paisatgístic de
l’àrea ni pertorbin la visualització del bé.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
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-

El conjunt conformat pel claustre i les dependències annexes han
albergat en el seu interior diferents serveis: quarter de la guàrdia civil,
habitatges pels guàrdies, presó, jutjats de paus, escorxador municipal.
De fet l’adequació de l’edifici a aquests serveis, l’ha distorsionat tant
interior com exteriorment, aixecant murs dins de les seves galeries,
obrint buits als murs per a armaris, finestres portes, poques per fregar,
diferents pintats i emblanquinats, etc. a més a tot li hem d’afegir que
últimament ha estat abandonat i que no ha sofert cap tipus de
manteniment, estant en moltes de zones a punt d’esbucar-se o fins i
tot en part esbucat, amb fissures greus i moltes humitats, al que són
cobertes, forjats i voltes, de fet hi ha zones que just queden de peu els
murs.

-

Davall vàries capes de calç s’han descobert, després de fer cates als
murs, unes pintures d’escenes figuratives, relacionada amb l’ordre
franciscana. Pintures a la cal, realitzades en la tècnica de la grisalla.

-

2001, conveni del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor per
a convocar un concurs d’avantprojectes arquitectònics per a la
restauració del Convent de Sant Bonaventura. Per a recuperar-lo i
habilitar els seus espais per a usos cívics i culturals, diferents dels
burocràtics propis de l’administració municipal o de qualsevol altra
administració. (signatura 13004/9, AGCM)

-

2002, sol·licitud de permís d’obres urgents al conjunt del convent, ja
que perilla l’estabilitat de l’edifici. La Comissió de Patrimoni del Consell
autoritza el projecte amb prescripcions per part de la tècnica arquitecta
(apuntalament general de l’edifici, retirada de materials col·lapsats i
d’aquells que estan a punt de col·lapsar, actuació provisional a la
coberta per tal de garantir l’estanqueïtat de l’edifici. Sol·licita la
redacció d’un projecte arquitectònic i un estudi arqueològic). Inclou
informe de l’estat actual del claustre i d’edificis annexes, que considera
adoptar mesures d’emergència per tal de paralitzar el progressiu
deteriorament i col·lapse irreversible de l’edifici, a més de la
corresponent planimetria amb les patologies; i 37 fotos. (signatura
12256/9, AGCM)
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-

2002-2004, projecte bàsic de reforma, recuperació i rehabilitació
(arquitectes, Melchor Miralles i Pedro Rabassa). Inclou la memòria de
l’estat d’abans de començar les obres i dels resultats d’aquestes,
planimetria i l’expedient de subvenció per a la restauració del claustre.
El criteri fonamental i prioritari del projecte, és la recuperació del
claustre i així els seus espais originals, efectuant les obres necessàries
per a tornar-lo al seu estat inicial, molt deteriorat al llarg del temps. Per
una altra banda aquesta actuació, va dirigida no sols a permetre
l’admiració d’una construcció d’un alt valor arquitectònic, sinó que
també permeti la seva utilització futura com a espai comunitari
multifuncional de caràcter cultural i d’oci, consolidant-lo i dotant-lo de
la infraestructura necessària que possibiliti la flexibilitat d’usos. Així el
projecte bàsic, deixa espais lliures i comunicats entre sí de forma que
se puguin segmentar i utilitzar amb independència. A sota de
l’emblanquinat dels murs s’hi ha detectat pintures murals originals, les
quals seran objecte de restauració. Per fer-ho possible, exteriorment
al conjunt es planteja una construcció de nova planta que albergarà
aquells serveis i espais necessaris per a dinamitzar-lo. Documentació
gràfica: fotografies i planimetria. (signatura 13051/1, AGCM)

-

2003, la publicació El Claustre de Sant Bonaventura: la recuperació
d'un espai ciutadà, és la memòria de tota la intervenció de rehabilitació
duta a terme sobre l’edifici.

-

2003-2005, expedient, de 2004, de la Fundació Convent del
Franciscans de Llucmajor, sobre la restauració i conservació de teules
policromades de la volada del claustre (projecte de la tècnica
restauradora, Patricia Monserrat Berenguel). Els criteris a seguir són:
el respectar el màxim l’original (abans conservar que restaurar), sense
arribar a eliminar del tot la pàtina del pas del temps; en cas de fer-se
qualsevol

reintegració

volumètrica

o

pictòrica,

aquesta

se

documentarà amb la finalitat de distingir-la de l’original. S’utilitzaran,
dins del possible, elements reversibles, amb durabilitat i estabilitat en
el temps. La Comissió de Patrimoni del Consell, autoritza la intervenció
i la subvenció per a la intervenció, amb la prescripció que aquesta la
dugui a terme un restaurador tècnic. A més aquestes es van
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desmuntar, en part, per fer les obres de manteniment d’urgència de la
volada sense seguir cap metodologia, fet que dificultarà la seva
recol·locació. (signatura 13052/1, AGCM)
-

2004-2005, expedient d’autorització del projecte bàsic i d’execució de
reforma, recuperació i rehabilitació del claustre. Inclou els estudis
previs a la realització de l’avantprojecte bàsic (2002). Inclou projecte
de restauració de les pintures murals. Inclou 251 fotos. La Comissió
de Patrimoni Històric del Consell, autoritza el projecte amb
prescripcions

que,

s’hauran

de

complir

les

determinacions

arqueològiques establertes a l’informe tècnic emès pel C.S.
d’Arqueologia i Etnologia, i que si fruit d’aquesta intervenció
arqueològica es determina que s’ha de mantenir algun element, aquest
s’haurà de conservar i reincorporar a l’actuació final. Existeixen
determinats elements destacats que en principi s’han de mantenir ja
que se considera formen part del monument: elements escultòrics –
claus de volta i escuts-, rellotge de sol (carrer Joan Garau), pintures
murals i teules pintades, a més d’alguns paviments. Seguint amb les
prescripcions, s’observa la importància de la coordinació i direcció de
la intervenció per tal que tots els elements singulars existents al
conjunt (arqueològics, pictòrics i escultòrics) presentin u adequat
procés i tractament d’obra, degut precisament a la complexitat de la
intervenció i a la necessària participació simultània. L’informe de
l’arqueòleg pretén salvaguardar la memòria històrica de l’edifici, ja que
en el projecte de rehabilitació es vol recuperar els espais originals
suprimint afegits posteriors. (signatura 12775, AGCM)
-

2004-2005, expedient d’autorització del projecte bàsic i d’execució de
reforma, recuperació i rehabilitació. És documentació que forma part
de la signatura 12775. (signatura 12776, AGCM)

-

2004-2005, expedient de permís d’obres per a projecte de conservació
i restauració de les pintures murals, amb escenes figuratives,
relacionada amb l’ordre franciscana. Pintures a la cal, realitzades en
la tècnica de la grisalla. Aquestes es troben sota vàries capes de calç.
El projecte el va dur terme pel Taller de Restauració del Bisbat de
Mallorca. La Comissió de Patrimoni del Consell, autoritza l’obra. Amb
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la prescripció que la metodologia d’actuació, així com els materials
emprats compleixin els requisits exigits pels organismes internacionals
com ICOM i UNESCO, entre d’altres. (signatura 16277/2, AGCM)
-

2006, expedient de permís per al projecte de restauració del cadiram
del cor de l’església. La Comissió de Patrimoni del Consell, autoritza
el projecte. Amb la prescripció que la metodologia d’actuació, així com
els materials emprats compleixin els requisits exigits pels organismes
internacionals com ICOM i UNESCO, entre d’altres.

(signatura

16201/6, AGCM)
-

2006, l’Ajuntament de Llucmajor sol·licita sigui anomenat representant
del Consell per a la comissió mixta de seguiment de les obres de
restauració del claustre. (signatura 16860/30, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El criteri fonamental i prioritari del projecte de 2002 (arquitectes, Melchor Miralles
i Pedro Rabassa), és la recuperació del claustre i així els seus espais originals,
efectuant les obres necessàries per a tornar-lo al seu estat inicial, molt deteriorat
al llarg del temps. Per una altra banda aquesta actuació, va dirigida no sols a
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permetre l’admiració d’una construcció d’un alt valor arquitectònic, sinó que
també permeti la seva utilització futura com a espai comunitari multifuncional de
caràcter cultural i d’oci, consolidant-lo i dotant-lo de la infraestructura necessària
que possibiliti la flexibilitat d’usos. Així el projecte bàsic, deixa espais lliures i
comunicats entre sí de forma que se puguin segmentar i utilitzar amb
independència.

Exteriorment al conjunt es va bastir una construcció de nova planta per albergar
aquells serveis i espais necessaris per a dinamitzar-lo. La Llei del 1998, demana
que hi hagi una distància entre els monuments i les noves construccions.
En cap moment de la seva redacció compta amb l’assessorament de cap tècnic
en història de l’art, ni arqueologia. A la memòria dels resultats no hi ha cap
objectiu que es relacioni en la interpretació del monument i divulgació del
patrimoni.
A les prescripcions de la Comissió de Patrimoni, es fa referència a l’existència
de determinats elements destacats que en principi s’han de mantenir ja que se
considera formen part del monument: elements escultòrics –claus de volta i
escuts-, rellotge de sol (carrer Joan Garau), pintures murals i teules pintades, a
més d’alguns paviments. Seguint amb les prescripcions, s’observa la importància
de la coordinació i direcció de la intervenció per tal que tots els elements
singulars existents al conjunt (arqueològics, pictòrics i escultòrics) presentin u
adequat procés i tractament d’obra, degut precisament a la complexitat de la
intervenció i a la necessària participació simultània. L’informe de l’arqueòleg
pretén salvaguardar la memòria històrica de l’edifici, ja que en el projecte de
rehabilitació es vol recuperar els espais originals suprimint afegits posteriors.
Hem de dir que ni la declaració de BIC, ni la fitxa del catàleg de l’Ajuntament de
Llucmajor, donen cap pauta alhora d’intervenir i protegir l’edifici. Ens remeten
directament a la llei vigent sense fer cap puntualització ni parlar del cas que tenim
entre mans.
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Precisament hem de fer referència al nou edifici adossat al monument, que des
del meu punt de vista és un afegit discordant i distorsionant, sense cap harmonia
amb el preexistent. Aquest alberga un auditori i queda unit a l’antic edifici. No hi
estaria demés que s’hagués intentat conservar o reproduir, encara que
virtualment (fotografies, audiovisual... etc.) el que era la vida monàstica, amb una
cel·la, amb el refrectori... Així i tot en cap moment deixem de ser conscient de
quin tipus d’edifici és el que tenim entre mans, ja que té una morfologia tipològica
molt clara i marcada.
L’actual ús de centre cultural i a més hi ha la regidoria de cultura i el jutjat de
primera instància. Aquestes ocupen l’ala que se correspon amb la nova edificació
i no deixen de quedar com un afegit sense massa sentit.
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8. Annexes
Declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, a
favor del convent de Sant Bonaventura, Llucmajor
El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 7 de
març de 2005, adoptà, entre altres, el següent acord:
A la vista que, mitjançant acord de data de 30 de juliol de 2002, la Comissió
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar
la incoació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb la categoria
de monument, a favor del convent de Sant Bonaventura, Llucmajor.
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A la vista que, mitjançant acord de data de 19 de gener de 2005, la Comissió
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar
informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de
Mallorca per a la seva declaració.
Atès l’informe jurídic, de data 16 de febrer de 2005, el TAG de Secció
Jurídicoadministrativa del Servei de Patrimoni Històric.
Atesa la proposta del Director Insular de Patrimoni Històric, de data 16 de febrer
de 2005.
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest President de la Comissió
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric eleva al Ple la següent
proposta d’acord:
I.- Declarar com a Bé d’interès Cultural, amb la categoria de Monument, el
convent de Sant Bonaventura, la descripció i la delimitació del qual figuren als
informes tècnics de data 18 de juliol de 2002 i 12 de juny de 2002, que s’adjunten
i formen part integrant del present acord.
II.- Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni històric de les Illes Balears i la
normativa concordant.
III.- Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i
comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a
la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears i insti
la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Estat.
IV.- Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de Llucmajor
i al Govern de les Illes Balears.
Contra aquest acord que esgota la via administrativa es poden interposar,
alternativament, els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del
dia següent de la notificació del present acord.
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b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest
acord, el Ple del Consell, en el termini d’un mes, comptador a partir del
dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir del dia següent de la notificació de la desestimació del recurs de
reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de
sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació
presumpta.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999, de 13
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 29 d’abril de 2005
El secretari general,
Bartomeu Tous i Aymar

Annex 1:
1. Fitxa tècnica:
- Denominació: Església i convent de sant Bonaventura.
- Situació: Plaça de Sant Bonaventura, c/ Convent, c/ Sant Francesc, c/ Pare
Ripoll, c/ Fra Joan Garau
- Municipi: Llucmajor
- Autoria: Divers. Mateu Gamundí, mestre constructor claustre
- Cronologia: Primera meitat segle XVII
- Adscripció estilística: Entre el renaixement i el barroc, manierisme
- Usos anteriors originals: Religiós, residencial
- Altres usos anteriors: Claustre: hospici, llar de carrabiners, exèrcit, presó,
escola de nines, jutjat, casa caserna de la Guàrdia Civil, etc.
Edifici conventual: sala d’estudis, aules de Gramàtica, escola de teologia, cel·les,
infermeria, refectori, rebost, celler, etc.
- Classificació del sòl: Sòl urbà
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2. Justificació delimitació BIC i entorn de protecció
S’han inclòs dins la proposta de delimitació de BIC el que es considera el conjunt
de convent, claustre i església.
Pel que fa a l’entorn de protecció, i acceptant la proposta presentada per
l’ajuntament de Llucmajor, s’ha inclòs tota la illeta a la que se situa el conjunt i
els carrers adjacents (c/ del Convent, c/ del Pare Ripoll, c/ de Fra Joan Garau, c/
Sant Francesc) així com la Plaça de Sant Bonaventura, i dos aljubs adjacents de
propietat municipal.
Tot això segons la forma concreta que s’assenyala a la delimitació planimètrica
adjunta.
3. Principals mesures de protecció
Tot i l’estat de conservació d’algunes zones de l’edifici, aquest dóna encara ara
les pautes en les que s’ha de basar la seva restauració, i resten perfectament
visibles els seus trets característics.
Degut a l’estat en que es troben algunes zones, a més de les obres de
restauració, seran necessàries altres de rehabilitació, i recuperació. En tot cas
s’haurà d’estar als criteris d’intervenció assenyalats per la Llei 12/98 del
Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Abans de dur a terme intervencions arquitectòniques seria pertinent la redacció
d’un estudi històric complet, de la documentació bibliogràfica i del monument com
a document.
Pel que fa a l’entorn de protecció, es podran dur a terme aquelles obres que, tal
i com indica l’article 41.3 de la Llei 12/98, no alterin el caràcter arquitectònic i
paisatgístic de l’àrea ni pertorbin la visualització del bé.
4. Altres figures de protecció actualment existents
Es desconeix l’existència d’altres figures de protecció des del punt de vista del
patrimoni històric que afectin a aquest conjunt.

Descripción:
El solar del actual convento, elegido como emplazamiento de éste durante los
primeros años del siglo XVII, se situaba en la parte oriental del pueblo. El actual
conjunto, que ocupa casi una manzana entera, consta de la iglesia conventual
con sus dependencias anexas, el primitivo convento con el claustro y demás
dependencias y el edificio del actual convento.
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La iglesia parece que se construyó entre 1608 y 1656, año en que se bendijo el
templo. Se trata de un edificio de planta rectangular y nave única dividida por
contrafuertes interiores en seis capillas laterales. Presenta cabecera ligeramente
trapezoidal y coro a los pies.
El claustro es de planta cuadrada con doble galería superpuesta y unificaba las
celdas individuales y las dependencias comunes. Destacan junto con los alzados
interiores las bóvedas llamadas "de espejo" en los cuatro corredores de la planta
baja.
El nuevo convento nace a partir de la exclaustración y ante las necesidades de
la orden de disponer de dependencias. Se comienza a construir alrededor del
presbisterio y las sacristías. Tanto la distribución interior como las fachadas
presentan los rasgos característicos de una obra del siglo XIX: Ejes de
composición verticales y ventanas rectangulares en fachadas y distribuciones
funcionales en los interiores.

Les teules pintades
La presencia de teules pintades a les volades és típica de les cases rurals
mallorquines. Els seus antecedents són medievals i és impossible donar una
dada exacta de quan es comencen a pintar.
La volada decorada simbolitza la protecció de les teulades i dels habitants de
l'edifici. Les teules pintades anaven destinades a la decoració externa d'un
claustre de frares menors i estaven vinculades a un programa iconogràfic.
Cada teula conserva la decoració d'una lletra, de tipologia clàssica, que es podria
definir com a romana i de tècnica molt diversa. Es tracta d'una decoració culta,
realitzada per un artista que coneixia a la perfecció els alfabets monumentals en
ús a l'època de construcció del claustre. Decoració que, lletra a lletra, teula a
teula, representava un text bíblic, poètic o fins i tot profà, relacionat amb el
convent, i se situava a la volada de la teulada.
Les teules estaven pintades en la part convexa i eren la canal. Fins que no es
varen trobar aquestes, les teules pintades de Mallorca estaven pintades a les
dues cares indiscriminadament.
El tema decoratiu només ocupava la meitat de la superfície de la teula, i la pintura
s'aplicava sobre una preparació prèvia de calç que servia per fixar la mangra que
donava color vermell. La part de la teula que quedava oculta a la vista no tenia
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cap preparació, i els símbols, els signes o les sigles que s'hi poden observar
estaven pintats directament a sobre amb mangra. Aquests signes consisteixen
en un número i a baix una lletra, majúscula o minúscula, sempre invertida. Se
suposa que eren codis per ordenar el text a l'hora de col·locar-les.
Es varen recuperar 134 teules, de les quals no totes conserven la lletra. Se
suposa que la inscripció de la volada estava formada per 280 lletres, cosa que
feia molt difícil compondre la inscripció completa.

Les pintures murals
El 1999, se va descobrir l'existència d'una sèrie de pintures murals del segle XVII
en el claustre, que podrien ser 28.
Hi ha pintures monocromes i altres policromades, les quals varen quedar ocultes
després de la Desamortització de Mendizábal de 1835, que es varen cobrir amb
calç. Sembla que hi ha dues raons per les quals no es troben pintures a totes les
arcades: la pèrdua del substrat original i les reformes posteriors, que varen
alterar completament el recobriment de la paret.
Les pintures murals del claustre conformen un complex programa iconogràfic
ornamental relacionat amb la història de l'orde franciscà.
Les pintures del corredor de la planta baixa són monocromes i efectuades amb
la tècnica de grisalla. El conjunt de pintures està format per sants i beats
franciscans perfectament identificats mitjançant una cartel·la en forma de banda.
Alternen els personatges masculins amb els femenins, flanquejats cada un per
dos florons decoratius col·locats sobre una àmplia sanefa que està configurada
per faixes geomètriques estretes que tanquen franges vegetals de mida més
grossa. Aquestes pintures són de finals del segle XVII o de principis del XVIII, de
poc després de la finalització de la construcció del claustre el 1697. El conjunt de
pintures s'inicia amb la imatge de sant Pere d'Alcàntara, sant espanyol definidor
i restaurador de l'orde, autor de diverses obres espirituals i model d'austeritat i
ascetisme religiós; santa Francesca Romana, viuda italiana que va fundar a
Roma la Congregació de les Oblates; el beat Salvador d'Horta, sabater català
que va professar en l'orde esmentat; santa Margarida de Cortona, penitent
penedida i terciària franciscana, i sant Lluís de França, rei de França que va
navegar al capdavant de les croades.
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En la galeria següent es conserva el beat Ramon Llull, beat mallorquí molt
relacionat amb l'orde dels franciscans; santa Brígida, patrona de Suècia; sant
Roc, sant pelegrí que va acceptar la regla del Venerable Orde Tercer de Sant
Francesc; santa Coleta, monja franciscana, i tancant el cicle, sant Domingo de
Guzmán, fundador de l'orde de predicadors.
Continuam amb la imatge irrecuperable de sant Francesc d'Assís, fundador de
l'orde, i amb les imatges de santa Clara d'Assís, deixebla de sant Francesc i
fundadora de les clarisses; sant Bonaventura, titular del convent i general de
l'orde; santa Isabel de Portugal, reina de Portugal i religiosa de les clarisses; sant
Antoni de Pàdua, frare franciscà, company de sant Francesc, santa Isabel
d'Hongria, filla d'Andreu II, rei d'Hongria, i religiosa terciària després d'enviduar
del duc de Turíngia, i sant Bernardí de Siena, també religiós franciscà. Finalment,
en la darrera galeria tan sols es conserven tres pintures: santa Clara de
Montefalco, membre del Tercer Orde de Sant Francesc; sant Lluís de Tolosa, fill
de Carles II d'Anjou, rei de Nàpols, a la successió del qual va renunciar per
ingressar en l'orde franciscà, i santa Joana de la Creu, monja franciscana
nascuda a Numància. A les antigues dependències del refectori també s'hi han
trobat restes de pintures murals, en aquest cas policromes. Aquestes pintures
estan localitzades a les voltes i a les arcades laterals de la paret. Es reconeix un
sant Bonaventura molt deteriorat, també identificat i flanquejat per dos florons
decoratius. Les pintures que decoren l'escala d'accés a la planta superior també
estan configurades per motius decoratius i per diverses escenes relacionades
amb l'orde franciscà. Es tracta de pintures policromes, per tant molt diferents de
les grisalles del corredor, per la qual cosa segurament es pot dir que són obra
d'artistes diferents i fins i tot de distinta època, probablement de finals del segle
XVIII. Suposadament totes les parets de l'escala estaven pintades, encara que
no s'han pogut recuperar. S'han conservat les pintures de Déu Pare amb els
braços estesos a la llinda i querubins als brancals, combinat amb motius vegetals
i les obertures cegades del replà. Al replà del pis superior s'hi han localitzat
quatre escenes franciscanes de signe marià: la coronació de sant Antoni de
Pàdua davant la presència de la Immaculada Concepció, la Mare de Déu
entregant el Nin Jesús a sant Francesc, la visió celestial de sant Francesc i
fragments d'una escena les llacunes de la qual no permeten identificar-la. Per
acabar, davall l'escala ha aparegut una altra escena relativa a la vida de sant
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Francesc, que hipotèticament, atès el seu estat de deteriorament, s'atribueix a la
iconografia del somni del sant fundador. Pel que fa a la planta superior, han
aparegut alguns dels números de les presumibles quinze cel·les del convent.
Aquests números estan escrits amb lletra romana i se'ns mostren decorats amb
delicats motius vegetals en grisalla, és a dir, realitzats mitjançant la mateixa
tècnica que les pintures dels corredors de la planta baixa. Són, per tant, de la
mateixa època.

Ubicació de les pintures murals dins del claustre
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Las pinturas del corredor de la planta baja son todas ellas monocromes y están
efectuadas mediante la técnica de grisalla (degradación de colores grises). Se
trata de un cicló unitario conformado por santos y beatos franciscanos
perfectamente identificados mediante una cartela distintiva en forma de banda.
Estas pinturas fueron realizadas a finales del siglo XVII o principios del XVIII, es
decir poco después de la finalización de la construcción del claustro en 1697. El
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claustro de Sant Bonaventura es el único de España y de los pocos de Europa
donde se conservan este tipo de pinturas en buen estado de conservación.
El conjunto de pinturas se inicia (A) con la imagen de San Pedro de Alcántara,
Santa Francisca Romana, el Beato Salvador de Horta, Santa Margarita de
Cortona y San Luis de Francia, rey de Francia.
El ciclo continúa en el corredor (B) donde se conserva el Beato Ramón
Llull, beato mallorquín muy relacionado con la orden de los franciscanos; Santa
Birgitta, patrona de Suecia; San Roque, Santa Coleta y Santo Domingo de
Guzmán.
El corredor (C) se inicia con la imagen irrecuperable de San Francisco de Asís,
fundador de la orden; y se continúa con las imágenes de Santa Clara de Asís,
San Buenaventura -titular del convento y general de la orden-, Santa Isabel de
Portugal -reina de Portugal-, San Antonio de Padua, Santa Isabel de Hungría y
San Bernardino de Siena.
Por último, en el corredor (D) tan solo se conservan tres pinturas: Santa Clara de
Montefalco, San Luis de Tolosa y Santa Juana de la Cruz.
En el refectorio (E), también se han hallado restos de pinturas murales, en este
caso polícromas. Estas pinturas están localizadas en las bóvedas y en las
arcadas laterales de la pared. Se reconoce un San
Buenaventura, muy deteriorado.
Las pinturas que decoran la escalera de acceso a la planta superior (F), también
están confi guradas por motivos decorativos y por diversas escenes relacionadas
con la orden franciscana y son pintures polícromas, posiblemente de fi nales del
siglo XVIII.
Bajo la escalera, hay una escena relativa a la vida de San Francisco.
Se han conservado las pinturas del dintel y de las jambas de la ventana que
comunica con el exterior: un Dios Padre con los brazos extendidos en el dintel y
querubines en las jambas, combinado con motivos vegetales.
En el rellano del piso superior se han localizado cuatro escenas franciscanas de
signo mariano: la coronación de San Antonio de Padua ante la presencia de la
Inmaculada Concepción, la Virgen María entregando el Niño a San Francisco, la
visión celestial de San Francisco y fragmentos de una escena cuyas lagunas no
permiten su identificación.
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En la planta superior han aparecido algunos de los números de las
presumiblemente 15 celdas del convento. (Extret del fulletó de turisme de
l’Ajuntament de Llucmajor)
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9.3.5. Convent de Sant Vicenç Ferrer (Manacor)

1. Localització i titularitat
L’església i el claustre estan ubicats en el centre del nucli urbà de Manacor i la
titularitat és de l’Ajuntament de Manacor.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El convent del dominics es va fundar el 1576 i l’església fou aixecada entre el
final del segle XVI i principis del segle XVII. L’interior és d’estil classicista barroc,
de planta rectangular d’una sola nau, amb capelles laterals, capçalera absidal i
coberta de volta de mig canó. La façana principal presenta un ingrés de llinda
adovellada, inscrit en un arc de mig punt. El segon cos de la façana té una
rosassa a la part superior, de principis del segle XX, i un frontis coronat per una
testera triangular. A la part esquerra hi ha un campanar amb un coronament
piramidal.
El claustre fou començat a construir el 1617, seguint els cànons del barroc.
Aquest és de base rectangular. Envoltat per una galeria porticada, amb arcs
rebaixats sobre pilars octogonals i volta d’aresta a la planta baixa. La galeria
superior també conformada per arcs rebaixats i tancada per una balustrada,
coberta amb bigues, tova plana i teules. Després de la desamortització, el 1839,
va passar a ser propietat municipal ( a l’Arxiu del Regne de Mallorca podem
trobar els Plànols del Convent dels Dominics de Manacor en el moment que
aquest fou desamortitzat, ARM, AM C-1435). Va sofrir una important restauració
el 1896 i des de 1927 va ser habilitat com a Ajuntament.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El claustre fou declarat monument artístic i arquitectònic nacional el 1919 (31 de
març), d’acord amb la Llei de 4 de març de 1915, passant a ser tutelat pel
Ministeri de Cultura. Aquesta fet fou motivat davant l’interès de l’Ajuntament de
Manacor de procedir a l’enderroc parcial per a obrir-hi un carrer, la intervenció
popular va ser contraria a la destrucció del conjunt i així l’Acadèmia Provincial de
Belles Arts de Palma, va sol·licitar al Ministeri la declaració i inclusió del conjunt
dins del Catàleg de Monuments.
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El conjunt conventual, claustre i església, se troba inclòs en el Catàleg dels
Centres d’Interès Cultural de Manacor. El 6 de setembre de 2008, es va declarar
BIC, que sumat amb la categoria de BIC del claustre suposa la delimitació de
l’entorn de protecció. La fitxa de referència se correspon amb el número
d’inventari B-15 i té una protecció integral, amb un grau A1.

