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SALES DE FESTES I AMBIENT DE VESPRE A S’ARENAL

P R E S E N TA C I Ó
Senyor Batle, Senyors Regidors, senyores i senyors.
Quan en Toni Jordi em va comentar que era el pregoner de les festes de s’Arenal
d’enguany, i quan em va demanar que el presentàs, vaig pensar que a un amic no se li pot
dir que no, encara que al mateix temps pensava que era un poc agosarat per part meva fer
la seva presentació. Però som aquí, ell per fer el pregó i jo per presentar en Toni.
En Toni Jordi Pastor va néixer a Llucmajor al carrer de Jaume I, antic carrer de n’Avellà,
núm. 4, fill d’una família de profunda arrel llucmajorera.
El seu padrí era un artesà, un mestre fuster de molt bona fama dins el poble, que tenia
a més una drogueria molt ben assortida al cantó del carrer de Jaume I amb el de l’Estrella.
Però el que més agradava al padrí d’en Toni era la música: va ser un dels millors músics
del poble i director de la Banda de Música de Llucmajor.
El seu fill, en Julià, casat amb n’Antònia Pastor, pares d’en Toni i na Celita, va seguir les
mateixes petjades i també fou un excel·lent músic, un virtuós del saxòfon i el violí, que es
dedicà també a impartir classes per formar i preparar els futurs músics de la banda local.
El pare d’en Toni, per raons del servei militar, va haver de viatjar a Saragossa, i a la tornada
va obrir un bar a la Plaça, al qual posà el nom d’un famós bar de Saragossa, Salduba, que
més tard seria el Bar Pou.
Però al pare d’en Toni, com al seu padrí, el que l’estirava era la musa de Wagner, la música,
i retornà a ella com a director de la banda de música local durant una llarga temporada.
En Toni Jordi cursà els estudis a Llucmajor i després va estudiar de delineant, i com a
tal va entrar a fer feina al despatx del seu oncle, feina que va deixar molt prest per esser
empresari.
L’any 1969, quan tenia 21 anys, va obrir la discoteca Scorpio, que durant molt de temps
va esser un referent per als empresaris del ram, per les constants reformes i novetats que
hi introduí, com és el sistema de cobrament amb targeta, no la de crèdit, que aleshores
no existia, sinó la targeta que es donava a cada client on s’anotaven les consumicions que
anava fent.
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La discoteca d’en Toni va marcar època, a s’Arenal. Amb l’ajuda del seu cosí Joan, que
n’era el cap de sala, i d’en Miquel Filori, que en va ser el director, a l’Scorpio varen actuar:
Mari Trini, Antonio Machín, Luis Aguilé, Toni Ronald, quan era número u d’Europa. També hi
varen actuar Mocedades, quan venien de guanyar a Eurovisión, Bruno Lomas, Lone Star... i
un grup de llucmajorers, els quals hi tocaren des del primer dia i durant molt de temps, que
eren els Balear Quintet, alumnes, vés per on, d’en Julià Jordi, pare d’en Toni.
En aquell temps tothom anava a l’Scorpio, i en Toni era molt conegut. Era en Toni de
l’Scorpio. I el seu Citroën dos cavalls, que no era un 4 x 4, però que era un tot terreny.
Es casà amb na Cati Ballester Sampol, que és llicenciada en ciències exactes i professora.
Han tengut tres fills: en Toni, na Neus i n’Aina.
En Toni era molt inquiet, nerviós, actiu, emprenedor, fins i tot atrevit.
Era una novetat, una experiència nova, la il·lusió de molts, i ho havia de provar. Però el
seu pas per la política va ser breu. Així i tot va ser tinent de batle d’Urbanisme al primer
ajuntament democràtic. Però aviat va dimitir d’Urbanisme i de regidor.
En Toni és un gran aficionat a la mar, hi viu davant. És un bon navegant i un bon regatista,
un gran aficionat a la vela, que sempre ha estat molt vinculat al Club Nàutic de s’Arenal i al
món de la vela.
Ha estat vocal de vela del Club Nàutic de s’Arenal, vicepresident de la Federació Balear
de Vela i el seu representant dins la federació espanyola. Del 2004 al 2008 ha estat també el
president del comitè de vela infantil de la Federació Espanyola de Vela.
I avui alterna la roda del timó del vaixell amb les dues rodes de la bicicleta, i és d’allò
més normal trobar-lo pel camí de s’Àguila o pel camí de Cas Busso, emulant Indurain.
En Toni regentava la discoteca Scorpio però no l’estirava la musa de la música, com al
seu pare i al seu padrí. Ell somiava esser preferit per la musa de Velázquez, la pintura.
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Alumne avantatjat del seu mestre Xim Torrens, avui ens trobam amb un Toni Jordi
tranquil, serè, més assossegat. Segur que l’edat hi ha contribuït, i la seva dona, na Cati,
també.
Un Toni dedicat en cos i ànima, com ha fet sempre, a la pintura. Els seus quadres i les
seves pintures es cotitzen molt bé, i en les exposicions on ha concorregut l’èxit sempre l’ha
acompanyat, prova de la bona acollida que li dispensa el públic, que és el millor crític.
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Avui en Toni, de l’Scorpio, ens parlarà de les seves vivències com a empresari turístic a
s’Arenal. Però som davant un altre Toni. En Toni Jordi, pintor.
Senyores i senyors, gràcies per la seva atenció.
Gaspar Oliver Mut
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D’esquerra a dreta: Gaspar Oliver, presentador del pregoner; Toni Jordi, el pregoner; Joan C. Jaume,
batle de Llucmajor, i Guillem Salvà, regidor de Cultura. Foto: Jaume Llinàs.
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PRÒLEG
Moltes gràcies, Gaspar, per l’exposició tan esplèndida que has fet de la meva família.
Il·lustríssim Senyor Batle Joan Jaume, regidors, públic present, moltes gràcies per la
vostra assistència.
Va ser un gran honor quan en Guillem Salvà i en Miquel Ribot em varen comunicar que volien
que jo fos el pregoner de les festes de Sant Cristòfol 2010 de s’Arenal de Llucmajor. Moltes
gràcies. M’agradaria que aquest pregó agradàs a la gent i que, amb la seva publicació, es
convertís en una eina d’ajuda per a aquells interessats en la història de les nits del nostre Arenal.
També he de donar gràcies a tota la meva família: na Cati, en Toni, n’Aina i principalment
na Neus i na Giulia, ja que sense ella saber-ho també ha posat el seu granet de sorra.
S’Arenal va créixer al ritme del desenvolupament turístic, i les sales de festes i discoteques
de l’època ho varen fer amb aquest, el turisme.
Vull parlar-vos d’aquest tema, però no com a impulsor i propietari d’una d’aquestes
discoteques, l’Scorpio, sinó com a testimoni d’un camí que ens va dur a sortir del
provincianisme de l’època. Vull fer, en aquest sentit, un homenatge a tot un seguit
d’empresaris i companys que varen cercar una fórmula per fer avançar el que aleshores era
un poble i convertir-lo en una potència turística. N’és una visió personal, però enriquida
amb l’opinió, la saviesa i la documentació dels meus companys de l’època, companys que
amb el temps s’han convertit en cronistes, historiadors del nostre Arenal, companys que
han fet de la nostra història personal, de les nostres historietes, veritables documentals
de costumisme social, de vegades amb una articulada prosa, de vegades amb gràcia o
malenconia, de vegades amb una simple xerrada a la barra d’un bar. Els vull citar ara aquí
a tots, per no deixar-me’n cap:
En Pere Canals, autor del llibre S´Arenal que he viscut, i d’un altre setmesó, S’Arenal
que m’han contat.
En Tomeu Sbert, creador del llibre Una evolución turística, a més d’una col·lecció
enquadernada de totes les seves cròniques des de 1970 com a corresponsal del diari
Baleares. Una joia.
En Bartomeu Font Obrador, autor del llibre S’Arenal: Miscelánea histórica del caserío.
I, per acabar, en Pedro Vidal, en Miquel Filori, en Llorenç Romaguera, en Paco Tomàs, en
Julià Clar, en Francisco Ferré, n’Agustí Solivellas, en Juan Carmona, en Francisco Caballero
i en Jaume Oliver Pelín (fill).
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Els nostres arxius conserven molt poca cosa d’aquella vida de vespre. D’aquell ambient
dels primers i tímids balls, amb mig metre de separació entre la parella i la sogra vigilant
darrere la columna. O de l’arribada de les primeres turistes franceses, a qui els residents més
agosarats només sabien amollar un trist «Voulez-vous dancer avec moi?» O dels picadors,
els latin lovers de l’època, pèl ben engominat i camisa oberta fins a la guixa, pit pelut de
mascle ibèric ben inflat. Una època de la qual ara els nostres joves es riurien, però que va
ser un pas essencial en el desenvolupament de la nostra societat, des del provincianisme
fins a l’alliberació, passant per la censura del franquisme i els anys de festejar oficialment
amb l’al·lota, amb interminables vetlades mirant la televisió, si n’hi havia, a casa dels
sogres, i amb els sogres, és clar.
Deia que els joves se’n riurien, ara. Qui més qui manco aquí avui té fills i filles, i fins i tot
néts i nétes. Jo em record de la primera vegada que la meva filla gran em va dir que sortia
a una discoteca, i quan la vaig veure amb aquella minifalda. No diré què és el que vaig
pensar en aquell moment, però sé ben cert que molts de vosaltres vàreu sentir el mateix en
la mateixa situació. La reacció de la filla també degué ser similar: morros, una portada, crits
i un «No entens res, papà». Com ens agradaria que elles ens haguessin entès a nosaltres!
Esper que aquest text serveixi per posar una mica de llum cap a aquesta comprensió entre
generacions passades, actuals i futures. No sols per recuperar el passat, sinó també per
aprendre’n, del passat.
