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Resum 

En aquest treball de final de grau s’analitzen les diferents creacions literàries que s’han fet 

després de les vivències d’una catàstrofe natural. 

 

Paraules clau 

inundacions, catàstrofe, sentiments, creacions, literatura 

 

Abstract 

In this final degree project are analysed the different literary creations that have been made 

after the experiences of a natural catastrophe. 
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floods, catastrophe, feelings, creations, literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Índex 

Introducció .............................................................................................................. pàg. 5 

Objectius .................................................................................................................. pàg. 6 

Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball ................................................. pàg. 6-7 

Estructura i desenvolupament dels continguts ........................................................ pàg. 7-46 

Conclusions ............................................................................................................. pàg. 46-47 

Referències bibliogràfiques ..................................................................................... pàg. 48-49 

Annexos ................................................................................................................... pàg. 50-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Introducció 

El treball de final de grau pels estudiants d’una carrera universitària suposa una feina de molta 

implicació i que requereix d’una gran predisposició per fer una feina d’allò més enriquidora. 

Per això, és important elegir un tema que ens motivi, ens interessi i que amb la realització 

d’aquest vulguem aprendre coses noves i interessants. 

 

Personalment, em va costar trobar el meu camí, més a l’hora d’elegir matèria que no pas a la 

d’elegir tema. Elegir la matèria principalment em va costar perquè no sabia si guiar-me cap a 

una assignatura més de caire troncal o cap a una que fos d’especialitat, finalment, em vaig 

decantar per ‘Llengua Catalana’ ja que anteriorment havia mirat per quins punts podria 

aprofundir i un dels temes que em feia més il·lusió treballar era un pensat per llengua 

catalana. 

 

El tema d’elecció per a aquest TFG sorgeix a partir dels fets que succeïren el 9 d’octubre de 

2018 a Sant Llorenç des Cardassar amb la torrentada més grossa dels darrers trenta anys i 

especialment, els dies i mesos posteriors a aquells fets. El tema elegit és la creació literària 

que nasqué a partir dels sentiments, les emocions, les opinions, etc. de persones que varen 

viure en primera persona aquell desastre, i d’altres que ho varen veure des de l’exterior, però 

que no varen deixar de sentir-se afectats, reflectits i amb la necessitat de fer creacions 

literàries amb un pes sentimental molt important. A més, de voler-ne deixar una empremta pel 

futur exposant-ho o deixant-ho plasmat en algun lloc. 

 

El perquè de l’elecció d’aquest tema neix amb les sensacions que vaig viure com a resident al 

poble de Sant Llorenç des Cardassar i com a llorencina. El que em va fer elegir aquest tema 

com a possible tema inicial del TFG va ser l’interès que em va provocar veure com a les 

escoles dels municipis es tractava el tema de la torrentada mitjançant contes. Vaig veure que 

durant els posteriors mesos a la torrentada es varen fer una sèrie de creacions literàries, com 

per exemple: rondalles, poemes, lectura de manifests, llibres, gloses, expressions, contes, 

cartes, cançons, homenatges, etc. 

 

El que es pretén aportar amb la realització d’aquest tipus de treball és donar importància a la 

literatura i demostrar que té un pes molt important a la societat actual encara que no es percebi 

d’aquesta manera. 
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Objectius 

Els objectius generals que es pretenen assolir amb aquest treball de final de grau són: 

• Conèixer quin és el tipus de creacions literàries que neixen a partir d’un fet catastròfic. 

Els objectius específics que ens ajudaran a aconseguir aquells objectius generals proposats o 

que es pretenen assolir amb aquest treball de final de grau són: 

• Analitzar quins són els gèneres als que la gent recorre més per exposar els seus 

sentiments més profunds. 

• Veure quins són els temes i els sentiments predominants en els escrits després de viure 

un fet catastròfic. 

• Descobrir quin llenguatge empren els escriptors amateurs. 

 

Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 

El meu treball de final de grau respon a la modalitat d’un estudi de cas, ja que s’analitzarà 

quines són les creacions literàries, que es varen fer durant els mesos posteriors, exclusivament 

sobre la torrentada que el 9 d’octubre va afectar el Llevant de Mallorca. 

 

Per poder portar a terme aquest treball seguiré un parell de passes: 

Primerament, tenir en compte que abans d’elegir el tema ja sabia de l’existència de moltes de 

les creacions que s’havien publicat. Això suposa una certa facilitat pel que vindrà a 

continuació. 

 

Com ja he dit abans, saber on cercar la informació em serà molt útil per fer una bona recerca 

inicial de tot allò literari que s’hagi publicat, tant de manera oficial, com de manera 

extraoficial. 

 

Després de la Recerca Inicial, ja que ens interessen el tipus de gèneres, com es treballen els 

sentiments, com s’exposen els temes a tractar, etc. Primer farem una classificació dels 

diferents gèneres que podem trobar. A més, també ens interessa saber si són textos de 

literatura culta o popular, ja que això afectarà en el llenguatge i en la manera en què es puguin 

exterioritzar els sentiments. 
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Finalment, després d’haver analitzat, un per un, cada un dels textos, es faran unes conclusions 

on podrem veure quin és el gènere predominant en aquest tipus de creacions, quin és el 

llenguatge preferit pels autors i com treballen els diferents temes que puguin derivar d’una 

situació catastròfica. 

 

Estructura i desenvolupament dels continguts  

Abans de començar l’anàlisi de les creacions literàries que han sorgit després d’aquesta 

torrentada és necessari explicar algunes coses que ens ajudin a contextualitzar bé allò que 

estem a punt de treballar, per això, tot seguit es faran una sèrie d’explicacions importants a 

tenir en compte. 

 

Penso que per percebre i entendre les creacions que s’han portat a terme és important explicar 

que és una torrentada, per tal de poder-nos posar a la pell d’aquella gent que ho va viure i 

entendre els sentiments que s’expressen en les diferents produccions elaborades. Segons el 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2019) Torrentada pot definir-se com: “Revinguda 

forta d’un torrent”. I, això és el que va passar a Sant Llorenç des Cardassar. Aquest poble és 

un nucli de població el qual es troba situat al nord-est de l’illa de Mallorca i es troba envoltat 

per les Serres de Llevant on destaca el Puig d’Alpara, la muntanya de Calicant, el Puig del 

Telègraf, el Puig de Ses Voltes, la Serra de Calicant i la muntanya de Pocafarina (Ajuntament 

de Sant Llorenç des Cardassar, 2019). 

 

Com a resultat del que ha succeït a aquest poble de Mallorca podem veure com la literatura 

resulta ser un reflex de la societat en què vivim. Això significa que “la literatura és l’estudi de 

les successives èpoques, els moviments, les tendències i els autors que hi ha hagut al llarg del 

temps” (Brosa et al., 2007, p.19). 

 

“La societat i la literatura mantenen una relació de naturalesa simbiòtica. A vegades, la 

literatura funciona com un mirall on es reflecteixen molts dels trets d’una societat, per 

exemple, les novel·les costumistes” (Castillo, s.d.). La literatura normalment revela els valors 

i deficiències de la societat. A vegades, la societat ha canviat els seus patrons socials gràcies a 

un canvi de mentalitat producte de la literatura. Però la literatura no sempre funciona com un 

punt d’inflexió per canviar els valors de la societat actual sinó que resulta com un mitjà que 

serveix per defugir de la societat, és a dir, funciona com a una simulació de l’acció humana. 

Les representacions literàries sovint reflecteixen el que la gent pensa, diu i fa a la societat. En 
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literatura, les històries estan dissenyades per retratar la vida i l’acció humana, aquest retrat es 

fa a través de les paraules, l’acció i la reacció dels diferents personatges (Castillo, s.d.). 

 

Freqüentment, la gent comenta que allò escrit o que forma part de la “literatura” d’una 

societat sovint diu mentides, però no estic massa d’acord amb aquest fet ja que penso el 

mateix que (Álvarez, s.d.) quan diu: “Les obres literàries parlen sobre tot allò verídic que 

passa a la societat i tota la veritat que li passa a l’ésser humà en general, i ho explica a través 

d’una història imaginària”.  

 

Aquest treball dins l’assignatura de Llengua Catalana es pot categoritzar com un tema basat 

específicament en literatura. Des del meu punt de vista és important delimitar què s’entén per 

literatura per desfer concepcions errònies derivades del fet d’estudiar assignatures amb el nom 

de “llengua i literatura”. 

 

La literatura ha estat des de temps immemorials present en la nostra cultura i societat. És un 

concepte que segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2019) Literatura es pot 

definir com: “Conjunt de produccions literàries d’un poble, d’un període, destinades a un 

públic determinat”, entre d’altres accepcions. 

 

La literatura, ja des d’un caire més literari, segons (Brosa et al., 2007) podem trobar dos tipus 

de literatura depenent del tipus de text que sigui. El primer tipus de literatura que podem 

trobar és la literatura culta que és de creació pròpia d’un autor que signa la seva obra. En 

canvi, la literatura popular, és aquell tipus de creació que és transmesa de generació en 

generació. 

 

Dins la literatura es dóna molta importància al tipus de texts literaris, per tant es fa una 

classificació que és aplicable a la majoria de les llengües. Brosa et al., (2007) exposa una 

classificació inicial: la prosa i el vers. 

  

La prosa es caracteritza perquè les paraules ocupen tota la línia, d’un cap a l’altre de la 

pàgina. Quan acaba la línia, passem a la línia següent i així successivament. A més, l’autor 

d’un text en prosa no sol preocupar-se per aconseguir que el seu escrit tingui un ritme o una 

sonoritat especial. En aquest sentit, la prosa s’assembla més al llenguatge corrent que el vers. 
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En els texts literaris en vers, en canvi, el poeta divideix el seu missatge en unes unitats que no 

arriben fins al final de la línia i que anomenem versos. A banda d’aquesta diferència visual tan 

evident, el vers té un ritme i una musicalitat que no trobem a l’expressió en prosa. 

 

Ja que les obres literàries, en general, són tan diverses tant per l’estructura i l’extensió com 

pel contingut, el to i la intenció, els estudiosos de la literatura han classificat aquestes obres 

literàries en grups (anomenats gèneres) segons unes característiques semblants i comunes. 

Finalment, podem dir que els gèneres literaris són: el teatre, la narrativa i la poesia (Brosa et 

al., 2007). Encara que alguns estudiosos com (Berenguer et al., 2009) remarquen que són 

quatre els gèneres literaris i afegeixen l’assaig com un més d’aquest conjunt. 

 

Aquests quatre gèneres literaris independentment, com ja hem dit, es caracteritzen per uns 

trets específics que ens guien a l’hora d’analitzar els diferents texts literaris per poder-los així 

classificar conseqüentment. 

 

Per poder fer un anàlisi complet de les creacions que es feren hem de saber a quins trets o 

característiques dels textos literaris hem de fixar-nos. A més, això ens serà útil a l’hora de 

saber exactament quins són els tipus de gèneres i tipus de texts literaris que predominen en la 

literatura popular i la culta que es puguin fer després de fets com els que varen succeir ara fa 

un any a Sant Llorenç des Cardassar, per això, anirem gènere per gènere explicant quins són 

aquells trets comuns que defineixen cada un dels gèneres literaris que podem trobar a la 

Literatura Catalana.  

 

Brosa et al. (2007) afirma que “una narració és un tipus de text oral o escrit en què 

s’expliquen uns fets, reals o imaginaris, que ocorren al llarg d’un temps, a uns espais 

determinats”. En l’anàlisi d’un text narratiu o de gènere narratiu ens centrem bàsicament en: 

• La forma com està escrit. Sempre solem trobar-lo escrit en prosa tot i que n’hi ha que 

han estat escrits en vers, però són poc comuns. 

• Els personatges. Es poden classificar en dos aspectes: segons la funció (protagonista o 

antagonista, principal o secundari) i segons la seva evolució (plans o rodons). 

• L’espai és el marc on passen els esdeveniments. 

• El temps. 
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• Els fets. 

• El punt de vista del narrador (intern o extern). 

• L’estructura de la narració. Normalment sol estar formada per plantejament, nus i 

desenllaç; però també es poden donar històries inacabades; que no tenen final o no 

tenen inici i comencen amb el nus, etc. 

• Seqüències no narratives: descriptives, dialogades i explicatives. 

 

El text poètic és una composició literària, que expressa idees o sentiments, formada per 

versos. Pel que fa als textos literaris de gènere poètic, segons Brosa et al. (2007), ens fixarem 

en: 

• La forma en què està escrit. Els poemes solen estar escrits en vers, encara que hi ha 

excepcions. 

• La mètrica que és la mesura de síl·labes que té un vers. 

• Les estrofes són un grup de versos que constitueixen un període rítmic. N’hi ha de 

molts de tipus, per exemple: l’apariat, el tercet, el quartet, el quintet, el sextet, 

l’octava, la cobla, l’auca, el romanç, el sonet, la corranda, etc. 

• El ritme. Aquest tipus de text es recita, el mateix autor ha seleccionat i organitzat les 

paraules utilitzades d’acord amb les síl·labes tòniques i això fa que a l’hora de llegir-lo 

adoptem una certa entonació. 

• La rima. El poeta fa acabar els versos amb les mateixes terminacions i això ajuda a 

emfatitzar el ritme i la sonoritat de què hem parlat abans. 

• L’alteració de la lògica. La presència d’elements que no acceptaríem en la vida real, 

fora de les convencions literàries. 