Pel que fa als valors, comencem amb la importància que té el bastiment de
l’edifici en el qual hi participaren els més afamats mestres artesans i picapedrers
de la vila, constituint el conjunt el més important exponent del barroc manacorí.
L’estructura del claustre segueix els esquemes dels edificis religiosos de l’època,
organitzant-se en una planta rectangular articulada en planta baixa i pis entorn
d’un pati central que obeeix als esquemes tradicionals. Ara bé, els pares
dominics conscients de la importància de la construcció del claustre, van insistir
en que fos una construcció resistent i bella pel que fos el seu disseny.
A més del valor arquitectònic i artístic, el monument també s’ha d’entendre dins
del marc de la ciutat, dins del context, de l’entorn i de la importància que té aquest
pels manacorins, i que amb la seva restauració el podran comprendre i fruir.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1927, primera intervenció d’envergadura, duta a terme per l’arquitecte
Guillem Forteza. Aquesta va consistir en modificar la façana, creant
nous accessos a l’Ajuntament, la construcció d’una escalinata interior
i l’ordenació de les dependències municipals. Aquesta se completar
amb la construcció d’una torre de planta rectangular de tres plantes
d’alçada. Respecte al claustre la intervenció se va limitar a la
modificació dels accessos. (signatura 11835/16, AGCM)

-

1965, una segona important intervenció, quan l’Ajuntament feu al
Ministeri d’Educació Nacional, a través dels seus Serveis de
Conservació de Monuments de la Direcció de Belles Arts, una petició
per a la recuperació i consolidació de l’edifici, per així acollir-se al
Programa de Conservació de Monuments. (signatura 11835/16,
AGCM)

469

-

1972, l’Ajuntament va sol·licitar al Comissari General del Patrimoni
Artístic la confecció d’un projecte de restauració. (signatura 12298/1,
AGCM)

-

1975-1978, projecte de restauració. Fan un informe de l’estat de
conservació els tècnics del Ministeri d’Educació i Director del Museu
de Mallorca (Rosselló-Bordoy) i el Sánchez-Cuenca i l’arquitecte
(Garau). A la memòria de 1978 (arquitecte, Pedro Garau sagristà), ens
descriu l’estat de conservació, que era de runa als costats nord i est
de la coberta; despreniment de part dels arcs i cornisa del costat nord,
fet que va implicar el seu apuntalament; Cruis i humitats; certs arcs del
claustre tapiats; mal estat dels paviments; mal de pedra... Inclou
fotocòpies de fotografies d’aquest estat. El projecte contempla la
demolició de la coberta i la construcció d’una nova amb forjat D.C. i
teula àrab; la reposició dels solats de la planta pis, planta baixa i pati;
la demolició de la base de les columnes de la galeria de la planta baixa.
El Ministeri té la satisfacció de que s’ha col·locat un cartell relatiu al
Ministeri de Cultura, amb relació a l’obra. (signatura 13654/1, AGCM)

-

1979-1984, projecte de restauració. Les sol·licituds es fan a la
Delegació Provincial del Ministeri de Cultura. A la memòria es fan
tomar parets amitgeres, es fan forats, es canvia la coberta i el trespol,
se piquen les parets, es fan síquies... Se fa un despatx pel jutge i
s’habiliten dependències per a la policia municipal. Es justifica que
amb la nova construcció de la teulada s’hauran de tapar les actuals
finestres de les antigues cel·les, i se’n construiran de noves. Amb la
restauració se reobriran, cap al claustre, part de les galeries que estan
tancades i ocupades de manera privada pels religiosos. Amb la finalitat
de canviar la funció i el caràcter de les portes que les comuniquen amb
l’església, i també les instal·lacions que contenen. Manifestant a la
memòria: “Como consecuencia de lo expuesto, será preciso realitzar
unes obras, que no pudieron incluirse en ninguno de los proyectos de
restauración encargados por la Dirección General del Patrimonio
Artístico, Archivos y Museos, de acuerdo con las instruccions
recibidas, que tenían que limitarse exclusivamente al claustro”.
Aquestes obres són: modificar quatre finestres de les cel·les, paredant
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les existents i obrint-ne de noves per sobre de la nova teulada; reparar
el contrafort; modificar les baixades pluvials; tapiar la porta de l’escala
que hi ha al recó; tapiar la comunicació entre el convent i l’església al
segon pis; modificar la primera cel·la; col·locar dues portes d’accés al
convent i una al cor, en el primer pis i una d’accés al convent a la planta
baixa; instal·lar una porta de dues fulles per a l’accés al convent;
modificar les instal·lacions d’aigua de la tercera planta; modificar la
instal·lació elèctrica de la planta baixa i pis. Inclou 9 fotografies (del
repicat de les parets) i planimetria. (signatura 13654/1, AGCM)
-

1984, sol·licitud per part de l’Ajuntament de Manacor a la Conselleria
de Cultura per a una reforma per a l’habilitació com a oficines de la
policia municipal. Sol·licitud de subvenció. (signatura 13453/7, AGCM)

-

1985, l’Ajuntament de Manacor informa al Conseller d’Educació i
Cultura que amb les obres se recupera l’extraordinària vàlua del
monument. (signatura 13640/25, AGCM)

-

1989, projecte d’ampliació dels locals municipals (negociat d’obres). A
la memòria ens descriu la solució adoptada consistent en la creació
d’un entresolat aprofitant l’alçada excessiva del segons pis del
claustre, com ja es va realitzar a l’actual negociat d’obres. De fet
aquesta s’ha previst com una continuació de les dependències
existents. La Comissió de Patrimoni del Consell va aprovar el projecte
de referència. Inclou de la planimetria. (signatura 13552/5, AGCM)

-

1989, sol·licitud per part dels tècnics de la Conselleria de Cultura a
l’Ajuntament de Manacor per a fer una inspecció. (signatura 13643/60,
AGCM)

-

1989, informe dels tècnics de la inspecció duta a terme pels tècnics de
la Conselleria de Cultura. Aquest observa el repicat dels murs del
claustre i recomana que com la pedra que surt al segon pis és més
petita i no està concertada com la del primer, es recomana cobrir-la
amb un estucat en fred, deixant remarcades les llindes i els laterals
dels antics buits. Se recomana tractar amb un màxim de cura de la
descoberta a la planta baixa amb una inscripció, del segle XVII, a la
dovella central. (signatura 13645/7, AGCM)
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-

1994-1995, projecte de rehabilitació (arquitecte municipal, Carlos
Terrasa Pou) de la planta baixa del claustre, per a la posterior
habilitació d’una biblioteca i àrea infantil. A la memòria se té cura de
no afectar als elements originals. Així se construeix un entresolat aïllat
d’uns 170 m2, mitjançant peces de pedra mallorquina, deixant el
paviment original existent mitjançant tela de protecció. Els tancaments
es faran a base d’elements transparents i mòbils. Se feu una cala del
paviment original, quedant una mostra per al seu examen. La Comissió
de Patrimoni l’autoritza. (signatura 6078/4, AGCM)

-

1996, sol·licitud per a netejar i senyalitzar el claustre. (signatura
8231/15, AGCM)

-

1999-2000, projecte obres de restauració (arquitecte, Pedro Alcover
Montaner). A la memòria hi ha una introducció històrica, dels diferents
usos i intervencions, i se descriu l’estat de conservació del monument
i el actuals usos. Inclou planimetria. Pel que fa a l’estat de la
conservació (1999), encara hi ha algun tram del sòtil en mal estat; els
trespols han estat molt danyats degut a diferents intervencions per a
adaptar-los als usos; les lloses del pati estan en molt mal estat; en
l’actualitat, a excepció de l’ala de la planta baixa dedicada a biblioteca,
la resta està ocupada per dependències administratives de
l’Ajuntament, encara que està prevists que aquestes activitats se
traslladin a un altre edifici i que aquest quedi destinat en la seva
totalitat a centre cultural. No obstant dades les condicions i el costum
dels ciutadans de la vila, parcialment se seguirà utilitzant com lloc de
pas i connexió entre dos carrers. Per a preservar-lo es farà un
tancament metàl·lic de les zones on no es pugui accedir. Així la
intervenció té dos aspectes, el primer continuar les tasques de
restauració dels elements que conformen el claustre com són el pòrtics
de pedra, el paviments i murs interiors, tornant-los al seu aspecte
originari. El segon, compren la reutilització dels espais tancats que
envolten el claustre com a seu del futur centre cultural. Va acompanyat
d’un reportatge fotogràfic de l’estat actual del monument. La Comissió
de Patrimoni del Consell l’aprova amb prescripcions: “pel que fa a la
reposició de cinc elements de la balustrada del primer pis, per
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balustres de ferro forjat negre, per diferenciar-los dels originals i que
alhora quedin integrats subtilment dins del conjunt. Es considera que
es millor que es cerqui un altre color precisament per a una millor
harmonització del conjunt. En comptes de l’enfoscat amb morter de
ciment i pintura plàstica de color blanc dels paraments verticals
interiors dels corredors del claustre de la planta baixa i la planta pis
seria més adient uns acabats amb morters de calç, tal com devien ser
anteriorment si es vol tornar al claustre la seva ‘fisonomia primitiva’. La
col·locació dels elements de la instal·lació elèctrica a la zona del
claustre haurà de ser la més integrada i discreta possible, i a
l’expedient no queden justificats els criteris respecte del conjunt del
claustre amb la disposició presentada. A més durant les obres s’haurà
de realitzar un control arqueològic”. (signatura 11835/16, AGCM)
-

2000, projecte de rehabilitació de l’antiga cel·la del prior, al primer pis,
i de l’antic porxo, del segon. Aquesta se fa per a crear nous espais d’ús
per a l’Ajuntament. La Comissió de Patrimoni del Consell autoritza el
projecte. (signatura 11949/3, AGCM)

-

2002, projecte de reforma d’una de les ales del claustre per a
l’ampliació de la biblioteca. La Comissió de Patrimoni del Consell
autoritza el projecte. (signatura 12213/6, AGCM)2002, sol·licitud per a
dur endavant un estudi històric arqueològic de cara a una posterior
intervenció. (signatura 12245/4, AGCM)

-

2003, projecte de rehabilitació de les pilastres, arcs i voltes de l’edifici,
l’objecte de la intervenció ha de tenir en compta el respecte per la
història que ens mostra el monument i limitar les intervencions en un
llenguatge contemporani a aquells elements que, per la seva
temporalitat o ús, així ho permetin. Intervenen la tècnica de patrimoni
i l’arquitecte de l’Ajuntament. La descripció del projecte centra la seva
intervenció en els següents aspectes. Consolidació de les voltes i
travat de pilars i arcs; alleujar la sobre càrrega de les voltes; tractament
de les humitats d’ascensió capil·lar; reintegració volumètrica i
consolidació de la pedra. Inclou memòria (històrica i de l’estat actual,
a més de les intervencions que es duran a terme) i planimetria. La
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Comissió de Patrimoni del Consell aprova el projecte. (signatura
12298/1, AGCM)
-

2003, projecte de reparació de la coberta de la sala de plens de
l’Ajuntament. La Comissió de Patrimoni del Consell aprova el projecte.
(signatura 12296/3, AGCM)

-

2005-2007, expedient de permís d’obres per a projecte modificat de
consolidació i restauració. La Comissió de Patrimoni del Consell
l’aprova amb prescripcions (recomana que l’enllumenat no sigui de
baix cap a dalt, modificació dels baixants dels angles, noou tractament
del paviment del pati) (signatura 16255/5, AGCM)

-

2006-2010, expedient de permís d’obres per al canvi de coberta
(actualment d’uralita) i restauració de la façana de l’església, i de la
capella del Roser, del conjunt conventual (el promotor és l’Església
Parroquial de Nostra Senyora dels Dolors). Els criteris bàsics
d’actuació se basaran en la conservació i el respecte de l’original, com
a premissa bàsica. Frenant en la mesura del possible l’acció dels
agents de degradació presents i prevenint els futurs. El criteri
conservacionista i preventiu ha d’anar acompanyat d’una recerca de la
unitat estètica de l’edifici i, així, dels seus diferents elements, sense
caure, en el fals històric i aprehenent la natura fragmentaria del
conjunt. La Comissió de Patrimoni de la Conselleria aprova el projecte.
(signatura 16185/1, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
A la memòria del projecte de restauració de 1979 (arquitecte, Pedro Garau
Sagristà) es fan tota una sèrie d’actuacions com la de tomar parets amitgeres,
es fan forats, es canvia la coberta i el trespol, se piquen les parets, es fan
síquies... Se fa un despatx pel jutge i s’habiliten dependències per a la policia
municipal. Es justifica que amb la nova construcció de la teulada s’hauran de
tapar les actuals finestres de les antigues cel·les, i se’n construiran de noves.
Amb la restauració se reobriran, cap al claustre, part de les galeries que estan
tancades i ocupades de manera privada pels religiosos. Amb la finalitat de
canviar la funció i el caràcter de les portes que les comuniquen amb l’església, i
també les instal·lacions que contenen. Manifestant a la memòria: “Como
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consecuencia de lo expuesto, será preciso realitzar unes obras, que no pudieron
incluirse en ninguno de los proyectos de restauración encargados por la
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, de acuerdo con
las instruccions recibidas, que tenían que limitarse exclusivamente al claustro.
Aquestes obres són: modificar quatre finestres de les cel·les, paredant les
existents i obrint-ne de noves per sobre de la nova teulada; reparar el contrafort;
modificar les baixades pluvials; tapiar la porta de l’escala que hi ha al recó; tapiar
la comunicació entre el convent i l’església al segon pis; modificar la primera
cel·la; col·locar dues portes d’accés al convent i una al cor, en el primer pis i una
d’accés al convent a la planta baixa; instal·lar una porta de dues fulles per a
l’accés al convent; modificar les instal·lacions d’aigua de la tercera planta;
modificar la instal·lació elèctrica de la planta baixa i pis. No se tenen en compte
ni els valors històrics, artístics, arqueològics, documentals, etc. del monument.
Hi ha nou fotografies del repicat de les parets, sense haver-se fet cap estudi previ
ni cala.
El 1989 es fa un projecte d’ampliació dels locals municipals (negociat d’obres).
A la memòria ens descriu la solució adoptada consistent en la creació d’un
entresolat aprofitant l’alçada excessiva del segons pis del claustre, com ja es va
realitzar a l’actual negociat d’obres, a la planimetria, en la qual es veu com es
talla l’espai. A l’informe dels tècnics de la inspecció, duta a terme pels tècnics de
la Conselleria de Cultura el 1989, s’observa que després del repicat dels murs
del claustre la pedra que surt al segon pis és més petita i no està concertada com
la del primer, es recomana cobrir-la amb un estucat en fred, deixant remarcades
les llindes i els laterals dels antics buits. Se recomana tractar amb un màxim de
cura de la descoberta a la planta baixa amb una inscripció, del segle XVII, a la
dovella central.
El projecte obres de restauració de l’arquitecte Pedro Alcover Montaner, de1999.
A la memòria se descriu l’estat de conservació del monument i les diferents
intervencions que aquest ha sofert. La intervenció té dos aspectes, el primer
continuar les tasques de restauració dels elements que conformen el claustre
com són el pòrtics de pedra, el paviments i murs interiors, tornant-los al seu
aspecte originari. El segon, compren la reutilització dels espais tancats que
envolten el claustre com a seu del futur centre cultural. Va acompanyat d’un
reportatge fotogràfic de l’estat actual del monument. La Comissió de Patrimoni
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del Consell l’aprova amb prescripcions: “pel que fa a la reposició de cinc
elements de la balustrada del primer pis, per balustres de ferro forjat negre, per
diferenciar-los dels originals i que alhora quedin integrats subtilment dins del
conjunt. Es considera que es millor que es cerqui un altre color precisament per
a una millor harmonització del conjunt. En comptes de l’enfoscat amb morter de
ciment i pintura plàstica de color blanc dels paraments verticals interiors dels
corredors del claustre de la planta baixa i la planta pis seria més adient uns
acabats amb morters de calç, tal com devien ser anteriorment si es vol tornar al
claustre la seva ‘fisonomia primitiva’. La col·locació dels elements de la
instal·lació elèctrica a la zona del claustre haurà de ser la més integrada i discreta
possible, i a l’expedient no queden justificats els criteris respecte del conjunt del
claustre amb la disposició presentada. A més durant les obres s’haurà de
realitzar un control arqueològic”.
El projecte, de 2003, per a la rehabilitació de les pilastres, arcs i voltes de l’edifici,
l’objecte de la intervenció ha de tenir en compta el respecte per la història que
ens mostra el monument i limitar les intervencions en un llenguatge contemporani
a aquells elements que, per la seva temporalitat o ús, així ho permetin. La
descripció del projecte centra la seva intervenció en els següents aspectes.
Consolidació de les voltes i travat de pilars i arcs; alleujar la sobre càrrega de les
voltes; tractament de les humitats d’ascensió capil·lar; reintegració volumètrica i
consolidació de la pedra.
La intervenció duta a terme a l’església, entre els anys 2006 i 2010, per al canvi
i manteniment de cobertes, restauració i consolidació de la seva façana i de la
capella del Roser, segueix uns criteris bàsics d’actuació que són els de la
conservació i el respecte de l’original, com a premissa bàsica. El de frenar en la
mesura del possible l’acció dels agents de degradació presents i prevenint els
futurs. El criteri conservacionista i preventiu ha d’anar acompanyat d’una recerca
de la unitat estètica de l’edifici i, així, dels seus diferents elements, sense caure,
en el fals històric i aprehenent la natura fragmentaria del conjunt. Intervé un
tècnic en restauració.
Per acabar podem dir que és un dels monuments més ben estudiats i en el que
les intervencions estan més ben documentades. Així ho demostren els informes
fets per a les intervencions de 2006 i 2007, en els quals hi trobem una memòria
històrica del monument, l’estat d’abans de començar la intervenció i la intervenció
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a dur a terme (recuperar la forma original, reparació dels problemes estructurals,
consolidació, adaptació dels espais per a ús públic i supressió de barreres
arquitectòniques, tot incorporant les noves tecnologies), el seguiment
arqueològic (subsòl i alçada).
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8. Entrevistes
Margalida Mayol Nicolau (Petra, 1968. Diplomada en Treball Social, UIB)
“Fa anys que visc a Manacor, des de que tenia nou anys, està al costat de Sant
Francesc on anava a escola. Jo hi visc al costat. És una hermosura. Sempre hi
hem passat per dins per a anar d’un costat a l’altra del poble, pels manacorins
és un lloc de pas, per fer drecera. Era un edifici poc estimat, ha estat molts d’anys
tancat i ha sofert el vandalisme i el mal tracte. Amb la rehabilitació me vaig posar
molt contenta. L’han deixat molt bé, al manco no cau. Ara té un nou ús municipal
i de biblioteca, la fira del llibre també es fa allà i també hi ha exposicions.”
(24/09/2015)

9. Annexes
Incoación de expediente de declaración de bien de Interés Cultural con
categoría de monumento a favor de la Iglesia y Convento de Sant Vicenç
Ferrer, Manacor
BOIB núm. 76 / 2006, 27 / 05 / 2006
Declaración de Bien de Interés Cultural en categoría de monumento de la
iglesia y convento de Sant Vicenç Ferrer de Manacor.
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BOIB núm. 058, 29/04/2008
Ficha técnica
1. Denominación: Iglesia y Convento de sant Vicenç Ferrer
2. Situación: Plaza del Convento
3. Municipio: Manacor
4. Cronología: :s. XVI - XVII
5. Adscripción estilística: Barroco
6. Usos actuales: Iglesia: religioso
7. Dependencias conventuales: administrativo (Ayuntamiento, juzgados),
servicios, centro cultural
8. Clasificación del suelo: Urbano
9. Calificación del suelo: Parcialmente equipamiento / parcialmente zona general
antigua I-2

Estado de conservación del inmueble
Estado de conservación tipológica
Este conjunto acusa un estado de conservación diverso, fruto de los diferentes
usos a que ha sido destinado y de los propietarios que todavía ahora lo
comparten.
Se puede decir que prácticamente a partir de la exclaustración, no se han
producido casi nunca actuaciones que estuvieran guiadas por una visión de todo
el conjunto sino que, bien al contrario, ha sido bastante determinante en su
evolución la diversidad de propiedades.
Esto ha pasado por todo el conjunto, a pesar de que algunos espacios, por su
contundencia serían más difíciles de deteriorarse y han sido más fáciles de
recuperar tipológicamente. Los dos espacios más claros en este sentido son el
claustro y la iglesia, mientras que lo que eran las antiguas dependencias
conventuales es lo más fragmentado, segmentado, y de más difícil lectura y
recuperación todavía hoy en día.
No ha sido hasta la última reforma llevada a cabo por el ayuntamiento, que se
ha intentado primar los aspectos de recuperación histórica y tipológica del
conjunto conventual por encima de los aspectos funcionales de los nuevos usos.
A pesar de este esfuerzo, algunas zonas ya contenían bien poco de la primitiva
distribución de dependencias.
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Estado de conservación físico
La iglesia, que presenta un buen estado de conservación tipológico en general
no presenta tan bueno estado de conservación físico. Hay patologías graves en
cubiertas que están repercutiendo no sólo en interiores sino también en la
fachada principal. Estas patologías son tanto a nivel de grietas y fisuras múltiples
como a nivel de humedad generalizada.

La capilla del Roser fue objeto de una intervención para evitar el deterioro
estructural, pero ésta fue perniciosa y nunca fue acabada por su exterior. Su
interior, como no ha sido objeto de reformas importantes, presenta un elevado
grado de conservación tipológico, pero la falta incluso de mantenimiento en los
últimos años, junto con los problemas de la cubierta, ha hecho que se adelantara
mucho su estado de deterioro. Los revestimientos interiores tienen bastante
humedad y problemas generalizados en su fijación. Algunos de los pavimentos
han sido sustituidos.

El claustro y dependencias del entorno han sido objeto de una reforma que acaba
de finalizar y que ha pretendido, por un lado, sacar a la luz los posibles restos
que pudieran restar ocultos, y por la otra, proceder, hasta allí donde se tenía
documentación, a una recuperación tipológica, pensando en usos culturales,
más adecuados con las características del centro. Aun así, quedan todavía en
algunas zonas de las alas del claustro usos administrativos.

La biblioteca fue la primera reforma llevada a cabo con un cariz más adecuado.
En el claustro propiamente se habían hecho unas primeras intervenciones pero
no del todo profundas y sin solventar problemas estructurales, presentando
actualmente un aspecto muy renovado.

Resto de dependencias conventuales: tal como ya se ha dicho, todavía ahora no
se puede determinar con exactitud hasta donde llegaban estas dependencias,
se sabe que buena parte de las que todavía existen están ocupadas actualmente
por la Administración de Justicia y una zona destinada a aparcamiento y que
posiblemente formaba parte de los antiguos huertos.
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Con respecto al estado de conservación del entorno, éste también es bastante
diverso. Muchas zonas inmediatas al conjunto son vía pública. Otras zonas
colindan con tejido residencial y dan a partes posteriores de solares, siendo
corrales de viviendas, la mayoría unifamiliares. En el lado nordeste, en una zona
muy próxima a la capilla del Roser, se encuentra un edificio dedicado a uso
administrativo y que presenta un tamaño y un diseño poco respetuoso con el
tejido del entorno, aun así esta capilla del Roser no presenta adosamientos por
su lado norte, y por eso puede ser contemplada desde la vía pública (calle de
san Vicenç).

Descripción y justificación de la delimitación del bien y del entorno de
protección
a) Se incluye dentro de la delimitación de BIC, tal como se puede observar en la
delimitación gráfica adjunta, todo lo que actualmente forma parte del conjunto
conventual, así como aquellas partes que se tienen indicios de que debieron
formar parte. Se incluyen por lo tanto dentro de la delimitación de BIC todas las
dependencias conventuales, tanto las situadas entorno al claustro como las
situadas de forma longitudinal hacia el norte, y el volumen de la iglesia.
b) Para la delimitación del entorno de protección del BIC, y entendiendo éste
como el conjunto de elementos relacionados o vinculados a un BIC como
consecuencia de las necesidades de actuación en él, se han tenido en cuenta
los siguientes criterios de actuación:
- El desconocimiento que se tiene actualmente de toda el área que debió estar
ligada al convento hace que sea aconsejable la protección más allá del área
incluida dentro del propio BIC, contemplando la posibilidad de que queden
elementos, aunque éstos se puedan quedar ocultos o enmascarados en
construcciones y/o reformas posteriores.
- Protección física del monumento: hay que tener en cuenta que el conjunto se
encuentra en la actualidad plenamente imbricado con el tejido urbano del centro
del municipio, por lo tanto, comparte medianeras con construcciones particulares
dedicadas a otros usos, básicamente residenciales.
- Significación y visualización del bien: identificación del entorno como lugar,
integración del bien en el paisaje (control de elementos que puedan interrumpir
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una perspectiva del bien; condiciones volumétricas, materiales o formales en los
edificios de nueva planta que se instalen cerca del bien; prohibición de
colocación de cualquier elemento que pueda interrumpir la visión directa del bien
o alguna de las escenas visuales significativas; eliminación cableado; existencia
y valoración de perspectivas estéticas consolidadas históricamente o
colectivamente).

Principales medidas de protección del bien y de su entorno
Principales medidas de protección del bien:
Lo primero que haría falta es un adecuado estudio y diagnóstico del estado actual
del conjunto, con un levantamiento planimétrico del mismo y la elaboración de
un anteproyecto global de preservación y un plan de intervención, que tendría
que partir de la base de la lectura de todo el conjunto y olvidar actuaciones sólo
en algunas de sus partes. Un aspecto importante de esta tarea es la
investigación a nivel documental y arqueológico de forma combinada.
Sin perder nunca esta visión de conjunto, hay algunas actuaciones que se
muestran como prioritarias debido al mal estado de conservación físico.
El elemento que peor estado de conservación y por lo tanto necesitado de
actuación más urgente es la iglesia.
Además de eso, hay también humedad en las partes bajas de los muros
provenientes de ascensión por capilaridad seguramente el bajo nivel de uso que
ha tenido este elemento los últimos años y por lo tanto la falta de ventilación han
ayudado a aumentar esta patología.
Se tendrían que aplicar también criterios unificadores en el sentido que los
criterios de intervención sean unitarios en todo el conjunto y a todos los niveles,
desde estructurales o de recuperación tipológica hasta los tipos de composición
o acabados de fachadas. Igualmente, cualquier adaptación que se haga para
nuevos usos, tendrá que estar siempre subordinada a la recuperación tipológica
del conjunto.
Concretamente también sería recomendable una actuación con visión unitaria
sobre las fachadas del conjunto, con el fin de permitir una lectura posible.
Principales medidas de protección del entorno:
En primer lugar, con la delimitación de éste entorno de protección se pretende
una protección física del monumento, tanto de lo que actualmente se conoce
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como de las partes ocultas que pudieran existir. Esta protección física irá desde
los aspectos más constructivos o estructurales hasta aquéllos más estéticos.
Las intervenciones en este entorno tendrán que ir acompañadas a precedidas
de las investigaciones arqueológicas que se consideren pertinentes.
Otra de las funciones de éste entorno de protección es la preservación de las
visuales más importantes, en este caso no tanto desde el monumento, sino las
que del monumento se pueda tener, por eso, las actuaciones en esta zona no
podrán prescindir de tener en cuenta los aspectos de mejora de la contemplación
de este monumento.
En todo caso, se tendrá que atener a lo que señala la ley 12/98, del patrimonio
histórico de las Islas Baleares, especialmente en sus artículos 4 (colaboración
de la Iglesia católica), 22 y 23 (protección general de los bienes del patrimonio
histórico y preservación de bienes inmuebles), 26 (deber de conservación), 31
(colocación de elementos exteriores), 37 (autorización de obras), 40 (licencias)
y 41 (criterios de intervención en los bienes de interés cultural) y 45 (bienes
muebles incluidos en uno bien de interés cultural).
Otras figuras de protección actualmente existentes
a) El Claustro goza de la declaración como Monumento por Real Decreto de 22
de marzo de 1919, actualmente con el número de identificación R-I-51-0000162,
en el Registro de Bienes de Interés Cultural del Estado.
b) En la zona que ocupa el conjunto conventual ahora incluido dentro de la
delimitación de BIC hay tres elementos que se encuentran dentro del Catálogo
de los centros de interés del término municipal de Manacor y que son:
1. Con la clave de inventario nº. B-15, nº. de orden 514 y grado de protección
A1, el 'convento de sant Vicenç Ferrer'.
2. Con la clave de inventario B-20, nº. de orden 519 y grado de protección A1, el
'claustro del convento'.
3. Con la clave de inventario nº. C-79urb, nº. de orden 78 y grado de protección
3, 'el Ayuntamiento de Manacor (fachada)'.
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9.3.6. Convent dels Mínims o de Jesús Maria (Sineu)

1. Localització i titularitat
Ubicat entre els carrers de sant Francesc, Salvà i dels Bous al municipi de Sineu.
El seu titular és l’Ajuntament de Sineu.
Dins del conjunt també hi ha l’església de sant Francesc, que és propietat del
bisbat.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Seu de l´Ajuntament de Sineu, l´antic Convent dels Mínims, fundat l´any 1667.
El 1722, va ser objecte d´una gran reforma, i va ser llavors quan es va aixecar el
claustre, a més d´altres elements. L´any 1835, va passar a mans civils a causa
de l´exclaustració dels mínims i entre d’altres va passar a ser quarter de la
guàrdia civil.
El conjunt està conformat per l’església i tres principals, quedant un claustre en
el seu interior. D’estil barroc, segles XVII-XVIII.
Pel que fa a la descripció de les estructures, la façana principal té un alçat de
dues plantes. El portal principal d’estil barroc, s’aixeca damunt de quatre graons,
amb frontó corbat que emmarca un medalló lliure d’ornamentació, els brancals
tenen senzills relleus geomètrics. Les finestres de la planta baixa són
atrompetades i les de la planta superior rectangulars. La volada és de teules
pintades.
El vestíbul està cobert amb volta d’aresta i comunica amb un corredor transversal
a l’eix de la porta, aquest està dividit en set trams amb volta d’aresta. A l’eix del
portal s’arriba a un espai, que dona accés al claustre i en el que se troba l’escala
d’accés al pis superior. El buit de l’escala està cobert per una cupuleta octogonal
sobre trompes ornamentades amb caps d’angelets. El primer pis se repeteix
l’estructura de la planta baixa.
El claustre és la peça més destacada del conjunt. De planta rectangular amb
doble galeria als quatre costats. El pis inferior presenta columnes jòniques sobre
plints, amb un èntasis molt pronunciat, damunt de les quals reposa una sèrie
d’arcs rebaixats. Pel que fa a la galeria superior se repeteix el mateix esquema
que a l’inferior a una escala més reduïda, constituint una composició barroca.
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Al centre del claustre hi ha un coll de cisterna octogonal, de 1693, amb una
inscripció de charitas, símbol dels Mínims.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
S’obre l’expedient BIC núm. 138/04, de 14 de novembre de 2005. Declaració de
Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Conjunt Històric, a favor de Sineu (BOIB
187, de 23/12/2010). Dins d’ella destaquen com a edificis:
L’antic Convent de Jesús Maria. Actualment ocupat per serveis administratius
municipals. La façana principal té alçat de dues plantes. El portal de l’antic
convent, actualment entrada de l’ajuntament, és d’estil barroc. A la planta baixa
hi ha finestres atrompetades, mentre que les de la planta superior són
quadrangulars. I l’església del convent dels Mínims. Forma part del convent de
Jesús Maria, però manté l’ús religiós. La façana del temple es troba dividida en
tres cossos mitjançant pilastres. El portal és de llinda, amb un trencaigües en
forma de cornisa lineal. L’interior de l’església mostra una planta de nau única
amb tribuna i quatre capelles laterals a cada costat. La coberta és de volta de
canó amb llunetes, dividida en cinc trams més els dos segments del presbiteri.
Respecte a l’estat de conservació dels edificis singulars, d’entre els que han estat
objecte d’intervenció en els darrers anys es poden citar: restauració completa de
l’interior de l’església per tal d’esmenar determinats problemes estructurals;
algunes intervencions puntuals a l’interior de la rectoria; restauració, per fases,
del convent dels mínims, amb usos administratius; algunes intervencions
puntuals a l’hospital i oratori de sant Josep; rehabilitació de la quartera per a usos
assistencials; intervencions a Can Servera per al canvi a usos turístics;
restauració de Ca Don Enric d’Espanya, i intervencions a Can Gili. Establir les
directrius d’intervenció i mesures de protecció d’un conjunt històric i del seu
entorn de protecció resulta complex. Hi ha però una sèrie de directrius bàsiques,
encaminades a protegir aquelles característiques i valors que han estat exposats
a la memòria que figura en aquest informe i que són les principals que en motiven
la seva declaració. Un dels preceptes bàsics i evidents és que s’han de conservar
les característiques tipològiques del bé, tant en els aspectes urbanístics com
arquitectònics i ambientals. (art. 41.2.a: es mantindrà l’estructura urbana i
arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la
silueta paisatgística....).
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Aquesta conservació tipològica hauria d’arribar també a la conservació a
nivell de tipologia estructural de les edificacions, tècniques i materials de
construcció tradicionals.
Gaudeix de la protecció A2, subcategoria protecció integral. Aquesta
subcategoria engloba aquells elements d’un elevat valor patrimonial que, a causa
del seu deteriorament, requereixin obres d’una certa entitat per assegurar-ne la
permanència o el retorn a un estat desitjat. També queden inclosos en aquesta
subcategoria aquells elements patrimonials que, malgrat merèixer una protecció
integral, posseeixin annexos no protegits o amb menor nivell de protecció. En
aquest supòsit poden dur- se a terme obres de major entitat necessàries per a la
continuïtat en el seu ús, aspecte i/o conservació. Obres que es poden realitzar:
A més de les obres descrites en la categoria A1, es poden dur a terme obres
sobre els elements no catalogats o de menor nivell de protecció, que serveixin
per millorar la qualitat i per accentuar la importància i els valors del elements
catalogats.
Té un ús administratiu com a oficines per a l’ajuntament, arxiu i biblioteca.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

Es tracta d’un edifici que amb el pas del temps ha sofert múltiples
intervencions i modificacions per a adaptar-se a diferents usos i que
originàriament fou un dels tres convents que existien a Mallorca de
l’ordre dels Mínims. A la zona on hi ha l’Ajuntament s’hi va fer una
intervenció parcial, fent una interpretació de com estava estructurat
l’edifici en la seva forma primitiva com a edifici religiós, encara que se
va adaptar a les necessitats del moment; conseqüentment, en aquesta
part de l’edifici no hi ha problemes importants de conservació tret del
deteriorament dels revestiments exteriors. L’ala del carrer Salvà,
ocupada per la Guàrdia Civil en la seva totalitat es troba molt
deteriorada, ja que quan es va adaptar per habitatges es va desvirtuar
l’estructuració de l’edifici original i també del claustre, construint
finestres, galeries i portals segons les necessitats que en aquell
moment requeria la Guàrdia Civil. El cos del carrer dels Bous, també
ocupada parcialment per la Guàrdia Civil tret de la primera planta on
hi ha l’arxiu municipal. De la mateixa manera l’ala del carrer Salvà
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també es troba en estat de conservació molt deficient. Pel que fa a
l’edifici general trobem que els murs, tant exteriors com a interiors, es
troben amb humitats i contaminació, les cobertes també estan en mal
estat, al igual que el claustre, de fet motivats per un mal manteniment.
També s’hi poden observar fissures, en part degudes a problemes
estructurals degut al repartiment de càrregues amb els canvis d’usos.
El 1998, l’Ajuntament va arribar a l’acord amb la Guàrdia Civil per
reubicar aquest cos en unes altres dependències i així tenir la
possibilitat de destinar a ús públic tot el conjunt conventual. (signatura
11578/2, AGCM)
-