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ELS INICIS DE
L’ A M B I E N T D E B A L L
A S’ARENAL
De finals del segle XIX a mitjan segle XX
Com deia, l’ambient de les sales de festes a s’Arenal va néixer i es va desenvolupar al
ritme del creixement turístic de la zona, turístic i urbanístic. De fet, abans de la dècada dels
anys seixanta les sales de festes i les discoteques no eren viables a s’Arenal de Llucmajor,
més que res perquè no hi havia una població substancial, és a dir, una clientela potencial
per omplir aquests locals.
Tampoc el turisme de l’època no podia aportar clientela. El primer hotel a s’Arenal,
el Terminus, data de l’any 1915. Estava situat al carrer de Miramar i tenia només quatre
habitacions dobles i dues de senzilles.
Si ens fixam en el cens de l’Ajuntament de Llucmajor, les dades són també prou
il·lustratives: l’any 1960 vivien a s’Arenal de Llucmajor només 704 persones. En quatre anys
la població es va doblar, l’any 1964 va arribar a la xifra de 1.607 habitants i el 1970 ja hi
havia 2.316 residents. El 1975 Font Obrador ja diu que hi ha 2.000 habitatges, 350 locals
comercials i més de 10.000 llits. I en un estudi meu de l’any 1978 es comptaven 12.000 llits
d’hotel més 8.000 habitants a l’estiu.
L’explosió residencial va anar aparellada amb el creixement turístic, en un cercle viciós
en què un alimentava l’altre i viceversa. Així, entre els anys 1960 i 1961, en només dos
anys, es varen construir a Mallorca un total de 80 establiments hotelers, dels quals 10
s’ubicaren a la nostra zona, des de Can Pastilla fins a Son Verí.
Així, amb més residents i més turistes a s’Arenal de Llucmajor, la indústria de l’oci nocturn
va veure la llum i va començar a créixer, durant la dècada dels seixanta i en endavant.
Abans d’això, però, també hi havia ganes de divertir-se. Per això ja trobam constància
de l’organització de balls als cafès de l’època.
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Ca sa Poblera
Ben prest els propietaris d’alguns cafès de s’Arenal de Llucmajor varen veure el potencial
d’organitzar balls als seus locals. Un d’aquests bars era Ca sa Poblera, que, segons el
llibre S’Arenal. Miscelánea histórica del caserío (1861-1930), de Bartomeu Font Obrador, ja
estava establerta l’any 1893 a la casa de Can Trompada. Consta, però, que el 20 de gener
de 1907 es va donar permís a na Margarita Montaner Torrens, sa Poblera, per construir una
casa entre els carrers de Sant Cristòfol i la carretera del Fort d’Enderrocat, avui carretera
Militar, on a partir d’aleshores es va establir aquest bar. D’acord amb el mateix llibre, a
partir de 1924 s’hi celebraven circumstancials balls amenitzats amb orgue.
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Ca na Grina
Un dels locals més coneguts va ser Ca na Grina, que va obrir el 1913 al carrer de Sant
Cristòfol, tot i que abans, a finals del segle XIX, na Francisca Ana Garau Fullana, coneguda
com na Grina, ja havia obert un local amb aquest mateix nom davant d’on el trobam ara.
Molts anys més tard, dia primer de maig de 1946, el va agafar la família Canals, i a partir
d’aleshores es va anomenar Bar Canaletas, no sabem si pel llinatge de la família, Canals,
o bé en homenatge a la Font de Canaletes de Barcelona, lloc habitual de les celebracions
del Barça, equip del cor de la família Canals. Tot i això, el cert és que tothom el va continuar
coneixent com a Ca na Grina.
Al llibre S’Arenal que he viscut (2006), el cronista i amic Pere Canals, fill de la família
Canals, propietària del local, en recull l’ambient:
«Ca na Grina era un cafè, fonda i pensió. Era el cafè més cosmopolita
i elegant del poble. Tenia un gran terrat elevat sobre el carrer a davant,
tancat amb balustrades, una gran sala quadrangular amb taules i billar, i
el mostrador davant les entrades, amb unes grans vidrieres. Dins el cafè,
una escala pujava a les habitacions. Més endins hi havia la cuina i el petit
menjador. Sense cap dubte, Ca na Grina va ser durant molts anys un
dels llocs més entranyables de s’Arenal.»
[...]
«En aquell menjador gran del Canaletas, que ja teníem fet abans
d’inaugurar l’Hotel Solimar, hi venia molta gent a menjar. A l’hivern hi
fèiem balls amb orquestra. La meitat dels casaments que es feien a
l’entorn de s’Arenal, Can Pastilla, sa Casa Blanca, Sant Jordi, s’Aranjassa,
es Coll d’en Rabassa i es Pil·larí, s’havien conegut a Ca na Grina. Teníem
un conjuntet de quatre o cinc músics. Havíem de tenir piano, i venia un
bateria, un vocalista, baix, trompeta i qualque altre instrument.
Ben al mig d’aquell saló hi havia una sola columna que els més
agosarats cercaven per pegar una estreteta a l’al·lota amb qui ballaven,
les mares totes assegudes a segona fila fent de carrabines i dient a les
seves filles que ballassin per les voreres per així tenir-les ben controlades
(...). Venien els joves i no tan joves. Molts venien en bicicleta. I de més
enrere, a l’hivern, fèiem que uns artistes venguessin a fer una actuació.
Sé que n’Estrellita de Palma, quan era joveneta, va venir a cantar a ca
nostra. A vegades eren còmics o il·lusionistes. El dia de les actuacions
fèiem una tarima amb taulons i caixons buits. En el descans fèiem una
rifa i amb ella es pagaven els artistes. Ho anunciàvem en una pissarra,
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amb pinzell i blanc d’Espanya, i venia tanta gent que omplíem el cafè.»
[...]
«Teníem ràdio gramola, escoltàvem els “discos solicitados”, el serial
Diego Valor i els dissabtes i diumenges horabaixa les al·lotes més grans i
quatre jovençans escoltaven discs —de La Voz de su Amo— dels cantants
de moda d’aquell temps: Antonio Machín, Jorge Sepúlveda, Bonet de
San Pedro, tangos de Gardel i qualcun altre, i feien una miqueta de ball
al menjador que teníem enfront del cafè.»
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Ca s’Espirut
També hi havia a l’època Ca s’Espirut, que havia obert en Miquel Tomàs a finals del
segle XIX. Era un cafè situat al número 1 del passeig de Miramar, cantonada amb el carrer
de Sant Cristòfol, és a dir, ben davant ses Enramades, de les qual parlarem més endavant.
El 1910 l’arrendador d’aquest bar era en Pedro Pau Amer; l’any 1921 hi trobam en Magí
Oliver Ballester, i dos anys més tard tocà el torn a en Damià Coll Coll. Segons Pere Canals,
en aquest local també hi havia entreteniment de ball i cant flamenc a l’estiu. Un local, per
cert, que després la família Canals va comprar i va transformar en el que avui coneixem
com a Hotel San Diego.
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Ses Enramades o Cas Baster
A la dècada dels cinquanta el turisme començava a arribar, encara tímid, a s’Arenal de
Llucmajor. Així, el 1953, al cantó dels carrers de Sant Cristòfol amb Miramar, abans carrer
dels Republicans, es va obrir la Pensión Bonet, coneguda com ses Enramades de Cas
Baster. De fet, aquest cafè, ses Enramades o Cas Baster, existia ja almenys l’any 1912 i era
propietat d’en Joan Rigo Catany de Garonda, padrí d’en Joan Ferrando Rigo. Allà també
s’hi feia ball, principalment els estius, ja abans de transformar-se en Pensión Bonet. A en
Joan Rigo el va succeir en Toni Oliver Catany, i després el seu fill, en Pep Oliver; en Toni va
ser qui va muntar la Pensión Bonet, que avui en dia és la Banca March.
A tot això, el cens de 1900 parla de 36 habitants. Hi havia per tant més cadires als cafès
que habitants. D’aquí que l’ambient del poble estigués als cafès, que acollien no només
els residents de la zona sinó també els de la rodalia.
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Petites anècdotes
A partir de 1916, la societat Veloz Sport Balear organitzava la Festa des Pedal, una
espècie de trobada de ciclistes que va arribar a reunir més de 1.300 esportistes. Cada
any, com a festa de cloenda de l’acte, es feia ball amb la banda municipal de Llucmajor,
d’acord amb el llibre S’Arenal. Miscelánea histórica del caserío (1861-1930), de Bartomeu
Font Obrador. Era un altre dels entreteniments en aquell Arenal de Llucmajor de turisme
rudimentari, que ben aviat es desenvoluparia.
Abans d’això, però, i tot i que la població era escassa, el jovent també volia divertir-se. I
ho feia com podia. Conta na Fina López, coneguda com na Cabana i filla d’un municipal de
s’Arenal, que a la seva època anaven a ballar a cases particulars on hi havia gramòfons, on
posaven els discos de la marca La Voz de su Amo. Tot i la suposada privacitat que donaven
les cases particulars, les parelles ballaven a dos pams un de l’altre.
Per altra banda, a partir de 1948 ja tenim dades que la família Bosch-Serra acollia festes
dels amics a la seva cantina, la de Cap d’Enderrocat. Segons la informació recollida per
Pere Canals, en Baltasar, un dels fills d’aquest matrimoni, deia que «no és d’estranyar que
dins aquell ambient s’aprofitàs qualsevol avinentesa per fer bulla, balls o festes si entre els
soldats hi havia cantants (per exemple en Ramon Escoto), acordions, guitarres i altres coses
que sonaven, i fins allà hi anaven a peu parelletes i jovent amb ganes de festa.»
Ho confirma en Lluís Caballero, natural de Sineu, que es va instal·lar a s’Arenal amb na
Margarita Amengual: «Els diumenges horabaixa, al·lots i al·lotes anaven a peu a Enderrocat,
on alguns soldats i instrumentistes feien música i nosaltres ballàvem.»
