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Antoni Mut Calafell (pregoner), Bartomeu Font Obrador (presentador),
Lluc Tomàs Munar (batle de Llucmajor) i Guillem Salvà Oliver (regidor de Cultura)

Al
Dr. BARTOMEU FONT i OBRADOR,
historiador, cronista i Fill Il·lustre de Llucmajor
(Llucmajor, 28 de novembre de 1932 - Palma, 9 d’octubre de 2005)

IN MEMORIAM

Habitualment, els Pregons de Festes de Sant Cristòfol de S’Arenal que any rera
any l’Ajuntament de Llucmajor difon impresos, solen anar precedits d’unes paraules
sobre el Pregoner pronunciades per una personalitat qui en fa la protocolària  
presentació.
L’any 2005 el presentador assenyalat fou Bartomeu Font Obrador, com a bon
amic del circumstancial Pregoner, a qui consta que aquell va haver de fer un esforç
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perquè ja no es trobava bé, cosa més que d’agrair per part meva. En realitat, fou
l’últim dels actes públics en què intervingué.
Llamentablement, el seu text no podrà aparèixer aquesta vegada encapçalant
el del Pregó, perquè Bartomeu Font traspassà d’aquest món el mateix any 2005,
conhortat com a creient.
En compensació a la seva pèrdua vital, Bartomeu Font ens ha deixat un ampli
llegat de publicacions, entre les que cal destacar la que vaig tenir l’oportunitat de
presentar ocasionalment i està reflectida en el llibret editat per l’Ajuntament de
Llucmajor: La Historia de Llucmajor del Dr. Font Obrador. Consideracions entorn
a l’obra i a les “històries locals”a Mallorca (1999), on manifestava que aquest autor
pot ser considerat com exemplar en l’àmbit del estudis d’història local i de les seves
grans figures, a qualsevol punt on hagin exercit el seu protagonisme.
Les quantioses obres del nostre historiador han estat sempre fruit de laborioses i
escrupuloses investigacions als múltiples arxius, biblioteques, monuments i paratges
que freqüentà per tal de documentar adequadament les seves recerques. I per aquesta
raó no li eren gens estranys -i segur que n’oblidaré més de dos i de tres-, els del propi
Llucmajor, per començar, els nombrosos de Palma, o els de Petra, Valldemossa i
altres d’aquesta Illa i de Balears, sens oblidar els d’un poc més enllà de la mar, com
els de Barcelona i Madrid, i encara els de països com França o Italia tan vinculats
amb puntuals aspectes de la història mallorquina i de la Corona d’Aragó. Fins i tot
s’arriscà per més enfora, pels amplis espais de l’antic Virreinat de Nueva España,
que ara constitueixen territoris de Mèxic o de Califòrnia, seguint les petjades dels
mallorquins d’antany que hi donaren empenta.
A Bartomeu Font, sempre el tendrem present en el record de la seva bonhomia i
en el profit dels seus estudis donats a l’estampa.
Per via d’excepció, aquesta vegada és el Pregoner qui ret homenatge al
presentador, que al cel sia.
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S’ARENAL EN LES IMPRESSIONS
D’UN ESTIUEJANT FIDEL
(1964-2005)

Il.lustríssim Sr. Batle de Llucmajor, dignes autoritats, s’arelaneres i s’arenalers,
Sres. i Srs. :
En iniciar la meva intervenció en el pòrtic d’unes Festes tan tradicionals a
S’Arenal de Llucmajor, com les de Sant Cristòfol, el seu Patró, he de manifestar
abans de tot mon reconeixement per haver-me convidat a participar en aquesta mesa
en primer lloc a l’Ajuntament de Llucmajor en la persona del seu Batle, l’Il.lustríssim
Sr. Lluc Tomàs, i així mateix al Dr. Bartomeu Font Obrador -l’amic Tomeu Font-,
Cronista i historiador d’aquesta ciutat i contrada de Mallorca -que tan bé coneix i
du dins el cor-, per la seva més que generosa presentació, sens dubte exigeradament
laudatòria i deguda als llaços que des de ja fa anys ens uneixen: en un principi a
través d’una relació professional, però que aviat derivà en sentiments d’admiració i
de cordialitat mútues, extensives a la seva família més pròxima.
Després d’aquestes expressions -obligades i grates-, entenc que més d’un dels
presents -i jo mateix entre ells- s’hagi preguntat que què fa davant Vostès i en
l’oportunitat una persona de les meves connotacions.
He de reconèixer que vaig quedar sorprès quan, per mitjà de l’esmentat Bartomeu
Font, em proposaren perorar el Pregó d’enguany, en no considerar-me implícitament
la persona més adequada per a dur a terme amb encert una missió així de compromesa.
No obstant, vaig acabar per acceptar per una raó que comunament consider
primordial, és a dir, per estimar que la vida en general, i per això mateix també la
dels pobles, societats i col.lectivitats, s’ha de construir amb la col.laboració activa
dels individus o ciutadans que la conformen, i no sols de les autoritats polítiques,
aportant cada u el que pugui, d’acord amb els seus trets o carisma personal, com
dirien en determinats cercles.
I en el cas, la meva participació ve determinada per una sèrie de circumstàncies
efectives, que comencen per les llargues estades estiuenques que des de ja fa uns
quants decennis la meva família i jo mateix passam a S’Arenal -gaudim de S’Arenal‑,
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on encara que no hi residesc de manera permanent, no em puc sentir gens com un
estrany. N’és la raó principal.
Però, si més no, també, com a una derivada de comunió del meu primer llinatge
amb la comarca llucmajorenca que, si no la tenc genealògicament establerta, estic
convençut de què, gratant gratant pels Arxius, s’arribaria a trobar-hi a qualque
moment un nexe originari, igual que una emigració ulterior cap a la capital de l’Illa,
ja fos encara en temps de l’antiga Ciutat de Mallorca, o bé en el de la més moderna
Palma després de les disposicions de la denominada Nova Planta de Mallorca de
1715, que li canvià oficialment el nom. Com saben al manco els llucmajorers i
s’arenalers de soca-rel, Mut, com Salvà, Garau, Tomàs, Clar, Contestí, Montserrat i
tants d’altres cognoms, són bén naturals en el gran municipi de Llucmajor1.  
Així mateix és cert que, a causa dels meus antecedents professionals, com a
arxiver -i historiador per derivació-, he intervengut en més d’una oportunitat en
actes programats per l’Ajuntament llucmajorer amb motiu d’algún aconteixement
cultural local, com fou el cas l’any 1999 en la presentació dels darrers volums de la
gran Historia de Llucmajor, de Bartomeu FONT, que tots molt probablement haveu
manejat i apreciam2.
En qualsevol cas, em trob, davant una audiència com la present, un tant cohibit,
perquè sens dubte la majoria de Vostés saben moltes més coses de S’Arenal que el
propi pregoner d’enguany, per quant les poblacions més aviat s’han de conèixer

1

 I en aquest punt voldria recalcar el qualificatiu de gran municipi, per quant junt amb un estudiós arabista, Guillem
Rosselló Bordoy, Director del Museu de Mallorca, fa uns anys vàrem tenir l’oportunitat d’elucubrar sobre el
topònim Llucmajor una interpretació diferent de la més habitual, proposant que significaria no bosc major, o bosc
sagrat major, com s’ha entès tradicionalment, sinó costa major, litoral major.
 I Vostès saben que, en efecte, el seu terme té un litoral prou extens, de manera que potser que el sentit etimològic
que aventuràrem, sobre bases filològiques, estigui suficientment justificat dins els llenegadissos arguments en què
sovint es fonamenta la toponímia. Sobretot quan existeixen confrontacions entorn a l’origen dels topònims, com
aquí, entre els lingüistes romanistes que defensen procedències llatines -un lucus maior, o bosc major, en el cas- i
els lingüistes arabistes, que hi veurien una arrel mixta aràbigo-llatina, com n’existeixen d’altres exemples. Així,
doncs, segons aquest darrer punt de vista, la primera part del topònim, que resulta difícil de representar amb
caràcters que no sien els aràbics, designaria un litoral o costa. El resultat del compost seria, per tant, el de litoral
major, costa major.
Aquesta postura no és del tot nova, sinó que ja s’havia defensat en estudis realitzats el segle XIX, i precisament
per un arabista tan prestigiós com Pascual de GAYANGOS, segons vàrem manifestar en la nostra publicació de
la següent manera: En relació a aquesta darrera interpretació, una relectura de QUADRADO, avui oblidat per
la majoria, no deixa de ser convenient perquè, malgrat no fos coneixedor de l’àrab, va saber demanar ajut a la
persona adequada, Pascual de GAYANGOS, i en publicar el text del “Repartiment” reial de Mallorca posà la
següent nota a peu de plana: “Luch es ribera de un río o de un valle, pero también se aplicaba á la costa marítima,
como se vé en Luch-maior ‘costa mayor’; o Luch al-cari ‘alquería de la costa’...”. De totes maneres, a manca de
poder documentar tal hipòtesi, etc..., etc... (Vegeu Antoni MUT CALAFELL i Guillem ROSSELLÓ BORDOY: La
“Remenbrança...” de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca, Palma de Mallorca,
Conselleria de Cultura del Govern Balear, 1993, 227 p.).