1998-2000, projecte de reforma parcial (arquitectes Joan Bauzà Roig
i Tomeu Cerdà Gamundí). A hores d’ara l’objecte del present projecte
està ocupat per diferents entitats: l’Ajuntament, la biblioteca i l’arxiu
municipal, oficina de correus, i fins ara per a dependències i habitatges
de la Guàrdia Civil. L’església de sant Francesc no forma part del
projecte. La proposta de reforma implica la remodelació del
funcionament de tot el conjunt, afectant inclús l’ús i els accessos al
propi edifici, ja que al ser aquest de gran volum i donar a tres carrers
presenta la possibilitat d’utilitzar conjuntament o individualment cada
un dels espais existents, essent el claustre el centre d’interrelació. De
fet les dependències pròpies d’activitat municipal no es varien, tret de
que es disposarà de més espai, ja que la biblioteca es reubica a la
primera planta del cos del carrer Salvà. De totes maneres s’ha previst
la comunicació vertical de totes les plantes (soterrani, planta baixa i
primera) pel fet d’haver-se projectat un ascensor, annex a l’accés de
l’Ajuntament. Al projecte veiem la descripció de les diferents
actuacions: Accés al claustre, al carrer de sant Francesc i just entre
l’església i l’ajuntament s’obrirà un arc (actualment tapiat), conformant
un pòrtic que serà la prolongació de l’espai exterior anterior a l’església
i que desembocarà just a l’extrem sud-oest del claustre. De fet aquest
serà el nou accés al claustre i a través d’ell a tots els usos del conjunt.
Se regularitzarà el paviment, substituint l’actual marès per pedres
rodones i morter de ciment, similar al de la zona perimetral d’aquest
claustre, intentant dissimular la diferència entre l’antic i el nou, de fet
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s’aniran fent reconstruccions de les columnes i capitells. Al lateral del
carrer Salvà, es traurà la galeria superior, es desmuntaran els arcs i es
procedirà a construir una coberta idèntica a l’existent.
A l’ala del carrer dels Bous, que és d’una sola crugia, s’ha previst a la
planta soterrani d’un magatzem general. A la planta baixa que
connecta amb el claustre, diferents tallers i a la planta primera no es
varia l’ús actual d’Arxiu Municipal. La coberta no es modifica. Les
obertures de finestres a les façanes i al claustre se realitzaran segons
les primitives de l’edifici. A l’escala se restauraran els escalons i es farà
una barana de ferro forjat. Al soterrani es netejaran i repicaran les
parets deixant la pedra vista.
A l’ala del carrer Salvà també d’una sola crugia i que té parcialment
una planta soterrani que serà destinat a magatzem com a continuació
de l’existent a l’ala del carrer dels Bous, per tant es procedirà a la
demolició de totes les parets i els forjats intermedis, a més es repicaran
tots els revestiments. Es construirà un forjat nou, es substituirà la
coberta guardant les teules actuals per a la seva recol·locació. Es
respectarà la cornisa i les teules amb grafismes. A la façana se taparan
els buits nous i se recuperaran els primitius, encara que al ser
aquestes tant petites segurament serà inviable. A la planta baixa hi ha
prevista una sala d’exposicions amb accés directe des del claustre i en
planta primera hi ha projectada una biblioteca. I la comunicació de l’ala
del carrer Salvà amb l’ala del carrer dels Bous es realitzarà mitjançant
l’escala existent ubicada just a la cantonada d’unió de les dues ales.
Annex a l’escala i a la planta primera just al costat de la biblioteca,
s’han previst uns banys per a ús públic.
La Comissió de Patrimoni del Consell sol·licita que amb caràcter previ
es presenti una memòria històrica, fet per un historiador de l’art, de
l’evolució de l’edifici, l’estat del mateix abans de la intervenció i que es
documentin els elements que siguin objecte d’alteració. Inclou 24
fotos. (signatura 11578/2, AGCM)
-

2007, expedient de permís d’obres per a la neteja i manteniment de la
façana. Entre d’altres pel danys causats per la crema d’un contenidor
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de paper situat al carrer dels Bous. La Comissió de Patrimoni Històric
del Consell autoritza el projecte ja que s’ajusta a la Llei 12/1998,
segons la tècnica restauradora i conservadora de Patrimoni Històric.
(signatura 17123/4, AGCM)
-

2007, expedient de permís d’obra menor, consistent en la reposició del
paviment original d’un costat de claustre. La Comissió de Patrimoni
Històric del Consell autoritza el projecte, amb les prescripcions de que
el paviment ha de ser igual que el del resta del claustre i que no es
podrà intervenir més enllà dels nivells superiors i superficials, per fi de
no afectar estratigrafies més antigues amb possibles valors
patrimonials. (signatura 17213/10, AGCM)

-

2007-2011, expedient de permís per a dur a terme un projecte de
restauració de les teules pintades. Inclou CD ROM, amb memòria del
procés. (signatura 17247/3, AGCM)

-

2009, projecte bàsic i d’execució de la biblioteca i sala d’exposicions
(arquitectes Joan Bauzà Roig i Tomeu Cerdà Gamundí). Descripció
general de les intervencions, pel que fa a l’ala del carrer Salvà, s’ha
previst a la planta baixa una biblioteca, amb accés directe des del
claustre, i a la primera hi ha projectada una sala d’exposicions. La
comunicació de l’ala del carrer Salvà amb l’ala del carrer dels Bous es
realitzarà mitjançant l’escala existent, objecte de restauració, ubicada
a la cantonada d’unió de les dues ales. S’ha previst una millora que
permetrà la comunicació vertical de les diferents plantes, mitjançant un
ascensor situat a la cantonada superior esquerra de l’ala nord. Amb
aquesta nova intervenció se conservaran tots els elements històrics de
la façana i la disposició de noves obertures es farà de la forma més
respectuosa

possible

amb

l’entorn

constructiu

de

S’acompanya de planimetria. (signatura 11578/2, AGCM)

5. Documentació gràfica
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l’edifici.
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6. Conclusions
Forma part d’un conjunt històric des de 2010, la Comissió de Patrimoni del
Consell, demana per a les intervencions, a més d’un arqueòleg, la figura d’un
historiador. Sent les intervencions de la darrera època respectuoses amb el
monument i intentant no desvirtuar-lo i que harmonitzi amb el conjunt. Així té un
grau de protecció A2, que implica precisament el tenir en present tota la zona
declarada BIC.

La reforma que es va dur a terme el 1999 va eliminar la galeria porticada de dotze
arcs rebaixats que s’ubicava a l’ala oposada al portal, a nivell de pis superior, i
se reobriren els arcs del pis inferior d’aquesta mateixa ala. Pel que fa a la
rehabilitació de 2009-2010, la crugia restaurada bada al carrer den Salvà i tenia
coberta d’un aiguavés. Conserva una planta semisoterrada, d’ús polivalent. La
planta baixa, amb volta d’aresta té el nou ús de biblioteca, a la qual s’hi accedeix
pel claustre, i a la primera planta espai per a exposicions, amb una coberta
encavallada de fusta. S’han respectat els elements decoratius i històrics de la
façana i els buits intenten ajustar-se al context constructiu. Pel que fa als
materials utilitzats s’ha intentat que s’ajustin als preexistents.
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8. Entrevistes
Maria Francisca Jaume Vanrell (Sineu, 1961. Tècnic d’Empreses i Activitats
Turístiques)
“El record de petita i adolescent, hi havia el quarter de la guàrdia civil, era un lloc
desangelat, trist, pràcticament en runa, descrostat, gris, fret, humit... ni el
miràvem, era trist. Desprès hi van posar l’ajuntament, era una cosa forçada, com
si toqués. De fet les dependències que hi té hi estan mal posades, són un
“pegote”. Les darreres obres estan bé s’ha recuperat el claustre, és molt polit, i
també hi ha adaptat un espai de biblioteca. Ha quedat bé i ja no cau, ha deixat
d’esser trist.” (01/09/2015)

9. Annexes
BOIB núm. 187, de 23/12/20105
Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 2 de
desembre de 2010, de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de
Conjunt Històric, a favor de Sineu.

El Consell de Mallorca en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 2 de
desembre de 2010, adoptà, entre altres, el següent acord:
A la vista que, mitjançant l’acord de data 23 d’abril de 2010, la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar
la incoació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria
de Conjunt Històric, a favor del nucli de Sineu.
A la vista que, mitjançant acord de data 24 de setembre de 2010, la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va
acordar informar favorablement aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell de
Mallorca per a la seva declaració.
Atès l’informe jurídic, de data 28 de setembre de 2010, de la tècnica cap
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de la Secció Jurídic Administrativa del Servei de Patrimoni Històric.
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell de
Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest Conseller Executiu de
Cultura i Patrimoni eleva al Ple la següent proposta d’ACORD:
I. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Oliver Amengual com a
batle de Sineu i en representació d’aquesta corporació municipal (03.08.10), en
base a l’informe tècnic amb data 8 de setembre de 2010, i l’informe jurídic de 26
d’agost de 2010, que s’adjunten i formen part integrant del present acord.
II. Declarar Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Conjunt Històric, el nucli de
Sineu, la descripció i la delimitació del qual figuren a l’informe tècnic, amb data
15 de març de 2010, que s’adjunta i forma part integrant del present acord.
III. Els efectes d’aquesta declaració són els dels articles 7 i s. que estableix la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la
normativa concordant.
IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Registre Insular de Béns d’Interès Cultural i
comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a
la seva anotació al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears i insti
la seva anotació a al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat.
V. Aquest acord s’ha de comunicar als interessats, a l’Ajuntament de
Sineu i al Govern de les Illes Balears. Contra aquest acord que esgota la via
administrativa es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal que resulti
competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de
la notificació del present acord.
b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest acord, el
Ple del Consell, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la
notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació
de la desestimació de l’esmentat recurs.
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Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu,
contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació
temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999, de 13
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 10 de desembre de 2010
El secretari general del Consell de Mallorca,
Jeroni Mas Rigo
Annex 1: (Es publica com a annex un extracte de l’informe tècnic del cap de
secció de Béns Culturals, de la cap de secció d’Arquitectura i de la tècnic de
Patrimoni Artístic de dia 15 de març de 2010. Els informes íntegres a què fa
referència l’apartat I de l’acord d’incoació, consten a l’expedient administratiu
núm. 9/08. Aquest expedient es podrà consultar a les dependències del Servei
de Patrimoni Històric (Pl. De l’Hospital, 4, 07012 de Palma) per aquells
interessats en el procediment i que acreditin aquesta condició, d’acord amb el
que disposa l’art. 31 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener).
1. Memòria històrica
L’origen de Sineu és segurament anterior a l’època islàmica, però no sembla que
la possible existència d’un nucli anterior a aquesta època hagi influint en el
desenvolupament del nucli urbà que avui coneixem.
Durant l’època islàmica Sineu va assolir certa importància, i era cap d’un dels
dotze districtes en que es dividia l’illa, comprenent els termes actuals de Petra,
Sant Joan, Lloret i Vilafranca. Aquesta rellevància també es demostra pel fet que
al llibre del Repartiment se’l defineixi com a ‘vila’ i no com a alqueria o rafal.
No és possible ara pera ara, ni pel material recollit ni pel nivell d’estudi i
coneixement de les fonts, saber detalladament com era el nucli urbà del Sineu
islàmic. No obstant, les referències documentals assenyalen l’existència d’una
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mesquita, l’alcàsser, la necròpolis, els banys i un gran nombre de ‘cases
sarraïnes’, el que ha dut a molts autors a localitzar la ubicació de la mesquita o
l’alcàsser al lloc on s’ubiquen actualment l’església o el Palau.
Partint de les escasses restes arqueològiques trobades a la illeta actualment
limitada pels carrers Salvà, Major, Bous, pintor Pons Frau, Major i la Plaça, cal
suposar que el nucli islàmic es situaria a la zona limitada per l’església a l’oest i
el Pou dels Horts a l’est, seguit la cota superior del turó sobre el que s’assenta el
poble actual.
Altres elements que ajudarien a acceptar aquesta hipòtesi són, segons alguns
historiadors: la presència de la necròpolis islàmica (posteriorment el fossar
cristià) just en aquest espai, la proximitat de les zones de conreu irrigat i el fet
que els edificis més representatius després de la conquesta es situïn a l’altra
costat del nucli, de la plaça cap a l’oest, situant-se a la vora del nucli urbà però
mantenint les ‘cases sarraïnes’ alguns temps com a vivendes dels nous
pobladors.
En el Repartiment, Sineu correspongué a la Porció Reial, i va convertir-se en una
de les viles principals de Mallorca, fet que a dut a alguns historiadors a parlar de
la ‘capitalitat de Sineu’. Aquesta importància es manifesta en la construcció
d’edificis que serviren com a seu per a institucions relacionades amb la
monarquia o edificis per a institucions feudals. També es reflecteix en la
presència per exemple, d’importants càrrecs de l’administració del moment, com
el Veguer de fora, que per ordre del Rei Sanç residia a Sineu, o pel fet que el
plenari del Sindicat de Fora, que aplegava els consellers de la part forana, es
reunia des de la seva fundació a Inca i Sineu alternativament.
Entre els edificis més importants d’aquesta època cal destacar la construcció del
Palau el 1309, per a residència reial secundària; la parròquia, citada per primera
vegada el 1242, o el Consell Municipal, que va ocupar l’edifici de l’Hospital,
fundat el 1240.
Seguint la documentació del segle XIV pot situar-se a l’espai comprès entre
aquests edificis un important nombre d’edificis administratius i comercials.
Entre aquests trobam: la carnisseria, la peixateria, la quartera, el banc de l’oli, el
forn del rei, el Celler del Bisbe, la Cort reial i l’Escrivania reial. Com a espais
urbans destaquen el conegut actualment com a Mercadal, on ja se celebrava el
mercat durant el segle XIII, confirmat pels privilegis de Jaume II de Mallorca
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(1306) i de Pere IV (1366); i el Fossar (antiga necròpolis musulmana) on durant
tota l’edat mitjana compartien l’espai el cementeri, tancat dins un recinte murari,
les eres, el mercat de bestiar i una sèquia que abastia els abeuradors de les
bèsties. Al segle XV s’afegeix a aquest variat conjunt un altre pou, denominat del
Triquet.
L’ordenació urbana de Sineu no pareix que fos afectada per les Ordinacions de
Jaume II, sinó que es va anar estructurant de manera orgànica entorn de les
seus institucionals abans mencionades, i a base de reconstruccions de les
antigues cases islàmiques.
Cal destacar dos exemples d’arquitectura medieval domèstica: Son Torelló (C/
Torelló 1) i Can Gili (c/ Major 13). Es tracta d’edificis de dues plantes i tres
aiguavessos, el darrer ocupat per l’escala, amb una planta noble decorada
segons la moda del moment (pintures murals a Can Gili, finestra geminada i
relleus escultòrics a Son Torelló). La planta baixa s’usava com a magatzem (Can
Gili) o com a celler (Son Torelló).
Al llarg del XIV Sineu es consolida com una de les viles més importants de l’illa,
gràcies al camí reial de Palma (una de les vies de comunicació més important de
Mallorca, que facilitava la comercialització de productes agraris a Ciutat i ajuda
a consolidar el seu mercat setmanal). Al llarg del segle XV, emperò, el municipi
patí constants crisis de subsistència per males collites, com a d’altres municipis
de la Part Forana, que durarà fins ben avançat el segle XVI.
D’aquí que la vila tingués un paper important en l’Aixecament Forà (1450-53).
Aquestes circumstàncies dugueren també importants crisis demogràfiques, de
manera que l’any 1329 tenia 4.420 habitants, i el 1510 la població es reduïa a
1355 habitants. Aquesta evolució demogràfica porta paralització del creixement
urbà.
A la segona meitat del segle XVI es dóna un nou moment de creixement de la
població, amb una lleu ampliació del nucli urbà acompanyada de la construcció
de les posades de possessió d’entre les que cal considerar una excepció, la
Posada de Defla, situada a la plaça des del segle XIV. Entre les posades més
destacables cal citar les de Son Emperador, Son Serra de Marina, Sa Bastida,
Son Arnau i Son Garriga. La majoria d’aquestes es situen al nord de la vila,
resseguint l’eix marcat pel carrer dels Bous i marcant un nou límit del teixit urbà.
Juntament amb aquesta implantació de les posades, es dóna un important
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increment de l’espai dedicat a l’església i les ordres religioses, amb l’ampliació
de l’església, la fundació el 1583 del Convent de les monges Concepcionistes i
el 1667 de l’església i el Convent dels Mínims.
El segle XVII tornà a significar una important recessió demogràfica degut
a la pesta (1652), tornant a augmentar la població i el nucli a finals del segle
XVIII, quan s’inicià la urbanització del Calvari i el molinar.
Durant els segle XIX i XX, malgrat no hagi estudis en profunditat, es pot
assenyalar un creixement en direcció est i oest, amb barris com la Bonanova,
iniciat al voltant de 1870, i cap a l’extrem de l’estació i al voltant de Es Fossar.

2.2. Memòria descriptiva
El paisatge de Sineu ve configurat per una sèrie de turons, amb orientació sudoest a nord-est, majoritàriament a la banda sud-oriental. Al bell mig d’aquesta
disposició orogràfica, es troba un turó allargassat, de 146 m. d’altitud, que va
perdent altura de l’oest cap a l’est, on es situa la vila, l’únic nucli poblacional del
terme municipal, que ocupa unes 75 ha de superfície urbana i amb una baixa
densitat d’habitants, 53,8 hab/km2.
De manera general, es podria dir que el nucli presenta una estructura medieval,
mononuclear, amb una distribució allargassada, adaptada a la topografia, amb
dos pols que han anat configurant i definint al llarg del temps el nucli: l’església i
el Palau.
La trama urbana
Una de les característiques més destacables de Sineu és que tant la seva
estructura urbana com arquitectònica reflexa en gran mesura la seva evolució
des de l’Edat Mitjana.
Les illetes que s’han format en el llocs on en temps d’època islàmica es trobaven
els primers edificis, constitueixen avui dia el centre històric de la vila que, dins el
conjunt, se situen a l’indret més elevat topogràficament. La trama urbana està
constituïda per uns eixos principals que s’han anat desenvolupant a partir dels
camins i vies de comunicació vinculats amb l’activitat comercial i de mercat des
de l’edat mitjana. En aquests eixos és on s’han configurat també els espais
públics i places més significatius del nucli, tant per les seves funcions (mercat,
fossar) com per la seva estructuració, com són la Plaça, Es Mercadal, Plaça dels
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Reis de Mallorca i Es Fossar. Aquests eixos principals es comuniquen amb una
estructura amb carrers estrets i irregulars.
A més a més, cal comentar també que no s’observa en aquest entramat urbà
l’obertura de grans eixos o la presència d’importants operacions d’esponjament.
Aquest ha estat un factor que ha contribuït a que arribes fins als nostres dies una
trama urbana amb fortes reminiscències medievals.
El teixit edilici
Pel que fa al teixit edilici aquest ve caracteritzat per un gran equilibri general,
amb immobles de tipologies tradicionals, només trencat de forma puntual per
edificacions alienes, tant formalment com pel seu major tamany. Tot i la seva
mescla tipològica i cronològica, el teixit presenta una homogeneïtat, amb
habitatges de planta rectangular, de planta baixa i una crugia, amb coberta de
teules, d’un vessant inclinat a la façana principal, caracteritzada per buits
distribuïts de manera regular i simètrica a partir d’un portal centrat i finestres
laterals.
Junt a aquesta tipologia més simple, també hi predominen els habitatges de
planta rectangular, amb dues crugies i dues o tres plantes, amb coberta de teules
i dues vessants.
Edificis i elements singulars
Juntament amb aquesta arquitectura de tipologia més popular coexisteixen
edificis significatius de l’arquitectura civil i religiosa dels que podriem destacar:
L’església parroquial de Santa Maria de Sineu dels segles XVI-XVII amb façana
de goticitat austera. El portal major presenta quatre arquivoltes ogivals.
Hi ha un finestró apuntat a cada costat del portal major i un òcul damunt el portal.
El campanar és exempt i de planta quadrada, es comunica amb el cor del temple
amb un pont, conegut com de Santa Bàrbara. L’interior de l’església s’estructura
amb nau única amb capelles laterals.
La Rectoria es troba adossada a l’església, vora el portal lateral barroc i davant
el cementiri primitiu, actualment ocupat per la plaça de Sant Marc.
L’edifici té alçat de tres plantes amb portal de llinda. Una reforma recent de la
Rectoria ha permès recuperar diversos arcs i pilastres.
L’antic Convent de Jesús Maria. Actualment ocupat per serveis administratius
municipals. La façana principal té alçat de dues plantes. El portal de l’antic
convent, actualment entrada de l’ajuntament, és d’estil barroc. A la planta baixa
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hi ha finestres atrompetades, mentre que les de la planta superior són
quadrangulars.
L’església del convent dels Mínims. Forma part del convent de Jesús Maria, però
manté l’ús religiós. La façana del temple es troba dividida en tres cossos
mitjançant pilastres. El portal és de llinda, amb un trencaigües en forma de
cornisa lineal. L’interior de l’església mostra una planta de nau única amb tribuna
i quatre capelles laterals a cada costat. La coberta és de volta de canó amb
llunetes, dividida en cinc trams més els dos segments del presbiteri.
El monestir Concepcionista (antic Palau dels Reis de Mallorca). El conjunt que
ens ha arribat mostra alhora elements de palau fortificat i de convent de clausura
estricta. De l’interior, destaca la torre de l’homenatge; és de planta rectangular i
apareix coronada per quatre merlets. Conserva encara el pati major, anomenat
antigament pati d’armes. Té una església d’estil barroc amb el campanar situat
a l’esquerra de la façana de l’església.
Can Gacies. Data de mitjan del s. XVII. De dues plantes i porxo amb coberta de
dues vessants. A la façana destaca el portal forà rodó adovellat. Al capdamunt
del portal forà, a l’altura del primer pis, hi ha la balconada moderna amb dos
portals, enmig dels quals hi ha l’escut de la familia Gacies. Al lateral de ponent,
que mira a la plaça dels Reis de Mallorca, s’hi obre el pati de les cases, amb un
jardinet.
L’Hospital i l’oratori de Sant Josep possiblement fou fundat a l’any 1240.
L’Hospital, que fou reconstruït l’any 1921 amb elements originals, mostra una
façana organitzada a partir d’una divisió tripartida establerta per quatre pilastres
i amb ornamentació de reminiscències modernistes. A l’oratori, de planta
rectangular i coberta de canó amb llunetes, encara se conserven restes gòtiques
originals de la primera edificació.
Celler del Bisbe. Segons tradició, aquesta casa fou residència del bisbe de
Mallorca en temps del rei Jaume II, i dels canonges que l’acompanyaven. La
façana de l’edifici té un alçat de dues plantes, i en destaca la finestra
renaixentista del primer pis, amb festejadors de pedra acarats, a l’interior.
Botiga de la Confraria de la Verge dels Pobres. El conjunt format per l’antiga
Confraria i l’edifici, dit s’Hostal, presenta façana amb dues plantes i porxo. A la
planta baixa, el portal apareix a la dreta i actualment és amb llinda. Al primer pis
hi ha una finestra conopial lobulada, d’estil gòtic.
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La quartera era el dipòsit oficial de cereals de la vila. És un edifici senzill de planta
quadrangular, amb alçat d’una planta. La façana del portal del Bisbe té portal de
llinda, aixecat damunt dos graons i dues finestres a cada costat del portal. La
façana del carrer de sa Quartera té la mateixa estructura que la del carrer del
Bisbe.
La Seu de la Cúria Reial té la façana principal de tres plantes, de pedra de
Santanyí. El portal principal era d’arc rodó, del mateix material, i fou retallat i
convertit en portal de llinda. El primer pis ve marcat actualment per una
balconada moderna. El segon pis mostra un porxo amb 13 pilarets octogonals.
Son Garriga i Can Dameto. El casal anomenat Can Dameto té façana amb alçat
de dues plantes, aixecada davant una carrera amb empedrat. Presenta portal
d’arc rodó adovellat, damunt del qual hi havia, antigament visible, una finestra
coronella, ara cegada. Aquesta casa temps enrere formava una unitat amb Son
Garriga.
La casa anomenada Son Garriga, té una façana estreta, amb alçat de dues
plantes, portal forà d’arc rodó adovellat i una finestra renaixentista. L’interior
conserva el celler.
Can Servera. El casal té tres plantes d’alçat i portal principal de llinda. A la
segona planta hi ha tres finestres balconeres, mentre que al porxo s’hi
arrengleren sis finestrons apaïsats. Actualment Can Servera és el local de l’hotel
denominat ‘El León de Sineu’.
Ca Don Enric d’Espanya presenta un mur de gruix considerable amb merlets i
portal forà amb un arc escarser. La façana és neogòtica, amb tres plantes d’alçat.
La part posterior s’aixeca davant el Fossar; té alçat de quatre plantes i presenta
el mateix llenguatge arquitectònic que la façana principal.
Son Torrelló és una casa gòtica de dues plantes i coberta a dues vessants. A la
façana destaca el portal rodó adovellat a planta baixa i una finestra coronella
damunt el portal. Interiorment destaquen els arcs carpanells, l’escala i el celler
amb voltes de creuer.
Can Gili, probablement del s. XIII, té dues plantes; el portal és de llinda, situat a
la dreta del frontis. A l’esquerra del portal hi ha una finestra cegada i més enllà
una finestra rectangular; han desaparegut els brancals amb forma de columneta
que la devien completar. Té importants pintures murals a la primera planta, que
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formen un dels conjunts més importants de Mallorca d’aquest tipus de decoració
mural.
L’ocupació de l’espai al llarg del temps, així com la importància i significació del
nucli de Sineu com a centre comercial i polític han fet que s’hagin anat creant
places i espais a la confluència dels carrers que ajuden a configurar i definir
l’espai urbà. Com ja s’ha assenyalat, aquests espais oberts que caracteritzen el
nucli són, entre d’altres, la Plaça, es
Mercadal, es Fossar o la Plaça dels Reis de Mallorca.
Els materials de construcció dels immobles que conformen el teixit residencial
són els habituals de la zona i van des de la mamposteria ordinària revestida,
passant pel tapial en alguns indrets, fins a l’ús dels carreus de marès en algunes
edificacions benestants o a zones específiques d’alguns edificis. La majoria
d’aquests han arribat a l’actualitat presentant revestiments continus a façanes,
algunes amb decoració de franges horitzontals o emmarcant els buits de la
façana principal. D’entre els altres materials presents es pot destacar la fusta,
tant a nivell estructural com en tancaments. Els edificis singulars amb altre tipus
d’usos solien presentar una millor fàbrica, amb la utilització de materials de
millors qualitats i per tant en general major durabilitat.
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ
Pel que fa a l’estat de conservació de la tipologia urbana, tal i com es recull a la
memòria descriptiva es pot observar bastant bé l’entramat urbà medieval tant pel
que fa a l’estructura viària com pel que fa al conjunt edilici.
Això no vol dir en cap cas que no s’hagin realitzat actuacions urbanístiques, però
si que aquestes no han estat tan contundents com per haver desfigurat l’entramat
original de manera substancial.
Pel que respecta a la conservació de la tipologia edilícia, hi ha prou mostres
representatives d’edificis residencials de tipologia tradicional, juntament amb
elements més monumentals de diferents cronologies i definicions estilístiques.
Així i tot, com en tot nucli viu, hi ha hagut en els darrers temps una certa
introducció d’elements dissonants que, puntualment, rompen amb la lectura
general del conjunt.
Per tant, el nucli presenta encara característiques coherents i rellevants, tant a
nivell d’entramat urbà com edificatori (teixit residencial i edificis singulars) que el
fan mereixedor d’una protecció específica.
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Respecte a l’estat de conservació dels edificis singulars, d’entre els que han estat
objecte d’intervenció en els darrers anys es poden citar: restauració completa de
l’interior de l’església per tal d’esmenar determinats problemes estructurals;
algunes intervencions puntuals a l’interior de la rectoria; restauració, per fases,
del convent dels mínims, amb usos administratius; algunes intervencions
puntuals a l’hospital i oratori de sant Josep; rehabilitació de la quartera per a usos
assistencials; intervencions a Can Servera per al canvi a usos turístics;
restauració de Ca Don Enric d’Espanya, i intervencions a Can Gili.
Com a intervencions en espais públics es poden indicar la peatonalització del
centre, incloent la Plaça o una reforma parcial de la plaça del Fossar.
Parlar d’un estat de conservació de l’entorn de protecció de protecció és
complex, ja que l’entorn no és una envolvent homogènia sinó que en ella s’hi
troben diversitat de situacions. En qualsevol cas, l’estat de conservació de tota
aquesta zona interessarà en tant que afecti a la conservació / protecció del propi
conjunt històric.
4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL BÉ I DE L’ENTORN
Per a la realització de la delimitació tant del propi bé com del seu entorn de
protecció s’han tingut en compte les característiques tant del propi conjunt i els
creixements urbans com del seu entorn en general (per al coneixement
d’aquestes s’ha consultat la bibliografia existent i les planimetries històriques
publicades, que han permès veure l’evolució del nucli), trobant-se, els principals
arguments, descrits en el present informe.
L’objectiu de la delimitació que ara es proposa és el d’incloure un àmbit que
reculli el nucli antic de Sineu, i que permeti salvaguardar tant les característiques
edilícies com urbanístiques que el configuren, així com crear una envolvent, entre
la ciutat històrica i la ciutat d’evolució més contemporània, en la que ja s’adopten
solucions que trenquen amb la ciutat històrica.
a) Descripció i justificació de la delimitació del Conjunt Històric:
La delimitació del bé incorpora tota la zona urbana consolidada fins al segle XIX,
que es podria denominar ciutat històrica, fruit del procés històric i social de Sineu,
iniciat amb la consolidació del nucli durant l’edat mitjana i amb importants
petjades de les següents centúries per constituir un dels principals focus
comercials, a la vegada que polític i social, del centre de l’illa.
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En aquest sentit, creim doncs, que és d’aplicació el que indica l’article 6.6 de la
llei 12/98, en el que indica que, en el cas de béns que tenguin restes en el subsòl
que només siguin susceptibles d’ésser estudiats amb metodologia arqueològica,
tendran també la condició de zona arqueològica.
La zona inclosa dins la delimitació del conjunt històric abasta una superfície
aproximada de 19, 64 ha.
b) Descripció i justificació de la delimitació de l’entorn de protecció del CH:
La zona inclosa dins la delimitació de l’entorn de protecció del conjunt històric
abasta una superfície aproximada de d’unes 47,11ha.
Per a la delimitació de l’entorn de protecció, i tot recordant els preceptes que es
pretenen salvaguardar amb aquesta, s’han tengut en compte criteris històrics,
paisatgístics, ambientals i de visualització, aplicats de forma combinada, que se
poden concretar en els següents:
- Protecció dels espais relacionats històricament: En general tota la zona
immediata del conjunt es pot definir com relacionada -històricament amb el
mateix. A més a més, s’han inclòs aquelles zones que està documentat que
tengueren una relació directe amb el conjunt o amb la seva planificació.
- Integració del bé en el paisatge: per tal d’integrar el conjunt amb la seva
envolvent més propera, s’ha inclòs la franja més pròxima de les àrees urbanes
d’extensió de la ciutat. Tal i com ja s’ha explicat, aquest nucli no creix de forma
concèntrica sinó que creix sempre a partir la presència dels elements immobles
vinculats a importants centres polítics o religiosos, i dels camins, que funcionen
com a eixos vertebradors de la seva relació amb el territori, a la vegada que són
els suports d’aquests creixements urbans.
- Finalment, s’han tengut en compte les necessitats de visualització i significació
del conjunt històric:
. Visuals del conjunt històric, de tal manera que es pugi entendre el mateix, o
alguna de les seves característiques més rellevants. Aquestes visuals s’han usat
en combinació de tots els altres punts assenyalats anteriorment i han servit per
acotar l’extensió d’aquells conceptes.
. Visuals i perspectives estètiques consolidades històricament i/o col·lectivament.
Es tracta d’aquelles visuals que ja s’han integrat a la idiosincràsia del lloc. Entre
aquestes, i d’acord amb la forma d’estructuració de la ciutat des de l’origen i que
ha perviscut fins als nostres dies estan les que s’obtenen des dels camins
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d’accés al nucli, els mateixos que han resultat després suports de futurs
creixements urbans.
5. PRINCIPALS DIRECTRIUS D’INTERVENCIÓ I MESURES DE PROTECCIÓ
PER AL CONJUNT HISTÒRIC I EL SEU ENTORN DE PROTECCCIÓ
Conjunt històric
Establir les directrius d’intervenció i mesures de protecció d’un conjunt històric i
del seu entorn de protecció resulta complex. Hi ha però una sèrie de directrius
bàsiques, encaminades a protegir aquelles característiques i valors que han
estat exposats a la memòria que figura en aquest informe i que són les principals
que en motiven la seva declaració.
Un dels preceptes bàsics i evidents és que s’han de conservar les
característiques tipològiques del bé, tant en els aspectes urbanístics com
arquitectònics i ambientals. (art. 41.2.a: es mantindrà l’estructura urbana i
arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la
silueta paisatgística....).
Aquesta conservació tipològica hauria d’arribar també a la conservació a
nivell de tipologia estructural de les edificacions, tècniques i materials de
construcció tradicionals.
També són importants els aspectes de contemplació d’aquest conjunt, en aquest
sentit l’art. 41.2.b i c assenyala que es prohibirà la col·locació d’elements i
instal·lacions que impliquin una ruptura de l’estructura o la composició de la
façana, o que impliquin perjudici per a la contemplació i el gaudi ambiental de
l’entorn, així com la col·locació d’anuncis i rètols publicitaris que atemptin contra
els valors estètics.
Finalment no es pot oblidar que la continuada ocupació des d’època islàmica
d’aquest nucli fa que sigui necessari que es tengui en compte la seva riquesa
arqueològica, tant del subsòl com d’edificacions històriques i per tant, a l’àrea
integrant del CH, s’haurà de preveure la realització dels pertinents estudis i
intervencions arqueològiques, en els termes reglamentàriament prevists.
Entorn de protecció
Les motivacions assenyalades a l’apartat de justificació de delimitació d’aquest
entorn ens poden començar a indicar cap on han d’estar dirigides les mesures
encaminades a la seva protecció. En primer lloc, una de les funcions fonamentals
d’aquest entorn de protecció és la preservació dels immobles i espais públics
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que formen l’àmbit visual i ambiental immediat i aquells elements urbans sobre
els què, qualsevol intervenció, pugui afectar negativament en la percepció del
propi bé, en aquest cas el conjunt històric.
Una altra de les funcions és la preservació de les visuals. Principalment les
visuals cap al conjunt històric, sense descartar tampoc algunes visuals des del
conjunt històric. Les visuals cap al conjunt històric que s’han de preservar són
totes aquelles que resulten significatives, és a dir, que poden donar indicis de la
configuració i característiques d’aquest conjunt històric (es tenen aquestes
visuals per exemple, des de les zones on la topografia és més acusada i no estan
consolidades per construcció), sense oblidar mai el que s’anomena les visuals
històriques, o ja consolidades històricament. En aquest cas les principals serien
sense dubte les visuals que es tenen des de l’accés al nucli per als principals
camins, i en l’actualitat, les visuals que es tenen des de la via de circunvalació.
Cal protegir també, no només en el conjunt sinó també en el seu entorn, tots els
aspectes referits a la visualització del conjunt i el seu envolvent més pròxim, és
a dir, s’hauran de vigilar especialment aspectes de volumetria, senyalètica,
cromatismes, enllumenat, moviments de terres, etc.
Per tant, s’han de controlar i fins i tot millorar tant els aspectes de visuals
com els de visualització del conjunt.
Una altre de les funcions primordials de l’entorn de protecció és la protecció física
del propi bé, del conjunt històric en aquest cas. Això vol dir que tots els temes
dels límits del conjunt s’han d’estudiar amb molt de detall en el seu tractament
per evitar afeccions físiques negatives al conjunt (adossaments inadequats,
evacuació d’aigües i humitats, sanejament, tràfic rodat, etc.). Fins i tot afeccions
de tipus més ampli com ara la implantació d’alguns elements o instal·lacions que
poguessin provocar o augmentar el risc de contaminació no només visual sinó
també acústica o en general ambiental.
Tot depenent la intervenció que es tracti, poden ser, en determinats casos
necessaris també dur a terme determinats estudis en matèria arqueològica.
La llei 12/98 tracta el tema dels criteris d’intervenció en els entorns de protecció
dels béns d’interès cultural en el seu art. 41.3, assenyalant que el volum, la
tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els entorns de
protecció d’aquests béns no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic
de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol
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moviment de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la
topografia del territori i qualsevol abocament d’escombraries, runes o deixalles.
Planejament urbanístic municipal
La legislació vigent assenyala uns preceptes concrets en relació al planejament
urbanístic per a la preservació dels conjunts històrics:
- En l’art. 36, després de recordar que la declaració d’un immoble com a BIC
vincularà els plans i normes urbanístiques que l’afectin, assenyala que en el cas
d’un conjunt històric, entre d’altres, serà necessari elaborar, per part de
l’ajuntament, ‘un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de
protecció, o adequar-ne un de vigent’, que compleixi les exigències de la llei.
- En l’art. 37 assenyala que qualsevol intervenció en una zona arqueològica, així
com en la seva zona de protecció, haurà de comptar sempre amb l’autorització
prèvia de la CIOTUPH, i que mentre no s’hagi aprovat definitivament la normativa
urbanística de protecció per al conjunt històric, ‘per a la concessió de llicències
o l’execució de les atorgades abans d’iniciar-se l’expedient de declaració, serà
necessària l’autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històric, i en tot
cas, no es permetran alineacions noves, alteracions de l’edificabilitat,
parcel·lacions ni agregacions’. Una vegada aprovada definitivament aquesta
normativa, els ajuntaments seran competents per autoritzar directament les
obres que desenvolupin el planejament aprovat (excepte quan es tracti de
monuments, zona arqueològica o zona paleontològica) i hauran de comunicar a
la Comissió, en el termini màxim de 10 dies, les autoritzacions i llicències
concedides.
- En l’art 39 fa referència als plans urbanístics dels conjunts històrics, assenyalant
quins són els preceptes bàsics a incorporar:
1. Catalogació, tant si són immobles edificats com espais lliures interiors o
exteriors, dels elements que formen part del conjunt, les estructures significatives
i els components naturals de cada element i el seu entorn, dispensant una
protecció integral als immobles declarats BIC i per a la resta un règim adequat i
especial de protecció per a cada cas.
2. Les remodelacions urbanes només es permetran excepcionalment quan
impliquin una millora de l’entorn territorial o urbà i contribueixin a la conservació
general del conjunt.
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3. S’haurà de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica, com també les
característiques generals de l’ambient. Les substitucions d’immobles seran
excepcionals i només si han de contribuir a la conservació general del conjunt.
Es mantindran les alineacions urbanes existents.
Demés articles
A part dels citats, hi ha a més tota una sèrie d’articles de la llei 12/98, del
patrimoni històric de les Illes Balears, que també són d’aplicació: article 2
(col·laboració entre les administracions públiques), 3 (col·laboració del
particulars), 22 (protecció generals dels béns del patrimoni històric), 23 (protecció
de béns immobles), 24 (suspensió d’obres), 26 (deure de conservació de béns
culturals i catalogats), 27 (incompliment dels deures de conservació), 28
(reparació de danys), 29 (informes i autoritzacions), 36 (planejament urbanístic),
37 (autorització d’obres), 38 (instruments d’ordenació urbanística i mesures de
protecció), 39 (plans urbanístics de conjunts històrics), 40 (llicències), 41 (criteris
d’intervenció), i tot allò resulti d’aplicació del títol III (patrimoni arqueològic i
paleontològic).
6. ALTRES FIGURES DE PROTECCIÓ
El nucli de Sineu inclou els següents elements que, segons la llei 12/98, ja
gaudeixen, per si mateixos, del màxim nivell de protecció, tot atenent la seva
condició de Béns d’Interès Cultural (BIC):
Convent Monges Concepcionistes (BOE, 125, 05/05/1949)
Església Parroquial de Santa Maria (BOIB 63, 06/05/03)
Església i Convent de Jesús (Antic Convent dels Mínims i actual ajuntament)
(BOIB 187, 13/12/05)
Creu de la Placeta d’en Rapo (BOE 77, 30/3/1963)
Creu d’en Rabassa (BOE 77, 30/3/1963)
Creu d’En Pastor (BOE 77, 30/3/1963)

Declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento,
a favor de la Iglesia y convento de Jesús-Maria (antiguo convento de los
Mínimos), Sineu.
BOIB núm. 187 / 2005
Fecha publicación: 13 / 12 / 2005
Ficha técnica
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Denominación: Iglesia y convento de Jesús-María (antiguo convento de los
Mínimos)
Situación: Iglesia: Calle de Sant Francesc, 8. Dependencias conventuales: Calle
de Sant Francesc, 10
Municipio: Sineu
Autoría: Iglesia: fra Josep Seguí (atribución de la dirección de obras)
Adscripción estilística: Barroco
Cronología: Siglo XVII - XVIII
Usos: Iglesia: religioso. Dependencias conventuales: cultural y administrativo
Clasificación suelo: Urbano
Calificación suelo: Equipamiento administrativo, cultural y religioso

Memoria histórica
El convento de los Mínimos de Sineu fue fundado el año 1667. La iglesia fue
construida entre 1793 y 1812. Sustituía un templo más antiguo, creado el año
1667. Estilísticamente, la iglesia denota influencias clasicistas. Con la
exclaustración de 1835 la iglesia fue cerrada y muchos de sus objetos de culto
pasaron a la iglesia parroquial o a otros templos de Mallorca. El año 1906, el
templo fue restaurado y nuevamente abierto al culto. Fue la sede de la
Congregación Mariana

Descripción del bien
El antiguo convento se encuentra situado justo en el centro histórico del pueblo.
Se estructura entorno al claustro, de estilo barroco, de planta cuadrangular
ligeramente trapezoidal. La fachada principal del templo es de un barroco tardío
casi neoclásico.

Pertenencias o accesorios del bien
La mayoría de las capillas tienen actualmente los retablos desadornados,
conservándose sólo la estructura del retablo. Todas las capillas laterales repiten
el sistema de retablos clasicistas.
Los ornamentos y objetos litúrgicos contenidos en la iglesia y convento de los
Mínimos, junto con el propio inmueble, se han de contemplar como un conjunto
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indisoluble. Entre estos bienes destacan una serie de elementos que se
conservan en la sacristía y en el coro.

Estado de conservación
El estado de conservación del antiguo conjunto conventual es, en general bueno.
Las dependencias conventuales, a pesar de las sucesivas reutilizaciones y
adaptaciones de las cuales han sido objeto, conservan en buena medida su
fisonomía originaria.
Con respecto a los retablos y otros bienes muebles se hace necesario decir que
la mayoría de los retablos se encuentran desadornados y en un estado de
conservación de las estructuras muy deficiente. El resto de bienes muebles
también presentan diferentes patologías que afectan a su estado de
conservación.

Justificación de la delimitación de BIC y del entorno de protección
Se propone incluir dentro de la delimitación de BIC los volúmenes de la iglesia y
del convento, es decir, todo el que resta del conjunto conventual, según la
delimitación gráfica adjunta.

Para la delimitación del entorno de protección del BIC, y entendiendo éste como
el conjunto de elementos relacionados o vinculados a un BIC como consecuencia
de las necesidades de actuación en él, se han tenido en cuenta los siguientes
criterios de actuación:
1. El desconocimiento que se tiene actualmente de todo el área que debió estar
ligada al convento de los mínimos hace que sea aconsejable la protección más
allá del área incluida dentro del propio BIC, contemplando la posibilidad de que
queden elementos, aunque éstos puedan permanecer ocultos o enmascarados
en construcciones / reformas posteriores.
2. Protección física del monumento: hay que tener en cuenta que el conjunto se
encuentra en la actualidad plenamente imbricado con el tejido urbano del centro
del municipio, por lo tanto, comparte medianeras con construcciones particulares
dedicadas a otros usos, básicamente residenciales.
3. Significación y visualización del bien: identificación del entorno como lugar,
integración del bien en el paisaje (control de elementos que puedan interrumpir
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una perspectiva del bien; condiciones volumétricas, materiales o formales en los
edificios de nueva planta que se instalen cerca del bien; prohibición de
colocación de cualquier elemento que pueda interrumpir la visión directa del bien
o alguna de las escenas visuales significativas; eliminación cableado; existencia
y valoración de perspectivas estéticas consolidadas históricamente o
colectivamente). Dada la situación urbanística y topográfica del elemento, las
visuales que de él se pueden obtener son o muy próximas o lejanas (la parte
superior del convento se puede leer al perfil del pueblo).

Principales medidas de protección
Las actuaciones posibles en este elemento, teniendo en cuenta sus
características y el hecho de que ha sido ya objeto de reformas en los últimos
tiempos, son las de conservación o restauración, manteniendo, en cualquier
caso, todos aquellos elementos tipológicos, arquitectónicos y constructivos que
otorguen valores relevantes a este elemento.

Cualquier intervención que se plantee sobre el conjunto se ha de acompañar de
un estudio arqueológico.

Será posible la instalación de usos como los sociales o culturales, en tanto en
cuánto ésta no signifique tener que alterar o menospreciar las características que
le confieren al elemento su singularidad.

En todo caso, habrá que atenerse a lo que señala la ley 12/98, del patrimonio
histórico de las Islas Baleares, especialmente en sus artículos 2 (colaboración
entre las administraciones públicas), 3 (colaboración de la Iglesia católica), 22 y
23 (protección general de los bienes del patrimonio histórico y preservación de
bienes inmuebles), 26 (deber de conservación), 31 (colocación de elementos
exteriores), 37 (autorización de obras), 40 (licencias) y 41 (criterios de
intervención en los bienes de interés cultural).

Otras figuras de protección existentes
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El convento consta en el Catálogo de Protección de Edificios y Elementos de
interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico del término municipal de
Sineu, actualmente en tramitación, con la ficha número 2.

La iglesia consta en el Catálogo de Protección de Edificios y Elementos de
interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico del término municipal de
Sineu, actualmente en tramitación, con la ficha número 3.
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9.4.Edificis comercials i fabrils
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9.4.1. Sa Llotja (Palma)
1. Localització i titularitat
Situada a Palma, a plaça de sa Llonja i al costat del passeig Sagrera i el Consolat
de la Mar. El seu propietari és el Govern de les Illes Balears.

2. Evolució històrica i descripció del monument
És un edifici d’estil gòtic construït com a seu del Col·legi de la Mercaderia, entre
els anys 1420 i 1452, de fet hi ha documentada la hipòtesi que es va construir
sobre un edifici que tenia la mateixa funció. Aquest col·legi va encarregar les
obres, el 1426, a Guillem Sagrera, les quals va deixar envers 1435 per problemes
contractuals. Guillem Vilesclars i Miquel Sagrera les continuaren a partir de 1446
i el 1449 ja estava acabada per a complir les seves funcions, comercials i alhora
de prestigi per als mercaders.
L’edifici és de marès, de planta que s’aproxima a la quadrangular i té diversos
accessos. A la façana principal un portal i dos finestrals, amb una solució similar
a la del costat del Consolat de la Mar; dos portals en el lateral, del carrer Marina,
i dos finestrals al costat que mira cap a la mar. L’exterior, ens indica l’estructura
interior, mitjançant un joc de rectangles, i dividides horitzontalment per una
imposta que marca la zona de les obertures, amb ogives, a l’exterior. Les façanes
laterals estan articulades per quatre rectangles que fan referència a la distribució
interior. Les obertures dels portals són atrompetats i amb mainell, i presentant un
timpà delimitat per arc ogival rematat amb un arc conopial de cardina, amb dos
pinacles. Als angles del quadrat, quatre torretes semi-octogonals dividides per
impostes, restant-li verticalitat. Pel que fa a la coberta interior de la sala, es
conforma per dotze voltes de creuria, que se corresponen amb la divisió de
l’espai per columnes. Les sis columnes centrals, de base circular i fust helicoïdal
d’aresta, juntament amb els murs laterals, embeuen directament els nervis de les
voltes. El resultat és el d’un gran espai interior lliure i sense barreres. La
decoració es concentra en llocs determinats, de fet a l’exterior s’ha perdut la
policromia (que devia de cobrir tot l’edifici) i part de la decoració escultòrica, com
són els àngels de les façanes laterals i el sant Nicolau, que mirava en direcció a
Porto Pí. Queden les escultures dels altres caires, damunt de peanyes, les
escultures del timpà de dos portals, una Mare de Déu amb un àngel que la corona
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al portal de ponent. Al portal principal l’àngel patró de la mercaderia, d’influència
borgonyona, i les gàrgoles, amb forma d’animals fantàstics. Interiorment el treball
escultòric és policromat, de temàtica heràldica i figurada a les claus de la volta.
Damunt de les portes que condueixen a l’escala de caragol de les torretes, dels
angles, i davall dels arcs conopials que les emmarquen, hi ha relleus que
representen els evangelistes. Pel que fa als portals i finestrals traceries.
La seva funció original ha canviat el llarg del temps, tenint èpoques de
decadència i abandó. Fins i tot, a la dècada de 1980, hi va haver un intent
d’adaptació com a seu del Consell, fet que no va prosperar, i actualment s’utilitza
com a espai expositiu.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Ja el 1913, fou declarada Monument Històrico-Artístic Nacional.
Estilísticament s’adapta a al gòtic català, amb mesures proporcionades, donant
importància al volum i la massa exterior, netedat de línies. Amb un concepte
unitari d’espai interior i, en conjunt, una gran sobrietat decorativa. Un edifici que
ja fou valorat durant el segle XV, sent el referent, del mestre Pere Compte, per a
la construcció de la llotja de València. Així un dels seus principals valors és el de
ser un dels edificis més bells del gòtic civil mediterrani.

Declarada monument en data de tres de juny de 1931 (GA 155. BOE 09/08/1962)
i amb la promulgació de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol de 1985, va passar
a ser BIC, amb la categoria de monument amb una protecció integral. Al Catàleg
de l’Ajuntament de Palma, hi trobem que només es permetran intervencions
tendents a recuperar el primitiu estat del monument, havent d’utilitzar per a tal fi
materials i sistemes constructius tradicionals.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1980-1983, informe de tractament de neteja i conservació. Va
acompanyat d’un estudi històric i artístic. D’una avualció de l’estat de
conservació, en el qual se detalla que on està més deteriorat és a
l’exterior, especialment pel que fa a la escultura que la fa irreparable
per a la descomposició del marès. A més tota està coberta d’una capa
de brutor pel pas del temps i la contaminació. Pel que fa a l’àngel de
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la mercaderia, se fan proves per fer-ne un motlo i substituir-lo per una
rèplica, ja que està molt deteriorat. S’observa que originàriament
aquesta havia estat policromada, fet que s’observa a alguns punts de
les escultures. Per a la neteja es fan proves de laboratori, per a fer una
adequada conservació de l’existent i a l’hora aturar la degradació del
monument. Per tant es farà en general una consolidació i neteja,
explicant el mètode que es seguirà. Se complementa amb fotografies.
Aquest informe és a càrrec del Tècnic de l’Institut de Restauració i
Conservació d’Obres d’Art del Ministeri de Cultura. (signatura
13636/33, AGCM)
-

1983, fitxa de restauració del Ministri de Cultura. El director n’és
l’arquitecte Alejo Reynés. (signatura 4863/8, AGCM)

-

1984-1985,

projecte

de

restauració

(neteja,

consolidació,

reconstrucció d’alguns elements) de la façana principal. Inclou 12
fotografies de l’estat del monument d’abans de començar la
intervenció. Amb un informe favorable del Consell, encara que el tècnic
de patrimoni del Consell, considera que la reposició d’elements
arquitectònics pot proporcionar un efecte poc adequat per la categoria
del monument, ja que l’acció del restaurador no és la de refer sinó la
de conservar i consolidar. A la memòria hi ha una acurada
documentació arxivística pel que fa a la històrica i construcció del
monument, la seva descripció i l’estat de conservació. Pel que fa a la
conservació torna a fer incidència en el mal estat en qual es troben les
escultures de les façanes. Se’n fa una “harmonització” que intenta
dissimular i que passin desapercebudes les intervencions, diu que per
a no distreure l’atenció del conjunt de les formes estètiques. (signatura
13639/26, AGCM)
-

1985, avantprojecte de protecció de la façana. Torna a fer referència
al punt, del tècnic del Consell, sobre la no encertada solució de
reposició i reconstrucció d’elements degradats per altres de nous. No
s’accepta ja que, entre d’altres, se vol posar reixes a les finestres.
(signatura 13639/30, AGCM)
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-

1985, aprovació del projecte de restauració de la façana oest, fase II.
El projecte se basa en els mateixos criteris de la façana principal.
(signatura 13475/7, AGCM)

-

1986, aprovació del projecte de restauració de la façana oest, fase III.
Mateixos criteris. (signatura 13485/11, AGCM)

-

1987, aprovació del projecte de restauració de la façana sud, fase IV.
(signatura 13499/7, AGCM)

-

1989, pressupost de restauració. (signatura 13644/23, AGCM)

-

1992, projecte d’instal·lació d’un sistema d’il·luminació per a
exposicions, sistema de rails i noves conduccions elèctriques. La
Comissió de Patrimoni del Consell aprova el projecte. (signatura
4910/10, AGCM)

-

1994, projecte neteja amb pistola de les pintades de la façana i
protecció amb “teflón” per que no s’hi puguin fer noves pintades. Inclou
tres fotografies. La Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca.
(signatura 6078/2, AGCM)

-

1997, denúncia de l’entitat ARCA per la celebració d’exposicions
inadequades al recinte de sa Llotja. Es considera que no es respecte
el monument i que es fa que aquest s’adapti en fins propagandístic a
una exposició. Col·locació de símbols i cartells que no s’adapten a la
llei. No hi ha resposta de l’Administració. (signatura 16513/9, AGCM)

-

1998, projecte d’enllumenat ornamental i decoratiu de l’exterior. Inclou
onze fotografies, de baix cap a d’alt. La Comissió de Patrimoni demana
que aquest s’adapti a la legislació vigent. Patrimoni considera que la
il·luminació ha de ser de d’alt a baix. (signatura 11770/7, AGCM)

-

1998, senyalització de l’edifici d’acord amb la legislació vigent.
(signatura 11780/5, AGCM)

-

1999, sol·licitud per a la realització d’un estudi sobre la patologia de la
Llotja, fent sondejos i prospecció de la cimentació. Resolució
d’autorització dels sondejos i les prospeccions. (signatura 11836/3,
AGCM)

-

2004, expedient d’autorització de l’avantprojecte d’il·luminació
ornamental de sa Llotja, sol·licitada per José Pascual Tortella. Inclou
tretze fotografies. La solució adoptada és la d’una il·luminació suau i
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uniforme de les quatre façanes, entesa com a un bany de murs. La
Comissió de Patrimoni del Consell l’autoritza. (signatura 12841/2,
AGCM)
-

2007, Joan Janer i Amargós sol·licita escrit on s’assenyali la declaració
de BIC de la Llotja, per tal de poder participar al concurs de
restauració. (signatura 17105/27, AGCM)

-

2007, la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear sol·licita
còpia de l’expedient de restauració de la Llonja. (signatura 17104/10,
AGCM)

-

2008, projecte de Pere Rabassa, que informa seguirà criteris
conservacionistes i contemporanis. Manteniment de cobertes.
(diariodemallorca.es 2-2-2008)

5. Documentació gràfica

Vista de Palma de Mallorca, encapçalament de la Memòria sobre la Llotja de Palma de G. M. de Jovellanos (1802-1808)
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6. Conclusions
És un dels edificis més bells i més ben conservat del gòtic mediterrani. El projecte
de restauració (neteja, consolidació, reconstrucció d’alguns elements) de la
façana principal, de l’any 1984, amb un informe favorable del Consell. A la
memòria hi ha una acurada documentació arxivística pel que fa a la històrica i
construcció del monument, la seva descripció i l’estat de conservació. Pel que fa
a la conservació torna a fer incidència en el mal estat en qual es troben les
escultures de les façanes. Se’n fa una “harmonització” que intenta dissimular i
que passin desapercebudes les intervencions, diu que per a no distreure l’atenció
del conjunt de les formes estètiques. Inclou dotze fotografies de l’estat en que es
trobava l’edifici abans de començar la intervenció. L’informe del tècnic de
patrimoni del Consell, considera que la reposició d’elements arquitectònics pot
proporcionar un efecte poc adequat per la categoria del monument, ja que l’acció
del restaurador no és la de refer sinó la de conservar i consolidar. El 1985, hi ha
un projecte de protecció de la façana, fent referència al punt de la no encertada
solució de reposició i reconstrucció d’elements degradats per altres de nous.
El 1997, ARCA denuncia la celebració d’exposicions inadequades al recinte de
sa Llotja. Es considera que no es respecte el monument i que es fa que aquest
s’adapti en fins propagandístic a una exposició. Col·locació de símbols i cartells
que no s’adapten a la llei. No hi ha resposta de l’Administració.
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1998, projecte d’enllumenat ornamental i decoratiu de l’exterior. Inclou onze
fotografies, de baix cap a d’alt. La Comissió de Patrimoni demana que aquest
s’adapti a la legislació vigent. Patrimoni considera que la il·luminació ha de ser
de d’alt a baix.
El 2008 es va tornar a fer una intervenció de manteniment i conservació.
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8. Entrevistes
Maria Magdalena Brotons Capó (Palma, 1972. Professora de la Universitat de
les Illes Balears, departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)
“Al igual de la capella de Sant Feliu també he estat veïnada d’aquest edifici
durant molts d’anys, molts d’ells un edifici completament oblidat i descuidat.
D’aleshores en tenc una visió romàntica, màgica... què hi devia haver a dinsPer
a mi sa Llotja és el referent de Palma, per davant de la Seu. Un edifici fet a escala
humana. Jo hi he fet feina, humit i salinós. Un espai que hauria d’estar obert nit i
dia. Amb el canvi de vitralls es pot veure l’interior des de l’exterior, ha guanyat.
Un edifici que no necessita res, que ell ho és tot, s’ha de veure buit, espai i
arquitectura. Que es pogués visitar en la seva totalitat, incloses les teulades.
Exposicions? De què, de qui... te pots carregar l’harmonia de l’espai...”.
(26/08/2015)

9. Annexes
LOURDES DURÁN. PALMA diariodemallorca.es (02/02/2008)
La reforma de Sa Llonja la dirigirá Pere Rabassa
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Cultura opta por un arquitecto con un amplio historial en rehabilitaciones en
edificios BIC para emprender en unas semanas las obras en el edificio gótico
Cultura ha optado por adjudicar la dirección de obras de reforma en Sa Llonja al
arquitecto mallorquín Pere Rabassa Sansaloni, quien cuenta con un amplio
historial en rehabilitaciones en edificios históricos.
Rabassa, que no conoce el proyecto de reforma, obra de Gloria Alcázar,
arquitecta del ministerio, ponderó el edificio de Guillem Sagrera como "una
lección para la arquitectura contemporánea". Al concurso de adjudicación de
dirección de obra pasaron a la final cinco despachos. La conselleria que dirige
Bàrbara Galmés optó por este sistema al quedar desierta la anterior convocatoria
ante la ausencia de un proyecto que reuniese las condiciones del pliego y al no
ofrecer la solvencia técnica exigida.
En este sentido, Rabassa acredita un largo listado de obras en su haber.
Destacan sus recientes intervenciones -aún no concluidas- en Sa Fortalesa de
Pollença, y en el convento de Sant Bonaventura de Llucmajor. a las que cabe
sumar la intervención en el hostal Isabel II, por la que obtuvo el Premi Ciutat de
Palma de 2003. Asimismo firma las obras de cubrición del patio y los accesos al
Museu de Mallorca, alojado en el edificio de Ca la Gran Cristiana, la fachada y
obra en el patio en Can Gradolí, así como las obras de conservación de los restos
arqueológicos encontrados en el edificio del Baluard de Berard. Además,
muchos años atrás, en 1985, Pere Rabassa fue el artífice de la reforma de la
planta baja y el porche de la sede del Col·legi d´Arquitectes, Ca la Torre.
En la actualidad, está rehabilitando la primera planta del edificio de Can
Casasayas, en Palma. Satisfecho de poder llevar a cabo la tan traída y llevada
reforma en Sa Llonja -"es un edificio que quiero mucho", indicó-, este arquitecto
se muestra cauto a la hora de describir cómo será la intervención, si primarán
los criterios conservacionistas o más contemporáneos. En todo caso, "Sagrera
le

otorgó

una

sabiduría

que

le

otorga

un

punto

de

absoluta

contemporaneidad".La reforma de Sa Lonja, una de las intervenciones más
urgentes y que lleva años en compás de espera, contará con un presupuesto de
2,4 millones de euros, cofinanciados a partes iguales por el Govern balear y por
el ministerio de Fomento, con cargo al 1 por ciento cultural.
A finales del año 2006, en la anterior legislatura, se dio un paso decisivo al fumar
la pipa de la paz los dirigentes del Gobierno central -PSOE- con los autonómicos
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-PP- después de largo tiempo de desencuentros. Ambos gobiernos suscribieron
un acuerdo mediante el cual Madrid se comprometía a aportar la inversión
necesaria para que la reforma fuese una realidad.
Ahora, elegido ya el arquitecto que dirigirá las obras , con dirección técnica a
cargo de Joaquín Izquierdo, y cargo de las empresas Construcciones Llabrés
Feliu S.A. y Restaurotec, se asegura desde la conselleria de Educación y Cultura
que "en un par de semanas empezarán los trabajos"
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9.4.2. Gran Hotel (Palma)