Són només alguns exemples dels inicis de l’ambient de vespre al nostre Arenal, com
també ho són els balls que es feien durant els cinquanta i els seixanta al Bar El Cocodrilo,
al carrer de Sant Cristòfol número 24. Era més aviat un celler on servien les copes a granel,
damunt quatre caixons de Coca Cola i dos taulons. O les festes socials del Club Nàutic
S’Arenal, que sembla que varen començar cap als seixanta. Sense oblidar les festes de
Carnaval de Llucmajor, sobretot els anys setanta. Sabem per exemple que es tancava el
carrer del General Mola i que hi va tocar el grup Los Kiwis.
Música de gramòfons o música en directe... Però no us penseu que tan primitius
espectacles musicals, si em permeteu l’expressió, estaven exempts de les taxes de
propietat intel·lectual. Sí, encara que sembli mentida, també aleshores la Societat General
d’Autors d’Espanya, l’SGAE, passava el capell per recaptar-ne un percentatge, ja abans de
l’existència de les sales de festes, a simples bars o cafès.
Conta Pere Canals que sobre la dècada dels cinquanta i seixanta a la zona era en Joan
Mòjer, dit Mestre Pujol, l’encarregat de cobrar les taxes de l’SGAE, que eren tota una
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novetat. Es Mestre Pujol, conegut així perquè era mestre d’escola, pareixia un cobrador
del frac, d’acord amb el relat de Canals: «Sempre anava amb un vestit obscur, era magre i
alt i emprava ulleres. Era molt bona persona, tant que es deixava enganar. Sembla que les
taxes depenien, a més dels conjunts que hi anaven i de les peces que tocaven, del nombre
d’altaveus del local, i el nostre amic no els veia tots o feia que no els veia tots.»
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Els hotels
El 14 de juny de 1956 s’obria l’Hotel Solimar, amb el nom de Residencia Solimar (en
aquells temps tots els hotels es deien residencias), on els dissabtes i diumenges d’estiu
feien festes, ja cobrant l’entrada. També per Cap d’Any oferien un bon sopar i després ball
amb orquestres i algun cantant de renom, com Bonet de San Pedro, Luis Aguilé i Llorenç
Santamaria.
A partir dels seixanta, es començaren a obrir hotels, primer tímidament i després de
cada vegada més. A tots, o a quasi tots, hi feien ball.
A mode d’exemple, trobam al diari Región del 17 de gener de 1970 una referència al
ball de Carnaval que es va fer a l’Hotel Solimar, amb l’actuació de l’orquestra Los Flinstenes:
«Nacionals i estrangers hi varen anar fins a omplir del tot el luxós local», llegim en aquesta
nota periodística. El que no sabem és quina era la capacitat de la sala on es va fer el ball,
per tenir una idea de quants de residents i turistes s’hi varen sentir atrets.
Un altre dels establiments hotelers de l’època on s’organitzaven balls era l’Hotel San
Diego, de la mateixa família Canals que regentava el Solimar. D’acord amb el diari Baleares
del 4 de març de 1971, aquell any s’hi va celebrar un animat ball de Carnaval, amb el
popular conjunt Los Dálmatas i amb la col·laboració especial de l’il·lusionista alemany
Gerard Liebel, que per cert era molt conegut, perquè a més sempre participava a totes
les bauxes que s’organitzaven a s’Arenal, i tal vegada sense cobrar. En tot cas, n’és un
exemple, perquè en aquesta època tots el hotels ja feien ball.
Un altre dels conjunts que ben bé va poder actuar durant aquestes festes de Carnaval
va ser l’Orquesta Bahía, que era de Llucmajor. L’autor Tomeu Sbert la recorda al seu llibre
Una evolución turística. Historia de la Playa de Palma 1900-2006:
«S’Arenal va créixer al compàs de la formidable Orquesta Bahía
llucmajorera i altres conjunts de Palma o de l’interior de l’illa. Els músics
solien fer feina tot el dia en tasques lligades a l’agricultura, a les fàbriques
de calçat o a indústries semblants. Un dels primers conjunts que es va fer
molt popular va ser l’Orquesta Bahía, que amenitzava les nits d’estiu.»
[...]
«Així anaven passant els divertits estius i els melancòlics hiverns, i
s’anaven incorporant més orquestres: la Montecarlo, la Marvel, Bonet
de San Pedro i el seu conjunt. Anys després varen comparèixer conjunts
molt populars com Mallorca’s Boys, Balear’s Quintet, Los Kiwis, aquests
molt propers a Llucmajor, i altres de Palma o d’altres punts de l’illa.
En definitiva, la música ha format part del desenvolupament turístic
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d’aquesta zona. El jazz, la bossanova, la cançó de l’estiu, el ball dels
pajaritos, s’han mesclat sempre entre les taules i les cadires de les
terrasses a la Platja de Palma.»
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LES SALES DE
FESTES A S’ARENAL
DE LLUCMAJOR
Night club dancings. Així es deien les sales de festes en aquella època, perquè la majoria
dels turistes eren britànics. Les dones no coneixien els calçons i festejar amb l’al·lota era
tota una cerimònia oficial, però ja érem molt cosmopolites.
Totes les sales de festes del territori nacional es regien pel Reglamento General de
Espectáculos y Actividades Recreativas, de 3 de maig de 1932, a conseqüència de l’incendi
del Teatro La Comedia de Madrid. El Govern Civil era qui en tenia les competències, i cada
any s’havia de renovar el permís.
El 27 d’agost de 1982 es va fer una adaptació d’aquest reglament, quan es traspassaren
les competències a les autonomies, aquí a la Conselleria d’Interior i després als consells
insulars. Al Govern Civil s’hi conservava un gran arxiu de tots aquests permisos, d’un gran
valor històric, però amb tots aquests trasllats segurament deuen haver acabat al fems.
També és curiós que aquesta adaptació es va fer a causa d’un altre incendi, també a
Madrid, a la discoteca Alcalá.
Actualment totes les competències les tenen els ajuntaments, arran de la Llei de 17
d’octubre de 2006. Tot i això, l’Ajuntament de Llucmajor conserva poques fitxes d’aquella
època; les que té possiblement siguin reals, però li’n falten moltes. De fet, una vegada
que el Govern Civil havia atorgat el permís, aquest fet no es notificava als ajuntaments.
En tot cas, totes les dates de les llicències concedides que faig constar més endavant es
corresponen amb les dades de l’Ajuntament, tot i que eren llicències reals, concedides
pel Govern Civil, després de molt de temps, fins i tot anys, d’haver-ne obtingut el permís.
Aconseguir el permís de sala de festes era molt difícil, llevat que fossis del Règim. Així,
uns l’aconseguien amb un sopar, i d’altres havien de seguir el procediment habitual, que
era el que detall a continuació.
La veritat és que no era una instància normal i tot eren pegues i problemes. En primer
lloc havies d’aconseguir un projecte tècnic dirigit per un arquitecte i un aparellador, que
havia d’estar adaptat al Reglament general d’espectacles, amb el pagament previ, és
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clar, dels honoraris als corresponents col·legis. I llavors els havia d’acceptar l’Ajuntament,
també amb el pagament previ de les taxes. A més, havies de fer fer un projecte amb
els informes d’incendis i les sortides de fum, projectat per un enginyer, que evidentment
també cobrava.
Un cop havies entregat tots els informes tècnics a la Junta d’Espectacles, aquesta te’ls
retornava una vegada i una altra, i pràcticament t’ho tirava tot per terra, fins al punt que
havies de començar cada vegada de zero, cosa que implicava pagar unes quantes vegades.
Un cop la Junta d’Espectacles aprovava la part tècnica, necessitaves l’informe policial.
Aquest estava format per diversos documents. Per una banda, un informe veïnal, on els
veïns més propers donaven el seu vistiplau a la sala de festes (jo record que quan vàrem
muntar la discoteca Scorpio en un descampat, quasi sense veïns, pràcticament el més
pròxim era la mestra del col·legi públic del carrer de Sant Bartomeu). En segon lloc, un
informe polític. Jo aquí hi vaig ensopegar fort, perquè quan tot semblava que ja anava bé,
era l’any 1967, vaig haver de tornar a començar de zero perquè era menor d’edat, i per
posar un altre titular, que va ser mon pare, vàrem haver de tornar a fer tots els projectes,
des del tècnic al policial, tota una injustícia quan coneixies gent que ho havia aconseguit
només amb un sopar. Per acabar, l’informe policial també havia d’incloure un informe
positiu de l’Ajuntament, i aquí crec que em varen ajudar.

Governador
Junta d’Espectacles
Informe tècnic
a) Projecte de l’arquitecte
b) Projecte de l’enginyer
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Informe policial
a) Veïnal
b) Polític
c) Local

Durant les dècades dels seixanta i setanta, els arenalers varen viure el naixement i el
desenvolupament de la indústria de les sales de festes i discoteques. N’hi va haver nou, a
la zona de s’Arenal de Llucmajor, algunes conegudes a tot Mallorca i mundialment. Aquí
les repassam.
(Téntol...Per dir-vos que he realitzat alguns croquis de les entrades de les sales de festes,
basant-me en els meus records i en els comentaris que m’han fet.)
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Florida Park
Situada a la plaça de la Reina Maria Cristina, va ser la primera sala de festes de s’Arenal
de Llucmajor. Tot va començar l’any 1932, el dia 15 de maig, quan es va formar la societat
Arenal Cine, els socis de la qual eren en Daniel Bernardo Deyà, en Guillermo Cicerol i
en Tomàs i en Bernardo Tomàs i Caldés. Era, segons l’escriptura, un «local d’estiu per a
l’explotació de cinema, variétés, ball i altres usos que creguin convenients».
Va prendre el nom de Florida Parque quan el va agafar en Joan Crespí Gelabert, que
també era l’empresari del Trocadero de Palma, devers l’any 1942. El nom havia de ser en
castellà, perquè en temps de la Dictadura tots els noms vernacles o estrangers estaven
prohibits. A partir d’aquell any, ja s’hi organitzava ball els dissabtes i diumenges d’estiu.
