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El primer cop d’ull arribant a Alcúdia ens avança part del 

que podrem veure i gaudir quan ens endinsem dins les 

murades que l’encerclen i li donen l’actual fesomia.

L’ocupació humana al municipi es remunta a 4000 anys 

d’antiguitat. I les restes d’aquesta ocupació marquen la 

manera de ser i el paisatge d’Alcúdia. Antics pobladors, 

romans, bizantins, àrabs i finalment catalans ens han deixat 

la seva empremta i han configurat un conjunt patrimonial 

de primer ordre a tot el conjunt de l’illa.

Aquest opuscle vol ser una ajuda per conèixer i comprendre 

tot aquest llegat que encara és viu a les pedres dels nostres 

monuments.

Presentació
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Alcúdia agafa el nom de l’antiga alqueria islàmica de Al-
qudya, situada a les seves terres, aquest terme significa 
el pujol, geogràficament, el podríem situar al carrer de 
n’Amorós (�) que és el punt més alt del centre històric, i 
que coincidiria amb la plaça més antiga de la vila d’Alcúdia, 
originàriament anomenada de la Carnisseria i en aquests 
moments sense nom.
Després de la conquesta catalana per part del rei Jaume 
I les terres d’Alcúdia formaren part de la porció reial en el 
Repartiment redactat l’any ����.
Pareix que l’any ��79 ja es parla de la vila d’Alcúdia com 
a nucli de població d’una certa entitat tant geogràfica com 
de població. Durant el regnat de Jaume II, amb el dictat de 
les Ordinacions la vila adquirirà la configuració actual amb 
la construcció de les murades a partir de l’any ��00.

Murada medieval
La situació estratègica de la vila d’Alcúdia, que ja des 
d’època romana va ser apreciada i reconeguda, l’exposava 
també als perills d’estar situada prop de la costa. Per tot 
això, el rei Jaume II va enllestir un sistema de protecció, 
la murada, amb una doble motivació, defensar la població 
local i construir un lloc segur al nord-est de l’illa en cas 
d’atac exterior.
La construcció s’inicia amb el segle XIV, i no va concloure 
fins a les acaballes del mateix segle.
Una estructura quadrangular reforçada amb �6 torres 
distribuïdes al llarg d’un perímetre de �’5 km i una alçada 
mitjana de 6 m. A més d’un vall que encara es conserva 
configuren aquesta construcció que delimita el nucli 
històric d’Alcúdia que l’any �974 va ser declarada Conjunt 
Historico-artístic juntament amb les restes de la ciutat 
romana de Pol·lèntia.

Centre Històric
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Portes de la murada 
Un dels atractius de la murada medieval, són les seves 
portes. Originàriament eren tres: la porta del Moll o de 
Xara (�), la porta de Mallorca o de Sant Sebastià (�) i la 
porta de la Vila Roja (4) que actualment no es conserva.
La porta de Vila Roja (4) està situada al nord-est de la 
fortificació medieval d’Alcúdia. Atesa la poca informació 
sempre ha estat difícil fer-ne una descripció acurada, però 
sí que se sap que era la més feble i per aquest motiu es va 
veure sovint assetjada.
El pont (4), igual que el de les altres dues portes de la 
murada, era de fusta i llevadís; amb el pas del temps a 
darreries del segle XVII, es varen substituir els de les dues 
portes principals, la porta de Mallorca i la de Xara, però el 
de Vila Roja no es va veure afectat per la reforma, fins que 
en el segle XIX va ser substituït per l’actual.
Segons la descripció de l’Arxiduc Lluís Salvador “La porta de 
Vila Roja és austera i simple; mostra únicament els vestigis 
del pont llevadís sobre el vall que ara queda substituït per 
un pont”.
Durant el segle XX i fins al �004, el pont i el vall varen estar 
coberts. Després de la recuperació aquest pont presenta 
tres ulls, un petit i dos més grans, i el paviment de pedra 
original.
El vall, una vegada excavat, s’ha convertit en espai públic 
per a activitats a l’aire lliure, com concerts o teatre, i té com 
a teló de fons la figura del pont.
La porta de Mallorca o de Sant Sebastià (�) era la que 
comunicava la vila d’Alcúdia amb el camí reial de Ciutat de 
Mallorca. Actualment conserva el vall i presenta l’aspecte 
que li va donar la restauració de �96� realitzada per G. 
Alomar, dues torres exemptes lligades per un matacà de 
grans dimensions coronat amb merlets. S’hi pot apreciar 
també un escut de la Vila que data del segle XVII.
La porta del Moll o Xara (�), situada a l’altre extrem de 

