CICLE DE VISITES GUIADES PER INCA 2011-2012
XII JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
VISITA 1: EL MONESTIR DE SANT BARTOMEU
Data: 10 de desembre de 2011.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: davant l'Ajuntament d'Inca.
Ponent: Santiago Cortès Forteza, responsable del patrimoni cultural i arxivístic
del monestir de Sant Bartomeu d’Inca.
Resum
L’any 1530 tres monges del monestir de Santa Elisabet de Palma, satisfent la
petició dels jurats de la vila d’Inca i amb els deguts permisos del bisbe de
Mallorca, funden el monestir jeroni d’Inca al puig de Santa Magdalena. Allà
romangueren per espai de tres anys, però les inclemències del temps, la
manca d’aigua i com d’enfora de remei es trobava feren que les monges
decidissin baixar a la ciutat, i s’establiren a unes cases que el prevere Mn.
Ramon Cifre posseïa just devora la petita església gòtica del segle XIII que
aixoplugava l’antic patró de la vila d’Inca: sant Bartomeu.
A poc a poc anaren bastint el monestir que construïren com una gran casa de
possessió mallorquina. Ens trobam en un monestir rural. La construcció de dit
monestir es féu gràcies a l’esforç de les distintes monges que l’anaren habitant
amb l’ajuda de devotes persones i dels jurats d’Inca. El monestir no tengué mai
la protecció exclusiva de cap família de la noblesa; així ho demostra el fet que
no trobem més escuts que el de sant Jeroni i el de les armes de la vila d’Inca.
La clastra és molt peculiar i s’assembla molt a una casa de possessió. El
lledoner de sor Clara Andreu, de final del segle XVI, arbre històric, ens dóna la
benvinguda. A la clastra és de destacar l’espadanya i l’antic portal de l’església
primitiva, el porxo de l’església i el rellotge de sol.
L’església és la segona, datada entre 1667 i 1702, és un temple d’estil
renaixentista tardà i primer barroc de quatre trams, amb capelles laterals molt
reduïdes. La nau és coberta amb voltes de canó i les capelles, amb voltes
d’ansa de paner. Segueix un sistema de construcció basat en pilastres de
pedra grisa picada, amb cornisa i nirvis de marès a les voltes. Les atribucions
històriques dels investigadors han fet que la gentil i austera planta fos atribuïda
a l’arquitecte i escultor Jaume Blanquer. Aquesta església és molt semblant a la
del convent de Sant Domingo de la nostra ciutat.
L’any 1667 es construí la capella de Santa Clara, el 1688 es construí el retaule
de la Purificació. És, també, de final del segle XVII i principi del XVIII el retaule
de la família humana i divina de Jesús.
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Al 1730 es començà a eixamplar l’enfront de l’església per col·locar-hi el retaule
major obra de Joan Deyà, el 1736 fou duita a Inca l’estàtua de la Puríssima.
Aquest retaule és d’estil barroc.
S’ha de destacar la capella de la Sang, on hi ha un dels cinc santcrists gòtics
existents a Inca. Hi ha la creença que aquest santcrist fou duit d’Itàlia, obsequi
de fra Antoni, germà de sor Clara Andreu. El retaule reprodueix escenes de la
passió del Senyor emmarcades dins carrers de la Ciutat de Mallorques.
A damunt el cor trobam l’orgue obra dels orgueners Sebastià i Damià Caimari,
construït l’any 1649; es tracta d’un orgue petit que consta d’un teclat d’octava
curta, 45 tecles, partit.
Sota del cor es troba un frontal d’altar amb les figures de tapís els cartons de
les quals foren realitzats per Mateu López; és del segle XVI.
A les sales d’exposició, tres actualment, hi trobam peces de Pere Terrenc,
Mateu López o Llopis pare i fill, Miquel Bestard i moltes d’anònimes. A la
segona sala trobam una col·lecció de terracotes, algunes d’elles atribuïdes al
Mestre de les Verges Roses. I al refectori, una mostra de la col·lecció de
ceràmica de taula existent al monestir des del segle XVI fins als nostres dies. Hi
ha una bona mostra de la ceràmica d’Inca.
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VISITA 2: FINCA SON BORDILS. 1433-2012: 579 ANYS EN LA HISTÒRIA
D'INCA
Data: 14 de gener de 2012.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: Bodegues Son Bordils.
Ponent: Ramon Coll Pastor, enòleg de les bodegues Son Bordils.