En Joan Crespí deixa el local l’any 1961, i aleshores el rescaten na Maciana Puig,
coneguda com na Taquillera, i en Tomàs Tomàs Mut, en Carro. Duen l’explotació de la sala
de festes fins al 1973, quan tanca, i és en la seva època quan trobam inscrit el Florida Park
al registre de l’Ajuntament de Llucmajor, com a «sala de fiestas y bailes». Concretament,
l’expedient va ser demanat el 1964 per en Tomàs Tomàs Mut.
A Una evolución turística. Historia de la Playa de Palma 1900-2006, Tomeu Sbert relata:
«El Florida Park va fer història. Era conegut per tot Mallorca
(...). El seu propietari tenia bona cura de tots els detalls i pot dir-se
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que va ser un avançat al seu temps, en preparar gales de tarda i
nit en uns anys en què la major part del turisme no eren més que
estiuejants de Palma o Llucmajor, si bé a aquestes gales hi anaven
joves de tota l’illa.»
Recorda n’Esteve Cicerol Puig que al Florida el ball el feien amb dos conjunts, «que
costaven una doblerada». Entre ells, hi varen actuar Margaret y su Conjunto, de Campos;
Las Manos, de Córdova; Los Dajuma, de Palma; Los Dogos, d’Inca; els Xilvars, de Selva;
Los Kiwis, de Llucmajor; Los Sudistas, de Palma; Los Esturiones, de València, i Los Talayots,
de Palma. A mitjan anys seixanta també hi va passar el Dúo Dinámico, una actuació estel·lar
que va omplir el local de gom a gom, i fins i tot les taulades de tots els veïnats estaven
plenes de gent, ja que en aquells temps era un dels grups més reconeguts de tot Espanya.
Per cert, el Dúo Dinámico va obrir a principis de l’any 1970 el bar Las Sirenas, que ara és al
costat del Club Nàutic S’Arenal. Encara s’hi conserven parets de l’època i el local en si està
igual, llevat de la terrassa del davant. El Dúo Dinámico el va traspassar a en Xiu, en Toni
Barceló, pare del propietari actual, en Manolo Barceló.
A més de ser un dels primers locals de la zona a fer gales juvenils, el Florida Park ja va
tenir, l’any 1970, discoteca combinada amb conjunts en directe. Però li quedaven pocs
anys de vida. És cert que l’any 1971 hi va tocar el conjunt Los Talayots, i és cert que cada
hivern, quan tancava, s’hi feien obres de reforma, i de fet la de 1973 es va dur a terme
amb «un gust francament luxós», segons una nota al diari Baleares. Però seria la darrera
reforma, perquè la temporada d’estiu de 1973, en què hi va tocar l’orquestra Match-2, va
ser l’última.
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La Cotorra Verde
Era una sala de festes que varen promoure en Bartomeu Font Obrador (que ha estat el
cronista oficial de Llucmajor) i en José Rosselló Alzamora. La llicència els la varen concedir
el 28 de desembre de 1965 i estava situat als baixos de l’Hotel Son Verí, al carrer de Costa i
Llobera, és a dir, dins el mateix torrent des Saulet o de Son Verí. I d’aquí que es tancàs el 17
d’octubre de 1974, quan la gran torrentada s’ho va endur tot per davant, fins i tot el piano.
Desconeixem per què li varen posar el nom de «Cotorra», però la segona part, «Verde»,
li ve perquè la família d’en Font Obrador havia tengut abans un local a la plaça d’Espanya
de Llucmajor que es deia La Farola Verde.
25
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El Ruedo
A l’Ajuntament de Llucmajor no localitzen l’expedient d’aquesta discoteca, però estava
situada a la cantonada dels carrers d’Alcàntara Penya i Mossèn Antoni Maria Alcover, i els
seus promotors eren en Paco Tomàs, en Jaume Oliver i un tal Ibáñez.
Un d’ells, en Paco Tomàs, ha fet el relat dels seus records a la discoteca El Ruedo. Conta
que, amb l’ajuda de la direcció de la sala de festes o discoteca El Rodeo de Palma, del
Terreno, va ser inaugurada l’any 1965 amb el nom d’El Rodeo i que els seus propietaris eren
els germans Ibáñez. No va funcionar gaire bé, així que un dels Ibáñez, que era funcionari
de l’Ajuntament de Palma, va parlar amb en Paco Tomàs, del Bohío, perquè se’n fes càrrec.
En Paco Tomàs ja coneixia molt bé el negoci de les discoteques, i per això quan va
llogar El Rodeo, juntament amb un bon amic, en Francisco Ribas, tot d’una va començar
a gaudir d’una bona clientela, que trobava aquí un ambient únic amb bona música. Hi
anava gent de tot Mallorca, a més dels turistes de s’Arenal. Ribas va ser nomenat director
i empresari, i en Paco Tomàs hi va entrar com a soci.
Ara que anava tan bé, l’empresa propietària d’El Rodeo de Palma va trobar que no
era bo que els dos locals s’anomenassin igual, i va obligar a canviar la denominació. El
Rodeo de s’Arenal va passar a ser El Ruedo, un nom tan semblant que la clientela no se’n
va adonar, d’aquest canvi. També es va aprofitar per fer algunes millores al local, per tenir
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més capacitat i millor aspecte com a discoteca a l’aire lliure.
Era l’any 1967, i El Ruedo va acollir importants actes, com l’elecció de Miss Mallorca
Turista i Miss Perlas de Manacor. Durant els anys hi desfilaren molt bones orquestres, entre
elles Vicente Espert, Los Olivers i Los Telstarts —que hi varen estar deu anys—, i també
alguns ballets de dansa espanyola i flamenca, com Paco de Huelva, Luis de Luis, Dolores
y Federico, el gran Georgie Dann —que encara avui és conegut per les seves populars
cançons d’estiu, sempre acompanyades d’una coreografia—, Los Camperos i El Sevillano,
amb una Isabel Pantoja molt joveneta que formava part del ballet.
Durant els anys del règim de Franco, El Ruedo va contractar una gran vedet italiana,
Guiana Guinte, segons recorda en Paco Tomàs. Diu que a la foto dels programes se li veien
una mica els pits. I aquests fulletons havien de passar la censura, que lògicament va obligar
a tapar-los. Tot i així, aquest espectacle va ser un gran èxit.
Una història semblant va passar amb Les Nicolas, uns còmics francesos que també
varen ser una gran atracció. Es veu que en un moment de l’actuació la dona es quedava
en topless. Aquest detall va atreure homes de tot Mallorca, i cada dia el local s’omplia. És
clar que també va atreure la censura. L’inspector era el senyor Llorente, cunyat de l’artista
Mary Guiros i bon amic d’en Paco Tomàs. Tan bon amic que li va aconsellar que la dona es
posàs uns sostenidors de seda fina, quasi transparents. Amb aquest consell l’espectacle va
poder continuar sense que la clientela notàs res.
El Ruedo va ser la primera sala amb barra lliure, amb pagament previ de l’entrada. Així,
es va establir com una de les millors discoteques de s’Arenal, amb terrassa a l’aire lliure i
molt bona clientela. Entre ella hi varen figurar fins i tot alguns personatges famosos, com
el belga Leo Proost, tricampió del món de ciclisme de mig fons rere moto. La discoteca
tancava a les dues de la matinada, gràcies a un acord amb en Jaume Oliver Pelín (pare),
l’empresari dels hotels Sol Pinos i Luna Park.
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Ja aleshores, a la dècada dels setanta, jo vaig obrir la discoteca Scorpio, que estava
molt a prop d’El Ruedo. D’aquesta manera, quan tancava El Ruedo, els clients acabaven
la nit a l’Scorpio.
El Ruedo, Scorpio, Discoteca 2000, Aloa, Babalú, Zorbas... Conta en Paco Tomàs que
«eren les millors discoteques de tot Mallorca, i que a més hi havia un ambient sa i ple
d’alegria, que no coneixia la droga». Segons ell, «entre els empresaris d’aquest món hi
havia també una amistat molt bona i sana, tant que estic convençut que aquí va començar
el somni, avui fet realitat, de convertir s’Arenal en una potència turística». Són paraules
textuals d’en Paco Tomàs, que se sent molt satisfet d’haver format part d’aquest món i
d’haver contribuït a desenvolupar l’Arenal turístic.

SALES DE FESTES I AMBIENT DE VESPRE A S’ARENAL

Sabadac
Aquest local estava ubicat als baixos de l’Hotel Saga, al número 50 del carrer dels
Trencadors. El promotor, Miguel Contestí Cardell, i un soci en varen demanar l’expedient
l’any 1969, com a «sala de fiestas», però varen tancar el local l’any següent.
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Scorpio
L’Scorpio, que com tots sabeu era la meva discoteca, la vàrem inaugurar el dia primer
d’abril de 1969. La vàrem posar a nom de mon pare, Julià Jordi Puig, perquè jo era menor
d’edat (en aquella època la majoria d’edat es complia a 21 anys). Estava situat al número 5
del carrer de Girona i l’Ajuntament ens va concedir la llicència com a «sala de fiestas» l’11
de març de 1970.
Com he dit, la sala la vàrem obrir el 1969. Era molt rústica, les parets eren de distints
maresos, de diferents tonalitats i amb relleu. Estava distribuïda en dos nivells i en total eren
270 metres quadrats de superfície, amb una petita barra i la pista de ball al nivell superior.
La va inaugurar el Balears Quintet, els components del qual, per cert, eren llucmajorers i
exalumnes de mon pare, i Andrés Cañas y su Conjunto.
L’any següent, la vaig reformar i ampliar amb uns 30 metres quadrats més, però
la decoració va seguir dins el mateix estil —per cert, fins i tot el personal de nit hi va
col·laborar. Cal destacar que vaig començar amb les gales de tarda, i entre aquestes gales i
les del vespre, com que hi havia temps però massa poc per anar a sopar a fora, el personal,
que no era gaire, pujava a menjar camallot i sobrassada a ca meva.
Amb la tercera reforma vaig canviar la decoració totalment. Vaig fer entapissar la sala
amb teles i moquetes, de color blau i vermell. Vaig col·locar una altra barra a la part de dalt
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i l’escenari on tocaven els músics també va quedar tot modificat, així com la pista de ball.