l’eix que divideix la vila en 
dues meitats i l’obre cap 
al Port Major. Presenta una 
estructura ben diferenciada 
de l’altra porta, les dues torres 
que la conformen estan 
unides per un cos de guàrdia 
amb una petita finestra 
protegida originàriament per 
un matacà del qual només 
es conserven les mènsules 
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que el sustentaven. El gran portal d’arc de mig punt dona 
entrada a l’espai cobert amb volta on s’aprecia el rastell 
que tancava la porta.

Bastions del segle XVI
Un altre element important d’aquest primer recinte murari, 
el constitueixen els bastions, que repartits al llarg del seu 
perímetre es construïren a la primera meitat del segle XVI 
per tal de poder dotar-la de peces d’artilleria. Actualment 
es conserven dues d’aquestes construccions, el de la Vila 
Roja (5) i el de Xara (6) proper a aquesta porta.

Murada Renaixentista (7)
Tot i aquesta modificació, el pas del temps i l’evolució de 
la tecnologia, varen dur a la construcció d’un segon recinte 
murari a les acaballes del segle XVI durant el regnat de 
Felip II.
El traçat en forma d’estrella de bastions de poca alçada, 
per tal de situar-hi les peces d’artilleria i alhora ésser 
capaços d’aguantar les envestides d’aquest tipus d’armes, 
encerclava el primer recinte i deixava un espai entre els 
dos que faria de camí de ronda.
En l’actualitat d’aquest segon recinte només es conserva el 
bastió de Sant Ferran, ja que dins aquest s’hi va construir 
la plaça de toros. A la seva estructura encara es pot veure 
el cordó de reforç que el remata i també una garita de 
vigilància.

Església de Sant Jaume (8)
L’església parroquial està situada al costat mateix de la 
murada medieval, ocupa el solar on es construí la primitiva 
església del segle XIV; Aquesta construcció lligada a la 
història de la vila originàriament tenia una aparença de 
fortificació i de fet damunt la seva 
coberta s’hi desenvolupaven tasques 
de vigilància. La seva estructura 
formava part de la murada i només 
presentava una obertura cap a 
l’interior de la vila.
L’any �870, l’estat de deteriorament 
va fer que es desplomàs part de la 
coberta que va inutilitzar totalment 
l’església, que fou totalment 
enderrocada i constituïda de bell nou 
d’estil neogòtic en el mateix lloc que 
ocupà la primitiva construcció. Les 
obres s’allargaren fins l’any �89�.
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El temple actual és de nau única i capelles laterals coberta 
amb volta de creueria. El presbiteri està presidit per un 
retaule neogòtic obra de L.Ferrer i M.Arques, dedicat a sant 
Jaume.
A la façana principal el timpà de la portalada conté una 
escultura de R. Caubet, de Sant Jaume. Una gran rosassa 
il·lumina l’interior del temple, i sobre aquesta rematant la 
façana hi trobam l’escut d’Alcúdia.
Per completar la visita es pot veure el Museu Parroquial, 
on se’ns ofereix una interessant mostra d’art religiós.