• Les associacions lliures de significats que atorguen un significat a alguna cosa que 

realment no té aquest significat. 

• Els recursos retòrics o figures retòriques/literàries que segons Brosa et al. (2007) són 

“Les tècniques a què poden recórrer els escriptors per aconseguir texts estèticament 

més elaborats”. Que es classifiquen segons a quin aspecte afecten: a nivell fònic, a 

nivell morfosintàctic i a nivell lexicosemàntic. Per exemple: al·literació, anàfora, 
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anadiplosi, antítesi, apòstrofe, asíndeton, bimembració, concatenació, comparació o 

símil, epítet, hipèrbaton, hipèrbole, interrogació retòrica, ironia, metàfora, metonímia, 

onomatopeia, oxímoron, paradoxa, paral·lelisme, paronomàsia, personificació, 

pleonasme, polisíndeton, símbol, sinècdoque, sinestèsia, etc. 

Pel que fa a les figures retòriques o recursos retòrics és important destacar que encara que 

sempre o quasi sempre es presentin com un recurs que tenen els autors per adornar o amb la 

finalitat de cridar l’atenció en textos poètics, també podem trobar moltes d’aquestes figures 

literàries en textos no poètics, per tant no són d’ús exclusiu dels poemes sinó que també 

podem trobar-los en textos narratius i teatrals. Tot i així, Berenguer et al. (2009) afirmen que: 

“No tots els textos retòrics són literaris, ni tots els textos literaris han de ser retòrics” (p.101). 

 

Segons Brosa et al. (2007) explica que: “El teatre, com a gènere literari és el qual els fets i les 

paraules dels personatges són representats damunt d’un escenari i davant d’un públic per part 

d’una companyia teatral, és essencialment un espectacle” (p.206). Cal afegir que “En la 

majoria d’obres teatrals es parteix d’un text literari, en prosa o en vers, encapçalat per un 

dramatis personae o llista de personatges que intervindran a l’acció” (Brosa et al., 2007, 

p.206). Pel que fa als textos literaris de gènere teatral ens fixarem en: 

• La forma en la que està escrit el text. A primera vista podrem veure si un text està 

escrit en forma teatral si veiem:  

o Guions inicials que marquen un diàleg, encara que també pot haver-hi 

monòlegs. 

o Els diàlegs dels personatges apareixen en lletra rodona. 

o Els noms dels personatges apareixen en lletra majúscula. 

o Les acotacions apareixen en lletra cursiva i entre parèntesi. Que són les 

indicacions que exposa l’autor de l’obra sobre aspectes a tenir en compte a 

l’hora de la posada en escena de l’obra en qüestió.  

• La peça s’estructura en actes i en escenes. Els actes constitueixen una part en el 

desenvolupament de la història i es divideixen en escenes. Les escenes es caracteritzen 

per la presència d’un sol personatge o diversos personatges, quan l’agrupació de 

personatges varia, canviem d’escena. 
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• Es contextualitza un o varis espais, que poden anar canviant durant els actes i les 

escenes que es coneixen amb el nom d’escenari o espai escènic. 

• En el teatre sovint trobem la mateixa estructura que els textos narratius, presenta 

plantejament, nus i desenllaç que es van desenvolupant amb els actes. 

Segons Berenguer et al. (2009) podem definir l’assaig com: “Un gènere en prosa, no narratiu, 

que tracta sobre temes molt diversos d’una manera totalment lliure i amb voluntat de creació 

literària” (p.110) o segons Palou (2019) Assaig pot definir-se com: “Gènere en prosa que 

integra obres, generalment breus, de caràcter didàctic i amb voluntat literària, on l’autor 

expressa el seu punt de vista sobre un tema científic, filosòfic, històric, polític, etc.” 

 

I per reconèixer texts literaris que formen part de la categoria del gènere literari més 

desconegut, l’assaig, ens centrarem en veure si té: 

• Caràcter deliberatiu. 

• Reflexió interior. 

• Base argumentativa. 

• To persuasiu. 

• Punt de vista subjectiu. 

• Ús abundant de connectors, de conjuncions i locucions coordinants i subordinants. 

• Relació entre l’emissor i el receptor mitjançant l’estil directe. 

D’acord amb la definició de Literatura, citada anteriorment, podem dir que les creacions o 

produccions literàries que es treballaran a continuació són literatura perquè són un conjunt de 

produccions literàries d’un poble que és Sant Llorenç des Cardassar, que parlen sobre un 

període, en aquest cas, sobre un període de temps catastròfic com varen ser els dies posteriors 

a la torrentada del 9 d’octubre de 2018. Per això, d’ara endavant, analitzarem segons els 

criteris exposats, totes les creacions que es feren els dies posteriors a la torrentada per saber 

quin és el tipus de text, el gènere literari, els temes, els sentiments i el tipus de llenguatge que 

predomina en el material recollit. 

 

Com ja sabeu, per realitzar aquest TFG, anteriorment s’ha fet una Recerca Inicial de material 

de creació literària que s’hagués fet sobre el tema de la torrentada que va afectar al Llevant 
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Mallorquí el passat 9 d’octubre de 2018. Després d’uns dies de recerca es va ajuntar tota la 

informació recol·lectada i el resultat de la recerca ha estat: tres cançons, una carta, dos contes, 

vint expressions, vint-i-tres gloses, un homenatge, un llibre documentari, un poema, una 

rondalla i altres materials que no són de caire literari, com per exemple: vídeos, documentals, 

etc. 

 

En aquest treball principalment ens basarem en analitzar aquelles produccions que són més de 

caire creatiu i literari que no pas aquells que puguin ser més d’un caire demostratiu dels fets i 

les vivències. Per fer-ho establirem un ordre alfabètic del diferent tipus de documentació 

trobada i anirem una per una analitzant els factors que ens puguin ajudar a analitzar els 

documents. Tots aquella documentació que estigui en format digital podreu trobar-la als 

annexos, per si voleu consultar-la. 

 

CANÇÓ 1: “Som Aquí” de Granots i Sopes  

La primera cançó és una versió del sonat “This is me” de la pel·lícula estatunidenca El Gran 

Showman, que ha fet Granots i Sopes; que és una associació de joves sense ànims de lucre del 

poble de Sant Llorenç des Cardassar. La base musical és la mateixa que la cançó de Keala 

Settle, però la lletra ha estat modificada perquè és la que parla de la torrentada. Aquesta cançó 

acompanya un vídeo homenatge a totes aquelles persones que van anar a ajudar a la 

reconstrucció del poble després de la torrentada. Varen ser uns moments molt difícils i 

l’associació va voler tenir una mostra de gratitud.  

 

Pel tipus d’escrit que és aquesta cançó i considerant que té autor o autors i defuig d’allò de 

més de transmissió oral podem dir que és material de literatura d’autor (en paraules més 

tècniques, seguint l’anàlisi anteriorment fet, diríem que és, literatura culta). Per fer arribar els 

sentiments a l’altra gent han decidit emprar el gènere poètic emprant un tipus de text poètic 

com és la cançó, encara que en aquest cas només tenen drets d’autor de la lletra. Pel que fa als 

trets que caracteritzen al gènere poètic podem destacar que: 

• Està escrit en vers. 

• La mètrica; que és el número de síl·labes que té un vers, no es pot establir un únic 

tipus d’estrofa ja que hi ha versos d’art major i també, d’art menor, sense cap tipus de 

connexió.  

• La rima tampoc és massa clara per definir-la. 
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• En gran part de la cançó podem trobar llicències mètriques del tipus “dins la mateixa 

paraula” com les sinalefes; que és la unió de dues vocals que no formen diftong. 

(REMARCAT EN GROC EN ELS ANNEXOS) 

Principalment, es tracta el tema del voluntariat però també es descriu des d’un punt de vista 

objectiu el que va passar aquell capvespre, ja que la majoria de les persones que han creat 

aquesta lletra són residents del poble i poden explicar en primera persona el què va passar 

aquell dia. A més, d’aquests dos temes, indirectament en tracten d’altres: el desastre i la 

obligació d’acceptar la catàstrofe. 

 

CANÇÓ 2: “Tots som el Llevant de Mallorca” de Lluís Gili 

Aquesta segona cançó ha estat feta per un cantautor artanenc; Lluís Gili, en la que anima a la 

gent a sortir-se’n de la situació tràgica.  

 

Aquesta cançó, encara que no sigui molt coneguda, ja forma part de la literatura culta o 

d’autor ja que és fruit de la imaginació i creativitat de Lluís Gili, l’autor del text, i 

suposadament també de la música que acompanya el vídeo que es documenta en els annexos. 

Per tant, estem parlant de creació literària de tipus poètic, així doncs del gènere poètic. Per 

contrastar aquesta afirmació farem l’anàlisi dels trets més comuns que caracteritzen un text 

literari del gènere poètic: 

• Escrit en vers. 

• En aquest cas, la mètrica també és una mica desigual perquè tenim versos 

hexasil·làbics, octosil·làbics, enneasil·làbics, decasíl·labs, hendecasíl·labs i 

alexandrins. Tampoc podem dir que sigui exclusivament d’art major o d’art menor ja 

que en gran part és de art major perquè la majoria dels versos tenen d’entre deu i dotze 

síl·labes, però després en trobem uns quants que en tenen vuit o sis, per tant no podem 

aclarir quin tipus d’art és. 

• En tema d’estrofes, com la mètrica és molt desigual no podríem categoritzar 

exclusivament aquesta cançó en un únic tipus d’estrofa, encara que la majoria de les 

estrofes són quartets. 

• La rima d’aquesta cançó és consonant perquè coincideixen les vocals i les consonants. 

(REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 
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• En aquest poema podem trobar recursos retòrics, figures retòriques o figures literàries: 

el paral·lelisme. (REMARCAT EN BLAU EN ELS ANNEXOS) 

• També podem trobar llicències mètriques: sinalefes. ((REMARCAT EN GROC EN 

ELS ANNEXOS) 

Els temes que treballa són: animar a seguir endavant a tots els afectats i el valor de lluitar tots 

plegats per superar els entrebancs. Els temes són treballats des d’una perspectiva optimista. 

 

CANÇÓ 3: “Cançó” de Víctor Radó  (Barón et al., 2019) 

Víctor Radó, mestre i músic, dedicà aquesta cançó als damnificats de la torrentada, en un acte 

solidari celebrat a Sant Jordi (Mallorca) el dia 2 de desembre. 

 

Aquesta cançó podem dir que és literatura culta perquè és fruit de la creació d’una persona 

que ha volgut plasmar els seus sentiments i aquesta persona ha firmat la seva obra. Per tant, 

estem parlant de creació literària de tipus poètic, així doncs del gènere poètic. Per contrastar 

aquesta afirmació farem l’anàlisi dels trets més comuns que caracteritzen un text literari del 

gènere poètic: 

• Escrit en vers. 

• En aquest cas, la mètrica també és una mica desigual perquè tenim versos 

octosil·làbics i heptasil·làbics. Pel que fa a l’art és d’art menor, perquè tots els versos 

són de 7 o 8 síl·labes. 

• En temes d’estrofes, encara que no estan ben bé delimitades, es poden percebre (per 

ordre d’així com estan col·locats): dos quartets, un tercet, un vers lliure, dos apariats, 

un quartet i dos apariats. 

• La rima d’aquesta cançó és consonant perquè coincideixen les vocals i les consonants. 

(REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També podem trobar llicències mètriques: sinalefes. ((REMARCAT EN GROC EN 

ELS ANNEXOS) 

Els temes que treballa són: la quantitat d’aigua ploguda, la inundació de la vila, la destrossa 

dels habitatges, les pèrdues materials, les pèrdues personals (víctimes mortals), la ràpida 

difusió de la informació, la solidaritat i l’altruisme. 
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CARTA 1: “La Carta de Rosa Forteza” (Barón et al., 2019) 

Aquesta és una carta que va escriure Rosa Forteza, una actriu de Sant Llorenç que es trobava 

fora del poble durant aquell dia.  

 

Aquest text el podem classificar com de literatura culta. Pel que fa al gènere literari al qual 

pertany diria que forma part d’un subgènere que trobem dins el gènere narratiu que es coneix 

amb el nom de “Subgènere didàctic”. La carta o epístola és un tipus de text que la única 

finalitat del qual és la comunicació entre un emissor i un remitent. En aquest cas, l’emissor és 

Rosa Forteza i el remitent o remitents són els pares de Rosa; veïns del poble de Sant Llorenç, 

Isabel i Felip. El tema que tracta és la distància dels seus familiars en un moment difícil. El 

tema per part de l’autora és tractat d’una manera sincera, subjectiva, propera i directa. 

 

CONTE 1: “Hem viscut sa torrentada” de Patricia García Pazo i Rubén Ceinos García 

(García i Ceinos, 2019) 

És un conte, basat en la catàstrofe real que va tenir lloc el 2018 al municipi de Sant Llorenç 

des Cardassar, narra la història de diversos personatges que sobreviuen a una torrentada i que 

posteriorment reben suport psicològic, tant els primers dies com mesos després. 

 

Els autors pretenen crear un material psicoeducatiu per a les persones, especialment els 

menors, que han viscut o han estat testimonis d’una situació catastròfica inesperada. El fet de 

descriure l’incident i de reflexionar-hi pot proporcionar un marc adequat per recordar la 

situació viscuda, i així ajudar a prevenir l’aparició del trastorn d’estrès posttraumàtic. A més 

d’un valor terapèutic, aquest relat pot contribuir al fet que els menors que no hagin viscut 

aquesta situació puguin empatitzar amb els qui si que l’han experimentat i adquirir la 

capacitat per superar l’impacte emocional que genera. 