Aquí hi tocaven Los Olivers i ja vaig començar a intercalar-los amb música disco. Aleshores
ja teníem molt d’èxit, amb una gran afluència de gent, tant a la tarda com a la nit.
La pròxima reforma va ser la més gran. Vaig guanyar uns 300 metres quadrats més; en
total la sala va arribar fins als 600 metres quadrats. Vaig seguir la mateixa decoració, amb
blaus i granes, i vaig distribuir les pistes de ball en dos nivells. A més, com a novetat vaig
afegir a la part inferior una tercera barra, que era exclusiva per als clients habituals. Una
sala VIP d’ara, vaja. A disposició dels clients hi havia tota una sèrie d’arquilles individuals
que es tancaven amb clau, i allà hi podien guardar la pròpia ampolla d’alcohol. Vaig seguir
amb orquestra i discjòquei, un anglès que es feia anomenar Dog.
La següent reforma ja me la va fer un equip professional. Crec que va ser la millor de
totes: decorada en grisos, tot amb butaques i sofàs, il·luminació amb petites lampadetes
damunt les taules laterals, tot el terra i el sostre emmoquetat menys la pista de ball, on varen
posar rajoles d’acer, i molt de vidre amb les constel·lacions del zodíac com a decoració, a
més del millor so que vaig poder trobar a tot Europa.
Amb la sisena reforma vaig retocar petits detalls que no m’agradaven, en especial
l’entrada, que vaig fer tota de vidre i acer inoxidable. Aquí ja vaig començar només com
a discoteca.
La darrera reforma que vaig dur a terme jo va consistir a afegir una barra gelateria on
també se servien sucs naturals, que estava aïllada acústicament de la sala de festes per una
porta circular totalment de vidre. L’Scorpio sempre ha estat una sala amb distintes altures.

32

El nou sistema de cobrament de les copes va ser tota una revolució. En entrar rebies
una targeta on el personal anotava les consumicions a mesura que les demanaves, i
ho pagaves tot junt a la sortida, entregant la targeta. Per poder dur tot el control del
pagament, vaig instal·lar el primer ordenador que es va veure en una sala de festes. Record
que per conèixer de prop com funcionava aquest sistema vaig viatjar a París i a Frankfurt,
on sabia que començaven a utilitzar-lo. Al principi la competència el va criticar molt, però
anys després tots el varen aplicar.
Sempre contractava el millor personal, el més professional. Cercava els millors bàrmans
i els millors caps de sala de tota la Platja de Palma, i els feia vestir molt bé, primer amb
esmòquing, amb caçadores i fulards més endavant, un altre any amb americana de retxes
verticals grises i blanques, un altre tots de blanc, i fins i tot vaig arribar a tenir un dissenyador
de moda.
Per altra banda, totes les begudes eren de primera qualitat. L’endemà d’haver estat a
l’Scorpio la clientela podia tenir ressaca, però mai mal de cap.
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Mai no en vaig fer propaganda al carrer, cosa que em diferenciava de tota la competència.
Em funcionava millor el boca a boca amb gent molt distingida. El que sí que vaig fer va ser
innovar una mica, amb diapositives de la discoteca projectades sobre una gran pantalla a
la façana, i amb una persona que ho repetia a petita escala al carrer amb una espècie de
maletí.
Els hiverns eren molt durs, però de tant en tant venien grups de turistes que ens
salvaven el negoci en temporada baixa. Record tongades d’escandinaves per fer cursos de
guia turístic que s’allotjaven en un hotel veí, i també com a cosa estranya un grup d’al·lotes
d’Alaska.
També organitzàvem trobades amb agències de viatges, com per exemple Neckerman,
per donar a conèixer la discoteca i aconseguir que fos inclosa en la seva oferta d’activitats.
Els servíem còctels de benvinguda i sangria.
Durant la dècada dels setanta el diari Baleares es va fer ressò de la fama que va adquirir
aquesta discoteca, gràcies sobretot als grans cantants i músics que hi varen tocar. Una de les
actuacions més importants va ser la de Maria del Mar Bonet, el desembre de 1971. Segons
recull el diari, «la jove artista va complaure amb un bell recital i va ser molt aplaudida, en
totes i cada una de les seves intervencions, per un selecte públic que va omplir totalment
el local.»
També Antonio Machín va actuar a l’Scorpio. «El famós ídol de la cançó, gran cantant»,
el definia el diari Baleares en la seva edició del 14 de gener de 1973, on també es llegeix:
«Recordant l’èxit aconseguit fa poques setmanes per un altre famós,
Jorge Sepúlveda, en aquesta mateixa sala, s’espera que avui amb
Antonio Machín s’aconsegueixi un èxit semblant. Del seu prestigi, del
seu art i de la seva veu no se’n pot esperar una altra cosa.»
Altres actuacions d’aquell any 1973 varen ser la de Tony Ronald —que les jovenetes
es varen menjar i varen despullar—, la de Los Beta i la de Geno Washington, amb què
es va celebrar la reobertura de la sala després d’una important reforma en decoració, so
i il·luminació. D’aquell any també trobam al diari Baleares una referència a una cursa de
cotxes pel municipi de Llucmajor que va patrocinar l’Scorpio: hi llegim que els premis (sis
primers premis, un a la desgràcia i un altre per al darrer classificat) s’entregaven el mateix
horabaixa del ral·li a la Gala de la Joventut, una dada que ens recorda que l’Scorpio també
es va afegir a la moda de les gales de tarda.
Però l’actuació més sonada que es va fer a l’Scorpio, i que també va ser l’any 1973,
concretament al mes d’abril, va ser la de Mocedades. Era el primer concert que feien
després del Festival d’Eurovisió, on varen quedar en un formidable segon lloc. El conjunt
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de moda va actuar a la gala de tarda i a la de nit, i les dues varen ser un èxit de públic,
especialment jove. El diari Baleares ho recull així:
«L’actuació de Mocedades va ser un èxit rotund, que el públic va
saber apreciar aplaudint amb calor els components i en particular
la interpretació de la cançó titulada “Eres tú”, recordant la seva feliç
actuació al Festival d’Eurovisió a Luxemburg.»
A més d’Antonio Machín —que hi va actuar dues vegades—, Mocedades, Maria del
Mar Bonet i Jorge Sepúlveda, altres cantants i grups que varen tocar a l’Scorpio varen
ser Santa Bárbara, Bruno Lomas, Toni Frontera, Mari Trini, Luis Aguilé, Los Ros, Los Beta,
Grupo 15, el Balear’s Quintet i Andrés Cañas (que varen fer la inauguració del local el
1969), així com Ana María Drach i Lone Star, els Stepside, que era un grup irlandès, i Los
Olivers, entre d’altres.
El fet de portar tots aquests grups de fora va convertir l’Scorpio en una de les discoteques
més importants de l’època a les Balears. Va tenir tant d’èxit que va arribar a un punt en
què els porters feien selecció, «tu entres i tu no entres», com es fa ara a través del face
control a les discoteques més cosmopolites de Nova York, París i Londres. Aquest «control
de cara» no l’han inventat ells, és ben antic. També amb aquest ambient selectiu, l’Scorpio
sempre estava ple. I això va fer que s’instal·lassin a la mateixa zona pubs com per exemple
el Picadilly.
Era un ambient selectiu, sí, però també familiar. S’hi trobaven grups d’amics d’Algaida,
de Son Ferriol i des Vivero, a més de Llucmajor, i a moltes gales de la Nit de Nadal i de Cap
d’Any hi anaven junts pares i fills.
L’Scorpio va estar obert durant 40 anys, fins l’any passat, tot i que a partir del 1983 jo ja
no me’n vaig fer càrrec i el vaig traspassar a diverses societats.
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2000 Discotheque
Segons conta en Julià Clar, es va obrir el desembre de 1971 al carrer Ejército Español
número 2, avui carrer dels Trencadors, número 6. D’acord amb les dades de l’Ajuntament,
la llicència se li va concedir el 7 de febrer de 1972 com a «sala de fiestas sin atracciones».
El local el duia en Gabriel Clar Cardell i els seus tres fills, Gabriel, Pedro i Julià.
En Julià Clar recorda que poc abans de la inauguració del local els va visitar la Guàrdia
Civil, perquè sembla que havien provocat l’alarma amb la publicitat que s’havia repartit per
tot s’Arenal. A la foto hi sortia una garra de ca i un signe d’interrogació com a logotip. Una
vegada es va aclarir tot no hi va haver més problemes.
Era un local orientat sobretot al turista, que en aquella època era anglès, tot i que aviat
arribarien els alemanys i es convertirien en majoria. «També eren benvinguts els espanyols,
sobretot els picadors, perquè animaven la festa on només hi havia al·lotes», explica en
Julià Clar.
Soul, funk i rock eren els estils musicals que s’hi escoltaven, i es fusionaven pràcticament
per a tots els gustos. En una dècada hi varen passar molts grups musicals, com Trinidad,
Los Mauris, Cebra, Las Súper Suecas, Llorenç Santamaria i molts més. La 2000 Discotheque
es va tancar definitivament l’any 1982.
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Embat
El seu promotor, en Bartomeu Mas Homar, va obtenir-ne la llicència el 1972, com a
«sala de fiestas». Al setembre de 1976 va ser traspassat a en Jaume Salvà, de La Cabaña,
i al maig de 1983 se’n varen fer càrrec els germans Luna de Rojas i l’anomenaren Snoopy.
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Yes Burbujas
Es va obrir a l’avinguda d’Europa l’abril de 1975, com a «sala de fiestas con atracciones
y restaurante». El promotor n’era Andrés Ferrà Ballester, que es va instal·lar a s’Arenal
després de fugir d’Alger arran de la revolució algeriana contra França, ja que pertanyia
al grup Peus Negres, que eren els ciutadans francesos d’origen europeu o jueu que
residien a Algèria i que es varen veure obligats a fugir d’aquest país després de la seva
independència, l’any 1962. Un nombre significatiu de «peus negres» d’origen espanyol es
va establir a la província d’Alacant, i altres com n’Andrés Ferrà varen arribar fins a Mallorca.