2

El text llegit en la presentació donà peu a la publicació d’Antoni MUT CALAFELL: La “Historia de Llucmajor”
del Dr. Font Obrador. Consideracions entorn a l’obra i a les “històries locals” a Mallorca, Ajuntament de
Llucmajor, 1999, 123 p., il.lustr.
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des de dins, dels fets i mudances grans o menors que es succeixen de continu, de
les anècdotes o fins i tot coverbos -per ventura tan saborosos com els que oferí
Onofre LLINÀS en el seu Pregó de les Festes de Sant Cristòfol de fa pocs anys3
sobre personatges ben populars d’aquí-, de la il.lusió de veure-hi realitzades millores
públiques, o de l’alerta davant determinats estropicis que també es solen produir,
quasi inevitablement. En una paraula, del dia a dia de la vida específica dels llocs.    
Per tant, en no sentir-me en condicions de preparar una exposició preambular a
les Festes s’arenaleres del perfil de les d’anys anteriors, de l’interès, per posar-ne sols
alguns exemples recents, de Pregons com els d’Antoni GALMÉS RIERA, Mariano
ROSSELLÓ BARBERÀ, Gabriel JANER MANILA, Josep FORTEZA-REY, Jordi
VALLESPIR SOLER, Jaume OLIVER JAUME; Bartomeu FONT OBRADOR
sobre “Quan S’Arenal era s’arenal”4 (1987); Bartomeu SBERT BARCELÓ sobre
“La transformació moderna de S’Arenal”5 (1989); Mateu MONSERRAT PASTOR6
(1992); Maria Teresa RATTIER NADAL7 (1993); Joan LLABRÉS RAMIS T. O.
R.8 (1994); mossèn Bartomeu GOMILA VALLESPIR referit a “Les meves vivències
a S’Arenal, 1967-1982”9 (1995);   Josep OLIVER MARÍ sobre “S’Arenal dins el
context del turisme a Balears”10 (1996); Pere A. SALVÀ TOMÀS: “La demografia de
S’Arenal de Llucmajor. D’un poble de trencadors i pescadors a un centre turístic”11
(1997); Miquel CONTESTÍ CARDELL damunt “Vivències a S’Arenal”12 (1998);
Onofre LLINÀS LLODRÀ, ja citat; Antònia SALVÀ SASTRE sota el títol de “Una

3

“S’Arenal en el record. Imatges perdudes del segle XX”, Pregó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 2000,
Ajuntament de Llucmajor, 2001, 54 p., il.lustr.

4

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol de S’Arenal, 1987, Ajuntament de Llucmajor, 1988, 18 p., il.lustr.

5

 regó de Festes de Sant Cristòfol, S’Arenal, 1989, Ajuntament de Llucmajor, 1990, 49 p., il.lustr. De cara al
P
coneixement de la història de S’Arenal, s’ha de sumar a aquest fulletó al manco una obra del mateix autor que
sobrepassa els límits de qualsevol pregó, com és la titulada Una evolución turística. Historia de la playa de Palma,
1900-2000, Asociación de Hoteleros Playa de Palma-Can Pastilla-Arenal, 2002, 279 p., ilustr. Bartomeu SBERT és
també autor d’una Historia del Club de Petanca Son Verí 1972-1997, 1998, entre d’altres.

6

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol de S’Arenal, 1992, Ajuntament de Llucmajor, 1993, s. p., il.lustr.

7

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 1993, Ajuntament de Llucmajor, 1994, 24 p., il.lustr.

8

Pregó de Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 1994, Ajuntament de Llucmajor, 1995, 31 p., il.lustr.

9

 regó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 1995, Ajuntament de Llucmajor, 1996, 19 p., il.lustr. Al preàmbul,
P
preparat per Tomeu Sbert Barceló, aquest dóna el següent llistat de Pregoners de les Festes de S’Arenal: Antoni
Galmés Riera, Bartomeu Font Obrador, Mariano Rosselló Barberà, Gabriel Janer Manila, Jaume Oliver Jaume,
Josep Forteza-Rey, Jordi Vallespir Soler, Mateu Montserrat Pastor, María Teresa Rattier, Bartomeu Sbert Barceló, i
Joan Llabrés Ramis, al que segueix Bartomeu Gomila Vallespir.

10
11
12

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 1996, Ajuntament de Llucmajor, 1997, 19 p., il.lustr.
Pregó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 1997, Ajuntament de Llucmajor, 1998, 35 p., il.lustr.
Pregó de les Festes de Sant Cristòfol, 1998, Ajuntament de Llucmajor, 1999, 30 p., il.lustr.
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passejada pels comerços de s’Arenal, 1940-1941”13 (2001); mossèn Joan CRESPÍ
COLL sobre la “Presència de l’Església local dins la vida de s’Arenal a la dècada
del 50”14 (2002); Miquel RIBOT MUNTANER: “La tradició marinera de s’Arenal”15
(2003); Antonio GALMÉS CAÑELLAS: “El deporte de la vela en el Club Náutico
S’Arenal”16 (2004), i perdonau-me pels que quedin sense citar, per la meva part
l’única aportació que estim puc oferir serien les impressions d’un s’areneler de
temporada -això sí fidel- qui, en venir a passar entre vosaltres els mesos de calor,
es congratula de les novetats en positiu que hi descobreix, o per contra llamenta les
deterioracions que s’hi puguin haver introduït, en valorar-les com a beneficioses, o al
contrari perjudicials, per al conjunt de la comunitat que constitueix la base humana
de S’Arenal.
I aquesta visió o impressions és el que intentaré dur a port acte seguit, amb la
inseguretat de què molt possiblement algunes de les meves apreciacions siguin o bé
incompletes, o no resultin les més importants dins la vida de la localitat, o fins i tot
no sien compartides per una part dels oients. En qualsevol cas, els deman la seva
benevolència i -¿com no?- les correccions sinceres que considerin facin falta.
*****

*****

*****

Señores i Senyors: Si en veritat les presents consideracions parteixen d’unes
vivències d’estiuejant, també és cert que els meus records més primerencs sobre
S’Arenal es remunten a prou més enrere, quan aquesta platja i punt conservaven
bona part del condicionants que justifiquen la seva denominació genuina, i responien
encara a panorames com el descrit per B. FONT OBRADOR17 quan diu:
Entre exhuberantes colonias de pinos, sabinas, jaras, lentiscos y acebuches18, se
extendía una playa virgen y selvática, salpicada de variedad de especies de flora y
fauna dunares, despidiendo agradables y suaves perfumes, como el fragante olor de
las cebollas albarranas, con multitud de mariposas, sin faltar las conchas, junto a
unas aguas cristalinas y transparentes.

13

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 2001, Ajuntament de Llucmajor, 2002, 47 p., il.lustr.

14

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 2002, Ajuntament de Llucmajor, 2003, 26 p. , il.lustr.

15

Pregó de les Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal, 2003, Ajuntament de Llucmajor, 2004, 39 p., il.lustr.

16

Pregón de la Fiestas de San Cristóbal. S’Arenal, 2004, Ajuntament de Llucmajor, 2005, 31p., il.lustr.

17

Historia de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 233.

