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LES GRANS NEVADES I EL SEU IMPACTE 
A MALLORCA

Les nevades als darrers setanta anys
Les nevades tenen actualment pels mallorquins el valor d’allò
que és anecdòtic, lúdic o pintoresc. Val a dir que pràcticament
cada any els cims de la serra de Tramuntana es veuen coberts
més enllà dels 800 metres unes poques jornades i que excep-
cionalment la precipitació en forma sòlida arriba a prendre a la
part plana de l’illa. La darrera vegada que això succeí fou el
2012, quan donà lloc a la imatge idíl·lica de la Seu mallorquina
amb les platges de Can Perantoni enfarinades en primer terme.
En les condicions climàtiques actuals, hi ha uns 23 dies anuals
en què neva a qualque cim illenc i aquestes nevades –habi-
tuals– presenten la màxima incidència a les darreries de febrer
(del 17 endavant) i els tres primers dies de març, tot coincidint
amb les vessades d’aire d’origen continental cap a la Medi-
terrània al final de l’època freda. Això no obstant, les nevades
generals que arriben a nivell de la mar tenen una distribució
lleugerament diferent: en els darrers quaranta anys n’hi ha
hagut 11, amb dates extremes del 29 de novembre (1980) i el
20 de març (2007).
En aquest període n’hi ha hagut tres que han afectat pràcti-
cament la totalitat de l’illa: el febrer de 1956, el gener de 1985
i el desembre de 2012. No es tracta de temporals idèntics en
extensió i intensitat, però a grans trets les circumstàncies són
relativament similars. 
El febrer de 2012 va nevar poc o molt des del dia 2 fins al
22 i la precipitació blanca va prendre arran de mar els dies
4 i 5. Els gruixos de neu als cims arribaren a totals molt no-
toris, amb 3,5 m a la cara nord del puig Major i més enllà
dels 2,5 m al massís del puig de Massanella. Els problemes
a la xarxa viària foren notables, sensiblement agreujats pel
valor lúdic que els mallorquins donen a la neu i que es tradueix
en anades massives de població urbana a veure-la de prop i
jugar-hi. Igualment es produïren ascensos de nombrosos sen-
deristes als cims, amb la qual cosa els serveis d’emergència
es veren col·lapsats per un nombre inusitat de telefonades
(més de 1.200). Econòmicament, el sector agrícola (residual
avui en dia a les terres illenques) va patir destruccions en la
collita de patata primerenca, un dels pocs conreus rendibles,
que va veure reduïda en un terç la producció. D’altra banda,

s’ha de considerar l’efecte econòmic positiu de la nevada
sobre el sector de restauració als municipis de la serra de
Tramuntana. 
El gener de 1985 hi hagué un altre episodi extrem, amb una
primera nevada els dies 8 i 9, que afectà pràcticament tota
l’illa, i un segon episodi del 14 al 16, restringit a la serra de
Tramuntana, on les precipitacions en forma de neu assoliren
els 100 mm en alguns observatoris. De nou les conseqüències
negatives se centraren en el viari, col·lapsat per l’afluència
massiva de visitants. Tot repetint el patró anterior, la neu va
malmetre també algunes produccions hortofrutícoles al nord-
est de l’illa. Des del punt de vista de les temperatures als 1.500
metres (850 hPa), fou un temporal més extrem que el 2012:
la darrera gran nevada del segle XX va registrar mínims de 
–9,82 oC (dia 8 de gener), mentre que el mínim del febrer 
de 2012 va ser de –8,5 oC (dia 4).
Això no obstant, la nevada per excel·lència del segle XX fou
la de febrer de 1956, batejat indefectiblement com «s’any de
sa neu». La nevada havia començat la nit del 2 al 3 i es va
perllongar amb diversos episodis fins a dia 20. Instrumen -
talment, les temperatures foren molt més baixes que a qualsevol
de les dues nevades esmentades abans: a 1.500 m el dia 2 es
registraven –11,83 oC, que arribaren als –13,73 oC el dia 11.
Tota l’illa va quedar coberta de neu i el dia 3 a determinades
localitats del llevant de la part plana de Mallorca hi havia
pràcticament 1 metre de gruix. L’escàs índex de motoritzacióM
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Nota manuscrita sobre la nevada d’abril de 1713 trobada dins un
paper a lloure en el llibre de determinacions de la Universitat de
Santa Maria.