 

El llibre ha estat editat per Edicions UIB, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant 

Llorenç des Cardassar i el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, i se n’han imprès 

quatre-cents exemplars pels escolars de la zona de Sant Llorenç des Cardassar, de Son Carrió 

i de Sa Coma. 

 

És un llibre que en un futur formarà part de la literatura culta o d’autor del poble ja que és un 

llibre que és fruit de la creació de dos autors com són Patricia García i Rubén Ceinos. 
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Pel que fa al gènere podem dir que des d’un punt de vista exterior es podria classificar com 

del gènere narratiu majoritàriament i classificar-lo com un llibre o conte d’autoajuda ja que 

presenta uns “termòmetres del pànic” que és important seguir a l’hora de la lectura. Durant la 

lectura el menor podrà reflexionar sobre l’impacte que li deixa la història. Per mitjà de 

senzills “termòmetres del pànic” se li indica que interrompi la lectura, que observi quines són 

les seves emocions i que n’indiqui el grau d’intensitat, de l’1 al 5, de manera que el 5 significa 

molta por i l’1, tranquil·litat. Si el menor marca un 1 o un 2, podrà continuar la lectura, però si 

la seva puntuació oscil·la entre el 3 i el 5, es recomana que prengui consciència de com 

gestiona les seves emocions i que torni a llegir el capítol fins que la seva puntuació sigui 

inferior a 3. 

 

A més, per aquells menors que hagin viscut la situació en primera persona, se’ls ofereix un 

espai per a reescriure els capítols d’acord amb les seves vivències: on es trobaven quan tot va 

tenir lloc? Què recorden d’aquell moment i de les emocions que van experimentar?, etc. 

 

El tema que tracta és principalment l’experiència de viure una situació catastròfica i com 

superar-la. La narració descriu les experiències d’una família que viu la torrentada de primera 

mà, des que aquesta comença fins que acaba. La història exposa una situació amenaçadora, de 

manera que és possible que el menor es senti vulnerable i feble. De tota manera, el fet de 

recordar una situació traumàtica pot ajudar a recuperar-se dels problemes emocionals derivats 

d’aquella experiència. 

 

Segons les característiques que caracteritzen un text narratiu podem comprovar com aquest 

també ho és: 

• Està escrit en prosa. 

• Hi ha personatges, com per exemple, la família Servera: Alpara (el padrí), Calicant (el 

pare), Tenja (la mare), na Blanquera (la filla) i en Picot (el fill). És curiós com a partir 

del nom de les quatre muntanyes i el torrent més important del poble han format una 

família imaginària que va viure la torrentada. 

Els personatges d’aquesta història podem dir que personalment són plans però des del 

caire emocional i conductual són rodons ja que van evolucionant en la manera que 

experimenten les emocions del moment i com passen de no saber com enfrontar-les a 

enfrontar-les amb èxit. 
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• Espai: un poblet de muntanya que era molt a prop de la Mar Mediterrània, la casa dels 

Servera, etc. 

• Temps: “Tot va passar un dia d’octubre”, “les set de l’horabaixa”, etc. 

• Els fets d’aquest conte segurament són reals perquè moltes famílies varen viure un 

estil d’aquesta història amb les seves variants, però la majoria de coses, com per 

exemple, els personatges són ficticis. 

• En aquest cas, el punt de vista del narrador és extern-omniscient perquè ho sap tots 

dels personatges: el que pensen, el que senten, etc. 

• L’estructura de la narració és completa perquè presenta plantejament, nus i desenllaç. 

• La seqüència no narrativa que predomina és la descriptiva. Podem trobar-la a l’inici 

del relat quan explica l’espai on ocorre la història, per exemple: “Els seus habitants 

vivien a cases de poca alçada, fetes de pedra i marès, situades enmig d’una vall plena 

de terres de cultiu i bestiar” (García i Ceinos, 2019). A més, les seqüències no 

narratives dialogades majoritàriament les trobem en estil indirecte, però també en 

algunes ocasions podem trobar qualcuna en estil directe, com per exemple, una 

intervenció del padrí Alpara: “-Fa 20 anys ja va ploure d’aquesta manera, el Torrent es 

va desbordar i algunes cases del poble es van inundar” (García i Ceinos, 2019). 

Encara que jo no sigui un menor, he hagut d’emprar el “termòmetre del pànic” perquè la 

història que es conta és una mica semblant a la que va passar a la meva família, no sabíem res 

del meu pare. 

 

Finalment, per acabar, m’agradaria destacar que aquest conte fomenta una sèrie de valors que 

són importants a tenir en compte en un moment de perill o de por: enfrontar les emocions, 

contar les pors, anticipar coses negatives no és bo, si els mals moments es passen en 

companyia les pors són més bones de dur, ajudar i deixar-se ajudar, etc. 

 

CONTE 2: “Sa Granota Carlota” de Isabel Rivas Otero 

Aquest llibre es pot considerar que forma part de la literatura culta o d’autor ja que és obra 

d’una autora; Isabel Rivas Otero. Pel que fa al gènere literari pertany al gènere narratiu perquè 

narra uns fets ficticis estructurats dins unes coordenades d’espai i temps. Els fets o l’argument 

de la història s’organitzen mitjançant una estructura delimitada. Per això, a continuació, 
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analitzarem els diferents aspectes que fan que aquest conte sigui de gènere narratiu i no d’un 

altre: 

• Està escrit en prosa. 

• Presenta personatges, en aquest cas, ficticis perquè personifica a una família de 

granots. Personatges principals: la Carlota i la seva família. Personatges secundaris: 

els amics de la Carlota, els pares dels amics, les mares dels amics, la Xocolata, els 

animals, la Madò Fosca, els cans, els porquets, les gallines, els galls, les oques, els 

moixos, els cavalls, les someres, etc. Personatges protagonistes: la Carlota i la seva 

família. Personatges antagonistes: no hi ha personatges antagonistes en aquesta 

història ja que no hi ha cap personatge que posi traves als protagonistes. 

És interessant veure com associen el sobrenom que tenim els llorencins de “els 

granots” amb una família de granots i la resta de la gent que va venir a ajudar als 

llorencins ho associen amb la resta dels animals (no granots). 

• Contextualitza la història en diferents espais: un canyar al costat del Torrent de Ses 

Planes (Sant Llorenç des Cardassar), damunt un arbre, etc. 

• Contextualitza un temps específic que va evolucionant amb el pas del temps, el temps 

s’indica amb diverses expressions del següent tipus: cada dia, un dia, l’endemà, el 

vespre, ben d’hora i dia rere dia. 

• Els fets que ocorren en aquesta història són ficticis però ocorren en una localització de 

la realitat. 

• El punt de vista del narrador és extern-omniscient perquè el narrador no participa en la 

història, els temps verbals estan en tercera persona i a més, ho sap tot sobre els 

personatges. 

• L’estructura de la narració està completa. Presenta un plantejament on presenta a als 

personatges principals, la localització on transcorre la història i es presenta un primer 

problema que és que els menuts de la família de granots es troben jugant dins l’aigua i 

de sobte comença a ploure amb molta força.  

El nus continua amb el problema anteriorment presentat, passen fets i accions 

encadenats que tractaran de resoldre el problema inicial, com per exemple, pujar a dalt 
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d’un arbre per seguir amb vida, que els animals ajudin a la família de granots a 

recuperar el seu habitatge, etc.  

Finalment, el desenllaç, presenta la situació final que en aquest cas és positiva perquè 

la família de granots aconsegueix sobreviure a la torrentada de Sant Llorenç. 

Amb el final, la història pretén donar una moralitat sobre el que va passar. Realment el 

pitjor no és perdre coses materials, si no el perdre la vida. El conte amb paraules com: 

“Però també pensà que era molt i molt sortada, tothom estava bé i més sans que un gra 

d’all!” (Rivas, 2019) pretén dir que allò més important és veure que moltes famílies 

han dut la sort de només experimentar pèrdues materials i no personals que és el pitjor 

d’aquell catastròfic dia. 

• En aquest cas no trobem en cap moment seqüències no narratives. 

Els temes que tracta són: la por, l’enyorança, la tristesa, la solidaritat, l’alegria, els 

retrobaments, les pèrdues materials i les pèrdues personals. 

• Parla de la por quan els granots petits mentre jugaven varen veure que cada vegada 

plovia més i el torrent cada vegada duia més aigua. 

• Parla de l’enyorança quan na Carlota només pensa amb na Xocolata, que és el seu 

peluix preferit i pensa que no la tornarà a veure mai més. 

• Parla de la tristesa quan les famílies de granots veuen que han perdut gairebé tot el que 

tenen. 

• Parla de la solidaritat quan els animals dels voltants arriben per ajudar els granots i les 

granotes: Madò fosca, els altres cans, els porquets, les gallines, els galls, les oques, els 

moixos, els cavalls, les someres, etc. 

• Parla d’alegria quan la Carlota troba damunt el seu nou llitet a na Xocolata. 

• Parla dels retrobaments quan la Carlota troba damunt el seu nou llitet a na Xocolata. 

• Parla de les pèrdues materials quan conta que era veritat que havia perdut moltes 

coses, com per exemple, la motxilla que li regalaren els padrins, un vestit, moltes 

juguetes, etc. 
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• Parla de les pèrdues personals d’una forma més indirecta però que podríem dir que es 

refereix a això quan l’autora, a la darrera pàgina del llibre diu: “Però també pensà que 

era molt i molt sortada, tothom estava bé i més sans que un gra d’all!” (Rivas, 2019). 

Està clar que tracta aquests temes d’una manera indirecta i que pugui atreure als més petits, 

però molts d’aquests sentiments, per no dir tots, aquell dia la majoria de les persones del 

poble, i les que no eren del poble i es varen trobar sorpresos per la inesperada catàstrofe, 

varen poder viure aquesta varietat de sentiments: la por al veure que ningú sabia què passava, 

l’enyorança de no ser a prop dels teus, l’enyorança de no ser al teu poble i poder ajudar, 

l’enyorança de no trobar a un familiar que podria ser només un dels perduts o 

desgraciadament una de les víctimes mortals, l’enyorança del silenci i la tranquil·litat que 

sempre caracteritza al poble, l’alegria dels retrobaments amb gent que feia temps no us veieu, 

l’alegria de retrobaments amb gent que feia hores intentàveu contactar amb ella i no hi havia 

manera, la tristesa de veure el poble o el teu poble en aquelles condicions, la tristesa de no 

poder arribar un dia de feina a casa teva a veure si tot està bé (si tots estan bé), la tristesa de 

sentir la notícia que hi ha víctimes mortals, veure la gran quantitat de pèrdues materials 

(encara que no sigui el més important) molts més que ser pèrdues materials són pèrdues 

sentimentals i aquestes són les que fan mal i les pèrdues personals, ja ni en parlem, són les 

pitjors i les que donen a aquell dia el llinatge de fatídic i tràgic. 

 

Els temes es tracten de manera indirecte però mentre vas llegint pots extreure els diversos 

temes anteriorment citats. L’autora tracta els temes amb un llenguatge senzill ja que és 

important que els nins puguin arribar-hi i entendre allò que se’ls conta. A més, els permet 

descobrir i comprendre el món que ens envolta, ja que possibilita la identificació amb la 

granota Carlota, la protagonista. 

 

A la contraportada d’aquest llibre trobem un poema post scriptum: 

S’endugué la torrentada 

Molt del que hauria de ser aquí 

Aquest moment va esdevenir 

Solidaritat mai no imaginada. 

 

Solidaritat mai no imaginada. 

Gest que vull agrair 
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A tanta gent implicada 

Per reconstruir el Llevant mallorquí! 

 

Moltes de les expressions que es presenten a continuació són expressions populars on es 

troba condensada la saviesa antiga del poble:  

 

EXPRESSIÓ 1: “Un altre nou” (Anònim) 

Aquesta expressió es va emprar durant els primers mesos posteriors a la torrentada, per 

exemple, quan la gent del poble es volia referir a què es complia un altre mes de la catàstrofe, 

deien “Ja som un altre nou”. 

 

EXPRESSIÓ 2: “La lliçó de solidaritat de la gent dels pobles de Mallorca ens fa deutors a 

tots els llorencins que hem interioritzat que si un dia, Déu no ho vulgui, hi ha una tragèdia 

a qualsevol indret de l’illa, allà haurem d’ésser-hi” (Tomàs Martínez, 9 d’Abril de 2019) 

Gran part dels llorencins estem amb deute a la resta de Mallorca i a tots els que no eren de 

Mallorca. Estem obligats a agrair l’ajuda altruista i solidària que aquell dia va rebre el Llevant 

Mallorquí. 

 

EXPRESSIÓ 3: “La més grossa” (Guillem Pont, 25 de Març de 2019) 

Com s’exposa al llibre de “Sa Torrentada” (Barón et al., 2019) el poble de Sant Llorenç des 

Cardassar no era la primera torrentada que experimentava, de totes les inundacions que hi ha 

hagut a aquest poble (2 de novembre de 1943, 30 de setembre de 1959, 22 d’octubre de 1959, 

12 d’octubre de 1973, 29 de març de 1974, 3 de novembre de 1982, 25 d’octubre de 1985, 6 

de setembre de 1989, 22 de novembre de 2007 i 9 d’octubre de 2018), la de l’any passat va 

ser la més catastròfica i la que es va categoritzar de grau d’intensitat 5. 