18

 s tracta de la consabuda vegetació mediterrània litoral constituïda pels “Pinus halepensis”, “Juniperus phoenica”,
E
estepes del gènere “Cistus”, ”Pistacia lentiscus” i els “Oleasters”.
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Por espacio de muchos años, como muestran abundantes fotografías de los años
veinte y treinta, desde Ca’n Pastilla a S’Arenal, sólo la blanca casita porticada
con torre de Ca’n Moner, rompía en el horizonte suave la verde y tupida floresta
costera. Y los torrentes, con sus permanentes charcas y algas podridas de fétido olor,
constante amenaza de enfermedades, eran objeto de tristeza y preocupación: los
munícipes sentían como pesadilla aquel problema que afectaba a ambos términos,
el de Palma i el de Llucmajor...
I després continua, citant emperò una publicació periòdica titulada Concepción
Arenal -la primera que existí al caseriu-, la qual pel mes de juliol de 1929 oferia la
següent estampa com exteriorització dels punts de vista de la Redacció:
Estos días se ve concurridísima la encantadora playa de nuestro poblado. Por
eso es una verdadera lástima que siga la destrucción de la playa mejor de la isla...
Montones de algas han sido extraídas del puertecito y colocados junto al malecón...
El Fomento de Turismo -que havia estat creat l’any 1905- debe velar para que sea
conservada la playa, y la Comandancia de Marina debe prohibir que en terrenos
de zona marítima sean levantados indecorosos malecones y ridículos paseos en
detrimento de la belleza natural que en su playa tenía El Arenal.
Anys més tard, l’esmentat historiador en una altra de les seves múltiples obres
editades19 ha tornat a evocar l’ambient local que el rodejava, referint-se a uns
temps després que el seu pare hagués comprat una casa a la denominada Illeta dels
Republicans:
Jo aleshores tenia 13 anys... -com que havia nascut a Llucmajor el 1932, ens
hem de situar per tant devers l’any 1945. Els banys que prenia davant ca meva
eren freqüents i el plaer no es pot descriure, encara que moltes vegades em veia
enrevoltat d’animals de grossa trossada -cavalls, egües, muls i someres- que els
llucmajorers de la pagesia hi menaven després de les batudes per rentar-los. La
mar immensa i enigmàtica, ja picada, ja feta una bassa d’oli, solcada per les naus
que s’allunyaven... L’arena, tanta d’arena -el seu topònim de s’Arenal resultava
apropiadísssim- ens convidava a encalçar-nos i a bolcar-nos com si fos un llit suau i
politíssim. Les seves cebes marines, els lliris de mar de flor blanquíssima i de perfum
suavíssim i intens, i els cards de fines espines que atreien un esbart de bellíssimes
papallones i els salts lleugers i inesperats dels llagosts, els pins, els ullastres, les
savines, les mates llentiscleres, les estepes blanques i rosses, i romarins florits, amb
lluita perpètua amb el vent i l’esclavatge de les dunes, eren tot un bell paisatge
d’una rusticitat i d‘un bucolisme que hauria estat una font d’inspiració per als
millors artistes pintors. I què en diré, de les postes de sol? L’espectacle sols es podia

19

“Quan S’Arenal era s’arenal”, 1987, s. p. Descripcions del paisatge s’arenaler ja en deixaren el segle XIX
personatges de la categoria de l’Arxiduc LLUIS SALVADOR D’HABSBURG-LORENA, o el polític llucmajorer
Antoni GARCÍAS VIDAL, i a ells ens referirem al seu moment.
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contemplar entre el silenci i la veneració, davant una grandesa que era l’obra del
mateix Creador. S’Arenal era llavors s’Arenal...
Idò bé, la meva narració pertany a l’any 1941, pel mes de juliol, quan el paisatge
del lloc no devia ser molt diferent del darrer que acabam de reproduir en boca d’un
gran admirador seu.
En el cas, acabava igualment de complir els 13 anys. I fou aleshores quan es produí
mon primer encontre amb aquest paratge, essent així que les famílies “normals” no
tenien encara el costum, en l’actualitat freqüent, de sortir en cotxe els diumenges a
trescar món, ja què eren molt escasses les que en posseïen i pocs els vehicles que
circulaven. També els transports públics eren prou limitats i, per descomptat, no hom
solia disfrutar aleshores de les que ara es denominen “vacances laborals”, que d’una
manera generalitzada ha anat guanyant la societat coetània.
Els determinants d’aquella visita -quasi un petit viatge amb els mitjans de
llavors- varen ser com una espècie de premi per part d’un dels professors del Col.legi
de Monti-Sion, de Palma, per a celebrar el final d’un dels cursos del llarg batxillerat
vigent per aquelles dates.
El destí agraciat de la bona idea de convidar els alumnes a una excusió va ser
S’Arenal. No sé amb precisió com ens desplaçarem, quasi de segur que amb el tren,
perquè el tramvia abans existent havia deixat de funcionar pel 1936. I amb autocar
no hi venguerem.
Sí que record perfectament l’impacte que ens causà a tots els companys aquella
immensa platja, amb extenses dunes d’arena entre blanca i daurada -consolidades
entre la plana al.luvial del Prat de Sant Jordi i la marina de Llucmajor, segons els
experts-, i amb qualque redol més obscur format per caramulls d’algues. I al mateix
temps la impressió d’unes aigues calmes i transparents que deixaven veure el fons i
qualque peix fugitiu.
El nostre guia, un Pare Jesuïta de mitjana edat, molt exigent al Col.legi en
qüestions de disciplina formal, llogà una barqueta de rems per fer una passetjada per
la mar, no massa lluny d’una vorera amb copinyes, un esport novedós per a nosaltres
i que amb els moviments de l’embarcació produí qualque mareig i la devolució
dels aliments ingerits per berenar. La mateixa experiència lúdica i de contacte amb
la natura, de la que formava part un bany en aquelles límpides aigües, es repetí en
juliols successius, donada la seva acceptació. Curiosament, un dels moments àlgids
del dia ocurria devers les 12, perquè aquell religiós, quan ja no podia resistir més
la temperatura ocasionada per un sol implacable, es desembotonava tímidament la
part superior de la impoluta sotana -l’uniforme obligatori en aquells temps per als
capellans i membres d’ordres-, i s’obria el collarí blanc a fi que li entràs un poc
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d’aire pel coll i, a continuació, també es destapava la túnica des d’abaix fins als
genolls, i alló constituïa per a nosaltres -al.lotots- la manera de comprovar que els
sacerdots duien pantalons normals davall aquella lloba llarga fins a les sabates, i no
uns simples calçons blancs, o bé uns calçons curts -que just solien portar aleshores
els nins i jovencells, però no els adultes, com ara és freqüent -, o qui sap si d’aquells
denominats “bombatxos”, que eren una espècie de calçons amb bufes, però manco
amples, els quals estigueren de moda durant dècades i després anaren desapareixent
de forma paulatina... i fins avui no han tornat a emprar-se per les nostres latituds.
És de suposar que després dinavem, cada qual del que tenia, dins el pinar, i
descansavem a la seva ombra sobre un llit arenós fins a l’hora de retornar a Ciutat,
tot vermells o cremats del sol, perquè les potingues preventives actuals no havien
entrat en ús.
¡Ah aquell S’Arenal, que conserv encara ben nítid dins la retina de la memòria!.
Per les mateixes dates, o un poc abans, circa el 1940, el poeta Miquel DOLÇ
havia compost uns versos, algunes de les estrofes dels quals reflecteixen sensacions
complementàries a les que he manifestat, però sens dubte millor expressades en la
seva veu:
Visió blanca de S’Arenal,
que rius i cantes i t’insinues
al cor, amb una rojor estival
de maquillatges i cames nues...
I acabava:

Carrers polsosos de S’Arenal,
calents de besos i solellada:
brindau, amiga, pel bé i el mal,
del bar marítim i l’enramada.