Doncs bé, la llicència per al Yes Burbujas la va obtenir el 7 de novembre de 1988, i devers
el 1995 va tancar.
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Graf Zeppelin
Situat al carrer dels Trencadors número 67, va obrir devers l’any 1984, però la llicència
de «sala de fiestas» no la hi varen donar fins al 24 de juny de 1987, segons les dades que
consten a l’Ajuntament de Llucmajor, i poc després va tancar.
El seu propietari era l’alemany Karl Wilfrieg Riek, amb quatre socis. La seva clientela
eren els seus compatriotes. Tancà a principis dels anys noranta.
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ANÈCDOTES I
HISTÒRIES DE
L’ A M B I E N T D E N I T
Com recordava més amunt en Paco Tomàs, hi havia molt bon ambient entre el personal
de les diferents discoteques a s’Arenal de Llucmajor. N’és un bon exemple que entre 1972
i 1974 vàrem organitzar una lliga de futbol, i pràcticament totes les discoteques teníem
equip propi.
A més, cada nit quan tancàvem les sales de festes, devers les sis o les set de la matinada,
molt del personal d’aquesta indústria ens reuníem per berenar tots junts, a la cafeteria San
Bartolomé, a Can Denits i a les Coves de Can Morei, i comentar les anècdotes de la nit
anterior.
Una d’aquelles anècdotes, amb la qual potser més hem rigut, ha estat la del «Hielo
arriba». Era el 1970, i el grup britànic Christie s’havia donat a conèixer amb la cançó
«Yellow river», el seu primer gran èxit, que va ser número u en uns quants països. Era
una cançó molt comercial i aferradissa, que a Espanya va pegar amb força perquè era
ideal per a aquells horabaixes d’estiu, de guateques de diumenge. Molts de vosaltres
segur que l’heu ballada o l’heu taral·lejada en alguna ocasió. Idò bé, aquell estiu durant
les actuacions l’orquestra de l’Scorpio en feia la seva versió, o la intentava interpretar
en un anglès molt primordial, o bé directament en feien una lletra molt lliure. En una
d’aquestes versions, el «Yellow river» es transformava en «Hielo arriba», fent referència
a les rudimentàries màquines d’aire condicionat que teníem instal·lades per superar la
calor de l’estiu en aquells ambients tancats. Es tractava de plaques de gel damunt del
sostre, que amb l’acció d’un ventilador refrescaven l’ambient, amb goteres incloses. Eren
una aproximació als primers aparells d’aire condicionat, que en aquells temps encara no
existien. D’aquí el «Hielo arriba» d’aquella famosa cançó de l’estiu.
Un altre dels locals que tenia un gran ambient de nit era la cafeteria San Cristóbal, al
carrer de Sant Cristòfol cantonada amb el de la Marineta. Va ser el 14 de juny de 1974
quan en Ramon Escoto el va inaugurar, amb la novetat que estava obert les 24 hores, per
això era molt conegut dins l’ambient de nit, i allà hi acabàvem també molts en tancar els
nostres locals. Ara el duen els seus fills.
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Record a més La Cabaña, d’en Jaume Oliver, que va començar llogant bicicletes i va
acabar fent hamburgueses i salsitxes. Va arribar a ser un lloc molt conegut. Passats els anys,
els germans Luna el convertirien en el Picadilly Corner. Estava situat a l’avinguda d’Europa
cantonada amb el carrer del Marquès de la Romana. Al davant encara avui hi ha La Fogaña,
d’en Mateu Perelló.
La Jirafa va obrir el 1976 com a «café-concierto», a l’avinguda d’Europa número 11.
Tot i que la propietària era na María Visitación Mazas Martín, el local el duien dos bessons
que venien de Saragossa. Li varen posar aquest nom en record d’un bar de Saragossa que
es deia així, i per arrodonir-ho tot varen portar una girafa de cartó de la seva terra, que
decorava l’establiment. Només va estar obert una temporada.
L’any 1988 el va reobrir la societat Ferré-Ayala, amb el nom d’Addagio. El regentava
Francisco Ferré Campuzano, que va posar com a socis en Nino Azorín, un gran vocalista, i
un tal Eugenio. També va durar una temporada.
Tot seguit es va reobrir amb el nom de Los Ángeles. Era en realitat una casa de «nines»,
i només va estar obert uns tres mesos.
La llicència com a «café-concierto» no es va demanar fins a l’any 1996, segons l’expedient
que consta a l’Ajuntament de Llucmajor, i per deficiències no la hi varen concedir.
La zona alta de s’Arenal, entre la carretera Militar i l’antiga via del tren, a principis dels
anys seixanta es va urbanitzar com a Son Verí de Marina. Ja abans dels setanta s’hi varen
obrir l’Scorpio i La Cabaña, més tard La Fogaña, el Yes-Burbujas i S’Embat. Entre els anys
1975 i 1985 l’ambient de nit d’aquesta zona era el millor de tota la Platja de Palma.
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Gales de tarda o de joventut
Ja n’hem parlat abans. Varen començar al Florida l’any 1968 o 1969. Però no va ser fàcil,
primer per l’Església, que lògicament no les considerava oportunes. Però la policia també
en va fer de les seves. I és que durant la Dictadura no estaven permeses, perquè per entrar
a un local de nit havies de ser major d’edat, és a dir, tenir més de 21 anys en aquella època.
Tot i així, amb una sèrie de permisos especials el Club JJ de Llucmajor, que duia n’Agustí
Solivellas, va aconseguir celebrar-ne.
Aquestes gales d’horabaixa no eren res de l’altre món. Estaven destinades a joves
d’entre 16 i 18 anys, s’hi feien concerts i desfilades de models i no s’hi venia alcohol, però
tot i així havies de demanar un permís especial per a cada gala. I també havies de passar la
censura: presentaves al Govern Civil una llista de les cançons que s’interpretarien a la gala,
i ells te la tornaven amb el vistiplau o bé vetant-ne algunes. Les que estaven prohibides
eren sobretot les de la Nova Cançó.
Per a l’Scorpio i per a altres discoteques (per exemple, al desembre de 1972 tenim
constància que se’n feien a les sales Yes i 2000) aquestes gales varen suposar un èxit
rotund, malgrat la paperassa que suposava celebrar-ne una. També és cert que no sempre
vàrem demanar el permís. En el cas de l’Scorpio, quan vàrem tenir na Maria del Mar Bonet
no vàrem poder demanar el permís adient, perquè era una representant de la Nova Cançó,
així que ens l’haurien denegat.
Les gales de l’Scorpio s’iniciaren, com ja hem dit abans, el 1970. Un any després ja
varen començar a tenir molt d’èxit. En aquest sentit, va ser clau portar cantants famosos,
que feien dues funcions, una a la tarda i l’altra a la gala de nit. Així va ser com vàrem fer
una clientela molt fidel i distingida, fins i tot n’hi havia que venien dues vegades, a la tarda
i a la nit.
La beguda més habitual d’aquestes gales d’horabaixa era el San Francisco, una
combinació de sucs de fruites amb el tassó ben adornat.
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Viatges d’estudis
L’any 1984 l’Scorpio es va convertir en una discoteca sense alcohol, segons explica el
seu director de llavors, en Llorenç Romaguera. Tot va començar arran dels viatges d’estudis
i de la idea d’alguns professors que acompanyaven els seus alumnes en aquests viatges a
Mallorca i a s’Arenal.
Es tractava de grups d’estudiants de vuitè d’EGB, que realitzaven el seu viatge de
fi de curs durant els mesos de març a juny. Aleshores, l’any 1984, els grups estaven
desproporcionats: en venien de 50 a 100 alumnes acompanyats de només un o dos
professors —en aquella època no existien les normes que actualment regeixen els centres
escolars, que avui obliguen a una proporció d’un a deu. Amb tants d’alumnes per tan pocs
professors acompanyants, i encara que en aquella època els nins eren molt més submisos
que ara, aquests darrers tenien problemes per controlar els joves, en especial després de
sopar, ja que molestaven amb els seus jocs i els seus crits la resta de clientela de l’hotel, el
director del qual lògicament els havia de cridar l’atenció.
Un bon dia a l’Scorpio, que com la resta de discoteques i sales de festes tenia obert per
a adults, els quals consumien begudes alcohòliques, va aparèixer a primera hora el director
del col·legi Los Sagrados Corazones de Madrid, acompanyat pel director d’un altre col·legi,
Madrilejos, també de Madrid, però d’un poble. En Llorenç Romaguera encara recorda el
nom del director de Los Sagrados Corazones: es deia Jesús Mora i en el seu temps era
president a la seva comunitat de la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament.
Aquests dos docents varen demanar si era possible que els seus dos grups d’estudiants,
que sumaven 150 persones, entrassin al local de nou a dotze del vespre, a canvi d’abonar
cada un una consumició sense alcohol. Cada vespre els clients de l’Scorpio arribaven a
partir de les dotze i mitja de la nit, així que la idea era bona.
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Els 150 joves varen trepitjar la primera discoteca de la seva vida, l’Scorpio, i s’ho varen
passar genial. Els varen faltar hores. Tant és així que els professors varen demanar repetirho l’endemà. I l’endemà varen ser més de 300 nins, perquè el primer grup havia fet córrer
la veu entre d’altres grups d’estudiants. A través del boca a boca, dia rere dia va anar
augmentant el nombre de joves en aquestes gales. L’Scorpio obria així una nova línia de
negoci.
Durant aquests tres mesos, l’Scorpio va tancar com a discoteca per a adults, i va ampliar
l’horari per als nins, de nou del vespre a tres de la matinada. L’alcohol va desaparèixer de
les barres.
Els col·legis i els professors repetien any rere any a s’Arenal, així que ja anaven directament
a l’Scorpio. I si l’hotel estava lluny del local un autocar els recollia i els retornava en tancar,
amb el pagament previ d’un suplement.