Capella del Sant Crist (9)
Aquesta construcció contigua a l’església construïda a 
darreries del segle XVII, es va erigir per tal de custodiar 
la imatge del Sant Crist, talla policroma del segle XV, 
protagonista dels fets miraculosos que es produïren l’any 
�507.
La capella d’estil barroc a la qual s’accedeix des de l’interior 
de l’església parroquial, presenta una coberta amb cúpula 
en el seu tram central. La capçalera conté el retaule cambril, 
també d’estil barroc, que guarda la talla del Sant Crist, a la 
qual es pot accedir per dues escales laterals.

Casals d’Alcúdia i finestres renaixentistes 
Al llarg de tot el centre històric es troben nombrosos 
exemples de casals que durant el segle XVI, partiren 
transformacions importants especialment a les seves 
façanes per tal d’adequar-les als nous gusts estilístics. 
Durant la Guerra de la Germania (�5��-�5��) els nobles 
de Ciutat es refugiaren a Alcúdia, i introduïren les idees 
humanistes que entraren en contacte amb l’aristocràcia 
local que les adoptà. Amb aquestes idees s’introduí el 
nou llenguatge estilístic que s’aplicà a les obres dels casals 
més importants de la ciutat. 
Molts d’aquests han arribat 
fins avui gairebé sense 
transformacions la qual cosa 
ens permet admirar exemples 
com, Can Castell (A) (Can 
Fondo - Seu de l’Arxiu Històric 
i sala d’exposicions), Can 
Canta (B) (Can Barrera), 
Can Domenec (C) (Seu del 
Consorci de la Ciutat Romana 
de Pol·lèntia), Can Costa (D) 
(Can Sureda), etc.
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Història del jaciment (9)

Les primeres notícies de Pol·lèntia les tenim a partir del 
segle XVI, gràcies a troballes casuals, tan importants com 
el bust d’August Velat i són el punt de partida de tot un 
seguit d’estudis que arriben fins a l’actualitat. Les primeres 
excavacions sistemàtiques s’iniciaren l’any �9��, amb el 
professor G.Llabrés Quintana, el qual va obtenir de l’Estat 
no tan sols un permís oficial sinó també una dotació 
econòmica per portar-la a terme. La guerra civil marcà una 
aturada en les investigacions, que més tard es reprendrien 
fins a l’actualitat, amb noms tan destacats com Almagro, 
Tarradell, Arribas, etc.

Zona arqueològica

La ciutat romana de Pol·lèntia està ubicada al sud del centre 
històric d’Alcúdia en direcció al port. Els arqueòlegs ens 
parlen d’una extensió d’entre �6 i �8 hectàrees, dins les 
quals trobam diferents àrees excavades, que ens permeten 
descobrir aspectes ben diferenciats de la vida en aquesta 
ciutat d’època romana:

La Portella: Aquesta àrea és la més propera al centre 
històric al sud de l’església parroquial. Les restes que 
es poden veure corresponen a un conjunt de cases. La 
casa dels Dos tresors de la qual es conserva tota la planta 
organitzada pel pati central o atri, la casa del Cap de 
Bronze i la casa Nord-oest a més d’una sèrie d’estructures 
identificades com a tallers, podem veure també el traçat 
viari, i també un fragment de la murada romana del segle 
III dC.

Ciutat Romana
de Pol·lèntia
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El Fòrum: Des de dins l’àrea de la Portella s’accedeix 
al fòrum de Pol·lèntia, aquest espai recentment obert al 
públic, constituïa el 
centre cívic i religiós 
de la ciutat, hi podrem 
veure restes del 
temple capitolí, i un 
conjunt de tabernae 
que formaven la zona 
comercial, i també 
altres estructures de 
les quals s’ha de destacar l’edicle que actualment centra 
bona part de les investigacions sobre el traçat urbà de 
Pol·lèntia. Al fòrum, és on actualment es duen a terme les 
campanyes d’excavació durant el període estival. La llarga 
utilització d’questa àrea es completà amb l’assentament 
d’una necròpolis (600 dC aproximadament).