Cada mot amb la pertinent justificació.
Si m’ho permeten, recordaré així mateix que aquell temps de batxillerat ens
conduí per terres de Llucmajor, en una nova incursió, però no a les suaus ondulacions
de S’Arenal, sinó als esquerps talaiots de Capocorp, encara poc apreciats, excepte
per persones cultes com la del conegut polític i a la vegada erudit de la història
local, Antoni GARCÍAS VIDAL, qui, precursorament, l’any 1895 havia publicat a
les planes del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana -a hores d’ara més que
––––
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centenari i ben acreditat- un estudi sobre “Restos de construcciones prehistóricas en
Lluchmayor”20.
El promotor de la nostra vinguda als monumentots petris de Capocorp fou en
aquesta ocasió un altre professor, també Jesuïta, el P. Miquel Batllori -qui amb el
pas del temps ha esdevingut famós internacionalment en el camp de la història, i
és Medalla d’Or de la nostra Comunitat Autònoma-, el qual ha prologat per dues
vegades els respectius volums de la Historia de Llucmajor de Bartomeu FONT,
essent així que també aquest historiador i arqueòleg llucmajorer s’ha ocupat de les
nostres construccions megalítiques21, les quals convé divulgar turísticoculturalment
entre propis i estranys.
Després de les esmentades i inoblidades visites jovenívoles, s’ha de donar un bon
salt d’anys respecte als meus contactes amb S’Arenal, per tal que aquests sien ja més
permanents i significatius. Perquè, així com els primerencs foren de caràcter escolar
i esporàdics, els posteriors han tingut a partir d’un cert moment un caire reiteratiu
i constant, després que la meva família elegís aquest lloc per a estiuejar, puix que
aleshores jo no vivia a Mallorca ni tan sols a Espanya, per motius professionals.
Resultà que durant les meves llargues absències de l’Illa, mon pare i ma mare,
a mesura que el benestar social progressava i s’implantaven noves possibilitats
més generalitzades de gaudir d’un període de descans estiuenc, laboralment
parlant, després d’explorar diversos indrets, es fixaren en S’Arenal com a apropiat
per passar-hi els mesos de la calor. Era l’any 1964 quan en prengueren la decisió,
perquè l’indret els agradava i oferia no pocs avantages: estava a prop de la capital,
la residència habitual;  els medis i sistemes de circulació, malgrat la supressió recent
del tren, es multiplicaven, fins al punt que més gent començava a disposar de petits
medis d’autolocomoció, com les celebrades i útils motos Vespas, Issos, Lambrettas,
20

 úm. VI (1995) p. 56-58. En endavant serà citat com B. S. A. L., segons és habitual. Quant a A. Garcías, tornarem
N
trobar el mateix personatge en més d’una ocasió, com p. e. a la sol.licitud per a la construcció d’una església a
S’Arenal, el 1895. Sobre les seves afeccions a l’Arqueologia,  FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. VI
(1995) p. 303, manifesta que l’article en qüestió estava ilustrado con planimetría y tres paramentos murarios del
complejo megalítico del Pedregar, debidos a mossèn Miguel Salvà y Llompart, i que Garcías cifró en unos 20 los
poblados ciclópeos: Son Julià, Son Pieres, Son Noguera, Son Fosquet, Son Mut vell, Son Taixequet, el Pedregar,
Can Móger, Son Verí, les Males Cases, la Llapassa, Llucamet, l’Àguila, Capocorb vell, Solleric, Garonda, Marola,
l’Atalàia, Païssa, la Caseta y Vallgornera. En algunos -dice- de los mejor conservados se adivina la agrupación de
unas 15 ó 20 viviendas, con lo cual podemos formarnos una idea del desarrollo e importancia de la raza que los
erigiera. Això sí que era remuntar-se lluny en el passat.

21

 Vegeu, entre d’altres, “Importantísimo hallazgo arqueológico en Llucmajor”, al diari Baleares de 27 de juliol de
1955; “El conjunto prehistórico de Son Cardell (Llucmajor)”, a B. S .A. L., núm. 31 (1957) p. 423-425, en col.
laboració amb Eduardo RIPOLL PERELLÓ; “El poblado prehistórico de Capocorp Vell, de Llucmajor”, a Lealtad,
Palma, 1962, p. 131-133; “Excavación de la habitación I. Capocorp Vell”, a Crónica del XI Congreso Arqueológico
Nacional, Mérida, 1968, p. 415-427, etc... La seva tesi doctoral, inèdita, versà sobre Arqueología del territorio de
Llucmajor.
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Guzzis, i també alguns cotxes utilitaris, qual els Seats, els Quatre quatres, etc...;
tenien la mar i la platja a dues passes; s’hi trobaven sense cap dubte més fresquets
que a Palma, sobretot els vespres; el lloc era per un costat prou tranquil encara i per
altre animat, per mor dels cada vegada més visitants de fora, entre els quals s’hi
comptaren primer nuvis peninsulars, després d’una campanya de publicitat ad hoc,
i a poc a poc turistes estrangers (francesos, anglesos, i més tard alemanys, etc...);
les fondes i restaurants conservaven sovint un estil tradicional, com Es Glopet a la
plaça dels Nins, Can Monjo i després Bodega Marina al carrer de Sant Cristòfol,
o La Carabela al carrer de la Salut. En suma, S’Arenal oferia condicions per a un
estiueig vinculat amb la mar immediata, però al mateix temps d’ambient mallorquí i
local, característiques que predominaven encara per damunt de tot i proporcionaven
un bon nombre d’alicients per a una estada atractiva, el més llarg possible, durant
l’època canicular anual.
En un principi, la solució de l’habitatge consistí en llogar una de les típiques i
entranyables casetes amb terrasseta davant per a prendre la fresca, situada a mitjan
costa del carrer de Sant Cristòfol, amb sortida per darrere cap la garriga -cap a Es
Castellet, segons m’han dit que s’anomena-, de les quals encara en queden algunes
i que al meu entendre convendria protegir com a testimonials d’un patrimoni
arquitectònic ben tradicional.
Després ocuparen un pis al carrer de la Salut, prop del de Sant Bartomeu i,
com a resultat de la favorable experiència adquirida durant aquells primers estius,
determinaren fer més substantiva la relació periòdica amb S’Arenal i adquiriren un
pis de nova construcció, no allunyat de la platja, amb entrada pel carrer de Marineta
i una àmplia terrassa que dóna també a una plaça, la de la Reina María Cristina.
Aquesta presentava encara per aquells dies un aspecte rústic, amb un trespol poc
ferm; alguns pins, resta dels primitius; i servia de mercat de pagesos a l’aire lliure
els dimarts i divendres dematí. Personalment, també hi vaig adquirir un petit estudi.
Idò bè, des què ens entregaren ambdós habitatges ja pel 1970, els hem aprofitat
any rera any al llarg de tots els mesos d’estiu, sense faltar a la nostra cita puntual, ja
que quan els meus progenitors transpassaren d’aquest món, perquè l’edat no estalvia
ningú, continuarem amb una germana el costum patern. I fins avui.
Ara bé, ¿són abastament una quarentena d’anys de residència temporal a
S’Arenal de Llucmajor, cada pic al mateix punt, per a adonar-se de manera oportuna
dels canvis més importants ocorreguts a un nucli de població cada volta més gran i
complex?.
No m’atreviria a asseverar-ho, però sí que puc deixar constància d’aquelles
transformacions que personalment m’han cridat més l’atenció en revenir aquí any
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rera any, les quals potser que no siguin en realitat les més importants per als residents
estables, per quant hi ha instal.lacions i serveis -educatius i culturals, sanitàris, de
subministrament d’aigua i enllumenat, d’estímul esportiu, o els concernents al trànsit
i comunicacions, etc...-, que de segur els resulten més útils o necessaris i, per contra,
poden passar un tant desapercebuts a les aus temporeres, com és el meu cas22.
Sigui com sigui, Vostès, benvolgut auditori, judicaran amb criteri propi si he
sabut seleccionar de forma adequada els fets més ostensibles i rellevants, o si he
errat. Els quals seran abordats d’acord amb l’ordre cronològic i taula següents:
I.	La supressió del tren de Palma a Santanyí, passant per S’Arenal, i
conseqüències urbanes a la localitat (1964 i anys següents).
II.	El Club Nàutic S’Arenal, i la inauguració dels actuals ports esportius
(1969-1992).
III.	L’Església nova (1971). I records a la vella (1896 i anys següents).
IV.	La demolició de les cases i de la Illeta dels Republicans (1973).
V.	La remodelació de la plaça de la Reina Maria Cristina, i conseqüències
(1976).
VI. El foment de les comunicacions (1985 i anys següents). Influències sobre
la fisonomia urbana.
VII.	Obres i refeccions a la línia de platja, passeig marítim i zones connexes
(1980 i anys següents)
		 1) La primera línea litoral de S’Arenal. Generalitats.
			 1.1) Algunes observacions i comentaris sobre la realitat actual.
			 1.1.1) La part de Llucmajor.
			 1.1.2) La part de Palma.
		 2) Uns elements fonamentals: els Hotels en general. Precedents.
			 2.1) L’Hotel Terminus, a S’Arenal de Llucmajor.
			 2.2) Altres Hotels inicials, tant a S’Arenal de Palma com al de
Llucmajor, a partir de devers l’any 1950.
			 2.3)L’Hotel San Diego (1960-1976), i alguns establiments precursors
de per la zona.
VIII. Novetats al Torrent dels Jueus (2004).
IX. S’Arenal Park (2005).
X. L’ambient humà al S’Arenal d’avui: una visió confusa.
XI. Epíleg: Convit a les Festes de 2005.