 

EXPRESSIÓ 4: “Torrent de fang” (Guillem Pont, 25 de Març de 2019) 

Aquesta expressió existeix degut al color que portava l’aigua. En lloc de ser un torrent 

d’aigües cristal·lines, era un torrent de fang. 

 

EXPRESSIÓ 5: “La llosa del silenci” (Guillem Pont, 16 de Març de 2019) 

Aquesta expressió fa referència a la mort que va caracteritzar aquell dia, va ser una llosa que 

va caure dins el poble i el va inundar de silenci. 
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EXPRESSIÓ 6: “Una onada de voluntaris que inundà els nostres carrers d’esperança” 

(Serafí Lliteras, 14 de Març de 2019) 

Una expressió que clarifica el que va passar. Durant aquells dies o principalment, les hores 

posteriors a la feta, els carrers restaven amb un silenci descomunal, amb una tristesa que no es 

característica del dia a dia del poble, un futur negre i incert fins que arribaren els voluntaris 

que ompliren els carrers amb els seus ànims, esperances de futur i ganes de seguir endavant.  

 

EXPRESSIÓ 7: “Passats cinc mesos encara és un tema viu” (Guillem Pont, 10 de març de 

2019) 

En bona part dels sopars, trobades o converses, de passada o en forma d’acalorada discussió, 

surt el tema, mostrant-se tantes opinions com persones que hi participen. 

 

EXPRESSIÓ 8: “Hem sofert i sofrim per nosaltres mateixos i també pels que han sofert 

més que nosaltres” (Mélanie Perpiñá del Campo, psicòloga i terapeuta, 27 de Febrer de 

2019) 

Una expressió molt certa. Molts dels que no han patit gairebé els efectes resten destrossats 

veient el que han sofert els altres. 

 

EXPRESSIÓ 9: “L’empatia del desastre” (Guillem Pont, 17 de Febrer de 2019) 

Segurament és la més humana de les transformacions necessàries. Rompre la closca del jo (jo, 

nosaltres, lo meu...) per poder arribar als altres.  

 

EXPRESSIÓ 10: “Sort que es va donar a darrera hora del capvespre” (Guillem Pont, 11 

de Gener de 2019) 

Amb aquesta expressió l’autor vol donar a entendre que si la feta s’hagués donat a una altra 

hora la que ha estat la torrentada més catastròfica, doncs encara hagués estat més catastròfica, 

perquè a l’hora que succeí molta gent ja era a casa i no era hora punta en la que tothom és 

troba passejant pels carrers, etc. Hi ha múltiples formes d’entendre-la i/o interpretar-la. 

 

EXPRESSIÓ 11: “Foravila és mort” (Pagesos del poble) 

Aquesta expressió la deien els pagesos del poble que tenen terrenys fronterers amb el torrent o 

per on es desbordà el torrent, fent referència a les destrosses que hi va haver pel camp i que no 

va ser mostrat pels mitjans de comunicació. 
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EXPRESSIÓ 12: “Davant la desgràcia estam units” i EXPRESSIÓ 13: “Més que una illa, 

som una família” (Granots i Sopes) 

Aquestes dues expressions pel que fa a l’explicació les podem explicar juntes ja que tenen un 

sentit molt similar, per no dir idèntic. Els llorencins davant la torrentada van actuar com una 

família en lloc de com un poble, es varen unir i després amb l’ajuda dels voluntaris, aquella 

unió que va fer d’un poble, una família, va fer d’una illa, una família. 

 

EXPRESSIÓ 14: “Prest o tard l’aigua retorna al seu pas” (Maria Rosselló) 

És una expressió que s’ha dit i s’ha esmentat molt a l’hora d’explicar el problema de les 

edificacions dins el llit del torrent, volent dir que l’aigua sempre segueix el seu curs i si es 

posen impediments dins el seu curs (cases vora el torrent, edificacions dins el torrent, etc.), 

ella no canviarà el seu camí per no destrossar allò que és aliè al seu territori. 

 

EXPRESSIÓ 15: “La torrentada malauradament ja forma part del DNI llorencí, la 

respectem i la temem” (Jeroni Galmés) 

Com diu en Jeroni, la torrentada ja forma part dels que viuen a Sant Llorenç des Cardassar i ja 

ho farà per tota la vida. A molts els ha marcat els records, a altres els ha marcat la vida i a 

altres els ha marcat el cor. 

 

EXPRESSIÓ 16: “No som una comarca, no som un poble, som una família!” (Revista 

Cap Vermell) 

L’explicació d’aquesta expressió és molt similar a la de l’expressió 15 i 16. La gent del poble 

de Sant Llorenç aquell dia es va unir com una família amb la resta de gent del poble, llavors 

va venir gent de fora del poble i també va convertir-se en part de la família. 

 

EXPRESSIÓ 17: “La pluja és sinònim de temor” (Anònim) 

Els mesos després de la torrentada; i actualment encara, sobretot els infants, tenen por de la 

pluja, i molt més aquells que la varen viure de més a prop o en primera persona.  

 

EXPRESSIÓ 18: “No hi ha alegria a n’és poble” (Catalina Moragues, Terres de Fang) 

El darrer any penso que ha estat un dels més trists pel poble de Sant Llorenç, s’han intentat fer 

actes per animar als veïnats, però la participació no era la mateixa ni es feia amb el mateix 

desig. 
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EXPRESSIÓ 19: “Els ulls els mos posaren davant perquè sempre miréssim davant, no 

mirar enrere mai” (Miquela Fullana, Terres de Fang) 

Són paraules de Miquela Fullana, una de les persones que varen perdre gran part del seu 

habitatge. Deia aquestes paraules al documental de Terres de Fang on demostrava un afany de 

superació. 

 

EXPRESSIÓ 20: “A l’aigua l’han de deixar córrer” (Anònim) 

Aquesta expressió es refereix també una mica al que es comenta a l’expressió 17, l’aigua mai 

deixarà de seguir el seu curs, s’ha d’intentar evitar que amb parets es vulgui aturar l’aigua 

perquè l’aigua el que farà serà tirar a terra la paret i així es crearà més revinguda i es formaran 

taps allà on no és necessari, a això es refereix la gent quan comenta que no s’ha de construir 

dins el camí de l’aigua, dins el llit del torrent, etc. perquè si l’aigua com a destí té desembocar 

a S’illot, de la manera que sigui, encara que hagi d’emportar-se tot el que se li posi al davant, 

l’aigua desembocarà a S’illot.  

 

GLOSA 1: Argument de 2018 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Artà). De Joana Aina 

Ginard Brunet (Butlera). Categoria “Es temps”. Número 6.  (Ginard, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un sextet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè els 

versos acaben en paraules agudes. Segons l’ordre principalment seria creuada ja que 

coincideixen els 1r i 4t per una banda, i per l’altra, el 2n i 3r fent un ABBA, però 

llavors tenim un apariat que pareix començar altra vegada la creuada però queda 

inacabada amb rima AB. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes i dièresi (REMARCAT EN GROC EN 

ELS ANNEXOS) 
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El tema que tracta és una descripció del que fou el dia de la torrentada amb una enumeració 

d’adjectius no massa positius. 

 

GLOSA 2: Argument de 2018 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Artà). De Joana Aina 

Ginard Brunet (Butlera). Categoria “Temes Variats”. Número 138. (Ginard, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un sextet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és femenina perquè els versos 

acaben en paraules planes i segons l’ordre principalment seria creuada ja que 

coincideixen els 1r i 4t per una banda, i per l’altra, el 2n i 3r fent un ABBA, però 

llavors tenim un apariat que pareix començar altra vegada la creuada però queda 

inacabada amb rima AB. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes(REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

Com a tema principal ens parla d’una de les més conflictives infraestructures que es varen 

haver de reconstruir després de la torrentada: el pont de la carretera d’Artà-Sa Colònia de Sant 

Pere. 

 

GLOSA 3: Argument de 2018 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Artà). De Joana Aina 

Ginard Brunet (Butlera). Categoria “Temes Variats”. Número 142. (Ginard, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 
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• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un sextet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el pot ser masculina o femenina 

perquè les darreres paraules dels versos de la rima -ON són agudes i les darreres 

paraules dels versos de la rima -ADA són planes. Segons l’ordre principalment seria 

creuada ja que coincideixen el 1r i 4t per una banda, i per l’altra, el 2n i 3r fent un 

ABBA, però llavors tenim un apariat que pareix començar altra vegada la creuada 

però queda inacabada amb rima AB. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema principal és la reconstrucció dels desperfectes provocats per la torrentada, com per 

exemple, els ponts que varen caure per la zona d’Artà. 

 

GLOSA 4 (Quina, 2019) 

Aquesta glosa va ser feta per Núria Galmés Ramírez (26 anys) per presentar al concurs de 

gloses de Card.cat. Va ser la guanyadora de la Categoria d’Adults del concurs.  

 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes són quatre quartets. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants.  
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Segons el tipus de paraula que tanca el vers és una rima d’alternança. Segons, “Com 

es glosa?” (s.d.) la rima d’alternança por ser definida com: “Referit al fet d’alternar les 

rimes masculina i femenina, en la successió de versos. Molt habitual en el cas de la 

glosa”. 

Segons l’ordre principalment seria ABAB CDCD EFEF GHGH. (REMARCAT EN 

VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

Pel que fa al tema, aquesta glosa va dirigida al poble de Sant Llorenç, en el que l’autora, dona 

l’enhorabona al poble per haver-se aixecat tan fermament després de la catàstrofe natural. 

 

GLOSA 5 (Quina, 2019) 

Aquesta glosa va ser feta per Andreu Matamalas Fons per presentar al concurs de gloses de 

Card.cat. Va ser una de les finalistes de la Categoria d’Adults del concurs.  

 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes té sis quartets. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants.  

Segons el tipus de paraula que tanca el vers és rima externa perquè és dona al final del 

vers. 

Segons l’ordre principalment si veiem l’ordre de la rima: ABBA CDCD E-E- FGFG --

-- HIIH. La primera estrofa és de rima creuada, la segona de rima d’alternança, la 

tercera podríem dir d’alternança perquè hi ha el vers 1 i 3 rimen entre si però el 2 i el 4 
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són blancs, la quarta estrofa és de rima d’alternança, la quinta estrofa no té rima i la 

sexta estrofa és de rima creuada. 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS). 

El temes que tracta aquesta glosa són varis:  

• Els sentiments després de la torrentada: la torrentada ha servit d’alguna manera per 

fer-nos més forts.  

• També explica una mica els fets: un aiguat va fer que el futur pels llorencins es veiés 

completament negre i apagat però gràcies als voluntaris vàrem veure la llum altra 

vegada. 

GLOSA 6: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Benvinguda”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes són cinc quartets. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè la 

majoria dels versos acaben en paraules agudes, excepte els versos acabats en: nines, 

gloses, coses, llorencines, escoltareu, entengueu, coratge i homenatge que són paraules 

planes i serien de rima femenina. Segons l’ordre principalment seria creuada ja que 

coincideixen els 1r i 4t per una banda, i per l’altra, el 2n i 3r de cada estrofa fent un 

ABBA, CDDC, EFFE, GHHG i IJJI. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 
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El tema que tracta és que els autors de l’Argument de les Festes de Sant Antoni es lamenten 

que l’Argument parli quasi exclusivament de la torrentada que fa fer tant de mal al poble de 

Sant Llorenç, però era el tema més recent i del tema que hi havia més a comentar i compartir 

amb la resta del poble de Sant Llorenç. 

 

GLOSA 7: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Homenatge als que ens han deixat”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes són dos quartets i una estrofa, encara que potser sigui la fusió 

d’un quartet i d’un quintet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè la 

majoria dels versos acaben en paraules agudes, excepte els versos acabats en: verídic, 

fatídic, taxista i llista, perquè són paraules planes. Segons l’ordre principalment seria: 

ABBA, CDEDEFCCF i GHHG.  (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

Com ja diu la categoria, el tema principal d’aquesta glosa és un homenatge a les víctimes 

mortals. 

 

GLOSA 8: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 
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normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. Però, 

en aquest cas, no tots són de set síl·labes. 

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca pot ser masculina o femenina perquè 

hi ha dos versos acabats en paraules agudes (l’1 i el 4) i dos versos acabats en paraules 

planes (el 2 i el 3). Segons l’ordre principalment seria creuada ja que coincideixen els 

1r i 4t per una banda, i per l’altra, el 2n i 3r fent un ABBA. (REMARCAT EN VERD 

EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és que després de la torrentada els ànims no són els més positius, i diuen 

els glosadors d’aquest text, que els ha costat glosar, encara que , des del meu punt de vista 

feren un Argument 2019 a l’altura de les circumstàncies, sense llevar aquella picardia, doble 

sentit i sarcasme que sol caracteritzar a les gloses. 

 

GLOSA 9: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor, en 

aquest cas, no tots els versos són de set síl·labes. 
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• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és femenina perquè tots els 

versos acaben en paraules planes. Segons l’ordre principalment seria creuada ja que 

coincideixen els 1r i 4t per una banda, i per l’altra, el 2n i 3r fent un ABBA. 

(REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és una descripció del que no s’ha vist tant a les xarxes socials i per premsa: 

els danys de la torrentada als camps de les rodalies del torrent. 

 

GLOSA 10: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor, però 

aquesta té versos octosil·làbics.  