va evitar bona part dels problemes al viari dels altres casos
esmentats. Això no obstant, el 1956 la quantitat de neu va ar-
ribar a aturar momentàniament les comunicacions ferroviàries
al pla i llevant.
Es produïren fenòmens que recorden les nevades històriques
de la petita edat del glaç, ja que fins i tot es va gelar l’aigua
d’alguns pous poc profunds, la neu es va transformar en crestall
i determinats masos de la serra de Tramuntana romangueren
aïllats fins a 15 dies. Les desfetes al sector agrari foren notables,
per la mort de cítrics, la pràctica desaparició dels camps d’oli -
veres sembrades més enllà dels 650 metres d’altitud i una
gran trencadissa d’arbrat als alzinars muntanyencs, que fins
al final de segle encara mostraven rastres de grans branques
caigudes per l’acumulació nival.
No hi va haver víctimes mortals directes (encara que no s’ha
analitzat el més que probable increment de mortalitat en els
grups d’edat major) i les referències a bestiar mort no són
gaire nombroses. Les imatges de l’episodi, profusament fo-
tografiat, no fan més que recordar les descripcions de les crò-
niques dels segles XVII i XVIII.
Val a dir que tant la nevada de 1956 com la de 1985 coinci-
deixen amb greus onades de fred que afectaren la península
Ibèrica, però la gran diferència entre Mallorca i Menorca i el
continent és que l’entrada d’aire gèlid va anar acompanyada
per precipitacions i nebulositat, la qual cosa va impedir els
valors negatius extrems peninsulars.
La situació geogràfica de l’arxipèlag, envoltat d’aigua, s’ha
traduït en un més que presumible alleugeriment de la gelor
per influència marítima, i alhora el fred ha vengut acompanyat
d’episodis de precipitació en forma de neu de gruixos molt
considerables. Aquestes circumstàncies de grans nevades en-
front de les glaçades continentals potser siguin un element
clau per entendre com a Mallorca el fred, si hem de fer cas
de la documentació, no ha estat un element limitant en el ma-
teix nivell que en altres espais geogràfics propers.

Les nevades a la petita edat de glaç
El fred associat a la petita edat de glaç va afectar de manera
notòria les illes Balears al llarg dels segles XVII i XVIII, tot i
que algunes de les manifestacions més espectaculars de les
fredorades d’aquests segles a l’entorn ibèric –com ara el gla-
çament dels cursos fluvials– no es van produir a les Illes, entre
altres motius per l’absència de corrents hídrics superficials
permanents. Aquestes grans nevades coincidiren en part amb
un període crític per baixa activitat solar, el mínim de Maunder
(1645-1715).
Sovint la historiografia té tendència a carregar les conse-
qüències dels canvis que va experimentar el clima europeu
en aquest segle per a la nostra àrea geogràfica en un seguit

d’episodis de sequeres i males collites, que acabaren per
provocar crisis de subministraments, fam i veritables dalta-
baixos demogràfics i socials com els que sacsaren Mallorca
a la dècada de 1610. La successió de males anyades per man-
ca de precipitacions acabà per forçar la migració d’importants
contingents de població insular cap a les comarques valen-
cianes que havien quedat deshabitades arran de l’expulsió
dels moriscos de 1609 a 1613. Precisament aquest darrer
any es va patir una enorme crisi de subsistència amb una co-
llita de cereals pràcticament nul·la, que va quedar reflectida
en una dita vigent en el parlar insular fins al segle XX, segons
la qual en veure alguna cosa estesa per terra s’afirmava que
«havia quedat espantada com el blat de l’any 13».
L’elaboració d’un índex de sequera combinant les informacions
de les cròniques del moment i parant esment bàsicament en
les rogatives i la seva intensitat ha permès discriminar un mà-
xim molt acusat en el període entre 1606 i 1620, al llarg del
qual cada any hi hagué rogatives pro pluviam. S’emmarca en
un conjunt d’anyades deficitàries que arrenca en la darrera
dècada del segle XVI i es perllonga fins a un mínim relatiu
d’incidència dels eixuts una vegada s’ha passat la meitat de
la centúria. Les cròniques no relaten rogatives ni inclouen re-
ferències explícites a males collites per manca de precipitacions
durant el període comprès entre 1662 i 1680, coincidint amb
la primera etapa del mínim de Maunder, durant el qual els
cronicons, tant generals com locals, no contenen anotacions
sobre necessitat de precipitacions.
Al llarg del segle XVIII hi ha un índex de sequeres amb episodis
de rogatives d’intensitats força variables i dos moments crítics,
un entre 1747 i 1751 (relatat pels glosats de Tià de sa Real) i
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Nevada de 3 de febrer de 1956 a Capdepera (nord-est de Mallorca).
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l’altre de 1776 a 1789. Així, es van encadenant anys amb ro-
gatives intenses, en què destaca el primer dels dos episodis
assenyalats.
Amb tot, les cròniques assenyalen unes quantes nevades d’in-
tensitat fora mida. El 1663, del 4 al 16 de febrer la neu va
cobrir bona part del pla de Mallorca. Molt més intensa fou
l’onada de fred que hi hagué del 3 al 7 de gener de 1697, quan
s’hagueren de descarregar teulades i terrats a la Ciutat de
Mallorca, on fins i tot s’afirma que es veren surar blocs de
gel dins mar.
Tot coincidint amb el final del mínim de temperatures a tot
Europa, en una data tan avençada com el 16 d’abril de 1713
va nevar a tota l’illa, i als cims es detectaren acumulacions
de fins a 30 pams.
Amb un grau de virulència similar s’indica l’onada de fred
del 16 de gener de 1726. Segons assenyala el Cronicón
Mayoricense d’Alvar Campaner, va acumular fins a 6 pams
de gruix a les teulades i a Sóller hi ha testimonis que observaren
4 pams de neu a nivell de la mar.
No obstant això, la nevada per antonomàsia de la centúria va
succeir del 27 al 30 de desembre de 1788. Arreu de Mallorca
la neu feu malbé fins a 118 cases i va afectar especialment el
sector ramader, en què tan sols a Manacor es comptaren pèr-
dues enormes: 2.402 ovelles, 446 xots, 1.080 bens, 118 cabres,
687 cabrits i 113 bous. Les informacions trameses pels diversos
municipis indiquen una víctima mortal al terme de Santa Maria
des Camí, sense donar-ne més clarícies. Per primera i única