1. Localització i titularitat
Està ubicat a la plaça Weyler, núm.3, de Palma. El seu propietari és la Fundació
“La Caixa”.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El Gran Hotel és una obra de l'arquitecte català Lluís Domènech i Montaner i és
considerat una de les millors mostres de l’estil modernista a les Illes Balears.
Quan es va inaugurar el 1903 era una obra puntera i novadora, punt de trobada
per a forans i illencs, nobles, intel·lectuals, artistes, homes de negocis i polítics
foren els seus hostes.
La idea de la construcció de l'immoble fou dels mallorquins Joan Palmer Miralles
i de Ferran Truyols, decidint la seva ubicació a la confluència del carrer Pueyo
amb la plaça Weyler, en el casc antic de la ciutat de Palma. L’encàrrec del
projecte se feu a l'arquitecte català Lluís Domènech i Montaner, que va demanar
la col·laboració a Antoni Albareda i Canals, també català i expert en hostaleria.
Domènech va tenir a Joan Alsina i Arús, com a arquitecte delegat, i més endavant
també va incorporar al seu projecte a l'arquitecte municipal de Palma, Jaume
Alenyà Guinart, encara que aquest va tenir una funció pràcticament
administrativa.
Estilísticament podem situar l’edifici dins d'un modernisme eclèctic, amb una
façana de línies híbrides entre el gòtic i el persa selpícide, i amb el típic estil floral
com a firma de Domènech i Montaner, adaptant-se d'aquesta manera al
moviment modernista europeu dins de la seva vesant naturalista.
En alçada l'edifici constava de planta baixa (amb els seus corresponents patis,
jardí, bugaderia, dos pous i altres dependències) i de quatre pisos, a més de
porxos i terrats. La planta baixa estava oberta cap al carrer mitjançant arcs
rebaixats sobre columnes recolzades sobre sòcols angulosos, uns arcs que
convidaven i donaven la benvinguda i que s'inspiraven en les cases medievals
catalanes. En el seu alçat l'edifici rompia amb la linealitat geomètrica ja que tenia
com a principal protagonista la corba, on convergien les dues façanes,
conformada per balcons semicirculars.
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En tot l'edifici, tant a l'exterior com a l'interior, a les balustrades, als capitells, a
les motllures, als arrambadors, etc., hi havia una predominança de decoració
vegetal i floral, feta amb relleus i ceràmiques d'inspiració hispano-àrab,
realitzades aquestes darreres a les fàbriques de La Roqueta i de Puyans i Català,
a més també hi havia altres motius que s'inspiraven en el mudèjar medieval, com
són dragons i aligots. L'edifici estava coronat amb cresteries, amb una estructura
equilibrada i geomètrica que podia recordar les del nord d'Europa; destacava
amb èmfasi el grup escultòric que coronava la corba de convergència de les dues
façanes, un conjunt de l'escultor Eusebi Arnau, que representava l’escut de la
Corona d'Aragó i el de la Corona Espanyola.
Pel que fa als materials i als espais, hem de dir que aquests tenien una resolució
completament funcional, i a més es va utilitzar la tecnologia més puntera de
l'època pel que fa als sistemes constructius, per aquest motiu se pot considerar
a Domènech i Montaner un “precursor a nivell d’Estat” del que seria el moviment
modern en arquitectura. Un altre fet típic a destacar en els projectes d'aquest
arquitecte, era el de la integració de les arts, per la qual cosa es fa quasi
impossible deslligar l'arquitectura, de la pintura, de l’escultura i les diferents
formes artesanals. Una integració que va aconseguir gràcies a la col·laboració
de diferents mestres i artistes, entre els quals podem destacar a Vilar, a Mir i a
Rusiñol, pel que fa a la pintura decorativa; a Eusebi Arnau, per a l'escultura; a
Puigdengolas, pel que fa al disseny de mobles i a la marqueteria; i a les firmes
La Roqueta i Puyans i Català pel que fa a les aplicacions ceràmiques.
Hem de destacar que l'espai més impactant era el menjador, amb una cabuda
per a més de 200 comensals i que donava cap al jardí, les seves parets hi havia
penjades set pintures a l'oli de gran format, signades per Santiago Rusiñol –Jardí
del Comte de Montenegro, Ametllers de Gènova, el Castell del Rei i el Pedregar
del Castell del Rei- i per Joaquim Mir –Posta de sol, la cala de Sant Vicenç i la
cala Encantada-, obres que representaven els nous corrents pictòrics i que
demostraven la màgia que exercia l’Illa sobre aquests artistes. Anys més tard, i
amb una remodelació del menjador, s'hi a penjar l'obra d'Anglada Camarasa La
Sirena, que va substituir una obra de Rusiñol.
La decoració interior s'ajustava a la moda que s'estava donant en aquell moment
a l'eixample modernista barceloní, encara que aquesta fou molt més discreta que
la que Domènech, pel seu gust, hi hauria volgut instal·lar.
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L'edifici se presentava, i se presenta, com una gran pantalla escultòrica que
servia de reclam i acollida per als ciutadans i visitants d'una ciutat que acabava
d'entrar en un nou segle i que començava a tenir una afluència important de
visitants. Va tenir una espectacular acollida, no obstant amb el pas del temps els
resultats d'explotació no foren els esperats pels seus propietaris, cosa que va
provocar que a principis de la dècada de 1920 fos venut a HOMASA (Hoteles de
Mallorca Sociedad Anónima, fou una societat que va tenir un gran pes dins l'Illa
pel que fa al turisme de qualitat i gran poder adquisitiu, especialment des de
finals de la I Gran Guerra Mundial fins a principis de la Guerra del 36), sofrint una
primera reforma entre 1926 i 1928 que va afectar al menjador i a la modernització
d'algunes de les instal·lacions.
L'inici de la Guerra del 36 va suposar la seva decadència, moments que fou
ocupat per un gran nombre d'aviadors de la zona nacional, i el seu zenit definitiu
fou el començament de la II Gran Guerra Mundial, que va provocar la seva ruïna,
degut a la crisi i a que el nombre de viatges i pernoctacions van disminuir d’una
manera dràstica, essent tancat definitivament com a hotel el 1941 i fou venut al
Ministeri de Treball.
El 1942 se van fer tota una sèrie de reformes, el director d'aquest projecte de
reforma fou l'arquitecte mallorquí Enrique Juncosa (a l'Arxiu Municipal de can
Bordils no hem trobat cap expedient referent a aquest projecte), per a adaptar-lo
a les necessitats del seu nou propietari, modificant els espais i també la
decoració interior per a donar-li un nou ús. Exteriorment se va amputar part de la
ornamentació, mutilant els acabaments, de crestaria, de la façana i llevant els
relleus dels balcons. A més se va modificar tota la planta baixa, transformant els
arcs passant a ser finestres amb llinda, tancades amb reixes de ferro, i recobrintse tota la façana amb peces de marbre que li donaren un aspecte aspre i
funcional. Essent propietat estatal l'ús de l'immoble va anar canviant,
primerament va ser la seu a Palma del Instituto Nacional de Previsión, anys més
tard part dels Jutjats, desprès del Registre Civil i finalment la seu de la Seu
Electoral. Hem vist com aquest edifici va tenir i té una vida, que ha anat canviant
d’amos i així el seu ús, sofrint reformes i modificacions, més o menys encertades,
però sempre segons les necessitats de cada moment.
Actualment el Gran Hotel és la seu que la Fundació "la Caixa" té a Palma,
inaugurada el 1993 i conegut com a Caixaforum, desenvolupant activitats que se
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estructuren en quatre grans àrees o programes: educatius, culturals, socials i de
desenvolupament rural i del medi ambient. Té una sala dissenyada
expressament per exhibir permanent obres del pintor Hermenegild AngladaCamarasa, aquesta ocupa en un dels seus costat l'altura de dos pisos per poder
exposar una obra de gran format València, una pintura a l’oli feta als voltants de
1910 i que té unes mides de 580 per 612 cm.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
El Ministeri de Cultura va acordar declarar monument històric artístic, d’interès
local el Gran Hotel (BOE núm. 258, de 27/10/1979).
Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma (Protecció A1, ref. cad. 000055-12, clau:
04/45). Fa una valoració global, com a un edifici del modernisme català de gran
interès artístic, destacant les façanes, i com a integrant del context urbà. En ell
no es defineixen usos i diu que l’estat de conservació és bó. Pel que fa a la
protecció i a les directrius de conservació, s’hauran de regir per les ordenances
generals de la zona corresponent del casc antic. La totalitat dels volums han de
romandre inalterats. La conservació de la façana i dels interiors han sofert
pèrdues irreparables desprès de la reforma de 1942. Qualsevol intervenció en
les parts reformades (coronament de l’edifici i planta baixa) s’haurà d’adaptar a
la composició original de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1988, s’envia la planimetria a la Comissió de Patrimoni del Consell per
a la rehabilitació del monument. No hi ha la memòria del projecte, just
planimetria. (signatura 13539/1, AGCM)

-

1990-1993. L'arquitecte Jaime J. Martínez explicava el procés que se
va haver de seguir per poder efectuar la rehabilitació: ...nos hemos
visto obligados a introducirnos... en la época del modernismo para
entenderlo con precisión; a dialogar con la obra de un arquitecto del
prestigio de Domènech i Montaner; a revisar y reflexionar, también
sobre la arquitectura de hoy y de ayer para buscar el equilibrio que nos
lleva a la convicción de ser fieles a nuestro tiempo y recoger, a la vez,
la herencia histórica de quien nos ha dejado obras arquitectónicas
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importantes... un edificio donde (el nuevo) uso que se pretendía tenía
que ser absolutament diferente para el que se construyó. La
metamorfosis era evidente de hotel de principios de siglo (XX) a centro
cultural actual, en el que las necesidades de superficies volumétricas
y espaciales eran, evidentemente, distintas... El programa de
necesidades propuesta por la Fundación “la Caixa” nos obligaba, por
una parte, a respetar las líneas maestras y generadoras del proyecto
de Domènech y Montaner que són claras y precisas: las fachadas de
la plaza Weyler y de la calle Pueyo, los amplios muros paralelas a
ambas, el patio central y la escalera principal, y, por otra parte, a
transformar el interior para que pudiera cumplir con éxito las
necesidades espaciales de las actividades que se pretendían... El
objetivo global era resucitar o volver a la vida un edificio pràcticamente
muerto... revitalizando su interior con la propuesta de actividades y
recuperando su fachada como se conoció en sus principios... era
obligado... la restauración y reconstrucción de la fachada (que) se ha
llevado a término con una rigurosidad casi arqueológica para
conseguir todo el sentido estético y cultural de otra época, pero
también como recuperación del paisaje urbano de Palma... (Un
edificio) que constituyó un hito importante en la ciudad, con la
seguridad de que volverá a serlo (MARTÍNEZ JUAN, J.J., "El proyecto
y la obra", a Pasado y presente del Gran Hotel, Fundació "la Caixa",
Palma de Mallorca, 1993, pàg. 55-57). Hem fet un resum transcrivint
el text original, aquest apareix en cursiva, i també hi trobem paraules
entre parèntesi, aquestes s'han posat per poder seguir millor el discurs
de l’arquitecte). Veiem com els arquitectes del projecte, van partir d'un
profund anàlisi de l'edifici per poder fer una rehabilitació òptima i poderli donar un nou ús. Van estudiar l'obra de Domènech i Montaner, la
seva racionalitat i van anar eliminant les actuacions que s'havien fet
sobre l'edifici des de 1941, una vegada fetes aquestes es van trobar
amb plantes lliures, espais completament diàfans i transparents, que
miraven cap al jardí, amb una escala en el centre que les comunicava
i que organitzava el trànsit de l'edifici. En el seu interior s'hi havia
d'instal·lar una sala d'audicions i conferències, sales per exposicions,
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una biblioteca (actualment i degut a les noves necessitats de l'edifici,
aquesta ha estat substituïda per dependències administratives), sales
per a espais educatius, sales per a arxius i dependències per a
l'administració, també se va haver de dissenyar expressament una
sala que en un dels seus costat havia de tenir dues altures per poder
albergar la mostra permanent de l'obra d'Anglada-Camarasa. El
resultat fou el tancament amb vidres de la planta baixa, tant de la
façana com de les estances que miren cap al pati enjardinat, un fet
que permet veure des del carrer i a través de les arcades l'interior de
l'edifici. Es va mantenir com a entrada principal la del carrer Unió,
accedint a l’interior una vegada a través d’una escala, una vegada a
dins a l'esquerra hi ha una cafeteria, on s’ubicava l’antic menjador, que
de les seves parets pengen fotos de quan estava l'hotel en el seu
màxim esplendor; la dreta s'hi ha instal·lat una llibreria i tenda de
objectes de record; i en front a sota del lucernari hi ha la recepció de
l'edifici. A partir d’aquest hall-recepció se poden anar visitant les
diferents sales d'exposició, unides en altura per una escala
monumental, coberta aquesta per dues claraboies piramidals, i per un
ascensor. Al fons de la planta baixa, la primera i segona planta s'han
destinat a l'exhibició d'exposicions. Destaca la sala que hi ha dedicada
permanentment a Anglada per quedar oberta aquestes dues plantes
en altura. La tercera i quarta planta són espais multi-funció, destinats
a programes educatius i a l'administració. Al soterranis hi ha a la sala
d'audicions i conferències. Pel que fa a la rehabilitació de la façana
hem de dir que aquesta va consistir en la neteja de la pedra calcària i
del marès, a més fou necessària la restauració de les baranes i de la
ceràmica vidriada que recobreix els murs, la substitució de les
persianes i la pràctica reconstrucció de les vidrieres, algunes d'elles
amb dibuixos emplomats. Se van deixar al descobert elements que
amb les diferents reformes havien quedat ocults, com és el cas de les
arcades de la planta baixa. També va ser necessari restituir alguns
motius amb rèpliques, ja que havien estat destruïts o eliminats, entre
aquests els pinacles, la crestaria i diferents elements que coronaven
l'edifici. El capcer i el grup escultòric que havia estat desmuntat fou
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col·locat de vell nou en el seu lloc original. Una reconstrucció que fou
possible gràcies a l'existència de fotografies de l’època d'esplendor de
l'edifici i a la documentació gràfica que se conservava del projecte
original de Domènech i Montaner. Quan se varen emprendre les obres
de rehabilitació del Gran Hotel aquest es trobava en un estat molt
deteriorat i en molt males condicions, havia sofert moltes de
modificacions dels espais i pràcticament no en quedava res del que
havia estat durant els seus temps esplendorosos. Ja hem dit que el
procés de rehabilitació per a tornar-li donar un nou ús fou possible ja
que se trobaren els plànols originals de Domènech i Muntaner i a més
moltes de fotografies de l’època. La rehabilitació que se va dur a terme
fou integral ja que l’edifici ja havia estat buidat i molta de la seva
ornamentació mutilada, just quedant parts de l’escala i alguns
elements arquitectònics i decoratius originals. Els responsables del
projecte se veren obligats a fer una immersió en el que fou el
modernisme i el seu context per així entendre amb la precisió i poder
arribar a un diàleg amb l’obra de Domènech i Montaner, per a intentar
arribar a un equilibri entre l’arquitectura contemporània i alhora recollir
en el possible l’herència històrica. Ja que la nova intervenció donava
a aquesta arquitectura un ús completament diferent al que tenia quan
es va construir. Una metamorfosi evident que el transformava en la
seu d’una fundació cultural. D’aquí se va establir un programa de
necessitats per a respectar les línies mestres i generadores del
projecte de l’arquitecte modernista català, aquest programa pretenia
recuperar les façanes, el pati central i l’escala principal, i alhora
transformar l’interior per a poder complir amb èxit les activitats que
pretenia dur a terme la fundació. L’objectiu principal era per tant donar
una nova vida a un edifici pràcticament mort, revitalitzant el seu interior
amb la proposta d’activitats i recuperar l’exterior per a donar-li
l’esplendor que havia tingut als seus orígens. Les façanes se van haver
de reconstruir en part i per aquest fi se va seguir un criteri rigorosament
arqueològic, per aconseguir recuperar tot el sentit estètic i cultural que
havia tingut la seva primera època, a més de recuperar dins del
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paisatge urbà de Palma un edifici que havia estat un punt de referència
i d’identitat.
-

1992, projecte de rehabilitació del Gran Hotel, els arquitectes són són
Pere Nicolau i Jaume Martínez. La Comissió de Patrimoni Històric de
Mallorca aprova el projecte. No hi ha la memòria del projecte, just la
planimetria. (signatura 4925/7, AGCM)

-

2000, reparació de la façana, l’arquitecte és Salvador Juan Mas. La
Comissió Insular de Patrimoni autoritza el projecte, ja que s’ajusta a la
legislació vigent. Inclou 26 fotos, fulletó de la rehabilitació de rajoles i
els criteris de la rehabilitació (el restaurador és Frederic Soberats,
Associació de Ceramologia). (signatura 11918/3, AGCM)

-

2002, sol·licitud del Ministeri de Cultura d’informació sobre la incoació
d’Expedient de BIC a favor de la col·lecció de pintura d’Hermen
Anglada Camarassa, conservada a la Fundació. (signatura 16561/54,
AGCM)

-

2006, expedient de permís d’obres per al projecte bàsic i d’execució
de reforma de local per a sala d’exposicions. La Comissió Insular de
Patrimoni autoritza el projecte, ja que s’ajusta a la legislació vigent.
(signatura 16177/12, AGCM)

5. Documentació gràfica
A continuació trobeu l’evolució històrica-constructiva de l’edifici (fotos cedides
per la Fundació de la Caixa):

537

538

539

540

6. Conclusions
Quan es va iniciar la rehabilitació, trobem que l’estat de l’edifici a nivell de
façanes era bo, encara que aquestes havien sofert moltes de mutilacions. En la
declaració de BIC i en el catàleg de béns a protegir de l’Ajuntament de Palma,
no es defineixen els nous usos, ni els criteris d’intervenció.
L'edifici fou adquirit a principis dels noranta (1990) per la Fundació "la Caixa",
sent rehabilitat pels arquitectes Pere Nicolau i Bover i Jaime J. Martínez Juan,
amb l'assessorament del restaurador Frederic Sobirats, i inaugurant-lo el 1993
com seu d'aquesta. El procés de rehabilitació per a retornar-li la fisonomia
primigènia, fou possible gràcies a fotografies i a la possibilitat de poder consultar
el projecte i plànols originals de Domènech i Montaner. Però més que una
rehabilitació integral de l'edifici, el que se va rehabilitar fou la façana i l'escala
que comunicava les diferents plantes. Per contra a l'interior se li dona un ús
completament nou, encara que intentant recuperar els elements arquitectònics
preexistents i la seva ornamentació, just quedava part de l'escala, molt mutilada,
i algun element ornamental que havia quedat cobert. Exteriorment fou necessària
la recuperació de part de la decoració de la façana i reobrir i recuperar els buits
que s'havien paredat a la planta baixa, en alguns cassos s’hagueren de fer
rèpliques de les escultures i de la ornamentació, també del revestiment ceràmic
i de la forja, per així poder reposar els detalls mutilats del remat, de les galeries,
dels balcons i de les vidrieres, així com dels arcs de la planta baixa, i també de
tota la forja de baranes i arrambadors. Se van haver d’eliminar tota una sèrie
d’intervencions i se trobaren amb unes plantes lliures, amb espais diàfans i
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transparents, fruit de la racionalitat del projecte de Domènech i Montaner
(MARTÍNEZ JUAN, J.J. (1993), "El proyecto y la obra", a Pasado y presente del
Gran Hotel, Fundació "la Caixa", Palma, pàg. 55-57).
Tot va permetre sense massa emperons donar-li un nou ús que s’adaptés a les
noves necessitats, encara que trobem a faltar una manca d’interpretació de
l’edifici que recordi el que havia estat originàriament, tal volta el vincle d’unió, a
més de la gran posada en escena de les façanes, el trobem a la cafeteria, lloc
on precisament havia estat el menjador, amb tota una sèrie de fotografies de
l’hotel. Un criteri de restauració que se podria entendre com el de l’analogia
formal i que segueix el criteris que mana la llei, encara que no hi seria de més
una interpretació i explicació històrica de l’edifici amb una mica més de detall i
que aquesta no es veiés reduïda a un simple i breu fulletó.
Trobem a faltar que en la reconstrucció de part de la decoració no hi ha una clara
diferenciació entre el que hi havia i el que s’ha fet de nou. Encara que si que
queden explicades les intencions i el criteris de rehabilitació, duta a terme per un
equip inter-disciplinar.
Un altre punt al qual hem de fer referència és al del canvi de nom de l’edifici, que
ha passat a denominar-se Caixa Forum, com a marca de la Caixa. Un fet que
també s’ha dat a altres ciutats com són Madrid i Barcelona, en la primera l’edifici
de l’antic Matadero i en la segona l’antiga Casa Ramona, que també han passat
a denominar-se Caixa Forum. Un canvi que acaba amb la memòria històrica i de
la col·lectivitat.
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8. Entrevistes
Catalina Aguiló Ribas (Palma, 1957. Llicenciada en Història de l’Art, Universitat
Central de Barcelona, bibliotecària)
“... emblemàtic, va marcar tota una època i els començaments d’un turisme de
qualitat de principis del segle XX. Ja durant la postguerra va quedar totalment
destruït, al manco el que jo record, la planta baixa, les altres parts de l’edifici no
les record. Crec que s’ha fet una rehabilitació, dins de les possibilitat
respectuosa. Hi ha edificis que m’agraden més.” Li pregunto pel canvi de nom:
“... no m’agrada que tots els edificis de la Caixa es diguin Caixaforum i hagin
perdut el seu nom propi, han perdut l’ànima, tant si és Casaramona, com si és
un de Madrid tots es diuen igual. Marketing, amb el canvi de nom ningú sap que
allò fos un hotel. La màxima rellevància la cafeteria a la planta baixa. A més ara
s’ha de pagar entrada...” (04/08/2015)

8. Annexes
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De les instal·lacions amb que l'havien equipat n’hem trobat publicitat de l’època
en la qual ens descriu les instal·lacions i els serveis que aquest oferia, començant
per la planta baixa hi havia ...el Salón de conversación para señoras, con su
piano, el Salón de lectura y de fumar, para caballeros, el elegante Restaurant, el
Gran salón comedor y un espacio vestíbulo... Als diferents pisos hi havia les
habitacions amb ...una cabida de ciento cincuenta camas, que se distribuían en
habitaciones con una, con dos y con una cama de matrimonio; sólo diez de ellas
poseían baño completo. No faltaba la lujosa suite que, además de contar con
todas las comodidades enunciadas, tenía comedor particular. Además el
establecimiento contaba con numerosas innovaciones técnicas entre las que
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destacaban, en la época del gas o del quinqué, unos equipos de Ahlemeyer que
generaban la electricidad suficiente para las necesidades del hotel, ascensor,
agua corriente y los water closets.
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9.4.3. Can Maneu, edifici Bar Triquet (Palma)

1. Localització i titularitat
El Bar Triquet, també conegut com a Can Maneu, es troba ubicat a la cantonada
del carrer Sindicat i de l’avinguda d’Alexandre Rosselló, núm.9, de Palma. Situat
en el límit del centre històric i l’eixample de la ciutat.
Titularitat privada, diferents propietaris.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Can Maneu fou projectat com a habitatge plurifamiliar, per l’arquitecte Gaspar
Bennàssar Moner, el 1908, per encàrrec de l’industrial Joan Oliver Florit.
Edifici d’habitatges, que fa cantonada amb un xamfrà monumental, amb una gran
tribuna tancada de vidre que marca la simetria dels dos carrers. Consta de planta
baixa, tres pisos i àtic. Amb una façana de marès d’estil modernista eclèctic, amb
decoració floral a les finestres i capitells que marquen el seu dinamisme, a través
d’arcs neoromànics emmarca les obertures del darrer pis, amb una torre amb
cúpula bulbiforme d’estil neo-mudèjar.
En el catàleg de l’Ajuntament consta que l’estat de conservació era bo, malgrat
la transformació de la planta baixa i el mal estat de la fusta de la tribuna.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, mitjançant Reial
Decret 403/1990 (BOE de 28 de març de 1990).
Al Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric de l’Ajuntament té
un nivell A1, el qual implica una protecció integral, la seva conservació és
imprescindible, encara se’n poden fer diferents reutilitzacions. S’ha retirar la
publicitat i tornar els buits al seu estat original, en la mesura que sigui possible.
Un dels seus valors, el que precisament figura al catàleg de l’Ajuntament, és el
de ser un edifici característic del context urbà on s’alça i d’identificació popular.
Queda aïllat entre edificis contemporanis, fet que fa que la seva conservació sigui
bàsica, encara que té diferents reutilitzacions.
S’hauran d’adequar rètols i marquesines comercials a la normativa, tornant, en
la mesura que sigui possible, als buits originals.
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4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1990, es sol·licita subvenció a la Conselleria d’Educació i Cultura, per
a la restauració del terrat de l’edifici. Ja que hi ha goteres que afecten
a tota la construcció (signatura 13646/30, AGCM)

-

1991, Jaume Vidal, copropietari de l’immoble, sol·licita la retirada de
publicitat a les façanes. La Comissió de Patrimoni Històric acorda la
retirada dels rètols publicitaris ubicats a la balconada núm. 74, ja que
sent de considerables dimensions alteren la contemplació del
monument. L’inspector que ho subscriu, s’atén a l’article 19 de la Llei
16/85 del Patrimoni Històric Espanyol, la qual prohibeix la col·locació
de publicitat comercial als monuments declarats BIC. Conté una
fotografia. (signatura 4937/8, AGCM)

-

1992, escrit de l’Ajuntament de Palma per a informar del sobreseïment
de la causa, ja que la publicitat ha estat retirada. (signatura 4939/19,
AGCM)

-

1995, sol·licitud de subvenció per a tractar les humitats, la Comissió
n’informa favorablement. (signatura 7642/30, AGCM)

-

1995-1996, expedient de la subvenció. Inclou 20 fotografies. (signatura
8222/4, AGCM)

-

1998-1999, expedient de subvenció per a la Rehabilitació d’Immobles
amb Valors Històrico-Culturals. Inclou 7 fotografies en les quals es veu
el mal estat en el que se troben el balcons, voladís i façanes en
general. (signatura 13001/10, AGCM)

-

2000, projecte de reforma i reordenació de buits de l’habitatge de la 1a
planta. Se’n autoritza el projecte i que es comuniqui l’inici de les obres,
encara que la Comissió de Patrimoni no fa cap prescripció. (signatura
11901/2, AGCM)

-

2000, projecte (ESPAI S.L. arquitectes) de reforma de l’habitatge de
l’àtic. La Comissió de Patrimoni l’autoritza i sol·licita que es comuniqui
l’inici de les obres. Inclou planimetria. (signatura 11901/1, AGCM)

-

2002, projecte de reforma interior de l’habitatge de la 3a planta dreta,
per a nou ús com a despatxos. Que es realitzi un control arqueològic.
S’autoritza el projecte (segons Llei 12/1998) i que es comuniqui l’inici
de les obres. S’enretira el fals sostre. (signatura 12243/7, AGCM)
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-

2004, expedient d’autorització projecte de reforma 3a planta esquerra,
en el qual se mantenen els trespols. S’Haurà de mantenir la presència
del fals sostre en comptes de deixar el forjat vist, ja que en aquest tipus
d’immobles una de les seves característiques, a més de les façanes,
en són els elements decoratius interiors. (signatura 12943/3, AGCM)

-

2004, expedient d’autorització projecte de reforç estructural del forjat i
sòtil 3a planta. Cap prescripció per part de la Comissió de Cultura.
Inclou 10 fotografies. (signatura 12943/2, AGCM)

-

2004, expedient d’autorització projecte de reforma àtic a. (signatura
16380/1, AGCM)

-

2004, expedient d’autorització projecte de reforma àtic b, per a ús com
a habitatge. (signatura 16380/2, AGCM)

-

2005-2006, expedient de permís d’obres per a projecte bàsic de reforç
de forjat i reforma interior d’un habitatge del 3r pis. S’autoritza l’ordre
d’acord amb la Llei12/1998. També s’han realitzat obres de
sanejament, d’una manera generalitzada, en tot l’edifici especialment
en cobertes i la torre que sofria nombrosos desperfectes. Pel que fa a
l’estructura s’ha intervingut en un passadís soterrani ja que la volta
mostrava signes de sofrir una forta sobre càrrega. No s’han rebut
ajudes ho ha fet la comunitat de propietaris. Inclou un estudi de la
Universitat de Barcelona dels materials, l’estat de conservació i sobre
les propostes d’intervenció a partir d’estudis interdisciplinaris (recerca
documental dels projectes i documents de la construcció, estudi
constructiu de l’edifici, estudi analític dels materials). (signatura
16327/5, AGCM)

-

2005-2006, expedient d’autorització projecte de reforma i adaptació
local per a pastisseria i bar del local 2 dreta. Pel que fa al rètol aquest
cobrirà part del caixó metàl·lic de la porta enrollable. Inclou fotografies
de l’estat abans de començar les obres. Aquest s’autoritza d’acord
amb la Llei12/1998. (signatura 16355/4, AGCM)

-

2005, la comunitat de propietaris sol·licita ajut econòmic per tal de
poder dur endavant la restauració de les façanes. (signatura 16688/50,
AGCM)
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-

2006-2008, sol·licitud de consulta i fotocòpia de part de Juan José
Fernández Rodríguez de l’expedient de declaració de BIC. (signatura
16860/1, AGCM)

-

2006-2009 fou rehabilitat integralment, retornant-li la seva esplendor
original.

-

2014, edicto información pública aprobación inicial proyecto de estudio
de detalle referente a la instalación de un ascensor en Av. Alexandre
Rosselló, 9-1 y citación personal.

(www.caib.es/eboibfront/.../edicto-informacion-publica-aprobacion-definitiv.
29/04/2014)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
Un dels seus valors és el de ser un edifici característic del context urbà on s’alça
i d’identificació popular.
El 1991, la Comissió de Patrimoni Històric acorda la retirada dels rètols
publicitaris ubicats a la balconada núm. 74, ja que sent de considerables
dimensions alteren la contemplació del monument. L’inspector que ho subscriu,
s’atén a l’article 19 de la Llei 16/85 del Patrimoni Històric Espanyol, la qual
prohibeix la col·locació de publicitat comercial als monuments declarats BIC.
El 2000, es fa un projecte de reforma i reordenació de buits de l’habitatge de la
1a planta. Se’n autoritza el projecte i que es comuniqui l’inici de les obres, encara
que la Comissió de Patrimoni no fa cap prescripció.
S’ha d’observar el tractament de la Comissió pel que fa a la rehabilitació dels dos
3ers, en un es deixa que s’esbuqui el fals sostre en canvia a l’altre no. Ho justifica
amb el motiu en aquest tipus d’immobles una de les seves característiques, a
més de les façanes, en són els elements decoratius interiors. Quan es reformen
els àtics, antigues bugaderies i porxos, la Comissió de Patrimoni no fa cap
prescripció, ja que la intervenció s’ajusta a la Llei 12/1998.
És molt interessant el projecte de 2005, ja que inclou un estudi de la Universitat
de Barcelona dels materials, l’estat de conservació i sobre les propostes
d’intervenció a partir d’estudis interdisciplinaris (recerca documental dels
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projectes i documents de la construcció, estudi constructiu de l’edifici, estudi
analític dels materials).
L’expedient d’autorització projecte (arquitecte Antonio Canals Ripoll) de reforma
i adaptació local per a pastisseria i bar del local 2 dreta, de l’any 2005, pel que fa
al rètol aquest cobrirà part del caixó metàl·lic de la porta enrotllable. Inclou
fotografies de l’estat abans de començar les obres.
Originàriament eren habitatges, actualment té un ús d’habitatges i despatxos.
Queda aïllat entre edificis contemporanis, fet que fa que la seva conservació sigui
bàsica, encara que té diferents reutilitzacions.
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8. Entrevistes
Antònia Torelló Martí (Maria de la Salut, 1960. Mestra)
“... quan veies el Triquet havies arribat a Palma i deixaves enrere la part forana.
Si no havies berenat anaves al bar preníem un cafè amb llet i una ensaïmada,
bany i a trescar per Ciutat, a fer les feines que no teníem massa temps, unes
poques hores al matí. Allà hi havia els ciutadans i els de poble, molts s’hi trobaven
per xerrar de feina o negocis. Trui i renou. Cap a mig dia hi tornàvem corrent i
rebentats havíem d’agafar l’autocar per a tornar al poble. Era la porta de sortida
de Palma. Ara és fat.” (13/04/2015)

9. Annexes
El Triquet recupera las formas
diariodemallorca.es 10-2-2007
Un proyecto que mejora la estructura y la estética del inmueble modernista
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Los arquitectos, autores de la reforma, se quejan de la carencia de ayudas
públicas pese a ser un edificio catalogado

Imágen: El mirador de madera ha recuperado sus elementos originales mediante
un trabajo artesanal de ebanistería. Fotos: Lorenzo.