22

A manera de simples exemples de la implantació continuada de serveis comunitaris de gran utilitat per a la localitat,
intentarem dir qualque paraula, si és adient, sobre alguns d’ells, com els d’Ensenyament, de Correus, Oficines
Municipals, de l’Associació de la Tercera Edat, etc...

––––

14 ––––

Anem, doncs, per parts.

I
LA SUPRESSIÓ DEL TREN DE PALMA A SANTANYÍ,
PASSANT PER S’ARENAL,
I CONSEQÜÈNCIES URBANES A LA LOCALITAT
(1964 i anys següents)

Un esdeveniment que no podia deixar indiferents als estiuejants a S’Arenal,
sobretot als qui hi concurrien des de feia anys, i que de rebot va repercutir també en
el sistema de desplaçament de molta de gent, entre la qual els membres de la meva
família, va ser la supressió del servei de tren l’any 1964, que tengué lloc després
d’una llarga activitat, i segons Antònia SALVÀ SASTRE va ocórrer el 5 d’abril23.
Aquest final no sols incidí sobre els medis de transport dels qui l’empraven de
manera habitual cap a Palma o cap a Llucmajor, sinó que comportà repercussions
sobre les estructures urbanes de S’Arenal, a conseqüència de l’eliminació progressiva
de les instal.lacions viàries que li havien donat suport material, i en especial de
l’estació, ja que l’espai on estava ubicada i els seus voltants, tan distints dels d’ara,
foren considerats com a edificables.
No obstant les indicades desaparicions, encara queden algunes restes de la seva
quasi cinquantenària existència, que, pel seu interès intrínsec, s’haurien de preservar,
tals com l’esvelta silueta del pont ferroviari sobre el torrent dels Jueus i, ja passat
S’Arenal, la d’un altre pont, el denominat de “Ses set Boques” pel nombre de les
seves arcades, el qual al meu entendre potser s’hauria de fer més present dins un
marc d’explotació turística.
El que sí resulta cert és que, una volta executada la supressió del tren, he tengut
ocasió de viure, com a estiuejant, més aviat les modificacions estructurals urbanes

23

“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 34.
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que s’han anat produint als seus antics emplaçaments, sobretot amb la demolició de
l’estació que s’inicià pel novembre de 1974, si no vaig errat.
La situació del singular edifici era prop de la part posterior de l’església vella.
De la gran plaça que existia davant la façana de l’estació n’ha quedat una reduïda
placeta, i també alguns dels pins antics de l’andana, equipada actualment amb jocs
pels infants, que fan recordar els dels qui s’entretenien per aquí en temps anteriors,
quan encara estaven dempeus aquell edifici i altres instal.lacions auxiliars. Aquest
indret du precisament i adequada el nom de plaça de l’Estació, en memòria seva.
Els terrenys ocupats per la plaça i el seu entorn amb les reformes duïtes a terme
posteriorment es troben units a un altre espai públic obert, el qual al seu torn enllaça
amb l’àmplia plaça Major configurada devers l’any 1971, i que inicialment fou
denominada de La Lactància.
Tota la zona afectada per les obres va resultant molt espaiosa, amb un Parc, el
Municipal, al costat de la plaça Major, i uns edificis especials confinants, tot recents,
als que ens referirem en particular. És un gran encert no escatimar dins les localitats
espais públics per a la vida de relació i convivència dels habitants, i en aquest cas el
poble i les autoritats de S’Arenal se n’han de felicitar.  

*****

*****

*****

Amigues i amics: He de reconèixer, que en presència de transformacions d’una
certa empenta, com les que estam considerant, sovint em fa traició la vena d’Arxiver,
que duc en mon for, tan lligada a la curiositat de l’historiador, i que aleshores no puc
evitar d’interrogar-me sobre la cadena seqüencial dels fets que han conduït a una
situació actual qualsevol des d’uns orígens de partida. Resulta una manera d’intentar
comprendre la realitat present, ja que la Història com a disciplina no és, al meu
entendre, sinó un exercici de cercar explicacions a l’avui des de l’ahir, de l’ahir al
despús-ahir, i així de cada vegada més enrere. ¿Com foren les coses anteriorment?.
O el que és el mateix, ¿com s’arribat des de l’abans a l’ara?. I en conseqüència, em
deman com s’imposà aquest tren i l’aspecte que presentava, així com els terraplens
per al raïls i el buc de l’estació s’arenalera, o altres components del conjunt, aspectes
que s’han anat transformant fins a configurar l’actual panorama urbà.
Acompanyau-me, doncs, si voleu i compartiu la mateixa curiositat, a recórrer
mentalment alguns d’aquests antecedents, com són la gestació i activitats d’un tren
de vapor de via estreta, igual que els altres que transitaven a Mallorca, el qual partia
de les Estacions de Palma, vora la Plaça d’Espanya, i tenia el final de trajecte a
Santanyí, fent aturada al Coll d’en Rebassa, Es Pil.larí, S’Arenal i Llucmajor.
––––
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Vista antiga de l’estació del tren per la part de l’andana i vies. Cortesia d’Onofre Llinàs

Referències concretes a la seva llarga preparació, a les característiques de la
línea fèrria i de l’edifici principal a S’Arenal, a la inauguració del servei i a altres
temes connexos, es poden trobar tant a algunes de les publicacions de B. FONT
OBRADOR24, com d’Antònia SALVÀ SASTRE25, o a diversos articles d’Onofre
LLINÀS26, que són autors que coneixen molt bé el desenrotllament històric
de S’Arenal, i als quals haurem de demanar ajut documentat per a la nostra

24

“Quan S’Arenal era s’arenal”, s. p.;  i  S’Arenal: Miscelánea histórica ..., p. 32.

25

“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 34.

26

“La Estación del tren”, a S’Unió de S’Arenal (juliol de 1993); “La cueva de la estación”, ibidem (juny de 1999) p. 6;
“125 anys del tren a Mallorca. Los Jefes de la estación de S’Arenal”, ibidem (març de 2001) p. 20; o “El ferrocarril.
Todo empezó en mayo de 1907...”, ibidem (juny  2002) p. 9.
	
S’Unió de S’Arenal és una revista local que citarem contínuament al llarg de la present exposició, per quant ha
acollit una bona part d’articles que hem pres com a base informativa. El primer número aparegué pel mes de gener
de 1988, essent-ne aleshores el Director, Jaume Alzamora Bisbal. L’any 2000 es féu càrrec de la direcció Bartomeu
Sbert Barceló. Pel juny de 2005 ja ha publicat el núm. 218.
Amb tot, abans de la mateixa ja havia sortit aquí una altra publicació periòdica, des del gener de 1981, amb el títol
de S’Arenal de Mallorca, dirigida per Mateu Joan Florit.
Per altra banda, s’ha considerat que un precedent de S’Unió de S’Arenal ha pogut ser la “Circular de la Parroquia
de Ntra. Sra. de La Lactancia” que portava el títol de PAZ. Vegeu al respecte l’article d’O. LLINÀS: “PAZ...
¿Precursora de S’Unió de S’Arenal?, a S’Unió de S’Arenal (desembre de 1991).
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rememoració, reproduint amb freqüència els seus escrits per fidelitat i respecte a les
seves aportacions i interpretacions.
Per començar, hem de retrocedir a un 5 de maig de 1907, quan l’Ajuntament
de Llucmajor considerà la conveniència de posar en marxa el projecte d’unir
aquesta població amb la capital, passant pel poblat en creixement de S’Arenal, per
medi de l’expressat mitjà de locomoció terrestre. Segons la Gran Enciclopèdia de
Mallorca, un dels objectius del seu traçat es basava així mateix en poder servir
material d’artilleria pesada a la bateria del Cap Enderrocat, i entre les nombroses
repercussions que tingué cal enumerar les del transport de materials, com fou el cas
entre d’altres dels productes de les canteres dels voltants de S’Arenal, que abans
utilitzaven més aviat les rutes marítimes.
Resumint algunes de les dades més importants, la qüestió encetada a l’Ajuntament
de la Vila -aquesta no seria declarada Ciutat fins al  R. D. de 3 d’octubre de 1916-,
fou recomanada el 1908 a Madrid als polítics mallorquins Antoni Maura Muntaner,
aleshores President del Consell de Ministres, i als Diputats també del Partit
Conservador, Josep Cotoner i Allendesalazar, Comte de Sallent, i Lluís de San Simón
i Ortega, Comte de San Simón; i el 19 de gener de 1913 se reunieron en la Casa
Consistorial los representantes de las sociedades locales, dando cuenta cada uno de
lo que pensaban interesar en la empresa de las respectivas corporaciones, arrojando
la suscripción la suma de unos 30.000 duros27. Referente a la suscripción individual
acordaron esperar a que se tuviera un plan de condiciones preciso y detallado.
El 31 de maig del mateix 1913, el periòdic local Lluchmayor, reproduint una
informació de La Ultima Hora, de Palma, ja anunciava el recorregut que des d’aquesta
darrera tendría la futura línia ferroviària, la qual es dirigiria cap als Hostalets i Can
Capes; travessaria la carretera d’Alcúdia, és a dir, la que ara denominam d’Inca; les
possessions de Son Fortesa i Son Gotleu; el torrentó de Barbarà o torrent petit; Son
Fornari, prop de la carretera de Sineu, que també travessava, igual que la carretera