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants, encara que als versos 1 i 4 trobem una falsa rima perquè realment la rima 

que trobem és gràcies a la vocal neutra (REMARCAT EN VERMELL EN ELS 

ANNEXOS). Segons el tipus de paraula que tanca el vers és femenina perquè els 

versos acaben en paraules planes. Segons l’ordre seria de rima creuada perquè trobem 

una rima ABBA. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 
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• Recursos retòrics: una metàfora perquè es designa l’aigua terrosa amb el nom de 

xocolata (REMARCAT EN BLAU EN ELS ANNEXOS) 

El tema que tracta és que parla de l’aigua terrosa que baixava de les muntanyes i va tenyir el 

poble de marró com si de haver-hi tirat una ollada de xocolata es tractés.  

 

GLOSA 11: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè els 

versos acaben en paraules agudes. Segons l’ordre principalment seria creuada ja que 

trobem una rima ABBA. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és que conta que el dia de la torrentada els cotxes que hi havia aparcats als 

carrers del poble es varen convertir en barques. 

 

GLOSA 12: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 
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normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers pot ser masculina o femenina 

perquè hi ha versos que acaben en paraules agudes (1r i 3r vers) i altres que acaben en 

paraules planes (2n i 4t vers). Segons l’ordre és de rima d’alternança perquè té una 

rima ABAB. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

• Recursos retòrics (REMARCAT EN BLAU EN ELS ANNEXOS) 

El tema que tracta és una mica mal d’entendre si no ets de la zona o si no saps la situació 

geològica de Sant Llorenç, segons (Barón, et al., 2019) i més concretament, segons Miquel 

Grimalt, Joan Bauzà i M. Consolació Genovart que foren els que s’encarregaren de l’estudi en 

la part de la visió geogràfica de la torrentada del llibre en qüestió, “El terme de Sant Llorenç 

des Cardassar està constituït bàsicament per la conca d’un torrent,  (...) i es pot dir que tot el 

que acaba desembocant a S’illot s’ha generat dins terres llorencines”. Amb aquesta 

informació vull explicar que Sant Llorenç està com dins un “forat” envoltat de muntanyes (el 

poal al que fa referència la glosa), doncs si giràvem aquest poal, els esquitxos arribarien a 

Petra. 

 

GLOSA 13: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 
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• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè els 

versos acaben en paraules agudes. Segons l’ordre seria una rima creuada (ABBA) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és que durant aquells dies d’octubre Sant Llorenç fou el centre del món 

degut a la gran quantitat d’informació que es va generar i distribuir amb els mitjans de 

comunicació: premsa escrita, premsa digital, ràdio, televisió, locals, nacionals i internacionals.  

 

GLOSA 14: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes són tres quartets, un quintet i una estrofa de set versos. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè els 

versos acaben en paraules agudes. Segons l’ordre principalment seria rima 

d’alternança (ABAB), però llavors canvia a rima creuada (ABBA): ABAB CDDC 

EBBE EBEEB BFFBFFB. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 
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• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és la solidaritat. Sobretot, destacar tot allò que va significar que vinguessin 

els voluntaris: ànim de seguir endavant, força, veure una mica de llum entre tant de fang, etc. 

 

GLOSA 15: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants, a més, trobem una falsa rima (REMARCAT EN VERMELL EN ELS 

ANNEXOS). Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè tots els 

versos acaben en paraules agudes. Segons l’ordre principalment seria creuada perquè 

segueix l’esquema ABBA. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és el de les ajudes locals, autonòmiques i estatals que van assegurar les 

forces polítiques. Les locals per part de l’Ajuntament i les autonòmiques per part del Govern 

de les Illes Balears varen arribar prest, però després d’un any, les ajudes estatals encara no 

han arribat. 

 

GLOSA 16: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 
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Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és una dècima; una estrofa formada per deu versos. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. En aquest cas, també trobem falses rimes (REMARCAT EN VERMELL 

EN ELS ANNEXOS). Segons el tipus de paraula que tanca el vers podem dir que és 

masculina perquè predominen els versos acabats en paraules agudes, però, tenim tres 

versos que acaben en paraules planes (salvació, darrera i granera). Segons l’ordre 

segueix el següent esquema: ABBAABCDDC (REMARCAT EN VERD EN ELS 

ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema principal és la visita dels Reis d’Espanya al Poble de Sant Llorenç després de la 

torrentada. Amb una mica de sarcasme venen a dir que intentaven donar ànims als afectats 

però es queixen que no varen agafar cap granera per fer el poble net que era el que es 

necessitava realment en aquell moment. 

 

GLOSA 17: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 
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• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Hi ha algunes falses rimes. (REMARCAT EN VERMELL EN ELS 

ANNEXOS) Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè tots els 

versos acaben en paraules agudes. Segons l’ordre principalment seria creuada 

(ABBA). (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

Amb aquesta glosa es refereixen a la Plaça de Jaume Santandreu (més coneguda com: Plaça 

del Quesito) perquè a aquesta plaça abans que succeís la torrentada hi havia un triangle 

(d’aquí el nom de la Plaça del Quesito), doncs, la torrentada va destruir la placeta i el 

consistori va decidir no reconstruir-la, però a la vegada, va demanar als artistes del poble que 

pensessin algun projecte per allà on hi havia aquesta plaça fer-hi algun recordatori de la 

torrentada, les víctimes i els voluntaris. 

 

GLOSA 18: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes són dos quartets. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers pot ser femenina o masculina 

però no hi ha cap de les dues rimes que predomini ja que tenim vuit paraules agudes 

(clar, asfaltar, vol i futbol) i vuit paraules planes (legislatura, atura, Tafona i estona). 
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Segons l’ordre principalment són dues estrofes de rima d’alternança seguint 

l’esquema: ABAB CDCD. (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

Aquesta glosa tracta principalment un tema: l’asfalt. Es queixen que després de la torrentada 

s’han posat a asfaltar per totes bandes, a més, han asfaltat molts llocs on no era necessari i han 

deixat sense asfaltar altres llocs on aquest asfalt era una de les coses més necessàries per 

tornar a la normalitat. 

 

GLOSA 19: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. (Quina, 2019) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és un quartet. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè tots els 

versos acaben en paraules agudes. Segons l’ordre és creuada (ABBA). (REMARCAT 

EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és que després de la catàstrofe, la gent va començar a comprar paperetes 

pel sorteig de loteria nacional a l’administració del poble i venia gent d’arreu de Mallorca i es 

formaven unes grans coes.  
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GLOSA 20: De Mateu Xurí (10 d’Octubre) (Diari de Balears, 2018) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és una dècima. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers no és ni masculina ni 

femenina perquè els hi ha 5 versos acabats en paraules agudes i els altres cinc ho fan 

amb paraules planes. Segons l’ordre segueix l’esquema definit d’una dècima: 

ABBAACCDDC . (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és el que s’ha esmentat en moltes d’aquestes creacions literàries, el 

problema de edificar al llit del torrent, no saber conviure amb el medi natural, etc. 

 

GLOSA 21: “Torrentada” de Xavi Ferriol (Diari de Balears, 2018) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és una dècima. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Segons el tipus de paraula que tanca el vers és masculina perquè 

predominen les paraules agudes, però n’hi ha algunes com: embranzida, mida i vida; 
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que són planes. Segons l’ordre segueix l’esquema definit d’una dècima: 

ABBAACCDDC . (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta són varis: la tempesta, la ruïna, la mort, el desconhort, el futur i 

l’esperança. 

 

GLOSA 22: De Miquel Servera Maimó (Diari de Balears, 2018) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 

normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és una dècima. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Hi ha algunes falses rimes. (REMARCAT EN VERMELL EN ELS 

ANNEXOS). Segons el tipus de paraula que tanca el vers no és ni masculina ni 

femenina perquè els hi ha 5 versos acabats en paraules agudes i els altres cinc ho fan 

amb paraules planes. Segons l’ordre segueix l’esquema definit d’una dècima: 

ABBAACCDDC . (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és: la queixa de la ploguda desmesurada ja que els mesos anteriors no havia 

plogut gens i llavors a l’octubre va ploure massa, i l’autor demana si l’aiguat no s’hagués 

pogut repartir entre altres dies i així evitar la catàstrofe. 

 

GLOSA 23: De Macià Ferrer (Diari de Balears, 2018) 

Típicament les gloses han estat una creació literària de literatura popular ja que moltes neixen 

a partir d’un combat de picat (quan s’enfronten dos o més glosadors en un combat) i 
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normalment s’improvisen en el mateix moment en què es declamen. D’aquesta manera 

formen part del gènere literari de la poesia: 

 

• Escrit en vers. 

• Les gloses tenen una mètrica de versos heptasil·làbics, per tant, són d’art menor. 

• Pel que fa a les estrofes és una dècima. 

• La rima segons els sons que es repeteixen és consonant perquè coincideixen vocals i 

consonants. Hi ha algunes falses rimes. (REMARCAT EN VERMELL EN ELS 

ANNEXOS). Segons el tipus de paraula que tanca el vers no és ni masculina ni 

femenina perquè els hi ha 5 versos acabats en paraules agudes i els altres cinc ho fan 

amb paraules planes. Segons l’ordre segueix l’esquema definit d’una dècima: 

ABBAACCDDC . (REMARCAT EN VERD EN ELS ANNEXOS) 

• També trobem llicències mètriques: sinalefes (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

El tema que tracta és: la queixa de la ploguda desmesurada ja que els mesos anteriors no havia 

plogut gens i llavors a l’octubre va ploure massa, i l’autor demana si l’aiguat no s’hagués 

pogut repartir entre altres dies i així evitar la catàstrofe. 

 

HOMENATGE 1: “Una gent que sap fer llum després de la tempesta” d’Antoni Riera i 

Antoni Riera Vives. 

El 20 d’Octubre de 2018 es va fer un minut de silenci en homenatge a les víctimes de la 

torrentada del 9 d’Octubre. Després d’aquest minut de silenci es va llegir un article fet pel 

manacorí Antoni Riera (Es pot trobar en els annexos). Pel que fa al gènere és un assaig. Els 

temes que tracta són el que s’han anat tractant a la majoria dels textos treballats fins aleshores: 

l’aigua, el fang, les destrosses, etc. 

 

LLIBRE 1: “Sa Torrentada” de Joan Bauzà, Alfredo Barón, Josep Cortès, Maria 

Consolació Genovart, Miquel Grimalt, Serafí Lliteras, Antoni Martínez Taberner, Tomàs 

Martínez, Guillem Pont, Pau Quina, Patricia Teruel i Miquel Tortella-Feliu).  

Aquest llibre va néixer del desig dels editors de la revista local del poble: Tomàs Martínez, 

Guillem Pont, Pau Quina, Serafí Lliteres i Josep Cortès perquè quedés constància i testimoni 

de la catàstrofe ocorreguda aquell fatídic 9 d’octubre de 2018 a Sant Llorenç i en el Llevant.  
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La portada del llibre és obra del pintor llorencí: Guillem Nadal, el pròleg és d’Alfredo Barón, 

hidrogeòleg, coordinador d’activitats de l’Observatori de l’aigua de les Illes Balears, al llibre 

han participat a més dels editors de card.cat (revista local): aportant una visió geogràfica, 

Miquel Grimalt, Joan Bauzà, i M. Consolació Genovart; una mirada ecològica, Antoni 

Martínez; i l’impacte de les inundacions en la salut mental, a càrrec de Miquel Tortella-Feliu; 

i l’impacte psicològic sobre els nins i les famílies, Patricia Teruel. 

Podem dir que és un producte de literatura culte o d’autor ja que és fruit de la creació d’una 

sèrie d’autors que han fet estudis, cada un en les seves branques d’estudi, per poder editar 

aquest llibre que possiblement la lectura apassionada però també racional d’aquest segur 

servirà per prendre moltes mesures que calguin enfront d’una catàstrofe natural que pugui 

esdevenir en un futur proper o no. 

Pel que fa al gènere en el que englobem aquest llibre podríem dir que forma part del gènere 

narratiu, encara que en la única part que trobem algun escrit o text que pugui ser analitzat com 

a text narratiu amb els trets comuns que s’expliquen al marc teòric, ben bé només ho 

trobaríem a la part de les “Històries Personals” perquè són com anècdotes o contes reals. Pel 

que fa a la resta del llibre la majoria dels texts són texts explicatius o expositius del que va 

succeir. 

Els temes que tracta són molt variats: què va passar, la situació geomorfològica del poble de 

Sant Llorenç des Cardassar, la història de nombroses inundacions que ha patit la Conca del 

Torrent de ca n’Amer, les àrees inundables del Llevant mallorquí, els riscs naturals del 

territori llorencí, les precipitacions del 9 d’octubre, els cabals de 2018 i de 1989 (les pitjors 

torrentades que ha patit el poble), el procés d’inundació a Sant Llorenç, el punt crític de la 

inundació, els nivells de la inundació, els obstacles al pas de l’aigua, els punts negres detectats 

a l’entorn del torrent, la torrentada del Xaragall de sa Muntanyeta, el procés d’inundació a 

Son Carrió, els nivells d’aigua desbordats als carrers de Son Carrió, les possibles solucions 

aplicables a diferents aspectes que van agreujar la torrentada de l’octubre de 2018 i que evitin 

que al futur (no evitar perquè és impossible) però si alleugerir els efectes, la planificació i 

mesures ecomimètriques per a projectes de restauració i gestió de torrents i riberes, els danys 

a béns de titularitat pública, danys a habitatges particulars, els danys a empreses, professionals 

i treballadors per compte propi i aliè, els danys a vehicles particulars, un gran grapat 

d’històries personals, la coordinació general (Govern Balear, Guàrdia Civil, AEMET, Policia 
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Local, Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, Natura Parc, Col·legi Oficial de 

Psicologia de les Illes Balears, Direcció General d’Arquitectura del Govern de les Illes 

Balears, Creu Roja, Institut Balear de la Natura i l’Empresa Municipal d’Aigües i 

Clavegueram), la gestió de la tragèdia, les ajudes econòmiques (del Govern Balear, del 

Consell de Mallorca, de l’Estat Espanyol, de l’Ajuntament i de l’Associació d’Afectats per la 

Torrentada), l’impacte psicològic sobre els nins i les famílies, l’impacte de les inundacions en 

la salut mental. També es fa una cronologia dels fets, un suport digital amb fotografies, una 

llista dels actes benèfics que es varen portar a terme arreu de la geografia local i estatal, un 

recull de la informació generada als mitjans de comunicació, entre altres coses. 