SILVIA VELERT. PALMA. El edificio que albergaba el antiguo bar Triquet, entre
las calles Sindicat y avenidas, está recuperando las formas. Hace dos años
empezó la reforma de este inmueble, inaugurado a principios del siglo XX y obra
del arquitecto Gaspar Bennàssar. La primera fase consistió en el refuerzo
estructural y la adecuación de los servicios básicos y ahora se ha iniciado la parte
de los acabados, la más estética. Los cimientos peligraban, por lo que en un
primer momento se empezó por la reparación del patio interior, los vestíbulos, la
torre de la cúpula superior y el inmueble en su conjunto.
Entre los andamios que tapan la fachada se pueden vislumbrar los cambios
experimentados, que han permitido volver a su estado original mediante un
trabajo artesanal. El mirador de madera, situado en la parte frontal, es uno de los
elementos más llamativos. Pep Vich, uno de los arquitectos que forma parte del
grupo CMV, junto a Andreu Crespí y Helena Montes, encargados de la redacción
y dirección del proyecto, explica que se realiza un trabajo minucioso de
ebanistería para conseguir una fiel reproducción.
Trabajo artesanal
Idéntica reestructuración se ejecuta en las numerosas molduras de motivos
florales que se extienden por la fachada, una característica del estilo modernista
que preside el edificio, compuesto de doce pisos en cuatro plantas.
Las barandillas y los pies de los ocho balcones, que forman el conjunto, forjados
en hierro, las puertas de madera, las persianas, las cornisas y las paredes de
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mortero de cal y piedra de marès son los elementos objeto de este trabajo
manual.
Una vez finalizado el proceso, en principio previsto para mediados del 2009, se
podrá ver el color beige claro con el que se construyó, perdido por la capa de
polución que le ha dado una tonalidad oscura. El presupuesto total asciende a
1.200.000 euros.
Es un Bien de Interés Cultural (BIC) pero no ha recibido ninguna subvención. El
edificio de Gaspar Bennàssar tiene las máximas protecciones patrimoniales
posibles. Es un Bien de Interés Cultural (BIC), un monumento histórico-artístico,
protección A1 y fue declarado Monumento Artístico Nacional en 1990. Sin
embargo, el arquitecto Pep Vich critica que no tengan ninguna opción de
conseguir subvenciones. El grupo de profesionales que ha redactado el plan de
actuación solicitó estas ayudas a la conselleria de Obras Públicas, pero sólo
pueden optar a ellas las administraciones públicas, como los ayuntamientos,
consells insulares, además de entidades religiosas y sin ánimo de lucro. En este
caso, ha sido una comunidad de propietarios la que ha pedido las ayudas, por lo
que quedan descartadas.

Diario de Mallorca
El triquet fue un deporte muy popular. 08.11.2013
Joan Riera. Triquet es una palabra que en Mallorca sirve, o mejor dicho servía,
para dar nombre a dos deportes. Por una parte se refería al frontón, que para
jugarse necesita al menos una pared y una pista de hasta 60 metros donde los
deportistas intentan que el rival no pueda devolver la pelota. El otro triquet era
conocido como ´de la bolla´. Era lo que hoy denominamos petanca, un juego de
origen provenzal cuyo resultado se dirime con seis bolas de metal –antiguamente
eran de una madera dura– y otra pequeña.

Según cuenta la página web toponimiademallorca.net, algunos puntos de la isla
en los que las rocas forman una pared son conocidos como Triquet por su
similitud con la pista de juego de un frontón. Los autores localizan al menos tres
en Mallorca: uno en Pollença –en la finca de Lassarell–, otro en Cap Ferrutx y el
tercero cerca del faro de Capdepera.
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Pero el más famoso de los triquets está en Palma. Es el edificio que forma
esquina con las avenidas y la Porta de Sant Antoni. Los palmesanos siempre
han asociado el nombre al bar Triquet, que cerró sus puertas en 2006. Pero la
realidad es otra, el inmueble fue construido por Gaspar Bennàssar a instancias
de los Maneu, una familia de industriales que crearon la fundición de metales
más importante de la isla, Fumasa. El bar adoptó este nombre porque en este
mismo lugar estuvo el triquet más importante de los tres cubiertos con los que
contó Palma, según cuenta el Arxiduc Lluís Salvador. Por tanto, el edificio recibe
el nombre del bar y éste lo toma de la instalación deportiva.

El edificio neoárabe del arquitecto Bennàssar es un inmueble protegido que se
levanta sobre un lugar histórico del deporte mallorquín. El triquet era tan popular
que no había ningún pueblo importante de la isla que no contase con un espacio
para jugar. Con el paso de los años Palma tuvo otro lugar para jugar a algo
parecido: el frontón del paseo Mallorca. Triquet, pelota vasca, pelota mano, cesta
punta, jai-alai, incluso podemos aludir al squash... distintos nombres para
deportes parecidos que en el edificio del Triquet tuvieron uno de sus primeros
templos.
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9.4.4. Banc d’Espanya (Palma)

1. Localització i titularitat
Situat entre els carrers de Sant Bartomeu, Escursach i Banc de Palma.
Titular el Banc d’Espanya.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El seu origen fou el d’oficina central del Banco Balear i a principis de 1875 se va
convertir en la sucursal del Banco de España.
L’edifici fou projectat al darrer terç del segle XIX, d’estil eclèctic historicista, és
una de les obres més representatives del neogrec mallorquí i amb influències de
l’estil Segon Imperi Francès. El projecte el va presentar l’arquitecte Miquel Rigo
Clar el 1872. L’obra s’inicià el 1873, i el 1876 la continuà Eusebi Estada, en
col·laboració amb Bartomeu Ferrà, i la supervisà Eduardo de Adaró, arquitecte
auxiliar del Banco de España de Madrid.
Interiorment dues escales enllacen els pisos i estructuren les plantes en
dependències autònomes, que permeten l’acord entre la forma i la funció pròpia
del banc, on el ferro fa part integrant de l’immoble. Pel que fa a l’ornamentació
exterior presenta, al cos central, pilastres jòniques planes i, a l’entaulament,
formes geomètriques, garlandes vegetals i acroteris als angles. Aquests motius
poc ressaltats són d’inspiració clàssica. (“Banc d’Espanya”, a Gran Enciclopèdia
de Mallorca, tom I, pàg. 382 Promomallorca Edicions S.L., Inca, 1989)
Forma la meitat d’una illa i té al davant un jardí que realça l’arquitectura.
El 1934 fa sofrir una primera reforma del seu interior
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Situat dins del conjunt històric de Palma, de data 11 de juny de 1964 (BOE
núm.158, de 2 de juliol de 1964).
La incoació del monument es el 29 d’abril de 1982 (BOE núm. 168, de 15 de juliol
de 1982).
Declarat BIC l’11 de març de 1994 (BOCAIB núm. 37, de 26 de març de 1994).
La construcció és d’una gran qualitat, ja que totes les seves façanes són de pedra
obrada amb suma destresa i amb una adequada ornamentació. També és
interessant des del punt de vista tipològic, el d’una edificació bancària d’època
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noucentista. La sala d’oficines d’atenció al públic està molt ben concebuda,
formant una espècie de pati interior amb una gran cúpula de vidre.
Una distingida arquitectura, la bellesa del disseny, la perfecció dels detalls, el
coneixement indiscutible dels estils històrics, atorguen a l’arquitecte, Don Miquel
Rigo, un lloc distingit dins de l’arquitectura local.
Per tractar-se d’un edifici que, fins a cert punt, resulta dels més antics en el qual
se desenvolupa el programa d’un banc comercial i per la seva arquitectura
curosa i de rics materials, sens dubte s’ha de conservar i protegir.
El Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma (protecció A1, ref. cad.: 000039-01, clau:
05/25) mana que el volum ha de romandre inalterat, que les façanes s’han de
conservar, pel que a les cobertes se n’ha de mantenir la tipologia, i que els patis
s’han de conservar i restaurar. A fitxa del catàleg diu que seria interessant
enderrocar la finca del davant de l’entrada, per així poder apreciar-la millor. Li
atorga una protecció integral.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1981-1983, declaració com a Monument Històric. Es destacable la
defensa que fa del monument l’acadèmic Don Dalmiro de la Válgoma,
per a la seva declaració de BIC. Amb una memòria redactada per
Margarita Rosselló Pons. (signatura 13637/2, AGCM)

-

1989, projecte de rehabilitació de la planta baixa i els exteriors de
l’edifici, amb l’objectiu per adaptar-lo a la nova normativa de seguretat
i funcionalitat. També inclou el projecte de restauració de façanes i
l’adequació de la mitjanera enfront de la façana principal. Haurà de
respectar el tancament del jardí. (signatura 13556/3, AGCM)

-

2000, sol·licitud de permís d’obres. Amb caràcter previ a la resolució,
sol·licitar un estudi d’un tècnic competent en restauració en pedra,
sobre la idoneïtat d’aquest projecte. Aquest restaurador haurà de
formar part de la direcció de les obres. Inclou estudi de la Universitat
Politècnica de Catalunya per a determinar el mètode de neteja.
S’autoritza el projecte per part de la Comissió Insular de Patrimoni.
(signatura 11917/12, AGCM)
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-

2004, expedient d’autorització del projecte d’obres per a la substitució
de motllures de la façana, ja que estan molt deteriorades. Aquest
s’autoritza de conformitat a la Llei 12/1998. (signatura 12841/4,
AGCM)

-

2005, expedient de permís d’obres per a projecte d’eliminació de
barreres arquitectòniques, mitjançant plataformes i cunyes mòbils.
Aquest s’autoritza de conformitat a la Llei 12/1998. (signatura 16255/7,
AGCM)

-

2007, expedient permís per projecte de condicionament interior parcial
(ventilació, calefacció, electricitat, etc.). Aquest s’autoritza segons
legislació vigent. (signatura 17236, AGCM)

5. Documentació gràfica
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Interesant veure el reportatge històric de 1871.

6. Conclusions
Es destacable la defensa que fa del monument l’acadèmic Don Dalmiro de la
Válgoma, per a la seva declaració de BIC. Ho argumenta amb el resum que us
fèiem a continuació: La construcció és d’una gran qualitat, ja que totes les seves
façanes són de pedra obrada amb suma destresa i amb una adequada
ornamentació. També és interessant des del punt de vista tipològic, el d’una
edificació bancària d’època noucentista. La sala d’oficines d’atenció al públic està
molt ben concebuda, formant una espècie de pati interior amb una gran cúpula
de vidre. Una distingida arquitectura, la bellesa del disseny, la perfecció dels
detalls, el coneixement indiscutible dels estils històrics, atorguen a l’arquitecte,
Don Miquel Rigo, un lloc distingit dins de l’arquitectura local.
Per tractar-se d’un edifici que, fins a cert punt, resulta dels més antics en el qual
se desenvolupa el programa d’un banc comercial i per la seva arquitectura
curosa i de rics materials, sens dubte s’ha de conservar i protegir. (19 de
setembre de 1983, escrit dirigit al Sr. Director General de Bellas Artes y Archivos,
del MInisterio de Cultura)
Altres edificis similars, no protegits amb la categoria de BIC, l’antiga seu del Banc
de Crèdit Balear, al carrer Palau Reial, o la Banca March, del carrer Sant Miquel,
ambdós a Palma.
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Hem de destacar que manté el seu ús originari.
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8. Entrevistes
Catalina Aguiló Ribas (Palma, 1957. Llicenciada en Història de l’Art, UB,
bibliotecària)
“Jo hi he viscut al costat, no me diu rés. Està allà. En som externa. Se l’ha de
respectar”. (24/07/2015)
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9.4.5. Banc de Sóller

1. Localització i titularitat
Situat a Sóller, a la plaça de la Constitució n. 35.
Pertany a una entitat financera estatal Banco de Santander.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Entitat de crèdit sorgida el gener de 1890, per iniciativa del Foment Agrícola de
Mallorca, i va quedar constituïda el 1899 amb l’objectiu de competir amb el Banc
de Crèdit Balear i així atreure el capital dels sollerics emigrants que tornaven de
França i Amèrica. El 1942 va passar a ser propietat del Banco Hispano
Americano.
L’edifici és d’estil modernista, obra de l’arquitecte català Joan Rubió i Bellver,
construït entre 1909 i 1912, any en el qual fou inaugurat. Entre 1946 i 1956
Guillem Muntaner va realitzar tota una sèrie de reformes, la més destacada fou
la del canvi de coberta, de la qual s’eliminaren els remates del projecte inicial.
Està conformat per planta baixa, planta principal i porxos, i soterrani. La planta
baixa estava dedicada a oficina del banc, la planta principal i els porxos a
habitatge i el soterrani utilitzat com a arxiu. La façana és l’element més
significatiu de l’immoble, de pedra de Sóller vista, recordant les grutes, i buits
repartits irregularment tancats per reixes de ferro forjat amb formes orgàniques.
Al xamfrà sobresurten dos balcons circulars, separats per una columna,
conformant una lògia, i coronada per l’escut de Sóller (un lleó).
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat Bé d’Interès Cultural en data 20 de desembre de 2000 (BOIB 28,
06/03/2001).
Situat dins d’una àrea protegida i declarada entorn de bé d’interès cultural.
L’immoble constitueix un dels exemples més significatius de l’arquitectura
modernista realitzada a Mallorca. La seva ubicació, junt a la també modernista
Església de Sant Bartomeu i a l’Ajuntament, d’estil regionalista, configurant un
dels punts més emblemàtics del nucli urbà de Sóller.
Pel que fa a les principals mesures de protecció pel que fa a la seva declaració
de bé d’interès cultural, s’hi troben les següents:
561

S’han de mantenir les característiques tipològiques, estilístiques, estructurals i
volumètriques actuals, així com els detalls constructius.
S’han de mantenir les façanes actuals amb els seus elements estilístics i la seva
configuració, podent-se realitzar tan sols accions de restauració conservació.
De l’interior s’han de conservar els elements originals que restin en l’actualitat,
com són les vidrieres i algunes portes. Sols es podran realitzar obres de
rehabilitació. Possibilitat d’eliminar el fals sostre actualment existent.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1956, per raons de seguretat es feu una reforma de substitució de la
part superior de l’edifici, substituint les formes angulars i la teulada amb
dibuixos geomètrics de colors, per la teulada actual.

-

2002, l’Ajuntament de Sóller comunica, a la Comissió de Patrimoni
Històric del CIM, de la instal·lació sense la preceptiva, llicència de
rètols a la façana del banc. L’ajuntament obre expedient d’infracció
urbanística. (signatura 16562/15, AGCM)

-

2003, sol·licitud per a la instal·lació de rètols a la façana. La Comissió
de Patrimoni autoritza el projecte ja que s’ajusta a la legislació vigent,
tot i que considera que s’haurà de tendir a cercar solucions més
integrades que no signifiquessin situar el rètol sobre els paraments de
la façana, sinó a llocs més discrets, com ara als vidres de les obertures
. (signatura 12307/4, AGCM)

-

2010,

Informe

d’Intervenció

Previ,

Restaurotec

Técnicas

de

Restauración, realitzat per Eva Planells Torres (Diplomada en
conservació i restauració de béns culturals). Identificació, examen
organolèptic, consideracions tècniques generals i metodologia
d’intervenció (documentació prèvia, estudis proposats i proposta
d’intervenció). Fa referència a l’estat de conservació en qual es troba
l’edifici, el qual és regular i a les intervencions a nivell de façana.
També menciona que al final de la intervenció es detallaran els criteris
i la metodologia emprada, fent una fitxa tècnica de cada part
intervinguda i il·lustrada amb fotografies de tot el procés. Tasca duta a
terme per la historiadora de l’art i restauradora Francisca Coll Borràs.
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-

2010-2011, abans de començar les obres es va fer un informevaloració del fustam d’interior. Considera que aquest és bo, encara
que hi ha la necessitat de desinsectar i netejar-lo. Presenten tota una
documentació fotogràfica i una memòria final de les tasques. Se moble
amb mobiliari nou d’imitació i es conserva el llenyams antics.

-

2010-2011, rehabilitació duta a terme baix la direcció de l’arquitecte
Vicente Lassala Bau (Estudio13arquitectos)

6. Documentació gràfica

6. Conclusions
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El banc de Sóller a sofert una rehabilitació (2010) que ha respectat els criteris de
la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears (la conservació, la recuperació,
la restauració la millora i la utilització respecta els valors que en motivaren la
declaració, sense perjudici que pugui ser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i
materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per valorar
determinats elements o èpoques. Es conservaren les característiques
tipològiques més remarcables del bé.S’evità la reconstrucció total o parcial del
bé, llevat de parts originals i de provada autenticitat. No s’eliminaren parts del
bé, excepte aquelles comportaven la degradació o quan l’eliminació en permeti
una millor interpretació històrica. En aquests casos, es documentaran les parts
eliminades. No es col·locaren elements i instal·lacions que impliquessin una
ruptura de l’estructura o la composició de la façana, o perjudiquessin la
contemplació i el gaudi ambiental de l’entorn).
S’ha respectat la memòria col·lectiva i a més no se n’ha canviat l’ús, aquest
segueix sent un banc, un fet molt valorat pels sollerics.

7. Bibliografia
MORA VIVES, A.; QUETGLAS CIFRE,A., “El Banc de Sóller: història i el seu fons
documental”, a VIII Jornades d’Estudis Locals de Sóller i Fornalutx (novembre de
2013), Ajuntaments de Sóller i Fornalutx, 2014, pàg. 204-418
SEGUÍ AZNAR, M., El Modernisme en les Illes Balears, Govern de Illes Balears,
Palma, 2000
8. Entrevistes
Margalida Oliver Gual (Sóller, 1963. Llicenciada en Història i Geografia per la
UIB), abstracte de l’entrevista: “ El Banc de Sóller és un símbol pels sollerics, tal
com ho són la Companyia de Gas i Electricitat i el Tren. Per a nosaltres és una
meravella des de que es va crear amb el que aportaven els emigrants. Pel que
fa a la propietat no ens importa massa. Pel que fa a la rehabilitació he de dir que
han mantingut els trets fonamentals respectant els espais i la decoració. Si hi
hagués un canvi d’ús els sollerics ens hauríem rebel·lat, ja que li hauríem mort
l’ànima”. (24/06/2015)

9. Annexes
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Document BOE-A-2001-3317
“RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2000, del Consejo Insular de Mallorca
(Illes Balears), por la que se declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento a favor del Banc de Sóller (Sóller).
Publicado en:
«BOE» núm. 41, de 16 de febrero de 2001, páginas 6189 a 6190
El Consejo de Mallorca, en la sesión ordinaria del Pleno que tuvo lugar el día 4
de diciembre de 2000, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
"Por Resolución del Director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura, de 10 de junio de 1980, se incoó expediente de declaración
de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del Banc de
Sóller, actual Banco Central Hispano (plaça Constitució, número 35), de Sóller.
La Comisión Insular del Patrimonio Histórico de Mallorca, en la sesión de 29 de
junio de 2000, acordó la continuación de la tramitación de la declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del Banc de Sóller,
actual Banco Central Hispano (plaça Constitució, número 35), de Sóller.
Habiéndose llevado a término los trámites preceptivos y previstos para la
incoación e instrucción del expediente de referencia para proceder a efectuar la
declaración.
En virtud de lo que dispone la disposición transitoria primera de la Ley 12/1998,
de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares; el Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,
y de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley 6/1994, de 13 de
diciembre, a los Consejos Insulares en materia de patrimonio histórico, y el
Reglamento Orgánico del CIM, aprobado por el Pleno de 6 de abril de 1998, el
Pleno del Consejo Insular de Mallorca, a propuesta de la Comisión Insular del
Patrimonio Histórico de Mallorca, acuerda lo siguiente:
ANEXO
1. Memoria histórico-descriptiva
La Junta del Banc de Sóller, creado el 1890, encargó el 1909 al Arquitecto
catalán Juan Rubió i Bellver, principal colaborador de Antoni Gaudí, la redacción
del proyecto para su nueva sede social. El proyecto se realizó entre 1909 y 1912.
Entre 1946 y 1949 Guillem Muntaner realizó una sèrie de reformas y se cambió
la cubierta, de la que se eliminaron los remates del proyecto inicial.
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El inmueble constituye uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura
modernista realizada en Mallorca. Su ubicación, junto a la también modernista
Església de Sant Bartomeu y al Ayuntamiento, regionalista, configura uno de los
puntos más emblemáticos del núcleo urbano de Sóller.
El Banco, dispuesto en chaflán, consta de planta baja dedicada a oficinas, planta
principal y porche dedicadas a vivienda y un sótano utilizado como archivo de la
entidad.
La fachada es el elemento más significativo del inmueble. Construida en piedra
caliza de Sóller, en forma de sillares, destacan sobre todo las grandes oberturas
con rejas de hierro forjado.
2. Delimitación del área declarada bien de interés cultural y de su entorno de
protección
El área declarada bien de interés cultural corresponde al inmueble.
La delimitación del entorno de protección y dado su emplazamiento se entiende
que éste puede coincidir con el propio bien de interés cultural, considerando que
para la correcta salvaguarda del propio inmueble no es necesario afectar más
suelo con un entorno de protección mayor.
3. Principales medidas de protección
Se han de mantener las características tipológicas, estilísticas, estructurales y
volumétricas actuales, así como los detalles constructivos.
Se han de mantener las fachadas actuales con sus elementos estilísticos y su
configuración, pudiéndose realizar tan sólo acciones de restauración o
conservación.
Del interior se han de conservar los elementos originales que resten actualmente,
como son las vidrieras o algunas puertas. Sólo se podrán realizar obras de
rehabilitación. Posibilidad de eliminar el falso techo actualmente existente.
I. Declarar como bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Banc
de Sóller, actual Banco Central Hispano (plaça Constitució, número 35), de
Sóller.
II. Los efectos de esta declaración son los que genéricamente establecen la Ley
12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, y la
normativa concordante.
III. Publicar este acuerdo de incoación en el "Boletín Oficial de las Illes Balears"
y en el "Boletín Oficial del Estado". Se ha de inscribir en el Registro Insular de
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Bienes de Interés Cultural de Mallorca y comunicarlo a la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para que proceda a su anotación definitiva en el Registro de
Bienes de Interés Cultural de las Illes Balears, e inste su anotación en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural del Estado.
IV. Este acuerdo se ha de comunicar a los interesados y al Ayuntamiento de
Sóller.

Palma de Mallorca, 20 de diciembre de 2000.
El Vicepresidente, Antoni Pascual i Ribot.”
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9.4.6. Torre d’Electricitat (Alaró)

1. Localització i titularitat
Situat al municipi d’Alaró i la titularitat és d’aquest ajuntament.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Fou la primera fàbrica d’electricitat de Mallorca, creada el 1901 com a la
Companyia d’Electricitat d’Alaró pels germans Gaspar i Josep Perelló Pol,
comerciants locals de sabó i oli. S’inaugurà el 16 d’agost de 1901. Era una central
tèrmica moguda per una màquina de vapor de 100 C.V. i dues calderes que
alimentaven dues dinamos que giraven a 800 r.p.m., produint energia elèctrica
que es distribuïa a 150 voltis. La instal·lació també servia per a moure la màquina
de tallar marbre i fusta i per a la fabricació de sabó i oli. L’any 1916 fou venuda
a la Companyia Mallorquina d’Electricitat.
D’aquella antiga fàbrica avui en dia tan sols resta en peu el primer cos de
xemeneia conegut com la «Torre de l'Electricitat». Es troba a partir de dos murs
concèntrics de forma tronc piramidal i base octogonal. L’exterior de morter
conserva una petita cornisa; l’interior és de bloc. Entre les dues hi ha una escala
que condueix fins a la cornisa.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Fou declarada Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, en data 19
de maig de 2000 (BOIB de 13 de juny de 2000).
L’arribada de l’electricitat a Alaró és un clar indicador del nivell de modernitat
assolit pel poble a finals del XIX. Gràcies a l’arribada llegada de l’electricitat,
Alaró seguí un procés d’enriquiment econòmic i uns canvis socials únics a
Mallorca, ja que, a diferencia de la resta de municipis, deixà de dependre
únicament de l’agricultura com a sector econòmic.
Al valor arquitectònic d’aquesta construcció, com a característica de la
morfologia urbana d’Alaró, s’uneix el seu interès com a element d’arqueologia
industrial, únic testimoni del primer esforç industrialitzar Mallorca. A més del valor
que té per la sensibilitat i la memòria del poble d’Alaró, en particular, i cap a tota
la població en general. La dignitat i representativitat de la construcció, dins de
l’àmbit dels programes fabrils; de l’escassesa de restes d’aquests tipus de
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programa conservats a Mallorca. I l’interès del testimoni des del punt de vista de
la possibilitat que conté per convocar diferents interessos i sensibilitats.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

tan sols resta en peu el primer cos de xemeneia conegut com la
«Torre de l'Electricitat».

-

2000, projecte d’autorització d’obra municipal per a la reconstrucció
de la xemeneia i adequació de l’espai perimetral, inclou memòria i
planimetria. El projecte es denega en base als informes de la
tècnica arquitecta de Patrimoni Històric del Consell. La negativa es
basa en que la xemeneia, es començar a construir al 1898 i que es
va enderrocar entre 1908 i 1910, i no s’aporten a l’expedient les
causes arquitectòniques o constructives que obliguin a la seva
reconstrucció. Ho justifica en la Llei 12/1998, que en el seu art. 41.1
de criteris d’intervenció, diu que “s’evitarà la reconstrucció total o
parcial del bé, llevat que se n’utilitzin parts originals i pugui provarse’n l’autenticitat. Si fos necessari afegir materials indispensables
per a l’estabilitat, la conservació o el manteniment, aquests
s’hauran de reconèixer per tal d’evitar el mimetisme.” Inclou 8 fotos.
(signatura 11944/6, AGCM)

-

2000,

expedient de projecte de restauració del restes de la

xemeneia i reordenació dels volums que envolten el monument per
que quedi un espai lliure que permeti la seva millor visualització, els
arquitectes són Robert Brufau i Tomàs Bosch. Inclou memòria,
planimetria i fotografies de l’estat actual i del projecte. Aquest
projecte és autoritzat per la Comissió de Patrimoni Històric del
Consell, s’ajusta a la Llei 12/1998. (signatura 11946/2, AGCM)
-

2008, ARCA s’ha fet ressò per part d’un grup de veïns del poble
d’Alaró de l’estat en el qual es troba la Torre de l’antiga fabrica
d’electricitat d’Alaró. Cal esmentar que aquesta construcció fou
declarada Bé d’Interès Cultural amb la categoria de monument
(B.I.C.) en data de 19 de maig de 2000. És una construcció de 1901
i suposà tot un avanç tècnic per aquest poble. Abans de que fos
protegit com a B.I.C., va ser un edifici en perill, i tal fou aquest, que
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unes màquines destructores l’amenaçaven directament. Gràcies a
l’avís dels veïns d’Alaró i la nostra ràpida intervenció, denunciant el
cas al Consell de Mallorca i la Guàrdia Civil paralitzant les
màquines quan anaven a derruir aquesta edificació, que suposà un
abans i un després per aquesta localitat del pla de Mallorca. Hem
demanat al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament d’Alaró que
recuperi i enalteixi els valors històrics i patrimonials d’aquesta
construcció. I que aquest edifici rebi un manteniment adequat,
perquè es tracta d’un Bé d’Interès Catalogat (B.I.C.) i és l’obligació
d’ambdues institucions vetllar per la seva correcta conservació,
sinó estaríem davant una negligència. Inclou dues fotografies.
(ARCA, 10 d’abril de 2008)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
L’arquitecta de patrimoni del Consell, no va autoritzar la reconstrucció del
fumeral, ja que és un element declarat BIC i que la Llei 16/1998, en el seu art.
41.1 de criteris d’intervenció, diu que “s’evitarà la reconstrucció total o parcial del
bé, llevat que se n’utilitzin parts originals i pugui provar-se’n l’autenticitat. Si fos
necessari afegir materials indispensables per a l’estabilitat, la conservació o el
manteniment, aquests s’hauran de reconèixer per tal d’evitar el mimetisme.” Així
veiem com l’esperit d’aquesta Llei, accepta la reconstrucció només si s’utilitzen
parts de provada originalitat, assenyalant a continuació alguns casos en el que
seria acceptable aquesta reconstrucció, per qüestions d’estabilitat, conservació
o manteniment.

7. Bibliografia
ARCA, “Demana una major protecció de la torre”, Memòria, 10 d’abril de 2008
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8. Entrevistes
Magdalena Riera Frau (Palma, 1960. Arqueòloga i tècnica de patrimoni de
l’Ajuntament de Palma).
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“... aquest és un cas curiós, com sempre la declaració de BIC depèn de la
intenció i gustos subjectius. L’amo de la torre cansat de demanar que l’ajudessin
a rehabilitar i conservar hi va anar amb una pala mecànica i va fer una rascada
a la torre. Aquí fou quan les institucions es començaren a moure... No estaria de
més posar-hi un lletrero que ajudés a entendre el monument.” (03/09/2015)
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9.4.7. Es Sindicat, Cooperativa (Felanitx)

1. Localització i titularitat
Situat al passeig Ernest Mestre de Felanitx. L’actual propietari és Pau Ripoll i la
titularitat passarà a ser municipal (encara no s’ha tancat el traspàs per problemes
administratius i el Consistori no ha inclòs cap partida en els comptes de 2015).