Resum
La finca Son Bordils (Inca, Mallorca) va ser fundada el llunyà any de 1433.
Segons consta en els Arch Prots.-Lib. Magnats, don Joan de Bordils va adquirir
el predi Son Bordils de la vila d'Inca a don Mateu Gallur el dia 18 de gener de
l'any 1433. I segons consta a la Gran Enciclopèdia de Mallorca, don Joan
Bordils i Pont va comprar importants terres a Inca i Sencelles, entre d'altres les
que el 1433 van prendre el nom de Son Bordils (Inca), i va patir moltes pèrdues
durant la revolta dels forans (1451).
Així doncs, dins 4 dies, el proper
dimecres dia 18 de gener de 2012, es
compliran 579 anys de la seva
fundació.
Per això, amb els peus sobre les
ancestrals terres de vinya de la finca
coneixerem alguna cosa sobre aquells
temps llunyans, les primeres vinyes,
sobre els primers indicis d'elaboració
de vi a la finca, els gairebé quatre
segles de la finca en mans de la saga
desapareguda dels Bordils, la gran
importància de la finca en el sector
primari d'Inca durant el segle XIX,
l'esplendor i el declivi vitivinícola
ocasionat per la fil·loxera, el segle XX... (més informació a www.sonbordils.es).
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Després visitarem el celler, obert l'any 1998 i dotat de moderna tecnologia per a
l'elaboració de vi. Serà el moment de conèixer com s'elabora el vi avui en dia;
què ha canviat des de llavors?, com es fa la verema mecànica?, etc.
I finalment, el millor: podrem tastar un dels 9 prestigiosos vins blancs, negres i
rosats, que any rere any elabora el celler, i que estan avalats per nombrosos
premis nacionals i internacionals. Salut.
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VISITA 3: EL CALL D'INCA
Data: 18 de febrer de 2012.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: davant l'Ajuntament d'Inca.
Ponent: Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i Arxiver Honorífic d’Inca.
Resum
“Segurament cap poble ha conservat la seva fesomia primitiva amb més esforç
i els seus perfils amb més puresa i fidelitat que el jueu” (José Amador de los
Ríos: Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal...
1875).
•

Tema poc tocat i investigat a Inca. Mossèn Antoni Pons, Pere Llabrés,
Martorell i Ramon Rosselló Vaquer. Importància del món jueu a Inca.

•

Diàspora jueva. Procés migratori. Any 586 aC: exili a Babilònia. Any 536
aC: els perses (el rei Cir) permeten el seu retorn. Any 333 aC: Alexandre
Magne conquesta Judea i desenvolupa un novell centre jueu, Alexandria.
Siris i egipcis conquesten Judea i Roma la reconquesta. Diversos segles
Roma sotmet el món jueu. L'any 66 dC els jueus s'aixequen contra
Roma i aquesta lluita acaba amb la caiguda de Jerusalem i la destrucció
del Segon Temple l'any 70 dC. Els jueus són portats a Roma i venuts
com a esclaus. Retornar a Jerusalem es converteix en un ideal de
llibertat. Malgrat estar dispersos, els jueus conserven intacta la seva
identitat.

•

Els jueus arriben a Espanya, segons una tradició, l'any 587 aC, en
qualitat de refugiats. Una altra ens diu que arriben aquí l'any 70 dC,
després de la destrucció de Jerusalem per Titus.

•

La paraula CALL deriva de callis, que significa “camí”, “carretera”,
“carrer”. Aljama, de l'àrab al-djamâ o djamâ·a al yehoud, significa "reunió
de jueus". A la nostra terra significa "carrer o barri jueu o CALL". L'aljama
és un petit estat (assemblees, ordinacions i magistrats) reconegut i
protegit pels reis. Tenen sinagoga per resar, ensenyar, celebrar el
dissabte i altres festes de l'any. A Palma ensenyen Samuel Abeyo i
Haym Atzan. A INCA JA HI HAVIA SINAGOGA.

•

Les possessions dels jueus a Inca en els primers anys del repartiment.
Els jueus a Inca.

•

Els "altres" inquers: jueus, sarraïns i esclaus. La jueria d'Inca en la
primera meitat del segle XIV. Negocis, préstecs (arribaren a un 20 %?),
usura i deutes. Jueus inquers deutors del cabeçatge de 1339.
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•

Metges jueus a Inca. L'observança de les festes jueves. Unes noces
sonades. Coaccions religioses. Sota amenaça per les festes de Pasqua.
Projectes per erigir un CALL a Inca (1346 i 1372). La jueria d'Inca.