De la manera que està escrit, podem dir que els diferents autors s’han dedicat més a 

documentar-se i documentar a la gent que ha adquirit el llibre sobre tot allò que va passar. 

Amb la mesura del possible han intentat fugir del sensacionalisme que tan incentivat ha estat 

pels mitjans de comunicació durant tots aquests darrers mesos. També molts dels temes que 

es tracten es treballen des del punt de vista de la ciència i la nomenclatura de la geologia, la 

geografia, la hidrologia, l’ecologia, la hidrogeomorfologia. Es varen fer càlculs, un treball de 

camp, fites i dades meteorològiques, testimonis gràfics, etc. 

POEMA 1: “Espectacle Dantesc” de Jaume Galmés. 

Jaume Galmés és un llorencí que actualment resideix a França. Des de França, des d’on ha 

seguit la torrentada de Sant Llorenç, que també s’han cobrat tretze morts, Jaume Galmés ens 

ha fet arribar aquest poema per expressar amb aquests versos el seu condol més sentit per 

totes les víctimes. Dedicat a la memòria dels que hi han perdut la vida, a les seves famílies, 

amics i a tots els llorencins. 

 

Com ja sabem, podem classificar aquest poema com un exemple de literatura culta perquè és 

un poema amb la firma d’un autor. Els temes que tracta principalment són: l’aigua, el riu de 

fang, els vehicles que es convertiren en barques i les víctimes mortals.  

 

RONDALLA 1: “Després de la torrentada llorencina” de Antònia Santandreu Simonet 

(“de Sa Central”) 

Aquesta rondalla va ser feta per una mestre llorencina d’Educació Infantil del CEIP Mestre 

Guillem Galmés. És una rondalla sobre la torrentada que es troba inspirada en dues rondalles 

de l’Aplec de Rondalles Mallorquines d’En Jordi des Racó: “En Joanet i es set missatges” 
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(Tom I) i “Na Pontons” (Tom XXIV). La rondalla anava dedicada a totes les persones que 

s’embrutaren de fang pel poble de Sant Llorenç. 

Encara que la rondalla tingui autora es considera un tipus de literatura popular ja que encara 

que estigui recollida damunt paper, a la majoria de destinataris, sobretot els infants, els arriba 

per transmissió oral.  

En aquest cas, el tema principal a tractar és la torrentada i com evitar que torni a passar. 

També es fa d’un caire més infantil perquè en un futur aquest text pugui servir per explicar el 

que va passar als més petits de la casa. 

El gènere elegit per Antònia Santandreu per contar la història ha estat, com bé ja diu el nom 

del tipus de text elegit, és un text narratiu breu, amb una estructura que es va repetint i que té 

intenció de distreure o d’ensenyar alguna cosa al públic a què va destinat: els infants. Per tant, 

és un text que forma part del gènere narratiu. 

Pel que fa als aspectes remarcables per reconèixer els textos narratius en manifesta una gran 

partida per no dir tots: 

• Escrit en prosa. 

• Presenta una particularitat específica de les rondalles: les expressions dels inicis i els 

finals de les rondalles. Com a inici s’ha emprat: Heu de creure i pensar, i pensar i 

creure i pel final s’ha emprat: I això és tan veritat, com que el conte s’ha acabat; i qui 

no s’ho vulgui creure, que ho vagi a veure. (REMARCAT EN GROC EN ELS 

ANNEXOS) 

• Personatges: els germans, el padrí dels germans, madò Aina Molinera, el vellet, el 

pastor, els nins i nines i en Bevim. Com a principals tindríem a: els germans, madò 

Aina Molinera, els nins i nines i en Bevim. Com a secundaris tindríem a: el padrí dels 

germans, el vellet i el pastor. La majoria dels personatges els podem classificar com a 

plans ja que no presenten gaire evolució pel que fa a la manera de ser del personatge, 

els seus pensaments, etcètera. (REMARCAT EN ROSA EN ELS ANNEXOS) 

• Espai: el poble de Sant Llorenç des Cardassar, (REMARCAT EN VERD EN ELS 

ANNEXOS) 

• Temps: un capvespre de Tardor (REMARCAT EN CEL EN ELS ANNEXOS) 

• Perquè un text sigui de gènere narratiu es diu que els fets han de ser reals o ficticis, en 

aquest cas, els fets són ficticis però amb coses que formen part de la realitat, com per 
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exemple, els espais, alguns personatges i el tema principal que es descriu, la 

torrentada. 

• Altres expressions típiques: per fat i fat, etc. (REMARCAT EN GRIS EN ELS 

ANNEXOS) 

• Pel que fa al punt de vista del narrador és un text amb narrador extern ja que no 

participa en la història i empra la tercera persona verbal per explicar els fets. Encara 

que com és comú en les narracions podem trobar fragments del text que no són 

narratius, per exemple, la part dels diàlegs entre els germans i el padrí, els germans i 

madò Aina Molinera, els nins i nines i en Bevim, els nins i nines amb el pastor, etc. 

• Pel que respecte a l’estructura de la narració, trobem un fil conductor complet on hi 

trobem el plantejament, el nus i el desenllaç. En el plantejament trobem que ens 

contextualitza l’espai on ocorre la història i ens presenta als personatges principals. En 

el nus es desplega la història de la visita a madò Aina Molinera i tota la història del 

personatge en Bevim. I, finalment, el desenllaç, conta com els nins troben en Bevim i 

solucionen la por a la pluja que té tot un poble. 

• Com la majoria dels texts narratius aquest també conté seqüències no narratives. 

Podríem dir que conté seqüències descriptives al principi quan resumidament conta el 

que va passar el 9 d’Octubre al poble de Sant Llorenç des Cardassar. I pel que fa a les 

seqüències dialogades podem dir que són d’estil directe ja que trobem guions i algun 

tipus d’acotacions. 

A més de totes aquestes creacions literàries, es varen fer altres activitats per commemorar 

aquell dia, però de les que no s’han extret cap tipus de creació literària: exposicions, vídeos-

homenatge, documentals de televisió, etc. 

 

 

Conclusions 

Un cop hem fet la recerca d’informació o recerca inicial, seleccionat la informació important i 

hem fet l’anàlisi que s’esperava treballar s’han obtingut uns resultats que ens permeten 

presentar el següent conjunt de conclusions. 

 

En aquest treball s’ha pogut veure com la societat i la creació literària (o literatura) sovint van 

lligades i molt més quan succeeixen fenòmens que inciten a l’escriptura de qualsevol tipus, 
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que com hem pogut veure són molts els gèneres literaris que s’opten per la recreació dels 

pensaments d’un mateix. 

 

Amb connexió amb això podem afirmar que el tipus de literatura que ha predominat més ha 

estat la popular perquè fixant-nos que hem recollit: 3 cançons, 1 carta, 2 contes, 20 

expressions, 23 gloses, 1 homenatge, 1 llibre documentari, 1 poema i 1 rondalla, predomina 

clarament el número de creació literària de gloses que és una de les creacions de caire més 

popular que tenim a Mallorca. 

 

Tot i que hi hagi una gran varietat de tipologies de text o gèneres als escrits fets després de la 

Torrentada de 2018, gràcies a l’anàlisi realitzat, podem concloure dient que el gènere que 

satisfà positivament als artistes amateurs per expressar els seus sentiments, els seus 

pensaments, etc. és a través del gènere poètic ja que 27 de les 53 creacions que s’han fet han 

estat poemes, cançons o gloses.  

 

Pel que fa als temes que es tracten al conjunt d’aquesta documentació trobada després de la 

Recerca Inicial, hem de dir que són temes gairebé comuns en totes les creacions. Fan 

referència, en major o menor mesura a: el desastre, la necessitat de refer-se i la implicació de 

la gent. 

 

Per fer arribar la intenció d’aquest sentiment i que el lector la rebi tal i com l’ha enfocada 

l’autor es fa amb un llenguatge específic: alguns empren un llenguatge optimista, altres 

llenguatge pessimista, s’utilitza molt el sarcasme, molts empren el text com a denúncia social, 

altres fan preguntes retòriques i predomina l’ús de l’article salat en la majoria de les 

composicions. Però altres són completament distints, hem pogut veure que algunes d’aquestes 

creacions han servit per ajudar als més petits que s’han vist superats per aquesta tragèdia a 

sortir d’aquest cercle viciós emprant un llenguatge més proper i més adequat al món que ells 

viuen, els dels contes i cançons. 

 

Finalment, és interessant veure com després d’aquest fet la gent d’una comunitat; que està 

immersa en les noves tecnologies, encara retorna al temps passat i decideix agafar bolígraf i 

paper per expressar tot allò que se’ls passa pel cap i d’alguna manera crear memòria històrica 

mitjançant els seus escrits. 
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Annexos 

CANÇÓ 1: “Som Aquí” de Granots i Sopes 

Pensam que això no passa mai 

mirau bé, és ben cert 

jo no ho acab d’assimilar. 

Res mai tornarà a ser com abans 

hem perdut, molt més 

del que arribam a imaginar. 

 

Això no m’ho esperava mai 

és un desastre natural 

no es podia evitar. 

 

Quan estava tot ple d’aigua i fang 

el cel era fosc, feia trons i llamps 

jo tenc por, vull partir, que algú ens ajudi, Auxili! 

Surt es sol, no hi ha por, 

es poble es germana i es fa fort 

de sobte, ho vaig sentir, 

d’aquesta n’hem de sortir, Som Aquí! 

 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, oh, oh 

 

Milers de voluntaris van venir, 

del nord, del sud, de l’oest 

quasi cap d’ells era d’aquí, 

ajudant de casa en casa 

(...) 

Hem d’acceptar el que ha passat 

no baixarem els braços mai 
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hem de continuar. 

 

Una torrentada ens ha afectat 

però alhora una altra ens ha salvat 

no tenc por, estic tranquil, 

Sant Llorenç no ha de patir 

Son aquí! 

 

Noltros ho feim de tot cor 

avui ho faig per tu, 

demà tu per jo 

escoltau, llorencins 

d’aquesta ja n’heu sortit, 

Som aquí! 

 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, oh, oh 

Som Aquí! 

 

Oh-oh-oh-oh (No sabem com agrair-ho) 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh-oh (No ho oblidarem...) 

Oh-oh-oh-oh 

Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, oh, oh 

 

Quan estava tot ple d’aigua i fang 

el cel era fosc, feia trons i llamps 

jo tenc por, vull partir, que algú ens ajudi, Auxili! 

Surt es sol, no hi ha por (Surt es sol, no hi ha por) 

es poble es germana i es fa fort (Es fa fort, es fa fort...) 

de sobte, ho vaig sentir, 

d’aquesta n’hem de sortir, Som Aquí! 
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Quan estava tot ple d’aigua i fang 

el cel era fosc, feia trons i llamps 

Quan estava tot ple d’aigua i fang (el cel era fosc) 

el cel era fosc, feia trons i llamps (feia trons i llamps) 

Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, Oh-oh-oh, oh, oh 

Som Aquí! 

 

Si es del vostre gust, podeu accedir al vídeo que es va fer per acompanyar aquesta cançó. El 

podreu trobar a la plataforma digital YouTube fent un clic a aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=K_C06zV_oEQ 

 

CANÇÓ 2: “Tots som el Llevant de Mallorca” de Lluís Gili 

Ànims, coratge i esforç, 

que mai no decaiguin les forces. 

Ànims, coratge i esforç, 

què allò que ens uneix ens reforça! 

 

Ànims, coratge i esforç, 

les arrels són qui aguanten la soca. 

Ànims, coratge i esforç, 

tots som el Llevant de Mallorca. 

 

Que, com el joc que s’engronsa 

que sempre un nou dia comença, 

que juntes i estretes les mans unides 

seran molt més fortes. 

 

Que no hi ha un obstacle prou alt, 

muntanya que no puguem vèncer, 

ni fita que ens sigui impossible, 

que la teva lluita és la meva. 

 

Ànims, coratge i esforç (...) 

https://www.youtube.com/watch?v=K_C06zV_oEQ
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Si es del vostre gust, podeu accedir al vídeo que es va fer per acompanyar aquesta cançó. El 

podreu trobar a la plataforma digital YouTube fent un clic a aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=biKlpumsA3g  

 

CANÇÓ 3: “Cançó” de Víctor Radó   

L’aigua és un bé apreciat, 

si arriba en bona mesura, 

però si de ploure no atura 

destrueix on ha passat. 

Del torrent en surt la fera  

i ataca amb la seva daga. 

