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Breu descripció de la documentació: expedient de canvi de nom del municipi de Sant 
Llorenç des Cardassar. 

Data: 1981-1982, amb documentació anterior (1950, 1974 i 1975).  

 

INTRODUCCIÓ 

La denominació “Sant Llorenç des Cardassar” per al nostre municipi, es va fer oficial 
l’any 1982. Abans d’aquesta denominació, i partint del moment de la independència del 
municipi, les formes oficials foren “San Lorenzo de Descardazar” (1916-1982), i “San 
Lorenzo” (1892-1916). També s’emprà, però de forma irregular, “San Lorenzo des 
Cardessar” (1944-1982), juntament amb la oficial de llavors ençà (“San Lorenzo de 
Descardazar”). Sembla ser però, que en el carrer, s’emprava “Sant Llorenç des 
Cardassar”.  

A continuació es tracta la darrera modificació de nom del municipi a partir de l’expedient 
administratiu d’aquest canvi conservat a l’Arxiu municipal. 

 

ANÀLISI 

La documentació que es presenta està relacionada amb el darrer canvi de nom del 
municipi, quan es passà de la denominació “San Lorenzo de Descardazar” a l’actual 
“Sant Llorenç des Cardassar”.  

Tot i que els tràmits d’aquest canvi de nom s’iniciaren l’any 1974, s’interromperen l’any 
1975 per falta de documentació i no es reprengueren, definitivament, fins l’any 1981. 
L’any 1982 finalitzaren, amb el canvi efectiu de nom.   

La documentació que ens ocupa data d’entre 1950 i 1982, si bé l’expedient definitiu data 
del 1981 i 1982. Està compost per diversos acords de plenaris, correspondència entre 
l’Ajuntament i altres administracions (Consell de Mallorca, Direcció General de 
l’Administració Local de Madrid, etc.), informes lingüístics i històrics (de Francesc Borja 
Moll, Salvador Rosselló Bauzá i de l’Institut d’Estudis Baleàrics) sobre la denominació 
original del municipi, etc. Juntament amb la documentació administrativa, també es 
conserven alguns retalls de premsa de llavors ençà que parlen del canvi de nom del 
municipi, i cartes de persones i col·lectius que recolzaren aquest canvi durant la seva 
tramitació. Pràcticament tota la documentació està escrita a màquina. Hi ha alguns 
documents escrits a mà, en escriptura cursiva. La major part d’ella està escrita en 
llengua castellana, si bé la més recent (dels anys 80), i alguna dels anys 70 (per exemple 
l’informe de Francesc de Borja Moll) està en llengua catalana.  
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Tal i com s’explica en varis documents de l’expedient, l’any 1916, per reial decret, 
s’establí que, a partir d’aquell moment, la forma autoritzada per denominar el nostre 
municipi seria “San Lorenzo de Descardazar”. Abans de l’aprovació del decret, el nom 
oficial  del municipi era “San Lorenzo”, denominació emprada en la documentació més 
antiga conservada a l’Arxiu, i iniciada l’any 1892. Sembla ser que el decret mencionat 
afegí “de Descardazar” a la denominació per tal d’evitar confusió amb altres municipis 
espanyols que tenien el mateix nom. Però aquesta forma, “San Lorenzo de 
Descardazar”, a part d’incorrecta gramaticalment, no s’havia emprat mai abans per 
ningú, amb la qual cosa va tenir un fort rebuig per part de la ciutadania des del principi.  

L’any 1944, l’Ajuntament decidí, de manera unilateral, emprar la denominació de “San 
Lorenzo del Cardessar” en els seus escrits, en un intent d’apropar-se el més possible al 
nom emprat pel poble llorencí. Segons la documentació es va optar per aquesta 
denominació, encara una mescla del castellà i el català, davant la impossibilitat de fer 
servir la forma mallorquina del nom del municipi, que era la que s’emprava, degut a la 
prohibició d’utilitzar “denominacions dialectals” de manera oficial. Aquest canvi informal 
va rebre un avís per part de de la delegació provincial de les Illes Balears de l’Institut 
Nacional d’Estadística, el qual demanava explicacions per l’ús d’aquesta nova forma en 
combinació amb l’oficial, i recordava al batle de Sant Llorenç que si es volia canviar la 
forma acceptada s’havia de justificar i seguir els tràmits pertinents.  

L’any 1974 s’iniciaren tràmits per al canvi de nom. La iniciativa es va aprovar per 
unanimitat del plenari llorencí. A la vegada, es demanaren informes lingüístics i històrics 
a Francesc de Borja Moll i de Salvador Rosselló Bauzá respectivament, per tal d’establir 
la forma més correcta gramaticalment per nombrar el municipi, i la més acord amb la 
seva història. Aquesta forma, segons F. De Borja Moll, era  “Sant Llorenç des Cardassar” 
(i no “...des Cardessar” o “... del Cardassar”, tal i com era freqüent veure en escrits del 
propi Ajuntament o en la premsa). Rosselló Bauzá coincidí amb la denominació, en base 
a documents i a diversos fets històrics que ho recolzaven. 

Degut a unes deficiències en la tramitació de la documentació, el canvi de nom no va 
ser plenament efectiu.  

L’any 1981 es tornaren a fer els tràmits. Es recuperà documentació de l’any 1974 
(informes lingüístics i històrics), i s’esmenaren les deficiències que hi havia hagut en la 
tramitació anys enrere. Amb la documentació presentada, juntament amb l’informe 
favorable de l’Institut d’Estudis Baleàrics (el qual, per cert, contradeia algunes 
afirmacions de caire històric de l’informe de Rosselló Bauzá), s’aconseguí l’aprovació 
del canvi de nom per part del la Comissió de Règim Interior i col·laboració Municipal del 
Consell de Mallorca, i del Consell General Interinsular de les Illes Balears (l’equivalent, 
avui en dia, al Parlament de les Illes Balears). El tràmit acabà amb una carta del batle 
de Sant Llorenç des Cardassar dirigida a diferents entitats (municipis dels voltants, 
premsa, partits polítics, etc.), on els feia saber de la nova denominació oficial del 
municipi.  

Per acabar, cal mencionar que durant la tramitació del canvi de nom, quan aquest sortí 
a exposició pública, rebé una gran acollida tal i com demostren les nombroses cartes de 
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suport rebudes per l’Ajuntament de persones, empreses, col·lectius i institucions de 
diversos punts de l’illa (ex: Club Card, Obra Cultural Balear, etc.). A més, tal i com recull 
un article de premsa d’aquells anys, el tràmit que es va fer des de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç des Cardassar va ser una iniciativa pionera a l’illa; s’agafà com a model a seguir 
per altres ajuntaments que encara conservaven les seves denominacions oficials en 
llengua castellana. 
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