•

Saqueig del CALL d'Inca a 1391.

•

Conversions i/o expulsions.

•

A final del segle XV queden pocs jueus a Inca, tan sols els "conversos".

•

Vida quotidiana dels jueus a Inca.

•

Inca no pateix la gran venjança catòlica contra els jueus de final del
segle XVII. Ja no n'hi ha.

1.

Canvi de noms i llinatges. Agafen el dels padrins de bateig.

•

Quins serien, doncs, els llinatges dels CONVERSOS?

•

Binissalem, Lloseta i Inca no deixen establir-se als jueus conversos.

•

Els "descendents dels jueus conversos" retornen a Inca a principi del
segle XVIII.

•

Procedeixen de Palma (parròquia de Santa Eulàlia), Andratx, Llucmajor,
Campanet, sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Alcúdia i Artà.

•

Podem veure restes dels calls d'Inca?

•

Carrers de Martí Metge, Vidal, Sant Bartomeu i del CALL.

•

Vengué a Inca, qualque vegada, la Inquisició?

•

Inquisició a sor Clara Andreu Malferit (doctor Baró 1626-27).

•

Tot un plaer, recordar. Més plaer, assumir. Ideal, acceptar!
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VISITA 4: EL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL D'INCA
Data: 3 de març de 2012.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: davant l'Ajuntament d'Inca.
Ponent: Miquel Pieras Villalonga, historiador membre de la Comissió Científica
de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca. S’ha especialitzat en història
contemporània. Els seus estudis s’han centrat en els moviments socials i els
canvis econòmics del segle XIX i XX. És autor de diferents llibres sobre la
història contemporània d’Inca i dels seus principals protagonistes.
Resum
Objectiu: donar a conèixer la història del calçat a Inca mitjançant un recorregut
urbà i una visita al museu del calçat i la pell. També es visitarà el monument a
Antoni Fluxà situat en el carrer del Bisbe Llompart i els exteriors de la casa i
fàbrica d’Antoni Fluxà.
Continguts:
1. El gremi de sabaters. La tradició artesanal.
2. El procés de transició entre l’artesania i la indústria. Final del segle XIX –
principi del segle XX.
3. Antoni Fluxà Figuerola: el mestre i l’industrial.
4. La indústria del calçat a Inca: la mecanització, la Guerra Civil, la Postguerra,
la crisi dels anys 70 del segle XX.
5. La indústria del calçat durant la dècada dels 30 del segle XX a partir de 60
documents
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VISITA 5: LA PLAÇA DE TOROS D'INCA
Data: 31 de març de 2012.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: plaça de toros.
Ponents: Bartomeu Llobera, encarregat del Museu Taurí d'Inca, i David Devis
Ferrer, aficionat al món taurí.
Resum
De construcció centenària; pilars i arcs la sostenen en peu. Les seves grades
de pedra donen cabuda a més de 6.000 persones i la seva arena fa 40 metres
de diàmetre.
Va començar la seva construcció l'any 1905, però no es va acabar fins a 1910,
va ser llavors quan es va inaugurar, el 18 de setembre d'aquell any.
La plaça es va obrir sense estar acabada, tant les grades com les llotges no
estaven finalitzades, la infermeria tampoc; els paletes, pintors i fusters la
mateixa tarda de la correguda encara hi estaven fent els últims retocs.
Bartolomé Fiol va ser uns dels empresaris que van donar més sortida a
aquesta plaça poc després de la seva inauguració.
La iniciativa de la construcció va ser de don Joan Ordinas, natural de Felanitx,
qui contractà molts inquers per treballar-hi. L'arquitecte va ser el Sr. José
Alomar i el propietari, el Sr. Juan Ordinas.
La situació de la plaça és estratègica, es troba a pocs metres de l'estació de
ferrocarril i al costat del carrer de Lloseta. La plaça proporciona comoditat a tots
els concurrents, per la proximitat de la població.
El cartell inaugural fou Cocherito, Mazzantinito, i completà la terna Regaterín.
Els toros eren de la ramaderia de Garrido Santamaría amb divisa blava i
encarnada. El primer president en fou el Sr. Alcalde, aleshores Francesc
Crespí. Les curses de braus a la plaça d'Inca aportaven molt ambient als
carrers de la població i els cafès eren plens. Arribaven trens de tota l'illa per
assistir a la correguda, cosa que es notava molt en l'economia d'Inca.
A la plaça s'han produït diversos accidents, una gran tragèdia, majorals ferits
pels seus toros, banderillers ferits per l'envestida dels braus i la mort del
matador Carratalá, que va sortir de la plaça de toros en un taüt negre després
de la greu agafada el 28 juliol 1929.
També diverses anècdotes han marcat la història de la plaça de toros d'Inca,
com ara ingressar a la presó diversos picadors i els matadors presos en un
hotel, custodiats per la Guàrdia Civil.
Per qüestió de seguretat el 1990 la plaça es va tancar, cosa que va obligar a
celebrar la correguda en una plaça de toros portàtil, al Quarter General Luque.
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Però el juliol de 1994 es reinaugurà la plaça, amb la trenta-tresena correguda
que s'hi celebrava.
S'hi han realitzat diferents curses, però les de més interès han estat i són les de
les festes patronals de Sant Abdon i Sant Senén. Fins als últims anys, les du a
terme l'actual empresari, el Sr. Manolo Martín.
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VISITA 6: RUTA DEL MODERNISME, 12/05/212
Data: 12 de maig de 2012.
Hora: 10 h.
Punt de trobada: davant l'Ajuntament d'Inca.
Ponent: Pere Rayó Bennàssar, historiador.
Resum
La ruta del modernisme consistirà en una passejada pel centre històric d'Inca
fent aturades davant els edificis que mostren alguna característica relacionada
amb el modernisme, comentant les característiques més destacades de cada
un d'ells.
Es visitarà un interior: Cas Metge Cifre.