2. Evolució històrica i descripció del monument
L’Estació Enològica de Felanitx, és una entitat que fundar el Ministeri de Foment,
el 1910, a partir d’ella es va crear el Sindicat (Celler Cooperatiu, 1919) per
iniciativa de Bartomeu Vaquer, Miquel Caldentey i l’enginyer Ernest Mestre.
Dedicada a l’estudi i a l’experimentació vitivinícola i informava sobre la plantació
de vinyes i l’elaboració de vins. Es Sindicat es va dedicar a la fabricació i venda
de vi, producte que fins al 1923 únicament comercialitzà a Felanitx. Des de 1930,
la seva activitat va anar minvant i les seves funcions varen anar essent
assumides per la iniciativa privada, fins que el 1959 va cessar la seva activitat.
Entre 1960 i 1969 va funcionar com escola municipal de nines.
L’edifici fou construït entre 1920 i 1922, sent un projecte de l’arquitecte Guillem
Forteza. Estilísticament aquest edifici respon a la primera etapa d’aquest
arquitecte, on es posa de manifest la influència de l’arquitectura catalana
noucentista dins de la seva vesant més barroca. Al llarg del temps ha sofert
successives reformes i ampliacions per a destinar-se a diferents usos.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Fou declarat Bé d’Interès Cultural amb la categoria de Monument per Acord del
Consell de Mallorca de data de 7 de maig de 2001 (BOIB 70, 12/06/2001; BOE
14/06/2001). Declaració de BIC no s’especifica cap protecció en concret, fent a
les que marca la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998. Tampoc
se’n destaquen els seus diferents valors, l’únic que en el annex hi trobem una
molt breu ressenya històrica i estilística.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

Els documents que citem a continuació fan referència al projecte de
via de ronda nord de Felanitx, just a la signatura 16298/3 hi ha l’informe
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de la Comissió de Patrimoni i que fa referència a l’impacte
mediambiental.
-

2005, sol·licitud d’informe sobre part de la finca del Celler Bodega
Cooperativa de Felanitx, per a dur endavant el projecte de via de ronda
nord. Plec 3. (signatura 16299, AGCM)

-

2005, sol·licitud d’informe sobre part de la finca del Celler Bodega
Cooperativa de Felanitx, per a dur endavant el projecte de via de ronda
nord. Plec 4. Projecte modificat. (signatura 16300, AGCM)

-

2005-2011, sol·licitud d’informe sobre part de la finca del Celler
Bodega Cooperativa de Felanitx, per a dur endavant el projecte de via
de ronda nord. Avaluació de l’impacte ambiental. (signatura 16294,
AGCM)

-

2005-2011, sol·licitud d’informe sobre part de la finca del Celler
Bodega Cooperativa de Felanitx, per a dur endavant el projecte de via
de ronda nord. Modificació per a la expropiació. La Comissió de
Patrimoni del Consell, fa un informe negatiu ja que aquest projecte
implica la demolició del Monument, per tant demana una altra solució.
Al final s’autoritza l’enderrocament i la reconstrucció de la caseta de
pesatge. (signatura 16298/3, AGCM)

-

2015, segueix en espera.

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
A la Declaració de BIC no s’especifica cap protecció en concret, fent a les que
marca la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998. Tampoc se’n
destaquen els valors.
La Comissió de Patrimoni del Consell, fa un informe negatiu ja que aquest
projecte implica la demolició del Monument, per tant demana una altra solució. A
més la llei 12/98, assenyala que les intervencions en els entorns de protecció
dels BIC immobles no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de
l’entorn més immediat d’aquest bé, canviant-ne greument la seva configuració i
relació amb l’ambient circumdant.
Des de diferents àmbits i col·lectius es demana que es rehabiliti per a evitar la
seva desaparició.
També s’ha especulat que l’artista Miquel Barceló està interessat, juntament amb
l’Ajuntament, en crear un centre per a investigació i experimentació artística, a
hores d’ara no s’han començat les obres de rehabilitació. I la polèmica de la no
intervenció continua, com ens recorda S. Sansó periòdicament al Diario de
Mallorca (“... tanto el PSOE como el BLOC por Felanitx, han pedido en varias
ocasiones que el Consell proceda a la expropiación de todo el inmueble,
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2001 y por tanto con la obligación de
ser protegido y rehabilitado por la propiedad.” 26/04/2015, pàg.24-25).
Pel que fa a la memòria col·lectiva, els felanitxers consideren que Es Sindicat és
un símbol pel poble, que s’està deteriorant a marxes forçades, que és un edifici
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amb múltiples possibilitats i que s’hauria d’actuar el més aviat possible per evitar
la runa. El recorden amb molta de nostàlgia.

7. Bibliografia
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SANSÓ, S., “Sindicat de Felanitx. 25 años esperando una solución”, a Diario de
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8. Entrevistes
Jeroni Vidal i Juan (Felanitx, 1963. Tècnic d’Empreses Turístiques, UIB). Quan li
pregunto sobre la Cooperativa “... un desastre, especulació, està totalment
destruïda i espoliada, és el fruit d’una operació fantasmagòrica, un edifici amb
múltiples possibilitats on s’hi podria fer el que volguessis... Jo mi vaig criar al
costat, per davant de casa hi passaven els carros i més tard els tractors carregats
de rem en direcció al sindicat... molta de gent del poble hi ha fet feina i els
pagesos directa o indirectament hi ha tingut relació... jo encara l’he conegut en
plena activitat... pels com jo que ja tenim més de 50 anys forma part del que
suposa la memòria col·lectiva del poble... ho recordem amb molta de nostàlgia.
Tan degradat i ni parlar-ne de la via de cintura... és un desastre que el separa
del poble.” (25/06/15)
Miquel Barceló Artigues (artista). “ Espero que amb el canvi de Govern hi hagi
un nou interès pel que fa a aquest edifici i que si pugui fer un projecte de futur,
com a centre de investigació i difusió artística, a més amb un espai dedicat al vi
el producte típic de Felanitx... fins ara se n’ha parlat molt però no hi ha hagut
voluntat...” (30/016/15, Aeroport de Son Sant Joan)
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9. Annexes
Hi ha un projecte de rehabilitació Guillem Jaume Pons Ros, baix el títol
“Rehabilitació de la Bodega Cooperativa, Es Sindicat de Felanitx” (Treballs
Acadèmics UPC, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona,
Departament de Projectes Arquitectònics).
http://hdl.handle.net/2099.1/16097
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9.5. Edificis Institucionals
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9.5.1. Façana de Cort (Palma)

1. Localització i titularitat
Plaça de Cort, façana de l’ajuntament. La titularitat és del Consistori de Palma.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Situat a la plaça de Cort, abans de les Corts ja que era on hi havia les antigues
Corts o Cúries Senyorials de Mallorca. L’organisme de govern a l’Illa des del
segle XIII, era la Universitat, que fou abolida amb el 1716 pel Decret de Nova
Planta i substituïda per l’Ajuntament.
De l’antic edifici just en resta la porta gòtica de l’hospital de Sant Andreu. La
construcció de l’actual edifici de la Universitat i després Ajuntament, es va
començar l’any 1649 i no es va acabar fins a les darreries del segle XIX.
L’element més representatiu és la façana que reprodueix l’esquema tradicional
de la casa senyorial mallorquina, de tres plantes decreixents en alçada i
rematada per un endavant de fusta. Aquesta és d’estil manierista d’influència
italiana, atribuïda a Joan Antoni Homs. La planta baixa té dos portals laterals i
una tribuna central amb un banc. La decoració d’aquests elements destaca pels
brancals de les portes en forma d’estípits, d’estil manierista i pels frontons
corbats, a més del treball escultòric dels diferents escuts, d’estil barroc. La planta
noble presenta un gran balcó corregut amb set finestres balconeres, la central
de més gran que la resta, i amb una decoració semblant als buits de la planta
inferior. El segon pis és el porxo, amb un rellotge central i tres finestres
rectangulars a cada costat. L’endavant és obra de l’escultor Gabriel Torres,
conformat per onze mènsules en forma antropomorfa, cinc cariàtides i set atlants.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
La façana fou declarada Monument Històric-Artístic Nacional el 1931 (D.O. 265,
03/06/1931. Gac. 04/06/1931).
La valoració, que en fa, és la façana manierista protegida per la volada. Les
úniques intervencions possibles són les de la seva conservació.
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L’ús és el de la seu de l’Ajuntament de Palma.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1980, construcció d’un passadís entre l’ajuntament i ca n’Oms.
S’acompanya de planimetria. La Comisión de Patrimonio Artístico del
Ministerio de Cultura ho aprova. (signatura 13400/4, AGCM)

-

1981, projecte d’ampliació del primer pis. La Comisión de Patrimonio
Artístico del Ministerio de Cultura ho aprova. S’acompanya d’un plànol
de la planta. (signatura 13417/8, AGCM)

-

1994, projecte de restauració de les façanes de la plaça de Cort,
encara que no inclou la de l’Ajuntament. La Comissió de Patrimoni
Històric l’aprova. (signatura 6086/2, AGCM)

5. Documentació gràfica

Arxiduc Lluís Salvador
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6. Conclusions
Se n’ha fet conservació i manteniment. El seu ús és el de la seu de l’Ajuntament.
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9.5.2. Consolat de la Mar (Palma)

1. Localització i titularitat
Està ubicat al Passeig Sagrera de Palma.
La titularitat és publica, pertany al Govern de les Illes Balears, del qual n’és la
seu.

2. Evolució històrica i descripció del monument
Tribunal d’origen medieval que administrava justícia en els plets derivats del
comerç marítim a Mallorca i de les relacions marítimes dels mallorquins. El seu
emplaçament primitiu es desconeix, se sap que desprès va passar a ocupar
l’edifici de la Llotja i més tard l’actual. El 1800, va desaparèixer diluït en un nou
organisme, el Consolat de Mar i Terra. A principis del segle XVII, el Col·legi de
la Mercaderia acordà de construir un sumptuós edifici d’acord amb la importància
de la institució. Les obres es perllongaren més de mig segle, ja que consta que
de 1664 a 1669 treballaren en la seva decoració els escultors Pere J. Pinya i
Antoni Carbonell. La façana que dona a la mar té una galeria renaixentista amb
enteixinat de fusta i sis columnes que formen cinc arcs carpanells. El saló noble
de l’edifici conserva en bon estat un enteixinat de fusta. L’oratori del Consolat,
que fou construït a finals del s XVI, és de transició de creuaria gòtica. En el mur
de l’esquerra s’obre una tribuna renaixentista des de la qual els cònsols oïen
missa abans de començar les seves deliberacions.
El 1830, quan fou promulgat el Códex de Comerç, el Consolat fou transformat en
Junta Nacional de Comerç. A principis del segle XX, s’hi instaurà l’Escola Normal
Femenina i, a partir de 1936, el quarter de les Milícies de Falange i posteriorment
la seva Jefatura Provincial (1939), al mateix temps se n’habilitaven les
dependències inferiors per a Museu Marítim. Des de 1983, és la seu del Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (MASCARÓ PASSARIUS, J., i
PINYA HOMS, R., “Consolat de la Mar”, a Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. 4,
Promomallorca Edicions S.A., Inca, 1989, pàg. 71-72)
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declaració de monument històric-artístic, mitjançant Decret 1365-1964, de 23
d’abril (BOE de 9 de maig de 1964). Edificació del segle XVII de planta irregular
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resultat de la unió de diverses edificacions. Destacant el valor que té la galeria
renaixentista i el seu cassetonat del passeig Sagrera, restaurada, com el resta
de l’edifici, el 1950. També el de l’oratori, acabat a final del segle XVI en estil
gòtic.
El 1996, el Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Palma, aquest edifici tenia
diferents nivells de protecció, pel que fa a la capella aquesta era el màxim, nivell
A, i pel resta de l’edifici era parcial, nivell A2. S’ha de conservar tota la façana
del passeig Sagrera, s’ha de mantenir la tipologia i la torreta. Pel que fa als
interiors s’ha de mantenir tot el costat del passeig Sagrera.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1894-1908, expedient de cessió de l’antic Consolat de la Mar a la
Diputació. Projectes d’obres de reforma i conservació de l’edifici.
L’arquitecte de la majoria d’obres, és Juan Guasp Vicens(arquitecte de
la província). Ja se li atorgava una gran vàlua històrica i artística.
(signatura X-906-2, AGCM)

-

1950-1951, intervenció per a la seva “restauració”, baix de la direcció
de l’arquitecte Gabriel Alomar. A aquelles hores era la Jefatura de
F.E.T. y de las JONS. Es va cobrir de pedra de Santanyí el mur que hi
ha davall de la lògia renaixentista de la façana sud, obrint-se el portal
de mig punt, ampliant-se les dues finestres de cada costat del mateix
i col·locant-se un escut “anglès”. Es restauren els murs de pedra de
Santanyí i es suprimeixen els fumerals i baixades d’aigua, que
actualment passen per les façanes, passant-les a l’interior del mur, i
construint les corresponents sortides de fum sobre les cobertes. Es fa
el manteniment de la teulada de la lògia i també del llenyam de
l’endavant. (signatura 111/3, Fons Alomar, AGCM)

-

1950-1951, immediatament desprès d’aquesta intervenció es va
fundar i obrir al públic el Museu Marítim de Palma. (Diario de Mallorca,
14/02/81)

-

1970-1973, durant els anys 60 se va ampliar l’edifici i reformar, segons
un projecte de l’arquitecte José Alcover. Planimetria amb les zones
que s’enderroquen, les que es restauren i les que es conserven. A més
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se’n fa una ampliació que harmonitzi amb l’estil i el conjunt. (Diario de
Mallorca, 14/02/81) (signatura 13650/2, AGCM)
-

1972-1973, reforma i ampliació, l’arquitecte director del projecte fou
José Alcover. Se’n fa una readaptació interior per a adaptar-la a les
necessitats de la Jefatura Provincial del Movimiento, se respecten els
volums i façanes. S’amplia, respectant-se l’edifici antic, restaurant-se i
conservant-se els elements artístics. El Ministeri d’Educació i Cultura,
a través del seu secretari de la Comissió de Patrimoni, va autoritzar la
reforma de la part del darrera, ja que diu que hi havia un mur en estat
de runa. Se va acordar autoritzar desmuntar la zona afectada, prèvia
numeració dels blocs que conformen les façanes, per a la seva ulterior
reconstrucció. Hi ha un informe de les patologies, a més unes
prescripcions que prohibeixen les excavacions, enderrocaments i l’ús
de maquinària que provoqui vibracions. A més de la limitació dels
treballs a la crugia. (signatura 13286/9, AGCM)

-

1980, projecte de substitució de les cobertes (s’acompanya d’una breu
memòria i de planimetria. Arquitecte, Alejo Reynés), obres de
manteniment. La Comissió de Patrimoni Artístic del Ministeri de
Cultura aprova el projecte. (signatura 13650, AGCM)

-

1980, restauració. La Comissió de Patrimoni es manifesta conforme
amb els treballs que està duent a terme l’arquitecte Alejo Reynés,
aquesta demana que se la tingui informada del transcurs de les obres
i, que al final d’aquestes, se’ls en remeti una memòria completa.
(signatura 13636/8, AGCM)

-

1981, las obres en el Consolat de la Mar han descobert la seva
primitiva façana gòtica. (R.M., Baleares, 01/01/81)

-

1986, construcció d’una síquia de serveis entre els edificis del
Consolat de la Mar i ses Minyones (arquitecte del projecte, Alejo
Reynés). El Govern de les Illes aprova el projecte. (signatura
13487/20, AGCM)

-

1988, restauració i substitució de l’Àngel de la Mercaderia (atribuït a
Guillem Sagrera, segle XV). Se’n farà una còpia de resina que
substituirà a l’original. El Govern de les Illes Balears, aprova el projecte
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de Guillem Rosselló-Bordoy, Director del Museu de Mallorca.
(signatura 13643/53, AGCM)
-

1992, informes sobre la restauració dels canons del Consolat de la
Mar. (signatura 4937/36, AGCM)

-

1996, projecte de restauració (arquitecte, Jaime Vidal Juan) de la
façana de la capella i de la façana del Passeig Sagrera, degut a
filtracions d’aigua des de la coberta i el subsòl, que afecten als murs
laterals dissolvent i degradant la pedra. Consolidació i neteja de les
mateixes, sense mètodes abrasius. La Comissió de Patrimoni del
Consell, l’aprova amb condicions, aquestes són l’assistència tècnica
d’un expert en patologia de la pedra, a fi que aporti les anàlisis i
informes adients, previs a l’inici de les obres i en el seu transcurs.
Planimetria. (signatura 8153/7, AGCM)

-

1996-1997, projecte de rehabilitació (arquitecte, Jaime Vidal Juan), II
fase. La Comissió de Patrimoni del Consell, l’aprova (s’adequa al Llei
16/1985, de Patrimoni Històric Espanyol) i amb les condicions que
s’estableixin els mateixos criteris de la primera fase. (signatura 8201/7,
AGCM)

-

1998, senyalització de l’edifici. (signatura 11780/5, AGCM)

5. Documentació gràfica

Arxiduc Lluis Salvador
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6. Conclusions
Destaca el valor que té la galeria renaixentista, restaurada, com el resta de
l’edifici, el 1950. També el de l’oratori, acabat a final del segle XVI en estil gòtic.
A principis dels 70 (1970-1972) se va ampliar l’edifici i reformar, segons un
projecte de l’arquitecte José Alcover. Una reforma radical sense estudis previs.
Se’n fa una readaptació interior per a adaptar-la a les necessitats de la Jefatura
Provincial del Movimiento, se respecten els volums i façanes. A més se’n fa una
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ampliació que harmonitzi amb l’estil i el conjunt, “restaurant i conservant els
elements artístics”.
El 1986, se construeix una síquia de serveis entre els edificis del Consolat de la
Mar i ses Minyones (arquitecte del projecte, Alejo Reynés). El Govern de les Illes
aprova el projecte, sense cap prescripció, ni supervisió, ni cap tipus d’estudi
arqueològic del terreny.
El 1988, es restaura i substitueix l’Àngel de la Mercaderia (atribuït a Guillem
Sagrera, segle XV). Se’n fa una còpia idèntica, sense cap diferenciació, de resina
que substituirà a l’original. Tampoc no s’especifica on se guardarà l’original. El
Govern de les Illes Balears, aprova el projecte de Guillem Rosselló-Bordoy,
Director del Museu de Mallorca.
De 1996, hi ha un altre projecte de restauració (arquitecte, Jaime Vidal Juan) de
la façana de la capella i de la façana del Passeig Sagrera, degut a filtracions
d’aigua des de la coberta i el subsòl, que afecten als murs laterals dissolvent i
degradant la pedra. Consolidació i neteja de les mateixes, sense mètodes
abrasius. La Comissió de Patrimoni del Consell, l’aprova amb condicions,
aquestes són l’assistència tècnica d’un expert en patologia de la pedra, a fi que
aporti les anàlisis i informes adients, previs a l’inici de les obres i en el seu
transcurs.
Veiem que així com passen els anys les intervencions són més curoses i se van
atenent a la llei i a les cartes internacionals de restauro. No obstant i totes les
intervencions, poc sabem del que fou i de la importància que tingué l’edifici en
altre temps.
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1. Annexes

Títol: Porta de la capella del Consolat de Mar de Palma de Mallorca
Creator: Antoni Esplugas
Data provider: Generalitat de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya
Provider: Europeana Photography
View item at: Generalitat de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya
Public Domain marked
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9.5.3 Parlament de les Illes, Círculo Mallorquín (Palma)
1. Localització i titularitat
Situat a Palma, entre els carrers Consquistador, 11, i Palau Reial, 16.
Els seu titular és el Govern de les Illes Balears, actualment és la seu del
Parlament del Govern Balear.
2. L’evolució històrica i descripció del monument
El Círculo Mallorquín era una societat recreativa fundada a Palma el 1851, fruit
de la fusió del Casino Balear i el Liceo Mallorquín, a ell es reunien l’aristocràcia
de caràcter agrícola, els burgesos sorgits del comerç i de les professions liberals.
Va representar l’accés de noves capes socials al poder cultural de Mallorca,
rellevant a l’antiga aristocràcia, dins de les seves parets es va descobrir la
importància de la tertúlia i de l’esport, a més d’altres activitats lúdiques.
A partir de 1886, després d’haver-los tocat la grossa de Nadal, es crearen
seccions de dibuix i pintura, esgrima, i música, amb l’orquestra filharmònica. El
1894 es va crear la secció literària i disposava també d’una biblioteca,
s’organitzaren temporades d’òpera, sarsuela, ballet, recitals poètics, teatre, etc.
Al començament de l’arribada d’un turisme de masses i el sorgiment d’una nova
classe mitjana va arribar la decadència, deixant de ser una marca d’estatus
social. El 1981, la societat va canviar de local, i el 1983, l’edifici fou venut al
Govern, convertint-se en el Parlament de les Illes.
Pel que fa a l’edifici, la societat va ocupar la seu del Casino Balear, construïda el
1848, als solars de l’antic convent de Sant Domingo, d’aquell l’únic que sabem
és que la façana principal era de línies neoclàssiques. Al llarg del temps va anar
ampliant les seves activitats i així va tenir diferents intervencions d’adaptació. El
1884, fou inaugurada una nova sala de ball, decorada amb un estil de
reminiscències egípcies, pel pintor Ricard Anckermann. El 1889 es va fer un
concurs per a una nova reforma, encara que fins l’any 1911 no es va començar
baix de la direcció de Miquel Mardorell.
L’edifici està construït en tres pisos i dividit en altres tres cossos, un de central,
on es situa la porta d’entrada, i dos de laterals més amples que l’anterior. La
façana està realitzada en gres i les columnes són de marbre, està rematada per
una balustrada de pedra que tanca tot el pis superior i que només s’interromp
per un coronament semicircular, en el cos central, amb l’escut de Mallorca i el
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nom de la societat, esculpits en pedra. La façana del carrer Consquistador, és
d’estil modernista, possiblement influïda per l’edifici de la Companyia de Gas i
Electricitat de Barcelona (1893-1895, obra de Domènech i Estapà).
Les obres que s’han realitzat a l’edifici han estat nombroses al llarg del temps,
així quan es va començar la restauració el seu estat de conservació era bo.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
Declarat Bé d’Interès Cultural amb la categoria de Monument mitjançant Reial
Decret 683/1990, de 25 de maig (BOE 131, 01/06/1990).
La seva valoració global fa referència al seu gran interès artístic, destacant la
façana d’estil modernista del carrer Conquistador, la integració en el pòrtic del
carrer Palau Reial, i la seva decoració interior.
A la fitxa del Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic,
Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, se lo atorga el màxim nivell de protecció,
A1. Així la totalitat del volum ha de romandre inalterat, a més interiorment s’ha
de conservar el gran saló i altres parts nobles i representatives de l’edifici (a la
fitxa del catàleg de no queden contemplades quines són aquestes).
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1983, l’edifici fou adquirit pel Parlament de les Illes, amb un pla de
remodelació que es duria a terme en tres fases. La primera incloïa la
planta noble, la renovació de les instal·lacions sanitàries, telefòniques
i elèctriques, l’habilitació de despatxos i la preparació de la sala de
plens.
En una segona fase se projectava l’habilitació de despatxos a les
plantes superiors. Y a la tercera l’ampliació de la superfície destinada
a biblioteca, i la millora de diferents serveis com són les sales de
comissions.

L’estructura

general

de

l’edifici,

roman

idèntica,

conservant-se la seva planta rectangular, entre amitgeres i dos
carrers. (signatura 11976/5, AGCM)
-

1989, projecte de neteja, conservació i restauració de la façana
(empresa Proart). Inclou 8 fotografies. Aquest està redactat amb la
intenció d’aturar el deteriorament d’aquesta, respectant les peces
originals, eliminant la brutícia, però evitant en tot moment fer mal bé la
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pedra. En alguns casos es farà necessària la reconstrucció parcial
d’alguns elements, amb la finalitat d’aconseguir l’harmonització de les
formes, en aquells casos on hagin desaparegut fragments de pedra.
Tots els pagats de morter de ciment Portland de varis punts de la
façana, així com, de la part inferior de les balconades, seran substituïts
per morters de composició pareguda a la pedra natural existent.
S’eliminaran tots els restes de líquens i plantes. Se consolidaran totes
les fissures i cruis de la façana i elements ornamentals.
També serà imprescindible aconseguir una Harmonització de les
zones tractades del conjunt de la façana. A més es tractarà tota la
superfície amb un sistema hidròfug, amb la finalitat d’aconseguir
repel·lir l’aigua de pluja. Dins del mateix pressupost s’inclou la neteja
dels arcs interiors situats a l’entrada i el hall principal de la planta baixa
del carrer Conquistador. Des de la Conselleria d’Educació i Cultura,
aproven el projecte. Encara que es recomana que per raons
històriques es respectin els elements ornamentals de la façana i
especialment els símbols del desaparegut Círculo Mallorquín.
(signatura 13571/1, AGCM)
-

1990, instal·lació d’un escut oficial en un lloc que ocupa un enreixat de
ferro de la porta principal. Inclou una fotografia. La Comissió de
Patrimoni Històric n’autoritza la seva col·locació, encara que suggereix
la utilització de materials nobles. (signatura 13646/17, AGCM)

-

1991, projecte d’il·luminació de la façana. Aquest té dos models
d’il·luminació: una general, mitjançant projectors instal·lats a la cera
oposada del carrer, i que cobrirà la totalitat de la façana; i una
complementària per a ressaltar el coronament de la façana i els tres
balcons que la decoren, en aquest cas les fonts de llum s’instal·laran
sobre la cornisa i a l’interior dels balcons. La Comissió de Patrimoni
del Consell aprova aquest projecte. (signatura 4867/8, AGCM)

-

1992, projecte de conservació i restauració de les pintures del saló de
sessions del Parlament, aquesta s’autoritza. Inclou 23 fotografies.
(signatura 4938/21, AGCM)

-

1998, informe jurídic en relació a l’acord d’aprovació de la restauració
dels daurats ornamentals de les parets i sòtils de la sala de les
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cariàtides. S’aprova d’acord amb la llei 16/1985. (signatura 16496/34,
AGCM)
-

2001, projecte de rehabilitació de l’edifici. Aquest s’autoritza amb la
prescripció de que abans de les obres s’haurà de presentar informe
sobre la idoneïtat de la intervenció de les façanes, signat per un tècnic
competent en restauració de pedra, el qual haurà de formar part de la
direcció de les obres que afectin a les façanes. Inclou 26 fotocòpies de
fotos i planigrafia. (signatura 11976/5, AGCM)

-

2001, projecte de restauració i rehabilitació de la sala del Senat. En
realitat aquest fa referència a la restauració del terra de fusta d’aquesta
sala. Patrimoni hi dona el seu vist i plau. (signatura 11955/6, AGCM)

-

2004, visita del tècnics de Patrimoni degut a problemes estructurals de
les columnes centrals de la sala de passos perduts. Aquesta autoritza
la continuació dels estudis per a poder donar una solució al problema.
(signatura 16517/4, AGCM)

-

2005, certificació de la declaració de BIC, a efectes d’exempció de
pagament de l’IBI. (signatura 16687/1, AGCM)

-

2006, expedient de les obres de rehabilitació de les cobertes i façanes.
Hi ha un permís per a un canvi metodològic, ja que en el transcurs de
la restauració s’han trobat danys que exigeixen un nou mètode
d’actuació. Així la Comissió d’Ordenació del Territori i Patrimoni
Històric, autoritza el canvi metodològic ja que aquest s’ajusta a la Llei
12/1998, amb prescripcions.
La primera d’aquestes és que s’haurà de presentar una nova proposta,
derivada dels informes tècnics dels assessors de l’obra, fonamentat en
la realitat de l’obra i on quedin especificats de forma acurada els
següents punts: nombre de peces a substituir, causes i factors
responsables de la substitució; tipus de substitució, parcial o total, així
com el material seleccionat per la mateixa; protocol de protecció i
manteniment dels elements substituïts i els elements originals una
vegada sanejats i restaurats, basant aquest en els resultats presentats
pels tècnics assessors de la obra en matèria de restauració Lend
Consulting i Patrimoni UB Estudis de Patrimoni Històric de la
Universitat de Barcelona.
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La segona prescripció es refereix a les pautes d’actuació, que segons
l’article 39 de la Llei de Patrimonio Histórico Rspañol i a l’article 41 de
la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, la metodologia
d’actuació, així com els materials emprats hauran de complir els
requisits en matèria de conservació i restauració, dictats pels
organismes internacionals com ICOM, UNESCO i d’altres organismes
competents amb aquesta matèria. I que una vegada finalitzades les
tasques s’han de donar garanties de protecció i manteniment
pertinents, pels responsables de l’actuació, i cal presentar memòria
final de la intervenció a la Direcció Insular de Patrimoni Històric, DIPH.
Totes aquestes prescripcions es compliren i es va presentar la
corresponent memòria. (signatura 16204/8, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
La seva valoració global fa referència al seu gran interès artístic, destacant la
façana d’estil modernista del carrer Conquistador, la integració en el pòrtic del
carrer Palau Reial, i la seva decoració interior.
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S’haurien de contemplar moltes de les intervencions es feren abans de que es
declarés BIC. Se n’ha de veure i analitzar cada una d’aquestes, així com el canvi
de mentalitat a l’hora d’intervenir i protegir el monument.
L’edifici fou adquirit el 1983 pel Parlament de les Illes, i es feu un pla de
remodelació que es duria a terme en tres fases. La primera incloïa la planta
noble, la renovació de les instal·lacions sanitàries, telefòniques i elèctriques,
l’habilitació de despatxos i la preparació de la sala de plens. En una segona fase
se projectava l’habilitació de despatxos a les plantes superiors. Y a la tercera
l’ampliació de la superfície destinada a biblioteca, i la millora de diferents serveis
com són les sales de comissions. L’estructura general de l’edifici, roman idèntica,
conservant-se la seva planta rectangular, entre amitgeres i dos carrers.
El 1989 hi ha un projecte de neteja, conservació i restauració de la façana, amb
la intenció d’aturar el deteriorament d’aquesta, respectant les peces originals,
eliminant la brutícia, però evitant en tot moment fer mal bé la pedra. En alguns
casos es farà necessària la reconstrucció parcial d’alguns elements, amb la
finalitat d’aconseguir l’harmonització de les formes, en aquells casos on hagin
desaparegut fragments de pedra seran substituïts per morters de composició
pareguda a la pedra natural existent.
L’ expedient de les obres de rehabilitació de les cobertes i façanes de 2006. Hi
ha un permís per a un canvi metodològic, ja que en el transcurs de la restauració
s’han trobat danys que exigeixen un nou mètode d’actuació. Així la Comissió
d’Ordenació del Territori i Patrimoni Històric, autoritza el canvi metodològic ja que
aquest s’ajusta a la Llei 12/1998, amb prescripcions. La primera d’aquestes és
que s’haurà de presentar una nova proposta, derivada dels informes tècnics dels
assessors de l’obra, fonamentat en la realitat de l’obra i on quedin especificats
de forma acurada els següents punts: nombre de peces a substituir, causes i
factors responsables de la substitució; tipus de substitució, parcial o total, així
com el material seleccionat per la mateixa; protocol de protecció i manteniment
dels elements substituïts i els elements originals una vegada sanejats i
restaurats. La segona prescripció es refereix a les pautes d’actuació, que segons
l’article 39 de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol i a l’article 41 de la Llei de
Patrimoni Històric de les Illes Balears, la metodologia d’actuació, així com els
materials emprats hauran de complir els requisits en matèria de conservació i
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restauració, dictats pels organismes internacionals com ICOM, UNESCO i
d’altres organismes competents amb aquesta matèria.
Veiem com hi ha hagut un canvi de mentalitat entre la restauració feta el 1989 i
la del 2006, aquesta darrera s’adapta a les cartes i convenis internacionals, a
més s’ajusta a la Llei de Patrimoni de les Illes. El seu nou ús ha fet que canviés
per complet la seva imatge i la funció, passant de ser un centre per a una classe
social molt determinada al centre de decisió polític de les Illes, segueix sent un
centre d’élite.
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8. Entrevistes
Margarita Quetglas Ferriol (Maria de la Salut, 1939)
“Mumpare feia feina al Círculo d’ordenança, era a la dècada de 1960. Era un club
per a una classe social molt determinada a la qual nosaltres la veiem des d’avall,
era molt superior, nosaltres erm pobres... Jo anava a esperar al pare amb el meu
fillet, en Jordiet tenia 3 o 4 anys, se quedava dormit sobre el sofà circular de
centre, aquest que encara s’hi pot veure. Hi entràvem com a atemorits, mirantho tot sense atrevir-nos a mirar, amb vergonya i trobant-nos de menys davant de
tots aquells senyors. De fet a mumpare sempre li van dir mestre Bernat, la seva
feina anava des de d’arreglar una cadira a penjar un quadre, i ell a ells, aquells
senyors, sempre els va tractar de don i de vostè. Sempre hi havia una distància
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en el tracta, no ets dels nostres. No sé ara hi entro i l’edifici no ha canviat, mateixa
decoració, mateixos mobles... Encara ho miro com a una externa, sempre hi ha
una classe que està per a sobre, ara són els polítics, abans l’alta burgesia”.
(07/09/2003)

9. Annexes

BARTOMEU BESTARD, a Diario de Mallorca (03/05/2009)
Crónica de antaño
Tertulias, casinos y el nacimiento del Círculo Mallorquín
Las tertulias han estado siempre presentes en la vida de los palmesanos.
Antiguamente estas reuniones se hacían en el salón o el jardín de Can tal o Can
cual. Algunos ejemplos fueron las famosas tertulias que tuvieron lugar durante el
siglo XVIII en casa del marqués de Campofranco, conducidas por el cronista del
Reino Bonaventura Serra; o los tradicionales corrillos que se originaban en la
plaza de Cort alrededor de las once de la mañana y se alargaban hasta la una
del mediodía; o las charlas literarias que tenían lugar en el jardín de la casa de
Joan Alcover, ya a inicios del siglo XX.