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Es tractava d’un negoci no planificat, del qual no hi havia a la zona precedents per
copiar o imitar, per tant es va anar millorant sobre la marxa, any rere any.
S’organitzaven festes de benvinguda i d’acomiadament, on les ensaïmades no faltaven.
La darrera nit de cada grup era la més especial, perquè tots els nins marxaven ben
emocionats, també els professors. I la veritat és que moltes de vegades també el personal
de la discoteca. Però sobretot els nins, perquè ells conservarien aquest record per a tota la
vida. Almenys era un dels comentaris més repetits pels professors quan tornaven. I de fet,
anys més tard, l’Scorpio va rebre la visita d’alguna parella de casats en lluna de mel que
contaven que havien estat de viatge de fi de curs a l’Scorpio, i hi anaven a recordar el que
per a ells havien estat uns dies meravellosos.
D’aquesta manera, l’Scorpio es va convertir en un lloc de trobada per a tots els col·legis
peninsulars que visitaven l’illa.
Hi va haver anècdotes de tot color. Professors que deixaven els al·lots i se n’anaven de
festa, joves que acabaven dormint a l’autocar a les cotxeres, qualque nin oblidat al local...
La que més recorda en Llorenç Romaguera és quan un dia en plena temporada hi
va anar la policia amb el jutge per una denúncia d’algun veí, ja que en aquells temps
existia una llei que prohibia que els menors entrassin a locals nocturns, i molt menys si hi
havia alcohol. Després d’interrogar la majoria dels professors i molts de nins (en aquells
temps cada vespre entraven a l’Scorpio una mitjana de 800 persones), un dels policies va
demanar permís a en Llorenç Romaguera per accedir a les oficines, i li va dir textualment:
«Venía a cerrar y a interponer una multa contra este local, pero después de hablar con los
profesores y niños me he dado cuenta de que vosotros les enseñáis que en un futuro se
pueden divertir exactamente igual, sin la necesidad de consumir ni alcohol ni drogas. Por
lo tanto, aunque no sea legal, haré la vista gorda.» I se’n va anar per allà on havia vingut.
A l’Scorpio no varen tornar a saber res més d’ell.
Cap a finals dels anys vuitanta varen començar a arribar a s’Arenal els grups de viatges
d’estudis des de poc abans de Setmana Santa fins a darrers de juny. El negoci es va
perfeccionar: les discoteques donaven comissions als hotels per poder tenir els seus clients
en exclusiva, i els anaven a cercar en autocars. Això sí, seguien sense poder servir-los
alcohol perquè la majoria eren menors d’edat. Però el negoci va acabar quan el Govern
de Felipe González va decidir, l’any 1992 o 1993, realitzar la reforma de l’ESO. Amb ella,
els alumnes que venien de viatge d’estudis tenien ja 16 anys, i ja se’ls deixava entrar a les
discoteques d’adults, on se servia alcohol. Des de llavors ja no va ser mai el mateix. Cada
any l’Scorpio i les discoteques que feien aquestes gales rebien menys grups, perquè els
professors es negaven a venir amb ells, per les responsabilitats que tenien amb joves ja
de 16 anys.
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Són temps irrepetibles. En tot cas, la direcció de l’Scorpio va rebre molts agraïments
per la tasca duita a terme aquells anys. En reproduesc un a continuació en forma de carta:
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Afters
En Llorenç Romaguera conta que tot va començar devers l’any 1988, un mes d’agost,
quan feia els anys. Per celebrar-ho va organitzar una festa a la qual va convidar tot el
personal de totes les discoteques de la Platja de Palma, des dels relacions públiques fins
als cambrers, però sobretot els discjòqueis, a qui va demanar que posassin una estona la
seva música. I tots s’hi varen presentar amb la maleteta plena dels seus discos, per aportar
el seu granet d’arena en la millor festa de la Platja de Palma. I és que s’hi va sentir la millor
música, perquè cada discjòquei es picava amb l’anterior per millorar la seva sessió. Tothom
es va divertir tant que la festa es va repetir una vegada i una altra, i ja s’hi afegia gent
d’altres àmbits, tota molt guapa i distingida.
El fet és que aquestes festes començaven cap a les sis de la matinada, quan les
discoteques tancaven i el seu personal podia començar a divertir-se, i d’aquí va néixer
el conegut after. Però passant per Holanda: tant va ser l’èxit d’aquestes festes que els
relacions públiques i els discjòqueis holandesos varen exportar la idea a Holanda, amb un
èxit rotund, i així el fenomen es va internacionalitzar. És el moment que aquestes festes
comencen a anomenar-se afters.
Malauradament, l’ambient va canviar. A les festes originàries hi havia molt bona gent,
diversió sana i bon rotllo, però només va durar un parell d’anys. Els afters, com ara els
coneixem, sembla que sense drogues no funcionen.
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Drogues
Poques coses vull dir sobre aquest tema, però sí he de reconèixer que els porros, de
maria o de xocolata, varen ser les primeres drogues a arribar a les discoteques. Primer ho
varen fer a Eivissa, i el moviment hippy va acabar per apropar aquesta droga a la nostra
illa. Record que, per guardar el cànnabis sec, els hippys en fermaven les fulles totes juntes,
com si fos un gran puro, i després en tallar-lo ja els quedava la picadeta feta. Ja abans dels
vuitanta comencen a arribar les drogues dures, com la cocaïna, i molt més tard entren les
drogues de disseny, les pastilles.
En una nota de premsa del 27 de setembre de 2007, la Federació de Sales de Festes, Ball i
Discoteques d’Espanya ofereix la seva col·laboració per eradicar el consum d’estupefaents
i substàncies il·legals. La Federació assegura que els empresaris del sector no només no
promocionen el consum de droga, sinó que posen tots els seus mitjans per impedir-ne l’ús
i el consum en els seus establiments.
També he viscut el sector com a membre de l’Associació de Sales de Festes, i he de dir
que la nostra identitat, la nostra imatge corporativa, sempre va ser la legalitat, la qualitat
en l’oferta i el servei, i la col·laboració i la participació en els plans estratègics per aturar el
consum de drogues.
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Forces vives
També és cert que per gaudir d’aquest bon ambient vàrem haver de superar alguns
obstacles, concretament els que ens imposaven les forces vives, és a dir, l’Església i la
policia de l’època.
Fent referència a l’Església, record que per Setmana Santa les discoteques no podien
obrir, devers el 1969. Després el Govern Civil, seguint ordres de l’Església, va deixar obrir
el dissabte a partir de mitjanit, perquè representava que el Bon Jesús ja havia ressuscitat.
I al final també vàrem tenir carta blanca per obrir el Divendres Sant.
En aquells temps tots els locals i hotels els beneïa un capellà. Pel que fa als hotels,
mai no hi havia cap problema, però devers l’any 1969 o ja el 1970, record que el capellà
Tomeu es va negar a beneir una sala de festes, al·legant que a la discoteca es feien molts
de pecats. «I on es fan més pecats, a la cadira d’una discoteca o al llit d’un hotel?», em vaig
demanar jo i molts altres dels meus companys. I el més curiós de tot és que tothom deia
que aquest capellà tenia una història amb una dona! El que no sé és si anava a algun hotel
o a alguna sala de festes amb ella.
Tant a les gales de tarda com a les de nit, la policia hi feia controls rutinaris per verificar
que es respectava la moral de l’època. Una d’aquelles lleis no escrites era que els locals
no podien estar a les fosques, hi havia d’haver llum, perquè vés a saber el que es podia
fer a les fosques! Feta la llei feta la trampa, perquè els locals solien estar a les fosques i,
quan arribava la secreta —era un policia de la Secreta, del Grupo de Información de la
Guardia Civil, que anava de paisà, però ja tots el coneixíem—, el porter tot d’una avisava
i enceníem els llums de la neteja. Per mesurar que el grau d’il·luminació era el correcte
segons la moral, l’agent comprovava que es podia llegir el diari dins del local. Idò bé, un
dia en una sala de festes el representant de la llei i l’ordre va procedir a fer el seu control, i
devia tenir molt mal dia, perquè tot i que podia llegir perfectament el diari, li va pegar per
endossar un bon cop de puny al propietari de la sala, que va haver d’estrènyer les dents i
qualque cosa més, perquè a la policia no se li podia fer la contra. Coses de l’època i de la
societat d’aleshores, una societat que a poc a poc va anar esdevenint més tolerant, a partir
dels anys setanta. Per exemple, l’alcohol va arribar a estar permès a les gales de joventut.
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Els picadors
Latin lovers seria la paraula que definiria avui els picadors d’aquella època. Latin lovers
o, millor dit, fatxendes de platja i discoteca. Lligar amb les jovenetes, sobretot amb les
turistes, era la seva raó de ser.
Jo voldria aportar dues històries sobre els picadors. La primera fa referència als inicis
d’aquests personatges, quan a s’Arenal la majoria de les turistes eren francesetes soles,
perquè els seus homes o estimats eren a la Guerra d’Alger (1954-1962). Aleshores la tasca
nocturna dels picadors es desenvolupava sobretot als hotels, perquè de sales de festes
n’hi havia ben poques. Això sí, per poder entrar a l’hotel el picador havia de ser amic o
molt conegut del propietari o del responsable de torn de recepció. Idò bé, una vegada
un d’aquests picadors va poder entrar a un hotel, però ben aviat es varen sentir crits i
enrenou, perquè segons sembla l’havien trobat in fraganti. Va sortir corrent, perquè tots
el perseguien, i va tenir la mala sort de rompre’s un peu en la fugida. Va haver de passar
els dos mesos de l’estiu enguixat, i s’ho va repensar l’estiu següent quan varen arribar les
primeres turistes.