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 18 · www.incaciutat.com · batlia@incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

De construcció centenària; pilars i arcs la sostenen en peu. Les seves grades
de pedra donen cabuda a més de 6.000 persones i la seva arena fa 40 metres
de diàmetre.
Va començar la seva construcció l'any 1905, però no es va acabar fins a 1910,
va ser llavors quan es va inaugurar, el 18 de setembre d'aquell any.
La plaça es va obrir sense estar acabada, tant les grades com les llotges no
estaven finalitzades, la infermeria tampoc; els paletes, pintors i fusters la
mateixa tarda de la correguda encara hi estaven fent els últims retocs.
Bartolomé Fiol va ser uns dels empresaris que van donar més sortida a
aquesta plaça poc després de la seva inauguració.
La iniciativa de la construcció va ser de don Joan Ordinas, natural de Felanitx,
qui contractà molts inquers per treballar-hi. L'arquitecte va ser el Sr. José
Alomar i el propietari, el Sr. Juan Ordinas.
La situació de la plaça és estratègica, es troba a pocs metres de l'estació de
ferrocarril i al costat del carrer de Lloseta. La plaça proporciona comoditat a tots
els concurrents, per la proximitat de la població.
El cartell inaugural fou Cocherito, Mazzantinito, i completà la terna Regaterín.
Els toros eren de la ramaderia de Garrido Santamaría amb divisa blava i
encarnada. El primer president en fou el Sr. Alcalde, aleshores Francesc
Crespí. Les curses de braus a la plaça d'Inca aportaven molt ambient als
carrers de la població i els cafès eren plens. Arribaven trens de tota l'illa per
assistir a la correguda, cosa que es notava molt en l'economia d'Inca.
A la plaça s'han produït diversos accidents, una gran tragèdia, majorals ferits
pels seus toros, banderillers ferits per l'envestida dels braus i la mort del
matador Carratalá, que va sortir de la plaça de toros en un taüt negre després
de la greu agafada el 28 juliol 1929.
També diverses anècdotes han marcat la història de la plaça de toros d'Inca,
com ara ingressar a la presó diversos picadors i els matadors presos en un
hotel, custodiats per la Guàrdia Civil.
Per qüestió de seguretat el 1990 la plaça es va tancar, cosa que va obligar a
celebrar la correguda en una plaça de toros portàtil, al Quarter General Luque.
Però el juliol de 1994 es reinaugurà la plaça, amb la trenta-tresena correguda
que s'hi celebrava.
S'hi han realitzat diferents curses, però les de més interès han estat i són les de
les festes patronals de Sant Abdon i Sant Senén. Fins als últims anys, les du a
terme l'actual empresari, el Sr. Manolo Martín.
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