27

Per a la gent més jove, que està creixent a l’época ja dels euros, iniciada el gener de 2002, i no han conegut o just
molt superficialment la de l’ús de les pessetes i dels duros, aquí citats, convé recordar que la pesseta (pta., ptes.
en expressió abreujada) va ser la unitat monetària oficial a Espanya des de 1868. I que 1 duro valia 5 pessetes.
Aleshores, 30.000 duros eren igual a 150.000 pts..
En fer-se la reconversió de pessetes en euros, es determinà que 1 pesseta equival a 0,01 euros; o el que és el mateix
que 1 euro equival a 166 pessetes, aproximadament. Per tant, 30.000 duros = 150.000 pessetes = 901,52 euros, des
d’un punt de vista simplement monetari.
Ara bé, per poder calcular el valor real de les coses cal tenir sempre present quin és l’esforç necessari per a obtenir
una determinada quantitat de moneda, o qué es pot adquirir amb aquesta quantitat, circumstàncies molt variables
d’un temps a altre. Si no, es perd la perspectiva de l’esmentat valor real. En el cas que estam considerant tendríem,
p. e., que calcular qué costaria realitzar una obra com la que es  podia fer aquell any amb 30.000 duros. Segurament
aquesta quantitat just serviria per començar-la.
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de Manacor, a la qual arribava després de dividir les possessions de Can Broca i Ses
Trompes28, i així successivament fins al Coll d’en Rebassa, on faria la primera parada.
També en relació al seu traçat, el mateix text periodístic explicava que en el km.
13 de la línea atraviesa la carretera militar del Cap Enderrocat y sigue después
marcando con ella un ángulo agudo de un km. y medio de lado. Pasa por sobre
el Torrente dels Jueus, donde construiráse un puente de importancia. A poca
distancia del mismo estará emplazada la estación de “El Arenal”, entre los ks. 14
y 15, després de creuar el carrer de Sant Cristòfol, el qual es tancava uns minuts al
trànsit amb cadenes, cerimonial aplicat a diversos punts importants de tràfic, com a
l’esmentada Carretera Militar, on aquest costum fins i tot ha provocat un topònim, el
de Ses Cadenes, precisament29. Hom té la sort de conservar-se un plànol del poblat
de S’Arenal, de 1925, dibuixat per l’enginyier de camins Antoni Parietti -el mateix
que va traçar la carretera de Pollença a Formentor, i la de Sa Calobra-, on es pot
seguir el recorregut del ferrocarril en aquest tram s’arenaler, passant per damunt del
pont dels Jueus, travessant el carrer de Sant Cristòfol, seguint pel costat esquerra de
l’església i amb la situació de l’estació, entre altres detalls30.
Per un altre costat, també s’enumeraven a la referència periodística de l’esmentat
diari les finques o possessions per les que les vies havien de proseguir en sortir de
S’Arenal: Son Verí, Son Arissó, Son Delabau, Es Rafalet, Son Noguera i Son Julià,
per entrar a la vila de Llucmajor, passant per las calles de la Torre y del Aguila, hasta
la de Garonda, en cuyo punto se situará la estación, en el km. 31 de la línea.
Resulta si més no curiós que així mateix s’hagi relatat el trajecte invers, des de
Llucmajor fins a S’Arenal, prenint pel camí del Bisbe Taixaquet, per davant ses
cases de Son Noguera i, després de Sa Talaia Romanina, entrar en Son Delabau,
finca que antigament es denominava l’Alqueria del Jueu, la qual ha deixat record del
topònim en el del torrent d’aquest nom, en plural.

28

Essent encara un al.lot, vaig sentir centenars de vegades el xiulet del tren quan s’apropava a la carretera de Manacor,
per quant vivíem a uns 100 m. d’aquest pas del ferrocarril, inconscient encara d’allò que representava el trànsit
d’una locomotora amb els seus vagons carregats de persones o de mercaderies, mentre que el tràfic normal de
carros i d’autos per l’esmentada carretera era interromput i tancat mitjançant dues cadenes de protecció, a mena
de barreres, per una dona, vídua i amb infants, “madò Teresa de sa via”, qui era l’encarregada d’aquesta tasca. El
mateix passava a molts d’altres llocs similars.
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 . LLINÀS: “La Estación del tren”, a S’Unió de S’Arenal (juliol de 1993), ha evocat pel seu compte una altra dona
O
ferroviària, madò Pastilla, una de les successives responsables de col.locar les cadenes a través del carrer de Sant
Cristòfol, al costat de l’església, al oir el pitido del tren que nos avisaba su llegada al asomarse por la trinchera
del Copacabana. Una dona més, que tengué encomanada aquesta missió a S’Arenal, ha estat recordada per Antònia
SALVÀ: “Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 20, on comenta que mestre Rafel Guasp, que vivia amunt
passades les vies del tren, va ser el primer que va vendre loteria i va repartir diaris, que recollia en arribar el tren
de Palma... La seva dona Magdalena durant anys fou guardavies, es cuidava de col.locar les cadenes a cada pas
del tren. Aprofitava els mesos de molts d’estiuejants per muntar una tendeta a on tenia quatre coses de primera
necessitat... Estampes com aquestes són a la base del més modern S’Arenal d’avui, evolucionat.
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Està reproduït per B. FONT OBRADOR: S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 49.
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Vista parcial dels terrenys situats
a mà dreta, entre les dues cases,
per a la nova plaça Major,
abans d’edificar-la.
Foto inèdita d’Onofre Llinàs.