L’altra història també parla d’un hotel, però en aquest cas el protagonista n’és el
director, que anava darrere d’una al·loteta que no li feia mai cas. Però un dia l’al·lota li va
dir que sí, i que l’esperava al vespre a la zona de la piscina. El director, tot gojós, pensant
que ja se l’havia lligada, va anar per feines quan la va trobar en una gandula. L’estrangera
s’anava deixant, així que ell ben prest es va quedar en pilota picada, i aleshores de sobte
es varen encendre els llums i varen sortir tots els empleats de l’hotel, que estaven amagats
i contenint-se el riure. No sé si en aquell moment va començar a sonar l’Orquesta Bahía,
que tan bé va marcar el ritme del desenvolupament turístic de s’Arenal de Llucmajor, però
segur que el director de l’hotel no els degué sentir, de tan enrabiat que estava.
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Per comprendre l’aparició d’aquests personatges hauríem de recordar quins eren els
costums imposats per la societat de l’època en termes de relacions entre el sexe masculí i
el femení. Ho farem recorrent a l’obra S’Arenal que he viscut, de Pere Canals, concretament
al capítol sobre els inicis del turisme modern a Mallorca:
«Aquella societat nostra pagesa, puritana, hipòcrita moltes vegades,
la por dins del cos per mor de l’Església retrògrada, encara ho és, en
segons quins aspectes, tot i haver tengut el Concili Vaticà II. Tot eren
inferns, dimonis, pecats i pecatots, i especialment per a les al·lotes joves
i fadrines en edat de festejar, diria que quasi tenien l’obligació d’arribar
al matrimoni verges, encara que moltes pecaven de pensament.
Tota relació sexual o sensual entre joves parelles era quasi impossible,
podia haver-hi un desig pecaminós, però quasi mai es presentava

SALES DE FESTES I AMBIENT DE VESPRE A S’ARENAL

l’ocasió, ni tan sols per a una relació amorosa, i era ben rara la possibilitat
d’un joquet eròtic sense cap mal, o eren en un lloc públic i no podies
fiar-te de ningú. Els diumenges al passeig, carrer amunt carrer avall de
la cantonada del San Diego fins a la fonteta (davant el Mogambo); els
dies de ball (en alguns pobles el capellà el tenia ben prohibit), la sogra
o la germana petita fent de carrabina; els dies de festejar (dos dies a la
setmana), ja ho sabeu els més grans, si ja havies demanat “entrada”,
vetlada a la camilla mirant la televisió, on n’hi havia, la sogra fent ganxet,
i a l’estiu, al carrer a la fresca mirant les estrelles i xiuxiuejant cosetes sense
cap importància a l’orella de l’enamorada: “M’estimes?”, “T’estim.” Si
encara no tenies “entrada”, tant a l’estiu com a l’hivern, amb un fred que
pelava, ella ben al mig de la llinda de la porta i el pretendent damunt
la vorera, i no cregueu que ningú no vigilava, no, la mare solia donar
cada cop d’ull que et traspassava. A l’estiu tota la família i els veïns
més propers, als balancins al carrer on passaven la vetlada, xerra que te
xerra. De tant en tant al cinema, al Pil·larí o a Palma, ben acompanyats,
ens donàvem les manetes i en algun moment de foscor ens fèiem una
besadeta quasi familiar, però que no havíem pogut fer al llarg de la
darrera quinzena.
Mentre estaves al carrer, esperant el millor dia per demanar “entrada”,
si el pare era d’anar al cafè una estona, en passar et quadraves com
un soldat novell davant un general, el temps del seu servici militar. En
conec un que el futur sogre li donà una cigarreta, tan nerviós es posà
que l’encengué pel filtre. Per demanar “entrada” a la casa acordaves
cita, per mitjà de l’al·lota, amb els pares, et prenies una copeta o dues
per llevar-te els nervis i, més sol que la una —l’al·lota guardava una molt
prudent i púdica distància—, un poc preocupat i nerviós, els feies saber
les teves intencions, que sempre anaven encaminades al darrer fi, que
no era altre que la ferma promesa d’arribar al matrimoni. Abans d’acabar
volien saber què feies, d’on eres, què tenies. I al final, si tot anava bé, la
paternal recomanació d’”heu de fer bonda”. Per a quasi tothom, aquest
era un mal tràngol, però per a mi molt més, davant el municipal del
poble tot seriós, gorra de plat i bigoti.
No és d’estranyar, idò, que davant aquest panorama de privació,
repressió i abstinència total, apareguessin a partir dels primers hotels
de s’Arenal un bon esplet de jovenets i no tan joves atrets per aquelles
francesetes, alemanyes o angleses, ben guapetes algunes, ben
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arreglades i el tipet cuidat, lleugeres de roba bona, moda avançada, a la
platja amb vestit de bany de darrera generació, i molt més a l’arribada
de la moda del biquini, modernes, simpàtiques i balladores, d’una
frescor d’esperit envejable i totalment alliberades. Aparegueren tota
mena de “moscardots” que la saviesa popular anomenava “picadors”.
Ben al començament eren afeccionats que anaven perfeccionant estils
i maneres, aprenent idiomes i millorant el vestir. Alguns ja anaven amb
moto, cotxes molt pocs. Cal no confondre’ls amb els gigolós o play
boys, ja que aquests a vegades tenien intencions ocultes i malèvoles
per treure’n profit material. Els picadors jo crec que devien esser el més
semblant als latin lovers d’avui. Els nostres només cercaven satisfacció
sensual i emocional. Pagaven begudes i entrades a dàncings i qualcun
s’enamorava com un beneit.»
Durant el dia els picadors pentinaven la platja, des del Club Nàutic de s’Arenal fins a
l’anomenada casa vermella. Tots ben uniformats: banyadors ben estrets, sempre de la
marca Meyba, sense camiseta, pit al descobert, el paquet de tabac a l’elàstic del banyador,
i la tovallola a les espatles. Amb l’excusa de demanar foc intentaven lligar-se alguna
joveneta, sempre sense èxit, o almenys saber a quina discoteca anaven al vespre.
Al vespre, es mudaven i passaven a l’acció, o ho intentaven. Cabell engominat i camisa
estreta amb els botons oberts fins a la guixa, s’asseien a la barra de la discoteca, amb el
tabac i un whisky. La frase per lligar amb les franceses era simple: «Voulez-vous dancer?»,
perquè el seu repertori no donava per a més. Un d’aquests exemplars ho va intentar mil
vegades i mil negatives va rebre, fins que una li va dir que sí. No era estrangera però sí
forastera, i donat l’èxit s’hi va acabar casant.
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Els picadors eren per tant unes figures habituals a les sales de festes. Tots els empresaris
els preferíem tenir ben enfora del nostre local, perquè l’únic que aconseguien era fer fugir
les al·lotes, que després mai no tornaven. Això sí, ens feien riure molt, perquè ens contaven
amb molta gràcia les històries de les seves conquestes, ben adornades i disfressades.
Solien ser fantasmades, mai ningú d’ells va lligar gaire, però és cert que feien ambient.
Per exemple, tal com relata Pere Canals a S’Arenal que he viscut, n’hi va haver un que
contava que en una sola nit de fornicar va donar plaer a una anglesa fins a desset cops.
Un altre, sempre segons Canals, deia que hi va entrar amb tanta mala llet que la pobra
franceseta hagué de passar per una clínica perquè li fessin una repuntada. La majoria, en
definitiva, xerrava molt i no feia res, o ben poc.
Tot i això, Tomeu Sbert recull al seu llibre Una evolución turística. Historia de la Playa de
Palma 1900-2006 una versió de més èxit dels apropaments dels picadors al sexe femení:

SALES DE FESTES I AMBIENT DE VESPRE A S’ARENAL

«La majoria dels turistes solien ser joves, ells i elles, que venien a
gaudir de les seves vacances sense massa cosoneria. D’aquelles nits de
música i orquestra, varen sorgir innumerables situacions que generaren
no poques criatures de dubtosa paternitat. Algunes d’aquelles joves
mares varen trobar així l’excusa necessària per establir-se a l’Illa de la
Calma la resta dels seus dies, a l’empara d’una maternitat que espenyava
les suggeridores sortides estiuenques del latin lover de torn. Moltes
altres tornaven l’any següent cercant aquell jove mallorquí que els va
prometre, durant aquella nit inoblidable, amor i estima per sempre.
En molts dels casos, producte de l’agitació nocturna, aquests joves
conqueridors mallorquins oblidaven informar la seva parella que eren
casats, pel jutjat o per l’Església, amb les seves respectives dones. És a
dir, casats i ben casats.
No poques varen ser les llàgrimes d’aquelles sueques, alemanyes,
franceses o angleses, mares solteres en definitiva, que ja s’havien
imaginat unes vacances permanents al ritme de l’Orquesta Bahía.»
Molts picadors tenien èxit també per a Pere Canals, segons diu al seu llibre S’Arenal
que he viscut:
«Molts acabaren casats. A Mallorca hi ha un gran nombre de
matrimonis mixtos. Abans sempre homes amb estrangeres, ara també
mallorquines i espanyoles amb estrangers.»
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CLOENDA
Per acabar aquesta exposició vull remarcar que de les nou discoteques que hi ha hagut,
actualment no en queda pràcticament cap. Possiblement el poc ambient de nit que hi ha
ara el trobam només als pubs.
És millor que s’Arenal de Llucmajor tengui vida o és millor que sigui una zona lliure
de renous, un lloc tranquil? Reflexion avui sobre aquesta qüestió, i record que gràcies al
turisme de discoteca avui Eivissa és més viva que mai.
Sempre hem sentit que els polítics diuen que Mallorca té un turisme de sol i platja. Jo,
que som un animal de nit, sé que a la nit tots cerquen diversió. Puc ben assegurar que la
gent jove no només visita Mallorca pel sol i la platja, també ve per la festa nocturna.
I, de fet, ja ho diu la CEOE en el seu Pla estratègic per a l’economia espanyola de l’11
de desembre de 2007:
«De nada serviría mantener hoteles abiertos si no existe paralelamente
una oferta complementaria de ocio atractiva y variada, cuya oferta
es también una pieza insustituible para mantener de moda cualquier
destino.»
Bones festes.
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