A principios del siglo XIX, había en Palma varias tertulias, unas más familiares
que otras, en diferentes casas particulares. En esa misma época la vida social
se politizó hasta tal punto que llegó a perturbar muchas de aquellas reuniones
de amistad e inquietudes comunes. De estos conflictos surgidos en los salones
nacieron como alternativa los casinos. Apareció la figura del socio, la cuota
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mensual y la sede social. Se dotó a estos centros de reunión de bibliotecas, salas
de juegos, salas de baile…

Cuenta Julio Sanmartín en su obra Los cien años del Círculo Mallorquín que el
primer centro de estas características que hubo en Ciutat fue el Casino
Palmesano. Fue fundado en 1840, se encontraba en la calle San Felio, en el
edificio de Can Burgues, concretamente en un lateral que hacía esquina con la
calle Montenegro. Meses después, en la misma calle, se fundó la Asociación
Patriótica Balear, que muy pronto su presidente, Felipe de Puigdorfila, antes
Fuster, propuso cambiar su denominación por la de Casino Balear. Tenía su
sede en uno de los pisos de Can O’Ryan (edificio que hasta hace pocos años
tuvo en su planta baja el cine Rialto). Tanto para ser socio del Casino Balear
como del Palmesano se debía pertenecer a la aristocracia. Un aspirante a socio
debía someterse a la inspección minuciosa de sus apellidos para poder ser
admitido en dichas sociedades. Especialmente exigente era el Casino
Palmesano, que popularmente era conocido como el Casino dels cavallers. Ante
esta situación, un grupo de personas decidió fundar otra sociedad, la cual no
fuese tan exigente con la genealogía de sus socios. Así nació El Liceo
Mallorquín, que enseguida cosechó grandes éxitos gracias a las corales y
conciertos que organizaba. Muy pronto el Liceo aumentó considerablemente su
número de socios, incluso buena parte de la sección filarmónica del exigente
Casino Palmesano se pasó al Liceo, anteponiendo así su pasión por la música
a sus preocupaciones estamentales.

En aquella época, la primera mitad del siglo XIX, en que no existía ni internet, ni
radio, ni televisión, ni cines, las diversiones se limitaban a los bailes de máscaras,
a los bailes ‘de confianza’, a conciertos corales y orquestales. Completaban
estas distracciones las tertulias, lecciones de esgrima, lecturas en la biblioteca,
partidas de billar y otros juegos de carácter ilegal.

En 1846 varios socios del Casino Balear, con el deseo de obtener un local propio
y poder abandonar el de Can O’Ryan, propusieron la compra de unos solares
ubicados en parte de la inmensa explanada que se había producido con el
derribo del antiguo convento de Santo Domingo. Después de dos años de
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gestiones, se realizó la compra y días después se encargó el proyecto del edificio
al arquitecto Antonio Sureda y Villalonga, proyecto que se comenzó a ejecutar
poco tiempo después. No fue fácil afrontar los importantes gastos que supuso
ese nuevo y ambicioso reto. En 1851 un suceso vino a reforzar la institución.

Los socios del Casino Balear propusieron la unión con la asociación del Liceo
Mallorquín. El 25 de agosto de 1851, el presidente del Liceo, Pedro Le Senne, y
el presidente del Casino, Agustín Sorá, formalizaron la unión de ambas
entidades. Nacía así el Círculo Mallorquín, con vocación de aglutinar la vida
social palmesana. Sería interminable relatar las muchas anécdotas que se
produjeron en el Círculo, las hemos oído contar a nuestros mayores y algunas
incluso han sido publicadas. Pero quizás los episodios que marcaron la época
más gloriosa del Círculo Mallorquín fueron, sin duda, la visitas de dos de nuestros
monarcas: la visita que realizó S.M. Isabel II en 1860, que despertó una gran
expectación en Mallorca, pues desde la visita del emperador Carlos I (1541)
ningún rey de España había estado en la isla; y la visita que realizó S.M. Alfonso
XIII en 1904, acompañado del primer ministro, Antonio Maura. En esta ocasión
el Círculo tiró la casa por la ventana, lo que causó un fuerte endeudamiento. Si
el antiguo salón de baile —decorado por Ricardo Anckermann— hablase, podría
contar más de un siglo de vida social palmesana. Quién iba a decir que a finales
del siglo XX ese mismo salón de baile se convertiría nada más y nada menos
que en la sede de nuestro parlamento autonómico. Si el antiguo salón de baile
hablase...
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9.5.4. Palau del Consell de Mallorca, antiga Diputació (Palma)

1. Localització i titularitat
Està ubicat al carrer Palau Reial, núm. 1, de Palma.
La seva titularitat és pública, pertany al Consell de Mallorca, n’és la seva seu i
abans fou la seu de la Diputació Provincial de les Balears.

2. Evolució històrica i descripció del monument
El Palau Provincial, bastit sobre el solar de l’antiga presó, és d’estil neogòtic
segons un projecte de Joaquim Pavía i Birmingham, de 1882. Quan va morir
aquest, el 1885, el continuà l’arquitecte Joan Guasp. Hem de dir que el saló de
sessions no es va acabar de construir fins a l’any 1919, sota la direcció de Josep
Alomar i decorada per Guillem Reynés, i que fou il·luminat mitjançant quatre
vidrieres, que representen escenes de la Conquesta de Mallorca, dissenyades
per Faust Morell. La decoració escultòrica és de Llorenç Ferrer. Es va mantenir
l’antiga façana medieval, sobre la qual hi van afegir l’actual neogòtica.
El 1978 passà a ser la seu del Consell General Insular de Mallorca.
3. Declaració de Bé d’Interès Cultural, valors i protecció
L’acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 11 d’abril de
2013, de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Monument, a
favor de l’edifici de l’antiga Diputació Provincial, seu del Consell de Mallorca
(BOIB núm. 075, de 28/05/2013).
El Palau del Consell és l’edifici neogòtic civil més important de Mallorca, que va
comptar amb la intervenció de diferents arquitectes que encapçalaren les
diferents fases projectuals i constructives, i amb l’execució d’acabats decoratius
per part d’artistes i artesans d’aquell moment.
Com a norma general, els criteris bàsics d’intervenció hauran d’anar dirigits a la
protecció de les característiques i valors exposats a la descripció que figura en
aquest informe i que són els que motiven la seva declaració.
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En tractar-se d’un bé cultural els valors del qual se sustenten sobretot en el seu
disseny unitari a nivell estilístic, és fonamental per preservar-los, respectar al
màxim la seva configuració a tots els nivells: la tipologia, els materials
constructius, els acabats i tots els detalls que el configuren. S’haurà de
conservar, així mateix, la configuració dels espais, sobretot de la planta baixa,
escala i planta noble; la composició volumètrica general; els materials, sistemes
i detalls constructius originals; els elements decoratius interiors i exteriors.
Formen part de l’immoble i els seus valors els acabats decoratius que es troben
als espais nobles de l’edifici, i que queden per tant, protegits com a part de
l’immoble. En són exemple els enteixinats, endomassats, portes i finestrals,
escultura aplicada, trespols de planta baixa i planta noble, pintura dels sostres
de la planta noble, tiradors i altres elements d’alpaca, etc. La majoria són
originals, mentre que alguns han estat substituïts en les darreres dècades
respectant l’estètica original. En qualsevol cas, el criteri general ha de ser el de
la seva conservació in situ, i només l’aplicació de tractaments de conservació
preventiva o restauració.
Les obres que s’hi puguin realitzar, hauran de comptar amb la intervenció d’un
arqueòleg, tant si són en el subsòl, i un historiador de l’art especialitzat en la
matèria si es tracta d’arquitectura, donat que podrien aparèixer vestigis de
l’anterior edifici de la presó.

Pel que fa als béns mobles, aquesta declaració com a BIC inclou com a béns
mobles vinculats a l’immoble els lligats a la construcció de l’edifici. La mobilitat o
substitució dels seus llocs d’ubicació original només es podrà dur a terme per tal
de garantir una millor conservació i amb autorització prèvia de la comissió de
patrimoni històric.

Els béns mobles que figuren en aquest informe tècnic obtenen també la categoria
de Bé d’Interès Cultural vinculats a l’immoble, i per tant, s’han de conservar en
el seu interior. Si s’han d’extreure temporalment, o s’hi ha de realitzar qualque
tractament de conservació, cal comptar amb autorització prèvia de la Comissió
Insular de Patrimoni. Pel que fa a la seva ubicació, els que foren concebuts per
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a un espai concret hi han de romandre, a no ser que per motius de conservació
no sigui aconsellable. En el cas de les vint cadires neogòtiques, convé ubicar-les
en un espai on no siguin contínuament objecte de canvis d’ubicació, doncs
n’agreuja el seu estat de conservació.
4. Rehabilitació i criteris d’intervenció
-

1988, projecte de reforma de planta baixa i l’entresòl, per a habilitar-hi
una oficina de sistemes informàtics. El Consell Insular l’aprova.
(signatura 13526/4, AGCM)

-

1988, projecte d’instal·lació d’ascensor, per evitar desnivell de les
escales. El Consell Insular l’aprova. (signatura 13537/6, AGCM)

-

1990, projecte de reforma del primer pis (planta noble), pati i vestíbul.
Aquest consisteix en l’adequació, dins el possible, de les estances de
la planta noble per a funcions de representativitat i suport administratiu
de les mateixes. De fet just se’n planteja un canvi d’ús, mantenint els
espais i els elements artístics. La Comissió de Patrimoni Històric,
acorda aprovar el projecte de referència. Planimetria de estat abans
de començar i de la intervenció. (signatura13598/2, AGCM)

-

1990, projecte de reforma de la biblioteca i dependències annexes. La
Comissió de Patrimoni Històric, acorda aprovar el projecte de
referència. Inclou planimetria. (signatura 13606/3. AGCM)

-

1990, projecte de reforma de les oficines d’intervenció. La Comissió de
Patrimoni Històric, acorda aprovar el projecte de referència. Inclou
planimetria. (signatura13607/8, AGCM)

-

1991, projecte de reforma de les oficines de dipositaria (planta baixa i
altells). Es fa un canvi d’ús dels espais, per a atenció al públic i
despatxos. Inclou planimetria. La Comissió de Patrimoni del Consell
va aprovar el projecte de referència. (signatura 4867/1, AGCM)

-

1993, projecte de reforma de les dependències de la quarta planta. Es
tracta de l’aprofitament al màxim de l’espai. L’operació més ambiciosa
i rellevant de la intervenció consisteix en la demolició del cel ras de la
sala central de la planta i deixar al descobert l’estructura de la coberta,
formada per unes encavallades metàl·liques de gran qualitat de
disseny. Aquesta solució durà afegida la incorporació d’un gran volum
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i espai. La Comissió de Patrimoni del Consell va aprovar el projecte de
referència. Acompanyada de planimetria. (signatura 5060/14, AGCM)
-

1994, realització d’una rampa d’accés per a minusvàlids. La
intervenció consisteix en la col·locació d’una rampa situada
lateralment a la façana del pati, prèvia modificació de l’escala d’accés
ampliant el seu replà d’arribada. La Comissió de Patrimoni del Consell
va aprovar el projecte de referència.(signatura 6082/1, AGCM)

-

1996-1997, projecte de reforma de les dependències de la planta
tercera. Distribució més flexible que respongui a les noves necessitats,
enderrocant murs i deixant espais oberts. Inclou planimetria. La
Comissió de Patrimoni del Consell va aprovar el projecte de referència.
(signatura 8203/6, AGCM)

-

1997, informe tècnic sobre la restauració dels vitralls de la sala de
sessions, emès per la arquitecta i l’arqueòleg del Servei de Patrimoni.
(signatura 16512/16, AGCM)

-

2004, plànols de referència d’on estan situades les diferents peces
artístiques dins de les dependències. (signatura 16517/8, AGCM)

-

2006, expedient de permís d’obres del projecte bàsic i d’execució de
la restauració de la façana principal (arquitectes, Marta Sabater
Forteza-Rey i P. Bonet Nadal). L’objectiu del projecte és treure la
brutor acumulada, solucionar el problema d’humitats i fer-ne el
corresponent

manteniment,

més

de

restituir

els

fragments

d’ornamentació que s’han desprès del conjunt de la façana. A més se
li aplicarà un tractament anti-graffiti. Es farà una hidro-neteja a baixa
pressió, a base d’un detergent neutre i no alcalí. Es fàra un seguiment
tècnic de la restauració. Inclou plànol d’alçat de la façana. (signatura
16250/3, AGCM)

5. Documentació gràfica
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6. Conclusions
El Palau del Consell és l’edifici neogòtic civil més important de Mallorca, que va
comptar amb la intervenció de diferents arquitectes que encapçalaren les
diferents fases projectuals i constructives, i amb l’execució d’acabats decoratius
per part d’artistes i artesans d’aquell moment.
Aquest edifici ha estat objecte de diverses obres de reforma, si bé els principals
espais institucionals han preservat la seva fesomia original. Les plantes
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superiors, en canvi, s’han adaptat a usos administratius i perdut els acabats
originals.
Quan s’han detectat filtracions d’humitats o aquestes han afectat a qualque
recobriment decoratiu, com els domassos, s’han dut a terme intervencions de
restauració. Actualment l’edifici es troba en bon estat de conservació.
El projecte de reforma de les dependències de la quarta planta de 1993, es tracta
de l’aprofitament al màxim de l’espai. L’operació més ambiciosa i rellevant de la
intervenció consisteix en la demolició del cel ras de la sala central de la planta i
deixar al descobert l’estructura de la coberta, formada per unes encavallades
metàl·liques de gran qualitat de disseny. Aquesta solució durà afegida la
incorporació d’un gran volum i espai.
El 2006, es fa una restauració de la façana principal, els arquitectes són Marta
Sabater Forteza-Rey i P. Bonet Nadal. L’objectiu del projecte és treure la brutor
acumulada, solucionar el problema d’humitats i fer-ne el corresponent
manteniment, més de restituir els fragments d’ornamentació que s’han desprès
del conjunt de la façana. A més se li aplicarà un tractament anti-graffiti. Es farà
una hidro-neteja a baixa pressió, a base d’un detergent neutre i no alcalí. Es farà
un seguiment tècnic de la restauració. Inclou plànol d’alçat de la façana.
No s’entén la il·luminació que es feu el 2012, de colors, clavant focus a tota la
façana (veure detalls façana a la documentació gràfica).
En la declaració de Bé d’Interès Cultural del Palau del Consell, el 2013, hi trobem
tota una sèrie de canvis si ho comparem en les declaracions que s’han anat
donant al llarg d’aquest període que estem estudiant. Aquesta declaració és més
completa, tant pel que fa a l’estudi de l’edifici, la valoració, la protecció i les
possibles intervencions (veure annex). Crida l’atenció que quan parla dels
tècnics per a possibles intervencions, parla de l’arqueòleg i que aquest haurà de
tenir en compte tot l’edifici, no sols el subsòl. També inclou la figura d’un
historiador de l’art especialitzat en la matèria si es tracta d’arquitectura, donat
que podrien aparèixer vestigis de l’anterior edifici de la presó. Parla de l’entorn
de protecció i també dels béns mobles.
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8. Entrevistes
Joan Fuentes Riera (Palma, 1957. Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat
Història, Universitat Central de Barcelona)
“... no m’agrada el neoclàssic, és com un pastis, no me diu res. Hi entren cotxes
al pati. (Amb ironia)... m’agrada així com es va posar la llum de la façana durant
la passada legislatura ¿?... és i ha estat dels polítics” (12/08/2015)

9. Annexes
Declaració BIC edifici de la seu del Consell de Mallorca
BOIB núm. 75, 28 de maig de 2013
Sec. III. - Pàg. 24171
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I
ESPORTS
Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en la sessió del dia 11 d’abril de
2013, de declaració de Bé d'Interès Cultural, amb categoria de Monument, a
favor de l’edifici de l’antiga Diputació Provincial, seu del Consell de Mallorca,
carrer Palau Reial, 1 Palma.

El Ple del Consell de Mallorca en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
11d’abril de 2013, adoptà, entre altres, el següent acord:
“Des del Servei de Patrimoni Històric es va iniciar d’ofici l’expedient de declaració
de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, a favor de l’edifici de
l’antiga diputació provincial, ubicat al carrer Palau Reial, 1 de Palma.
Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric a la sessió de dia 17 de juliol
de 2012, va acordar, entre d’altres, la incoació de l’expedient de declaració
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esmentat d’acord amb la descripció i delimitació que figurava a l’informe tècnic
de dia 29 de juny de 2012.
Atès que es va obrir el tràmit d’audiència als interessats i informació pública i es
va sol·licitar l’informe a la UIB, que va ésser emès el 5 de novembre de 2012.
Atès que no s’ha presentat cap al·legació a la incoació.
Atès que a la sessió de dia 19 de febrer de 2013 la Comissió Insular de Patrimoni
Històric va acordar, entre d’altres: declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb
categoria de monument, a favor de l’edifici de l’antiga Diputació Provincial, ubicat
al carrer Palau Reial, 1 de Palma de Mallorca, la descripció i la delimitació del
qual figura a l’informe tècnic de dia 29 de juny de 2012, que s’adjunta i forma part
integrant del present acord.
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i d’acord amb les
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell
Insular de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 1603-04) parcialment modificat per acord del ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB
núm. 158 de 20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
eleva al Ple la següent proposta d’ACORD:
I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de monument, a favor de
l’edifici de l’antiga Diputació Provincial, ubicat al carrer Palau Reial, 1 de Palma
de Mallorca, la descripció i la delimitació del qual figura a l’informe tècnic de dia
29 de juny de 2012, que s’adjunta i forma part integrant del present acord.
II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la
normativa concordant.
III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Palma i al
Govern de les Illes Balears.
IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en
el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns d’Interès
Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears
per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre
General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es
realitzin.”
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Contra aquest acord que esgota la via administrativa es poden interposar,
alternativament, els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors a
partir del dia següent de la notificació del present acord.
b) El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest acord, el
Ple del Consell, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la
notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació
de la desestimació de l’esmentat recurs.
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu,
contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació
temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que
s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999, de 13
de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Palma de Mallorca, 13 de maig de 2013
El secretari general del Consell de Mallorca,
Jeroni Mas Rigo

ANNEX 1:
(Es publica com a annex un extracte de l’informe tècnic del cap de secció de
Béns Culturals i de la tècnic de Patrimoni Artístic de dia 29 de juny de 2012). Els
informes íntegres, consten a l’expedient administratiu núm. 252/2012. Aquest
expedient es podrà consultar a les dependències del Servei de Patrimoni Històric
(Pl. De l’Hospital, 4, 07012 de Palma) per aquells interessats en el procediment
i que acreditin aquesta condició, d’acord amb el que disposa l’art. 31 i ss. de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
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públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener).
L’edifici del Palau de la Diputació és fruit d’una nova etapa que la institució inicia
a partir de 1870. Aquest any s’aprova una llei provincial que atorga més
competències a les diputacions, i la de Mallorca inicia un programa de reformes
en tots els àmbits, que fa necessària la dotació d’un edifici ampli i representatiu.
El resultat, serà el de l’edifici neogòtic civil més important de Mallorca, que
comptarà amb la intervenció de diferents arquitectes que encapçalen diferents
fases projectuals i constructives, i amb l’execució d’acabats decoratius per part
d’artistes i artesans del moment.

MEMÒRIA HISTÒRICA I DESCRIPTIVA
L’edifici del Consell s’eleva al centre de la ciutat alta, just al costat de la Casa
Consistorial, al carrer Palau Reial, en un solar on s’hi trobava l’antiga presó de la
ciutat. L’àrea urbana on s’insereix el Palau és el resultat d’una sèrie de
remodelacions produïdes durant l’edat contemporània: l’alliberament de la plaça
de Cort amb l’enderroc d’algunes illetes i la demolició del convent gòtic de Sant
Domingo, molt proper a aquest indret.
En època islàmica se situaven en aquests solars els horts dels Masamida, i, en
època cristiana, s’hi aixecaren l’Hospital de Sant Andreu (al solar de l’actual Casa
Consistorial) i la presó de la ciutat, tots dos amb origen en el segle XIII.
L’any 1870 Ajuntament i Diputació es permuten l’immoble en qüestió i el convent
de Caputxins, consolidant-se l’antiga presó com a seu de la Diputació, a la que
s’hi suma, el 1876, un immoble propietat de Josep Quint Zaforteza.
Inicialment s’adapta l’edifici existent, primer amb projecte de l’arquitecte
provincial Antoni Sureda Villalonga (1870-1873) i després a càrrec de Joaquín
Pavía Bermingham (1876-1880) qui, entre d’altres actuacions, construí un saló
d’actes públics. Aquest autor, iniciarà una nova fase l’any 1881, moment en el
qual proposa enderrocar la façana i buidar la primera crugia. És a dir, que elabora
un projecte de nova planta, en el que la façana es projectava en estil neogrec.
La crugia del fons quedava aleshores intocada.
L’any 1882 la Diputació decideix emprendre un ambiciós projecte d’edifici de
nova planta i Pavia concep un nou projecte de façana en estil neogòtic. L’any
següent comencen les obres i s’enderroca la façana de la presó.
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El procés de construcció i descripció de l’estat actual
En la construcció del palau de la Diputació s’hi diferencien diverses etapes
projectuals diferents:
La primera etapa (1882-1911) inclou l’inici de l’execució del projecte neogòtic de
Joaquín Pavia i la seva continuació per part d’altres autors. Amb la marxa de
Pavia el 1884, continuà les obres l’arquitecte Joan Guasp i Vicens fins a 1908,
que el succeí Guillem Reynés i Francesc Roca i Simó.
La segona etapa (1911-1918) es centrarà en la crugia posterior de l’edifici i en
l’ala perpendicular a la façana. Guillem Reynés inicià la reforma de l’esmentada
crugia, de la qual el més notable és la construcció del Saló de Sessions a la
planta principal. Reynés intervé també en l’escala d’honor, on a més de
l’encoixinat, planifica l’obertura d’un triple finestral de considerables proporcions.
A la mort de Reynés continuarà Josep Alomar Bosch, qui actuà a la planta baixa,
l’entresòl i la planta intermèdia, on construí la biblioteca. Josep Alomar dirigí les
obres entre 1919 i 1940, i entre d’altres actuacions, acabà el Saló de Sessions
dissenyat per Reynés, al que afegeix la traceria del parament interior de la porta,
i completa la decoració exterior, que conté la cartela ‘Salón de públicos’ amb un
escut central i profusos ornaments animals i de fullatge.
Finalment, entre 1945 i 1947, Gabriel Alomar Esteve signa la distribució i
decoració de la crugia de la façana, destinada a despatxos i recepció, tot i que
finalment el principal artífex serà Carles Garau Tornabelles.
Des de finals del segle XIX, la crugia de la façana es configura com a una
successió d’espais nobles: Saló de reunions, depatx de presidència, al centre, la
secretaria i el despatx de Vicepresidència. Alomar feu una nova distribució, però
només es seguí en l’avantsala. Aquesta se situà en el lloc on aleshores hi havia
hagut el despatx de Presidència. Per aprofitar el sostre existent, motllurat en guix,
i la làmpada de bronze daurat, l’adaptà a l’estil que denominà ‘español’, és a dir,
un eclecticisme neorenaixement. Un enteixinat segons el model del Consolat de
Mar i luxoses cornucòpies conformaven l’estança, al costat del mobiliari i dels
retrats dels fills il·lustres. El disseny que adoptà Carles Garau, per altra part, serà
d’estil neomudèjar. A més, ubicà el despatx de Presidència a l’antic Saló de
Plens, que ja no tenia cap utilitat, a continuació seguia una peça intermèdia i
finalment la sala d’espera. Les tres dependències se comunicaven entre si
gràcies a l’obertura de noves portes.
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D’ençà dels anys quaranta, la distribució en els trams esmentats ha patit algunes
variacions. L’any 1971 es van reformar i canviar de destinació, un altre cop, les
sales de la planta principal de la vessant de la façana. L’antic despatx de
Presidència avui és sala de reunions. Tot i això, roman a la zona part de la
decoració original, tot i que els tapissats són nous, els frisos són repintats i el
mobiliari és trastocat o desaparegut.

Béns mobles
Es vinculen a la protecció com a Bé d’Interès Cultural de l’immoble una sèrie de
béns mobles que van lligats als valors de l’edifici, doncs foren concebuts amb
aquest, o en el cas dels esbossos dels vitralls, per formar part del procés de
disseny de l’immoble. Aquest expedient s’ha basat en la unitat de l’edifici
neogòtic, i no tant en la vida de la institució. Per aquest motiu, s’inclouen a la
declaració només els béns mobles lligats a la construcció de l’edifici. Això no vol
dir que actualment no hi hagi al seu interior molts altres béns mobles de gran
valor historicoartístic, que són gestionats com a Fons d’Art amb els instruments
adients per part de la institució.
ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’IMMOBLE
Aquest edifici ha estat objecte de diverses obres de reforma, si bé els principals
espais institucionals han preservat la seva fesomia original.
Les plantes superiors, en canvi, s’han adaptat a usos administratius i perdut els
acabats originals.
Quan s’han detectat filtracions d’humitats o aquestes han afectat a qualque
recobriment decoratiu, com els domassos, s’han dut a terme intervencions de
restauració. Actualment l’edifici es troba en bon estat de conservació.

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL BÉ
a) S’inclou dins la delimitació del BIC, tal i com es pot observar a la delimitació
gràfica adjunta (annex 2), tota la parcel·la cadastral 000015-21.
b) Pel que fa a la delimitació de l’entorn de protecció, s’entén que, tenint en
compte la situació de l’element dins un conjunt històric i amb el planejament
vigent, no cal la delimitació d’un entorn de protecció més ampli, donat que és un
BIC (monument) que està situat dins un altre BIC (conjunt històric) i per tant,
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s’entén que la delimitació d’un entorn de protecció del monument que anés més
enllà del propi element, no tendrà cap significació especial ja que l’espai afectat
per aquest entorn ja disposaria d’un major protecció, al formar part per sí mateix
d’un BIC pròpiament.
PRINCIPALS DIRECTRIUS D’INTERVENCIÓ I MESURES DE PROTECCIÓ
Element protegit
Com a norma general, els criteris bàsics d’intervenció hauran d’anar dirigits a la
protecció de les característiques i valors exposats a la descripció que figura en
aquest informe i que són els que motiven la seva declaració.
En tractar-se d’un bé cultural els valors del qual se sustenten sobretot en el seu
disseny unitari a nivell estilístic, és fonamental per preservar-los, respectar al
màxim la seva configuració a tots els nivells: la tipologia, els materials
constructius, els acabats i tots els detalls que el configuren. S’haurà de
conservar, així mateix, la configuració dels espais, sobretot de la planta baixa,
escala i planta noble; la composició volumètrica general; els materials, sistemes
i detalls constructius originals; els elements decoratius interiors i exteriors.
Formen part de l’immoble i els seus valors els acabats decoratius que es troben
als espais nobles de l’edifici, i que queden per tant, protegits com a part de
l’immoble. En són exemple els enteixinats, endomassats, portes i finestrals,
escultura aplicada, trespols de planta baixa i planta noble, pintura dels sostres
de la planta noble, tiradors i altres elements d’alpaca, etc. La majoria són
originals, mentre que alguns han estat substituïts en les darreres dècades
respectant l’estètica original. En qualsevol cas, el criteri general ha de ser el de
la seva conservació in situ, i només l’aplicació de tractaments de conservació
preventiva o restauració.
Pel que fa a les obres que s’hi puguin realitzar, hauran de comptar amb la
intervenció d’un arqueòleg, tant si són en el subsòl, i un historiador de l’art
especialitzat en la matèria si es tracta d’arquitectura, donat que podrien aparèixer
vestigis de l’anterior edifici de la presó.

Béns mobles
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Aquesta declaració com a BIC inclou com a béns mobles vinculats a l’immoble
els béns mobles lligats a la construcció de l’edifici. La mobilitat o substitució dels
seus llocs d’ubicació original només es podrà dur a terme per tal de garantir una
millor conservació i amb autorització prèvia de la comissió de patrimoni històric.
Els béns mobles que figuren en aquest informe tècnic obtenen també la categoria
de Bé d’Interès Cultural vinculats a l’immoble, i per tant, s’han de conservar en
el seu interior. Si s’han d’extreure temporalment, o s’hi ha de realitzar qualque
tractament de conservació, cal comptar amb autorització prèvia de la Comissió
Insular de Patrimoni.
Pel que fa a la seva ubicació, els que foren concebuts per a un espai concret hi
han de romandre, a no ser que per motius de conservació no sigui aconsellable.
En el cas de les vint cadires neogòtiques, convé ubicar-les en un espai on no
siguin contínuament objecte de canvis d’ubicació, doncs n’agreuja el seu estat
de conservació.
La resta d’elements mobles, tot i no formar part del disseny original de l’edifici, i
per tant no quedar subjectes a aquesta declaració de BIC, s’hauran de conservar
segons les determinacions que recomani l’inventari oficial de béns mobles
propietat del Consell de Mallorca, i davant de qualsevol projecte de canvi
d’ubicació, s’haurà de sol·licitar informe vinculant al tècnic responsable de les
col·leccions de Béns mobles del CIM.
En tot cas, s’haurà d’estar al que assenyala la llei 12/98, del patrimoni històric de
les Illes Balears, especialment en el seus articles 22 i 23 (protecció general dels
béns del patrimoni històric i preservació de béns immobles), 26 (deure de
conservació), 31 (col·locació d’elements exteriors), 37 (autorització d’obres), 40
(llicències) i 41 (criteris d’intervenció en els béns d’interès cultural), 44 (règim
general dels béns mobles), 45 (Béns mobles inclosos en un bé d’interès cultural),
47(conservació).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/75/823527
PIÑA HOMS, Romà, “Diputació Provincial de Balears”
(1989, pàg. 315-317)
“Originàriament fou la seu de la Diputació Provincial de Balears, un organisme
de l’administració local. Va néixer amb la Constitució del 1812, quan es va
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intentar arbitrar, a cada província un òrgan entès com a junta d’individus que
col•laboren en el govern d’aquella per promoure’n la prosperitat. El mateix nom
de “diputació” remet a velles institucions de les regions amb personalitat històrica
pròpia. No obstant això, l’única cosa que n’heretà fou el nom, ja que les
Diputacions Provincials, dins de l’Estat centralista del s. XIX en què foren
creades, no assoliren mai un poder regional autònom. A Balears s’hi ha d’afegir,
a més, la incapacitat per adaptar-se al fet pluri-insular. S’extingí a Balears amb
la Constitució de 1978.”

Pel que fa a les fotografies si hi cliqueu a sobre en tindreu la font i autor
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