Sant Llorenç, vila ofegada, 

al seu cor sols hi ha plorera. 

Els mobles tots s’han trencat, 

els cotxes s’amuntegaven, 

cossos que ja no tornaven. 

La vida ens ha destrossat. 

La gent s’hi acosta corpresa, 

fa mal creure el que ha passat. 

Les mans s’hi han abocat, 

la notícia ja s’ha estesa. 

Retirar fang a palades,  

menjar, beure i abraçades; 

doblers i coses donades 

a Llevant són enviades. 

Alcem junts aquesta creu, 

l’ajuda no ha d’aturar. 

Si de res serveix cantar 

comptau amb la nostra veu. 

 

CARTA 1: “La Carta de Rosa Forteza” 

“No sabeu la duresa que és parlar de la mort i la resurrecció quan la natura està a punt 

d’emportar-se un ésser estimat. Això és el que va passar al meu poble, a Sant Llorenç des 

https://www.youtube.com/watch?v=biKlpumsA3g
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Cardassar (Mallorca) el passat 9 octubre del 2018 quan una torrentada quasi s’emporta el 

meu pare. 

A vegades la nostra professió requereix una responsabilitat i una exigència extremes: “the 

show must go on”; t’has d’enfrontar a defensar un espectacle encara que no puguis gestionar 

tantes emocions. Per una altra part, la gràcia i la força de la nostra professió és poder fer un 

homenatge. Per això vull dedicar aquesta funció al poble que m’ha vist créixer, aquells 

carrers que fa vint anys em veien jugar a xarranca i a pilota. 

Dedicar aquesta funció a la meva família: la força de la meva mare i la supervivència del 

meu pare, el caliu dels que comparteixes la sang i dels que han format part de la teva vida. 

Dedicar aquesta funció als centenars de voluntaris que van venir a retirar el fang perquè els 

infants del meu poble hi puguin tornar a jugar. A tots aquells coneguts, desconeguts, d’aquí i 

d’allà que han fet possible que cases com la dels meus pares poguessin retirar els escombres 

que van ser mobles un dia; podent recuperar tan sols una fotografia o una taula de metall 

construïda pel meu pare. 

Un home que és un artista, mestre metal·lúrgic i l’escenògraf d’aquest espectacle. Un home 

que treballa amb el ferro i és tant o més fort que aquest material; va ressuscitar i va poder 

sortir del fang. 

La mare, una dona que ha tret forces de sota el fang per seguir enfilant-se, per pujar fins al 

punt més alt perquè no l’engolís l’aigua. 

Gràcies es queda curt! 

I ja per acabar; informar que si voleu col·laborar i fer algun donatiu hi ha comptes bancaris 

que l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha posat a disposició per fer aportacions 

econòmiques. I si algú vol deixar alguna cosa aquí, també els hi farem arribar. 

Només dir-vos que gaudiu de cada moment i no perdeu l’ocasió de brindar la vida amb un 

bon vi. 

Saluten i glup glupen!!” 

 

CONTE 1: “Hem viscut sa torrentada” de Patricia García Pazo i Rubén Ceinos García 

Si és del vostre gust adquirir aquest conte, deixo al vostre abast l’ISBN del llibre: 978-84-

8384-411-3. Els autors són Patricia García Pazo i Rubén Ceinos García. També deixo al 

vostre abast les imatges de la portada i la contraportada del llibre. 
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CONTE 2: “Sa Granota Carlota” de Isabel Rivas Otero 

Si és del vostre gust adquirir aquest conte, deixo al vostre abast l’ISBN del llibre: 978-84-09-

06443-4. L’autora és Isabel Rivas Otero.  

 

GLOSA 1: Argument de 2018 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Artà). De Joana Aina 

Ginard Brunet (Butlera). Categoria “Es temps”. Número 6.  

 

Fou fatídic, desastrós, 

dissortat, també letal, 

funest, atziac i mortal, 

molt advers, calamitós. 

Just un dia horrorós 

bastà per fer molt de mal.  

(Ginard, 2019) 

 

GLOSA 2: Argument de 2018 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Artà). De Joana Aina 

Ginard Brunet (Butlera). Categoria “Temes Variats”. Número 138. 

 

Per mor de sa torrentada 

un munt de ponts s’esbucaren 

pobles incomunicaren. 
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Sa Colònia afectada: 

de llot ben empastissada 

es carrers com rius tornaren. 

(Ginard, 2019) 

 

GLOSA 3: Argument de 2018 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Artà). De Joana Aina 

Ginard Brunet (Butlera). Categoria “Temes Variats”. Número 142. 

 

Poc a poc tot se compon 

sa neteja és obligada 

sa Colònia afectada 

sa població bé respon. 

Un pont militar repon 

a Artà a l’arribada. 

(Ginard, 2019) 

 

GLOSA 4 

Ja que estam an es gener 

podrem començar a fer glosa. 

I per començar-la a fer 

jo voldria dir una cosa: 

Aquest poble s’ha alçat, 

ha nascut altra vegada. 

Poc a poc ho hem surat, 

parlam de sa torrentada. 

Me pos sa mà a nes cor 

i ho crid bé perquè ressoni. 

Es fang no mos ha fet por, 

tampoc ho farà el dimoni. 

Ho dic perquè me convenç 

i sé que no és erroni. 

I que visca Sant Llorenç, 

Visca també Sant Antoni! 

(Quina, 2019) 
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GLOSA 5 

Amb les llàgrimes de fang 

aferrades a la cara 

somii un riu d’aigua clara 

que dóna vida a la sang. 

 

Me deman per què ha servit 

la desgràcia i la mort. 

Amb la pena dins el pit 

em dic: – el poble és més fort! 

 

Un aiguat extraordinari 

dins la fosca ens va tancar 

i l’onada solidari 

de cop ens il·luminà. 

 

Que la llum ens acompanyi 

per poder mirar endavant 

i que Sant Antoni banyi 

tot el poble amb el seu cant. 

 

Pel dimoni, molta sort 

dins el torrent de maldat 

noltros l’haurem derrotat 

quan només sigui un record. 

 

Del record farem lliçó 

de la pena, gran oblit. 

I si ens hem callat cap crit 

sortirà dins la cançó. 

(Quina, 2019) 
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GLOSA 6: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Benvinguda”. 

Bones tardes nins i nines 

hem tornat fer unes gloses 

per contar-vos 4 coses 

de llorencins i llorencines. 

 

Intentam escriure un poc 

de lo que és més ocurrent 

ja se sap que hi haurà gent 

que rebrà per qualque lloc… 

 

Així solia començar 

es relat d’un any passat 

però enguany ha canviat 

no ho podíem ignorar. 

 

S’argument que escoltareu 

aquest any serà especial 

sortirà de lo normal 

esperem ho entengueu. 

 

Ho dic amb molt coratge 

s’argument llegit aquí 

a tot es poble llorencí 

serveixi d’homenatge. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 7: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Homenatge als que ens han deixat”. 

Aquest fet és ben verídic 

del succés que ens ha passat 
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molt gent ens ha deixat 

dia 9, dia fatídic. 

 

Matrimonis Green i Kircher 

Time, Andreas i Rafel 

Joana i el fill Artur 

i també es ferrer Biel. 

I encara no m’atur 

en Joan Grande, taxista 

na Joana Ballester 

i en Bernat és es darrer 

de sa fatídica llista. 

 

Ben contents ara estarem 

si voltros podeu sentir 

lo que ara vos volem dir 

sempre vos recordarem. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 8: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

Fa coió es dir-ho 

ens ha costat fer la glosada 

sembla que sa torrentada 

se n’ha duit sa inspiració. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 9: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

 

D’Infern i de Ses Planes 

molt aigua ha baixada 
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molta branca ha esqueixada 

i de parets que n’ha tomades! 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 10: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

 

M’agrada sa coca amb prebe 

d’arengada acompanyada 

s’aigo de sa torrentada 

era xocolata negra. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 11: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

Escoltau atentament 

lo que baixava pes carrer 

no eren barquetes de paper 

eren cotxes de sa gent. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 12: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

 

Ja ho va dir es de Sa Central 

convé girar ses muntanyes 

així no haurem d’emprar es poal. 

Petra rebrà ses castanyes. 

(Quina, 2019) 
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GLOSA 13: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

 

Això a jo me confon 

mai m’ho havia pogut pensar 

que Sant Llorenç des Cardassar 

seria es centre del món. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 14: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

 

Mes si hi ha un fet destacat 

que no podem oblidar 

és sa solidaritat 

que de per tot va arribar. 

 

I si s’aigua duia força 

i feia sortir es torrent 

més força donà a sa gent 

que no donà es braç a tòrcer. 

 

No podem més que tenir 

paraules per alabar 

tots ells ens van demostrar 

que mai ens hem de rendir. 

 

A tots ells hem d’agrair 

s’ajuda que ens van donar 

tot el que vàrem sofrir 

va ser més bo de pair 

quan ells varen arribar. 
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Ara volem demanar 

que s’aturi s’argument 

per mostrar s’agraïment 

als que han vengut a ajudar 

fem un fort aplaudiment 

per tota aquesta gent 

que ens va acompanyar. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 15: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

Diven sí o no 

ha botat tres pics es torrent 

i lo que té sa gent present 

no ha arribat cap subvenció. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 16: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

Varen venir de per Madrid 

havia de ser sa salvació 

i pareixia una processó 

a jo qui m’ho hagués dit, 

que tothom embadalit 

veien passar aquell senyor, 

que duia sa dona darrera 

que ella anava consolant 

però ella mentrestant 

no va agafar cap granera. 

(Quina, 2019) 
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GLOSA 17: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

Qui serà l’il·luminat 

que dirà el que hi han de fer? 

Que ho demanin al carrer 

i hauran endevinat. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 18: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

En Nofre va deixar clar 

acaba sa legislatura 

sa màquina d’asfaltar 

ha donat gas i no s’atura. 

 

Ja ha asfaltat sa Tafona 

asfalta allà on vol 

si això dura molta estona 

també asfaltarà es futbol. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 19: Argument 2019 (Festa de Sant Antoni Abat 2019, Sant Llorenç des Cardassar). 

De Pep Lluís Soler, Tolo Roig, Jeroni Pep Fullana, Jordi Miquel Grimalt (Minero) i Joan 

Caldentey. Categoria “Torrentada”. 

Això sí que és devoció 

amb sos cupons de Nadal 

tanta gent fent es pardal 

davant s’administració. 

(Quina, 2019) 

 

GLOSA 20: De Mateu Xurí (10 d’Octubre) 

De les lleis de la natura 
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no en podem canviar cap; 

ja fa temps que l'Home sap 

que ella posa la mesura. 

Val molt més que la que cura 

la que et guarda de tot mal. 

El progrés artificial 

que ens volia fer un món lliure 

s'ha oblidat de conviure 

amb el medi natural. 

(Diari de Balears, 2018) 

 

GLOSA 21: “Torrentada” de Xavi Ferriol 

La tempesta del Llevant 

deixa ruïna i deixa mort 

i un fort i trist desconhort 

d’un paisatge aberrant, 

ens queda mirar endavant 

amb suport i embranzida 

per combatre sense mida 

aquesta desolació 

i els plors d’una població 

que ha perdut un tros de vida. 

(Diari de Balears, 2018) 

 

GLOSA 22: De Miquel Servera Maimó 

Trobes que has de ploure així? 

És ben cert que no en sabies! 

i ara ens causes agonies 

per no sabre repartir. 

Ningú se mereix sofrir 

una desgràcia tant forta. 

Has deixat molta gent morta 

i un poble fet sementer. 

No plous quan t'hem de mester 
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i ens anegues quan no importa. 

(Diari de Balears, 2018) 

 

GLOSA 23: De Macià Ferrer 

Quan s’aixeca la natura, 

tornam busques dins el vent; 

vaixells de paper a un torrent, 

que ha esdevingut fúria pura. 

Tot sembla una beneitura, 

quan l’aigua rega la mort. 

Força! amics, dins la dissort; 

el Sol tornarà a brillar, 

i ara, sols queda eixugar 

tot aquest fang del record. 

(Diari de Balears, 2018) 

 

HOMENATGE 1: “Una gent que sap fer llum després de la tempesta” d’Antoni Riera i 

Antoni Riera Vives. 

Entre l’aire greu i desmenjat de la capital manacorina i la festa tel·lúrica i ancestral d’Artà, 

s’hi estén una terra de muntanyes mitològiques i valls fondes, de platges infinites i de gent 

que respira una alegria de poble nou i jove que s’ha fet a si mateix. És Sant Llorenç del 

Cardassar. Sant Llorenç és el foc amb què, damunt graelles rogents, socarraren el seu patró, 

el foc que crema les pells dels visitants del nord a la llarguíssima Cala Millor, a 

l’entranyable platja de l’Illot, a la devastada, i un temps paradisíaca de la Coma. El foc, 

també, de les llàgrimes que a l’estiu no són d’aigua, sinó de brasa que trepana el cel: l’aire 

límpid on la llum és fugaç, com la vida, com l’instant, com la desgràcia, que també ho serà. 

Sant Llorenç és la terra. Al nord, la possessió de la Begura marca els límits amb Artà. Més al 

llevant, és Pocafarina la que traça la marca amb Son Servera. I cap al ponent, les imponents 

muntanyes de Calicant, altíssimes dins la serra llevantina, dibuixen la retxa definitiva que 

separà, fa més d’un segle, el poble llorencí del manacorí. 