El teatre romà: Situat als afores de la ciutat de Pol·lèntia, 
constituí un centre d’oci per a tota la població a partir del 
segle I dC. De la seva estructura de planta semicircular 

i sense coberta 
es conserva bona 
part de la càvea o 
graderia, l’orquestra, 
i l’escena. També es 
poden veure com al 
fòrum les restes d’una 
necròpolis sobre les 
estructures del teatre. 
S’ha de destacar la 
particularitat que és 

un teatre excavat a la roca, a diferència de la majoria del 
teatres romans.

Museu Monogràfic de Pol·lèntia (10)

Es troba situat en el centre històric, a l’edifici de l’antic 
hospital del segle XVI. Al museu s’hi poden veure un 
seguit de peces procedents de les campanyes d’excavació 
dutes a terme a Pol·lèntia, 
disposades segons els seus 
materials, una important 
col·lecció de ceràmica, 
objectes de vidre, joies, etc. 
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Hem de destacar les tres escultures de marbre trobades 
a l’àrea del fòrum, i també el cap de bronze femení que 
dóna nom a una de les cases de la Portella on es va trobar. 
Així mateix hi trobam un espai dedicat a les necròpolis de 
Pol·lèntia, amb la inscripció de Corneli Àtic.

Església de Santa Anna (11)
Aquesta construcció que data del segle XIII, obra de Diego 
Espanyol, i que a les fonts més antigues apareix com Santa 
Maria de la Torre, està situada a mig camí entre Alcúdia 

i el seu port, recentment fou 
declarada Bé d’Interés Cultural. 
És un dels exemples d’església 
del primer repoblament cristià 
més ben conservada de l’illa. 
Una nau única coberta a doble 
vessant configuren el seu espai 
interior. La façana presidida per 
la imatge de la Mare de Déu de 
la Bona Nova, situada sobre el 
portal d’ingrés acabat en un arc 
de mig punt està rematada per 
un campanar de paret.

Ermita de la Victòria (12)
Els primers ermitans dels quals es té noticia a Alcúdia 
els hem de situar a darreries del segle XIV ocupant 
dependències de la talaia d’Alcúdia i des d’aquests 
moments amb períodes d’abandó i altres de represa s’ha 
mantingut l’emplaçament com a lloc de culte.
L’actual construcció, que encara ens recorda 
molt el seu caràcter defensiu, data de �679, 
una nau única coberta amb volta de canó 
d’estil barroc igual que el retaule major amb 
un cambril on es venera la imatge de la 
Mare de Déu de la Victòria, talla policroma 
del segle XV, probablement duita per Fra 
Diego, ermità que durant aquest segle 
habità aquestes contrades. L’ermita està 
situada a un entorn natural privilegiat, amb 
vistes a la badia de Pollença.

Altres
llocs d’interès
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Cova de Sant Martí (13)
Segons els historiadors aquest 
indret està lligat als primers 
cultes cristians d’aquestes 
contrades. La cova natural 
es comunica amb l’exterior 
amb una escala excavada a 
la pròpia roca. A la gran sala 
hi trobam dues capelles, 
dedicades a sant Martí i a sant 
Jordí, construïdes després de 
la conquesta catalana, durant 
el segle XIII i XIV.

Torre Major (Camí d’Alcanada Port d’Alcúdia) (14)
L’any �598 un Privilegi Reial suposà 
la millora de tot el traçat defensiu del 
municipi, encara que la construcció de la 
torre s’endarrerís fins al regnat del rei Felip 
V, que completà la fortificació ordenant 
la construcció d’un fort a la badia del Port 
Major, d’aquí el nom de torre Major. És 
un dels cinc punts de vigilància costanera 
d’Alcúdia. L’any �60� es col·locaren els 
escuts, obra de l’escultor Antoni Verger, 
damunt la porta però l’any �6��encara 
no estaven acabades les obres. L’any 
�860 es parla que ja estava deshabitada, 

i del final d’Alcúdia com a plaça artillada, encara que la seva 
utilització militar es perllonga fins ben entrat el segle XX.
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