vegada s’ha obtingut una relació de nivells de neu i de des-
truccions als diferents municipis. L’episodi va tenir una dis-
tribució espacial semblant a la que posteriorment es donaria
el 1956, amb una màxima incidència a la part oriental i nord-
oriental de l’illa, tot en consonància amb una entrada de vent
de Grec. Els testimonis contemporanis d’edat avançada indi-
quen com fins i tot va superar el precedent de 1726.
Al llarg d’aquestes nevades es constata com els cronistes as-
senyalen pèrdues al sector olier, aleshores fonamental per a
l’agricultura insular, així com als boscos, però no concreten
els efectes. Amb un evident valor literari, el glosador Sebastià
Gelabert (Tià de sa Real) va relatar les destruccions provo-
cades per una nevada que va venir seguida d’una onada de
fred:

El 13 de març l’any corrent
mil set-cents quaranta-sis
Déu nos donà un avís
de unes neus ab tal mal vent
que no hi va haver cap vivent
ni planta que no patís.
Ses figueres va matar
garrovers i oliveres
tarongers i llimoneres
i quants d’arbres va encontrar
a tots los va socorrar
en ses parts molt agreresM

iq
ue

l G
ri

m
al

t 
G

el
ab

er
t;

 P
er

e 
A

nt
on

i S
eg

ur
a 

C
or

tè
s.

 L
es

 g
ra

ns
 n

ev
ad

es
 i 

el
 s

eu
 im

pa
ct

e 
a 

M
al

lo
rc

a

1712-13 1715-16 1718-19

1721-22 1722-23 1723-24 1724-25 1725-26 1728-29

1737-38

1742-43 1744-45 1745-46 1748-49 1749-50

1752-53 1755-56 1756-57 1758-59 1759-60

1760-61 1761-62 1765-66 1769-70

1780-81 1783-84 1784-85 1785-86 1787-88 1788-89

1793-94 1795-96 1797-98

Nevades el segle XVIII a Mallorca (en negreta es remarquen les que afectaren el conjunt de l’illa)



Amb tot, la incidència de les grans fredorades d’aquest moment
de l’edat moderna es tradueix, paradoxalment, en una conse-
qüència beneficiosa per a alguns sectors econòmics. Con -
cretament, coincidint amb aquestes centúries es desenvolupà
un actiu comerç de la neu: aquesta era la matèria primera per
aconseguir gel, que s’emprava de manera preferent per re-
frescar begudes, tot i que aquest ús sumptuari es disfressava
d’una teòrica aplicació amb fins medicinals, destinar a alleu-
gerir les febres o baixar abscessos.
Aquesta activitat es va reflectir en la construcció de tot un
sistema de pous on es recollia la neu, convertint-la per pressió
en glaç, que posteriorment era traslladat als diversos nuclis
urbans on es consumia. Es tractava d’una activitat amb els
preus reglats a partir d’una normativa complexa que tenia per
finalitat assegurar el subministrament als hospitals. Això no
obstant l’ús principal era refrescar begudes, que donà lloc a
un complex utillatge encaminat a emmagatzemar la neu i po-
sar-la a flascons on refrescàs la beguda sense rebaixar-ne el
grau, i també a un intens comerç fora dels circuits legals.
Les investigacions de P. Segura en aquest sentit han determinat
que els pous de neu mallorquins pogueren en major o menor
mesura subministrar gel al mercat local, extrem que avui en
dia seria impossible, ja que els gruixos i la freqüència actual
de la innivació als cims mallorquins no permetrien arreplegar
els nivells de consum sol·licitats per la societat al llarg de la
segona meitat del segle XVII i tot el segle XVIII.
La presència de neu als punts culminants de l’illa devia ser
molt més freqüent que no l’actual, i el comerç nevater és un
bon indicador d’aquesta circumstància. Les nevades extraor-
dinàries, si fa no fa mostren nivells d’incidència similars a la
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de febrer de 1956, fora potser del paroxisme de 1788, d’infaust
record a tota Europa, i que és l’únic cas de ressenyes explícites
de danys.
Segurament el seguiment dels preus de determinades produc-
cions agràries sensibles a les fredorades, com ara les oliveres,
permetrà aportar dades objectives, igual que si s’aconsegueix
establir un preu real de la neu per anys.

Fins i tot la nevada de 1956 no va deixar de tenir un aspecte
lúdic. Manacor, matí de 3 de febrer, encara cau precipitació.
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