El cas és que pel gener de 1914 ja s’havien començat les obres a la part de
S’Arenal, on s’hi treballava fins i tot els diumenges i dies de festa, una situació
laboral que no agradava gaire als picapedrers i bracers que hi participaven.
Pel mes d’agost de 1916 un grup d’autoritats, la major part mallorquins, format pel
Diputat a Corts palmessà Alexandre Rosselló Pastor, del Partit Liberal, qui aleshores
era Governador Civil de Madrid, un càrrec així mateix prou important -una de les
avingudes de Palma porta el seu nom-; un altre Diputat també del Partit Liberal, el
General Valerià Weyler Nicolau, qui havia estat Capità general i Governador general
de Cuba pel 1896-1897, i al que una plaça de Palma també recorda; el Governador
de les Balears; dos Senadors i dos Diputats Provincials, a més d’altres personatges,
varen fer el recorregut Palma-S’Arenal i S’Arenal-Llucmajor, esdeveniment celebrat
amb un banquet a la casa d’Antoni Catany, a Llucmajor, servit per l’Hotel Universo,
el primer que hi va haver a aquesta localitat.
Pel mes de setembre del mateix any prengué possessió com a cap de l’estació
de S’Arenal Joan Mercadal Cañellas, originari de Marratxí, responsabiliat que va
mantenir fins a la seva jubilació. Després d’aquesta, Domingo Jiménez va ocupar
el càrrec. Més envant, el substituí un basc, el senyor José Luis Barandiaraín Lledó
que hi va estar fins que llevaren la línia. Joan Mercadal va ser cap de l’estació molt
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de temps, 42 anys, però a més repartia el correu i compaginà la seva feina amb la de
corresponsal de banca durant 35 anys31.
A la fi, el 6 d’octubre de 1916, es va celebrar la inauguració oficial del servei.
A l’arribada del comboi ferroviari una banda interpretà la marxa reial, i els 60
convidats foren rebuts per l’Ajuntament de Llucmajor, entre els qui no faltaven el
Capità General de Balears, el Governador Civil, el General Governador, el President
de la Diputació, el Batle de Palma, el Vicari Capitular del Bisbat, Diputats a Corts,
Senadors, i altres.
Segons FONT OBRADOR32, els horaris dels trajectes anunciats per la premsa
eren:
De Palma, salida a las 7,45 de la mañana; llegada al Coll d’En Rabassa a las
7,55; a S’ Arenal a las 8,15; y a Lluchmayor a las 8,58.
El tren de la tarde tendrá su salida de Palma a las 3 en punto; llegada al Coll a
las 3,10; a S’Arenal a las 3,28; y a Lluchmayor a las 4,13.
El tren de la noche (mixto), salida a las 8,15; llegada al Coll a las 8,29; a S’
Arenal a las 8,56; y a Lluchmajor a las 9,57.
Los trenes descendentes, saliendo de Lluchmayor: uno por la mañana a las 6,
con llegada a S’Arenal a las 6,34; al Coll a las 7,01; y a Palma a las 7,17.
Otro de mañana, salida de Lluchmayor a las 9,15, llegando a s’Arenal a las
9,45; al Coll a las 10,04; y a Palma a las 10,15.
El último, con salida de Lluchmayor a las 6,15 de la tarde, llegando a S’Arenal
a las 6,45; al Coll a la 7,04; y a Palma a las 7,15.
Els preus depenien del quilometratge recorregut i eren els següents: de Palma al
Coll, 6 quilòmetres, 40 cèntims; de Palma a S’Arenal, 14 quilòmetres, 95 cèntims;
de Palma a Llucmajor, 30 quilòmetres, 2 pessetes.
I de S’Arenal a Llucmajor, 16 quilòmetres, 1 pesseta i 5 cèntims. Això era el
tarifatge de la primera classe, que anava sempre buida, segons hom ha afirmat.
La diferència econòmica era molt gran, pensau que en relació amb la tercera
classe n’hi havia més de la meitat. Exemple: de Palma a S’Arenal, la primera classe
valia, com hem dit, 95 cèntims; i la segona, 35 cèntims 33.
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B. SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, p. 44.
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S’Arenal: Miscelánea histórica...,  p. 34.
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 n el cas que estam tractant tendríem p. e. que el billet de primera classe que costava 0,95 pts., equivaldria més o
E
manco a la meitat de 1 euro; i el de segona, que valia 0,60 pts., i tercera, de 0,35 pts., serien quantitats fraccionàries
molt petites de 1 sol euro. Però la qüestió, com ja hem advertit, estaria en determinar p. e. quantes hores de feina
havia de treballar una persona per cobrar 0,95, o 0,60, o bé 0,35 pessetes, o què guanyava en una hora. I comparar
amb el que podria guanyar en l’actualitat durant el mateix temps.
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Plaça Major ara, buida. Al fons, a l’esquerra, el Parc Municipal;
i a la dreta, l’edifici del S’Arenal Park amb les noves Oficines Municipals (2005).

De S’Arenal a Llucmajor els preus anaven de 1 pesseta i 5 cèntims fins als 50
cèntims. Nosaltres sempre venguerem aquí en tercera classe, i ben feliços, manifesta
l’esmentat autor, B. FONT.
Per l’octubre de 1916, la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca possà dos trenes
extraordinarios que todos los domingos y días festivos se efectuarán al Arenal desde
Palma. Saldrán de la Ciudad a las 10,30 y 15,30. Del Arenal partirán a las 12 y
17,15 para Palma. Aquellos amenos sitios, apenas conocidos por muchos vecinos
de la capital, podrán ser, debido a dicho servicio, visitados comodísimamente por
cuantos aprovechen los trenes extraordinarios.
Per la seva banda, O. LLINÀS ha publicat una descripció prou detallada d’un
element tan rellevant de la instal.lació fèrria en son conjunt com l’estació de
S’Arenal -malauradament desapareguda, des del meu punt de vista-, que constitueix
un recordatori d’allò que va ser un punt estratègic del poblat d’ahir. D’on prenim
alguns paràgrafs, per a aquells qui no la conegueren, si n’hi ha d’entre els assistents:
Era parecida a todas las de Mallorca y edificada con los mismos materiales.
Unos pinos altos y fuertes daban sombra, a ambos lados del edificio, al ancho
y largo andén de gravilla, tan largo que de una parte llegaba hasta la manguera
de lona que repostaba de agua la máquina del ferrocarril -una màquina de vapor
amb xemeneia, com era habitual i ho recalc per a aquells que just han vist les més
––––
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modernes, electrificades o amb gas-oil-, agua que sacaba de un molino -¡un molí més
derruït després!- de mediana y cuadrada torre, con su estanque y huertecillo muy
cuidado por el mozo de estación y el mismo don Juan Mercadal, Jefe inolvidable.
De punta a punta de este andén, estaba separado y resguardado de la gran plaza
situada a la part exterior de l’edifici por una fuerte y alta empalizada de madera;
a la derecha de la Estación y separados, unos completos servicios sanitarios, una
palmera y los pinos, que estaban rodeados de pequeños parterres... A la izquierda
también, una baja palmera; una fuente con brocal, tapa de hierro y fina cadena del
mismo metal y cubo proporcionaban agua fresca; una tupida hiedra enraizada en
la misma empalizada envolvía y cubría una preciosa cueva con imagen de Nuestra
Señora de Lourdes, hecha con piedras escogidas una a una por la Sra. Mercadal
-Maria Miralles, natural de Llucmajor-, y motivo de obligada visita34.
La Estación, compuesta de dos plantas, era grande y espaciosa. La planta baja
constaba de tres estancias: una central, con largos bancos de madera para la espera
de los viajantes y la ventanilla para venta de billetes. A la derecha, la oficina del
Jefe: unas sillas, una mesa de despacho, el teléfono -el primer existent a S’Arenal,
si bé la centraleta telefònica general no s’instal.là fins el 1963, al carrer de Sant
Cristòfol-, el saco de las correspondencias, etc...; y a la izquierda se empleaba
como almacén... normalmente... cerrado... También por esta parte se subía por una
escalera casi de caracol a las estancias o vivienda de la familia del Jefe de Estación.
En la fachada solo dos detalles destacables: la pequeña campana per donar el
senyal de sortida al maquinista-conductor de la locomotora, y el reloj..., único reloj
exterior del pueblo..., redondo y grande, de blanca esfera.
34

