






























DIFUSIÓ 
Anàlisi de documents 

 

Breu descripció de la documentació: documents relacionats amb la torrentada de l’any 
1943. 

Data: 4 de novembre de 1943 a 24 d’abril de 1944. 

Procedència: Obres municipals. Torrent de ca n’Amer. Arxiu Històric de l’Ajuntament de 
Sant Llorenç des Cardassar. 

 

INTRODUCCIÓ 

Demà es compleixen dos anys de la torrentada del 2018; la més catastròfica, però no 
l’única, del nostre municipi.  

Les torrentades, malauradament, han estat sempre lligades a la nostra història. A l’Arxiu 
Municipal es conserva documentació relacionada amb les diferents torrentades que 
s’han produït al nostre municipi i, avui, analitzam la pertanyent a la de 1943, la primera 
sobre la qual en tenim constància i, possiblement, la menys coneguda.  

 

ANÀLISI 

La documentació analitzada, i que es conserva a l’Arxiu Municipal de Sant Llorenç des 
Cardassar, està relacionada amb les inundacions que es produïren els dies 3 i 4 de 
novembre de 1943. A continuació analitzam tots els documents recuperats. 

La documentació consta de decrets de batllia, acords i actes de plenaris; 
correspondència entre l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i el Governador Civil 
de la Província, la Secció Agronòmica autonòmica i l’Ajuntament d’Artà; també llistats 
de persones damnificades per les inundacions, amb la quantia econòmica soferta per 
aquestes. La gran majoria de la documentació està escrita a màquina. N’hi ha d’escrita 
a mà, en escriptura cursiva. Tota ella està escrita en llengua castellana. A part de la 
documentació administrativa, s’hi troben adjunts alguns retalls de premsa de llavors 
ençà que parlen de les inundacions.  

Segons la documentació, la torrentada de 1943 es produí durant els dies 3 i 4 novembre. 
Afectà varis municipis del Llevant de Mallorca, concretament Sant Llorenç des 
Cardassar, Son Servera, Artà i Capdepera. Sabem que, a més, n’afectà d’altres com 
Campos o Santanyí. Concretament a Sant Llorenç des Cardassar, sembla ser que les 
inundacions començaren a mitja nit, entre els dies 3 i 4. Afectaren unes mil quarterades 
de zones de cultiu i camps d’arbres fruitals, essent Sa Grua la zona més afectada. 
També afectà al nucli urbà de Sant Llorenç. Els set ponts que tenia el poble en aquell 
moment quedaren destruïts, així com varis camins inservibles. Els danys s’estengueren 
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també a Son Carrió (no hi ha constància del que passà a la zona costanera), i es calcula 
que, en total, aquests ascendiren a uns 20 milions de pessetes, segons la valoració de 
l’Ajuntament. No hi hagué víctimes mortals.  

Segons els documents, dia 4 de novembre de 1943, el segon dia de torrentada, el batle 
de llavors ençà decretà convocar una sessió extraordinària per donar compte de les 
destrosses causades per les inundacions. En aquesta sessió, duta a terme l’endemà, 
dia 5, també es nombrà una Comissió per visitar el Governador Civil provincial i el 
President de la Diputació, de cara a informar-los sobre els efectes de les inundacions, i 
a sol·licitar una subvenció per les persones damnificades . A més, es convocaren les 
persones propietàries de les terres de Sa Grua a ajudar a arreglar els camins afectats i 
el pont destruït d’aquella zona.  

Seguint amb els decrets de la documentació i amb la correspondència, veiem que la 
Comissió de la torrentada donà compte dels desperfectes soferts al Governador Civil i 
a la Prefectura Agronòmica. Aquesta darrera es reuní a Artà amb els batles dels 
municipis afectats, i  visità les zones afectades per les inundacions. Paral·lelament, el 
Governador Civil de la Província decretà que a Sant Llorenç des Cardassar s’hi 
constituís una Junta Local “Pro-damnificats pels darrers temporals”, i que s’encarregués 
de distribuir les ajudes econòmiques que es designarien, ajudant preferentment a les 
persones més desfavorides.  

Pel que fa a la relació de les persones afectades, segons la documentació n’hi hagué 
un total de 199 entre Sant Llorenç des Cardassar i Son Carrió. L’ajuda concedida per 
part del Governador Civil va ser de 26.0000 pessetes. 

Pel que fa a les notes de premsa conservades juntament amb la documentació 
administrativa, reflecteixen la gravetat de la torrentada. Es parla de que el torrent 
desbordat feia entre 50 i 200 metres d’ample, i que el nivell de l’aigua pujà fins a cinc 
metres d’altura per damunt d’aquest. L’aigua se’n dugué molta terra dels camps de 
cultiu, apareixent la roca mare de davall, i deixant-los totalment inservibles per als 
treballs agrícoles. El torrent arrabassà, a més, nombroses figueres i ametllers. Sembla 
que, tot i que es parla que va afectar també al nucli urbà, l’afectació d’aquest va ser 
menor. 

A l’Arxiu es conserva també documentació relacionada amb altres torrentades que es 
produïren després de la del 1943: dues en el 1973, la de 1989, i la del 2018. Aquesta 
documentació reflecteix una manera semblant d’actuar per part de l’administració local 
vers aquestes esdeveniments, basada en la cooperació amb altres administracions, en 
la concessió d’ajudes a les persones damnificades o en la presa de mesures preventives 
posteriors per evitar-ne de futures (obres, modificacions en la legislació urbanística, 
etc.). A la vegada fa constar que, malauradament, el nostre poble es troba sotmès 
periòdicament a importants inundacions amb les quals, no ens queda altra, que aprendre 
a conviure-hi. 

Acabam recordant les 13 víctimes mortals de la torrentada de l’any 2018.  
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