I de dimarts passat ençà, Sant Llorenç és aigua. És el torrent desbocat, el pànic i el sentiment 

inequívoc de formar part, des de la petitesa més immensa, d’una natura que ens entestem a 

contravenir i que, tanmateix, caparruda, sempre ens fa saber, un moment o l’altre, qui som i 

quina és la nostra vertadera mesura en el món. Sant Llorenç és l’aigua plorada pels qui han 
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partit amb l’ona irrefrenable. És l’aigua del dol per les persones perdudes, per les cases 

buides, per la línia que marca a les parets la mida de la por i l’infortuni. 

Però qui són els llorencins? Com són? Una gran roca enmig de la plaça de l’Ajuntament du 

gravats a la pedra els noms de les seves possessions. Balafia, la Real, Son Sureda, Tenja, 

Llucamar, la Fontpella, les Planes i Son Carrió. Aquesta darrera, avui esdevinguda llogaret i 

origen del partit polític que, amb l’impuls de Mateu Puigròs, governa des de fa dècades el 

municipi. A la gran roca de les possessions, una gran escletxa simbolitza la segregació de 

Manacor, tan recent en el temps. Sense anar més enfora, el meu padrí, nat a Son Carrió, ho 

va fer encara dins el terme manacorí. 

Hi ha un sentiment de germanor fonda, entre manacorins i llorencins. Com si d’una espècie 

de Commonwealth mallorquina es tractés, ambdós pobles es respecten i s’estimen a parts 

iguals. Potser més que amb cap altre municipi del veïnat. Els llorencins parlen un manacorí 

antic, com els mallorquins parlam un català antic, com els sud-americans parlen un espanyol 

antic. Són un poble que encara creix, que encara es fa, que té l’alegria dels pobles joves, que 

no s’avorreix d’ell mateix. Sant Llorenç és un poble de gent contenta. I no és d’ara: fan tot 

quant saben i més per mantenir-se units, cohesionats, com si fossin un sol cos que rema dins 

l’aigua plàcida de la vida. Tots empenyen a la una. Hi trobareu llinatges repetits: Galmés, 

Pont, Llull, Mesquida. Com si fos un petit Manacor, amb menys Rieres, i menys Gomiles. I 

amb un gust peculiar pel doble patronímic, en el cas dels homes: Jeroni Pep, Biel Toni, 

Miquel Jordi. Fan Sant Antoni amb uns dimonis que s’assemblen als d’Artà, però canten com 

ho feim a Manacor. I celebren el patró d’estiu amb grans revetles musicals: els llorencins hi 

són tots, i es deixen acompanyar dels germans manacorins, dels veïns artanencs. Hi cantaren 

els Ja T’ho Diré, i Els Pets, i tants d’altres grups nostres. 

Són el temperament guanyador, més sans que un gra d’all, de Marga Fullana. I tenen un bar 

de gresca amb un balcó que no ha caigut mai: Sa Verga, es diu. Corren perquè estan Malalts 

de Turmell, i tenien les Sitges, una possessió on els nins més urbanites de Mallorca podien 

aprendre que els pollastres també tenien plomes. 

Són la vila que va veure néixer Salvador Galmés, que si en comptes de ser llorencí hagués 

estat de Vic, o de Gandia, o de Figueres, o fins i tot de Manacor, avui seria considerat el més 

gran narrador del segle XX en llengua catalana. Vigor narratiu, descripció elèctrica, lletra 

viva. El seu personatge més tempestuós, el Garriguer d’Infern (emblemàtica pel nom, per la 

història, per l’orografia), semblava auguri del temporal d’aquesta setmana. Dimarts va 

ploure damunt Infern, damunt les penyes nues de Calicant, damunt les muntanyes que feien 

córrer l’aigua trepidant i dolorosa cap al torrent de les Planes, cap als carrers llorencins. 
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Res no haurà estat debades. L’aigua ha davallat, i ja és a la mar. Tothom parla dels 

voluntaris (molts dels quals manacorins) que de tot Mallorca han corregut a aidar el poble 

llorencí. Però que no ho oblidi ningú: el coratge, la unió, la determinació, l’orgull i, 

finalment, l’alegria que tornarà, la hi hauran posada les dones i els homes de Sant Llorenç: 

una gent que estima i que es fa estimar. Una gent que sap fer llum després de la tempesta. 

 

POEMA 1: “Espectacle Dantesc” de Jaume Galmés. 

Aigua i aigua… 

De vespre i matinada creix, 

el Diluvi, s’estén, tentacular, apocalíptic, 

per damunt el meu poble, res no frena 

el riu de fang que venint de l’església 

tapa la plaça de l’Ajuntament, 

cotxes i camions s’endú el torrent, 

l’aigua baixa, pujant, als llocs més baixos 

i si n’hi troba assassina la gent, 

la pobra gent del nostre Sant Llorenç 

–què hi venen a fer, ara, les graelles?– , 

aquesta vall aquests dies polítona 

que mostren totes les teles del món, 

on tocaria ser famós pels seus 

homes i dones de valor d’avui 

i de tostemps. No hi havia nauxer 

ni barca, ni Noè ni Arca –llamps!– 

ni per sepulchra regionum Virgili 

cap llorencí il·lustre no menava 

per salvar els justs que han finat amb tan bíblic 

final. 

 

RONDALLA 1: “Després de la torrentada llorencina” de Antònia Santandreu Simonet 

(“de Sa Central”) 

Heu de creure i pensar, i pensar i creure, que aquesta historia que ara vos contaré, va passar 

no fa gaire, en un poblet del Llevant de Mallorca, anomenat Sant Llorenç des Cardassar. 
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Era un capvespre de tardor, però encara feia calor; feia més de dues hores que plovia molt, 

massa, pareixia que el cel estava molt enfadat, i tronava i llampejava sense aturar!! De cop i 

volta, de les muntanyes de Calicant va comparèixer una gran ona d’aigua amb llot i pedres 

que omplí els torrents del poble. Aquests es varen desbordar cap als carrers i l’aigua 

arrossegava tot el que trobava: animals, arbres, cotxes, parets…i fins i tot, persones. Fou una 

tragèdia natural que va durar més de quatre hores i que va acabar amb la mort de 13 

persones i destrosses a moltes famílies. La majoria de les cases quedaren sense mobles ni 

records per sempre més. 

L’endemà de la tempesta, però, el poble s’inundà de bona gent que vengué de totes parts de 

Mallorca, amb botes d’aigua, poals, pales i graneres per ajudar als llorencins i llorencines 

que havien patit aquesta desgràcia. 

Ben aviat, el poble tornà a ser el que era, gràcies a tota aquella gent voluntària. Però els 

llorencins i llorencines, i especialment els nins i nines, no volien jugar pel carrer, tenien por 

que la torrentada tornés i, sobretot, tenien por de la pluja. 

Al poble hi vivien dos germans bessons; eren decidits i valents, però tenien pànic cada 

vegada que feia vent, tronava i plovia. La panxa els feia mal, el cos els tremolava i els plors 

els omplien els ulls. Per això pensaren que havien de fer alguna cosa per posar remei en 

aquella situació. El seu padrí, un bon home que, per desgràcia, havia viscut tres torrentades, 

era modest i de seny i, per això, anaren a demanar-li consell: 

− Germans: Padrí, els nins i nines llorencins no podem viure tranquils, pensam que els 

torrents es tornaran a desbocar, què podem fer? 

− Padrí: Al·lotets, aquestes pluges varen ser extraordinàries i esperem que no tornin 

passar mai més; però si hi ha qualcú que vos pot donar bon consells és Madò Aina 

Molinera, ella és la dona més vella del poble, té 104 anys, i ja sabeu que “Al vell 

escoltant, saviesa vas trobant” 

I així ho varen fer; aquella doneta li agradava molt parlar amb els infants i sabia moltes 

històries; per això els va dir que l’única persona que els podia ajudar era en Bevim.  

− Germans: En Bevim? Qui és aquest? 

− Madò Aina Molinera: Què no coneixeu la rondalla d’en Joanet i els set missatges? 

− Germans: No! (i badaren unes bones orelles!) 
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− Madò Aina Molinera: Idò en Bevim és un home que té la virtut de beure qualsevol 

quantitat d’aigua, fins i tot un torrent o un riu, per això li diuen Bevim, perquè beu 

molt. 

− Germans: I sabeu on el podem trobar? 

− Madò Aina Molinera: Mirau, jo vos donaré les entresenyes. Primer de tot heu 

d’agafar el camí de na Pontons i arribareu a Lluc. 

− Germans: El camí de na Pontons? 

− Madò Aina Molinera: Si, fa molts anys hi havia una senyora llorencina que li deien 

na Pontons que creia molt en la Mare de Déu de Lluc i va fer construir un camí per 

arribar (caminant) de la manera més ràpida de Sant Llorenç a Lluc. Heu d’agafar 

aquest camí i arribareu al Santuari de Lluc, en esser allà heu d’anar fins a les 

porxeres i allà trobareu un homenet vell que hi guarda la seva somera i vos explicarà 

com trobar el pastor de la Font Coberta, perquè ell és l’únic que sap a quin lloc i a 

quina hora podeu trobar en Bevim. 

− Germans: Oh! Moltes gràcies Madò Aina Molinera! Anirem a cercar en Bevim! 

Els dos germans tot d’una explicaren la feta als seus pares, padrins, amics i mestres; i tots 

junts decidiren que era hora d’emprendre aquella aventura. Foren els nins i nines llorencins 

de 10 anys els que agafaren les seves bicicletes i es posaren en marxa a la recerca d’en 

Bevim. 

Al bell punt de la mitjanit partiren pel camí de na Pontons, varen pedalejar tota la nit i tot el 

dia; estaven cansats però plens d’il·lusió per trobar en Bevim. Arribaren al Santuari de Lluc i 

es dirigiren cap a les porxeres i allà, assegut entre les plantes aromàtiques, trobaren el vellet 

el qual els va indicar el camí més ràpid per arribar a la Font Coberta i trobar el pastor. Però 

els va donar un consell: 

− Vellet: Mirau sempre cap endavant i seguiu el camí i, ben aviat, sentireu com lladra 

el ca del pastor de la Font Coberta. És cap allà que heu d’anar! 

I així com els va dir el vellet ho varen fer. Arribaren fins al pastor, que pasturava les ovelles i 

li demanaren on podien trobar en Bevim. Aquell pastor sabia que en Bevim vivia aprop de les 

cases de possessió, devora l’embassament del Gorg Blau, i els va dir: 
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− Pastor: Anau fins a les cases d’Almallutx i esperau que el gall canti i, quan surtin els 

primers rajos de sol, en Bevim s’atracarà a l’aigua per berenar. Acostau-vos-hi i 

xerrau-li fluixet, perquè no li agrada que li cridin! 

Tots els nins i nines, ansiosos per trobar en Bevim, caminaren pel camí indicat, travessaren 

un petit bosc i seguiren el camí cap al Gorg Blau i les cases d’Almallutx. En sentir el 

quiquiriquic del gall, veren com en Bevim s’atracava a l’aigua!! 

Quan varen veure aquella virtut, es quedaren astorats i digueren tots junts: 

  

Aquest home 

 amb la boca badada 

 s’empassa tota l’aigua 

 d’una glopada! 

 

Quan en Bevim va escoltar i veure tots aquells nins i nines llorencins, es va aturar de beure i 

els va mirar. 

− Nins i nines: Bon dia, bon home, on et poses tota aquesta aigua? -li demanaren 

fluixet i educadament. 

− Bevim: Me l’enviï i no m’importa saber on va! I voltros qui sou i d’on veniu? 

− Nins i nines: Noltros venim del Llevant de Mallorca, d’un poblet que es diu Sant 

Llorenç des Cardassar. Coneixes el Gorg de Ses Planes? 

− Bevim: No! Jo sempre he viscut per aquestes terres de la Serra de Tramuntana! En el 

Gorg Blau és l’únic lloc de Mallorca que hi ha molta d’aigua tot l’any! Contau-me 

coses del vostre poble! 

− Nins i nines: Idò el nostre poble està aprop de la Serra de Llevant, tenim les 

muntanyes de Calicant que, quan plou, agafen molta d’aigua i la duen pels torrents i 

passa pel Gorg de Ses Planes...i llavors l’aigua entra dins una vall i arriba pels 

torrents al nostre poble. Però l’octubre passat va ploure massa i va fer moltes 

destrosses al poble i ara tothom està molt espantat cada vegada que es posa a ploure! 

Fins i tot els nins i nines tenim por de jugar pel carrer! 

− Bevim: Ja ho val! No m’agrada gens que vos hagi passat això! Mirau, jo vos vull 

ajudar i per això podem fer un pacte. Quan em necessiteu, vendré al vostre poble i me 



71 

 

beuré tota l’aigua que no pugui agafar el torrent; només heu de dir aquestes paraules 

màgiques...i són màgiques perquè només jo les puc sentir, encara que estigui molt 

enfora: 

Per fat i fat... 

Bevim, bevem 

veniu que vos necessitam! 

 

I així va esser com, gràcies a aquells nins coratjosos i nines agosarades de tan sols 10 

anys; la gent llorencina no va tornar a tenir mai més por de la tempesta, perquè 

sabien que només dient aquelles paraules màgiques compareixeria en Bevim i, en un 

tres i no res, s’atiparia de tota l’aigua del torrent. 

 

I això és tan veritat, com que el conte s’ha acabat; i qui no s’ho vulgui creure, que ho 

vagi a veure. 

 

 