Aquesta pietosa cova, tan característica de l’estació de S’Arenal -per bé que la devoció a Lourdes fou molt estesa
a Mallorca, on hi havia covetes similars inclusivament a possessions i jardins privats, com a l’hort de Can Broca,
vora el torrent petit i la carretera de Manacor, prop de Palma-, estava construida amb piedras vivas agujereadas, de
estas que tanto abundan en el entorno de Pina... Per a més detalls, vegeu l’article d’O. LLINÀS: “La cueva de la
estación”, a S’Unió de S’Arenal ( juny de 1999) p. 6.
A una altra de les seves publicacions, “S’Arenal en el record...”, p. 37, en referir una anècdota ocorreguda a Tanita
Martorell, la filla del Cap de l’Estació, amb un enamorat seu, en Bielet de “Ca sa Poblera”, evoca una vegada més
aquest edifici ferroviari i el seu entorn, on les fulles de l’heure a la tardor, com un tapís s’aferraven fortament a una
llarga estacada, més alta que una persona, construïda a cada part de l’estació del tren, que arribava a la dreta a
un caminet de picadís que duia a la Vicaria, rodejada de pedreres- observau aquest detall ben propi del paisatge
d’aleshores. En aquesta part hi havia excusats o llocs comuns per a homes i per a dones, a més d’un corralet
tancat per al ramat o altres animals que haguessin de ser transportats. A l’altra part, o sia a l’esquerra, sempre
mirant des de la via, aquella barrera de fusta descrita, atapeïda d’heura, arribava fins a l’indret d’un molí de vent
amb un safareig, on una mànega de lona proveïa d’aigua la màquina, com en necessitaven repostar les de vapor.
En aquest costat de l’estació, entre els pins rodejats de pasteretes de pedres foradades, romania una cisterna de
coll rodó amb tapadora, cadena i poalet. En un racó, una cova preciosa feta amb les mateixes pedres foradades,
dedicada a la Mare de Déu de Lourdes, desig de la senyora Miralles, esposa del cap de l’estació. Tant ella com el
mosso procuraven que en un dipòsit que hi havia damunt, amagat dins l’heura, mai no hi faltàs l’aigua. I aquesta
degotava a poc a poc, caic no caic, regalimant per les pedres prop de la petita imatge de la Verge, i acabava
finalment dins un estany o cocó, resguardat per una cadena de ferro de part a part.
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Enfrente, doble vía del tren, que se unían por la parte de Palma en una“aguja
desvío”, situada justo donde está actualmente el patio de la nueva Iglesia...
I recalcau-ho bé, també hi havia una gran plaza, llamada de la Estación, on
estava l’entrada principal a l’edifici; i per contra, a l’altre costat, per la part de
les vies, muchas canteras, terminadas y rellenadas de escombros de las mismas,
conducían por senderos y pequeñas escaleras hechas con trozos de sillares a la
parte alta donde está actualmente el mercado -es refereix a la plaça Major d’ara- y
antes el campo de fútbol..., sin olvidar la rotonda para cambiar la dirección de las
locomotoras, lugar donde a veces jugábamos los niños con el permiso y vigilancia
del “mosso” de la Estación...35.
¡Mirau si ha mudat el panorama, una volta feta esbucar aquella curiosa estació
amb una coveta de Lourdes!. De totes maneres, aquesta darrera es va salvar de
l’enderrocament de l’edifici principal i ha acabat instal.lada de nou sota una escala
vora un patiet del temple. I una pregunta a l’aire: d’acord amb les renovacions
actuals d’algunes de les línies de tren que un dia foren extingides, sobre les que tants
de rumors corren, ¿tornarà S’Arenal a veure’n un en actiu i còm serà?.
Continuant amb la descripció dels paratges ferroviaris s’arenalencs, abans de les
remodelacions que li han procurat la seva fisonomia d’avui, cal esmentar que davant
la façana externa de l’estació, a l’altra part de la plaça, hi havia un dels set cafès
existents un temps a S’Arenal, el de “Ca sa Fustera”, on també es venia vi de bóta,
essent de notar la importància que aquesta classe d’establiments podia arribar a tenir,
ja que, com ha apuntat O. LLINÀS al mateix article anterior, quan a finals d’agost
o primers de setembre els estiuejants se n’anaven per tornar als llocs de residència
habitual empezaba una larga temporada monótona, tranquila; la vida social era
escasa; la calle de San Cristóbal acaparaba poco tráfico; la misa de los domingos
nos reunía; y era en los cafés, los sábados y vísperas de fiesta donde la asistencia
era masiva. No massa enfora de “Ca sa Fustera” es trobava “Ca sa Poblera”, ya

35

 . LLINÀS: “La estación del tren”, a S’Unió de S’Arenal (juliol de 1993). Per acabar-se de fer una idea del paratge
O
proper als terrenys on s’alçava l’estació, hom pot seguir en un altre article del mateix autor, “Mestre Andreu de
ses màquines, un vecino de ayer”, a S’Unió de S’Arenal (agost de 1997) p. 14, la següent descripció: En principio
diré que Mestre Andreu de “ses màquines” debía este apodo a una tienda que poseía frente al desaparecido Teatro
Lírico, hoy Jardines de S’Hort del Rei, de Palma, y que era de venta de máquinas de coser nuevas o de segunda
mano, arregladas o reparadas en su talller...., viniendo los primeros años frecuentemente a S’Arenal, habitando
un piso en la Plaza de la Estación, justo al lado del hoy Hotel Torre Arenal, donde se instaló definitivamente con
su esposa... Compró un solar en la otra parte de la estación del ferrocarril, hoy Plaza Mayor, que convirtió en
un precioso huertecillo de árboles frutales de todas clases y verduras, que cuidaba con gran esmero. Aún lo veo
sudoroso subir la empinada cuesta, mejor dicho el sendero empinado que había entre profundas canteras, en cuyo
fondo crecían algunas higueras. En el fondo del huerto-jardín había construido una casita de aperos bastante
grande y, pegada a ella, como balconada sobre las vías del tren, un gran gallinero con aves de todas clases...
Mestre Andrés Barceló... también era deportista. Aquí le veis con la bicicleta “Draisina”, la que parece cierto fue
la primera llegada a Mallorca desde Alemania, modelo que inventó el Prícipe von Baden, y que llegó a nuestra isla
el mismo día que el piano de Chopin, el siglo pasado...
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en la calle de San Cristóbal, cruce con la Carretera Militar: era el típico hostal
del pueblo... Era también estanco y puesto de correos... Punto de encuentro de los
militares de Enderrocat, donde dejaban y recogían mercancías... Pasados los años y
con cambio de regencia, fue conocida y popular “Bodega Marina”...
“Ca sa Poblera” es esmentada per FONT OBRADOR36, com una taberna,
desde su fundación, antes de residir en su nueva casa, precedida de un pórtico de
arcos de medio punto. También casa de comidas y habitación para algún huésped.
Poseedora de estanco y de cartería, antes de José Canals Coll, y después de él, en
agosto de 1924. Celebración circunstancial de bailes, amenizados con organillo.
Su denominación “Café Marina”... ulterior fou deguda a su fundadora, Margarita
Montaner de ”Cas Fusteret”, de Sa Pobla. Un fill seu, Manuel Soler -en Manolo-,
era un cazador inveterado de perdices y conejos; y poseía ejemplares de lebreles
-un tipus de cans que estigueren molt de moda a Mallorca, amb els quals es feien
així mateix carreres al “Canódromo” de Palma i messions sobre els guanyadors-, que
llamaban la atención del vecindario.
¡Quants de records no amaga tot el paratge que un dia conformà l’entorn natural
de l’estació del tren i quants de canvis no s’hi han efectuat fins al present que tenim
davant els ulls!.

36

 S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 39.
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Vista de l’antic Club Náutic. Cortesia d’Onofre Llinàs.



II
EL CLUB NÀUTIC S’ARENAL
I LA INAUGURACIÓ DELS
ACTUALS PORTS ESPORTIUS
(1969-1992)

Un dels esdeveniments de trascendència que hem pogut presenciar en les estades
estivals a S’Arenal, el qual al seu torn ha entranyat repercussions notòries tant al
paisatge costaner com dins l’àmbit ampli que rodeja la vida marinera a les localitats
que tenen la sort de poder-ne gaudir -com a S’Arenal, on va en augment- ve configurat
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per les noves i successives obres portuàries importants que aquí s’efectuaren a partir
d’un cert moment.
Aquestes construccions i instal.lacions, inaugurades l’any 1969, foren resultat de
les actuacions del “Club Náutico Arenal”, constituït el 31 d’agost de 1952.
Nosaltres poguerem presenciar, en tot cas, si no el procés precedent, sí els resultats
que conduiren a l’esmentada inauguració, igual que a la realització del projecte d’un
segon port, ampliació de l’anterior, en data de febrer de 1992.
Les noves obres importaren l’ocupació d’una platjeta recollida, la del caló de
Sant Antoni, que havíem freqüentat per la part d’abaix de les construccions de la
urbanització més primerenca de Son Verí. No obstant, existeix just enllà de les instal.
lacions portuàries més recents una petita zona arenosa apropiada per als addictes a
prendre el sol vora la mar i entrar a peu pla dins l’aigua salada. Després comença
un litoral predominantment rocós, on a algun mapa publicat estàn marcats topònims
com Sa Cova baixa, Es Fornàs, Es Rentador de sa Senyora, Sa Cova d’en Sanegar,
Sa Cova calenta, En Raconer, Punta de s’Oranol, etc...37.
De segur, que no estau davant la persona més apropiada per evaluar les
característiques tècniques de ports i de clubs nàutics amb totes les seves implicacions,
perquè no he prosseguit les afeccions marineres de qualque avantpassat meu, com
un avi patern, que disfrutava d’una barqueta al Portitxol palmessà del Molinar. I en
aquest sentit he de confessar que no som ni un bon ni un mal navegant, ni pescador,
ni esportista marítim, com no sia sentir el simple plaer d’un bon bany i un poc
d’exercici natatori a la mar.
Però, sí puc afirmar que m’afecten gratament espectacles marítims, com p. e. el
d’una competició de nombroses petites veles blanques, el moviment senyorívol d’un
gran veler, el ràpid curs d’una embarcació de potent motor, la majestuositat d’un
vaixell de creuer, o per contrast la mera habilitat d’un surfista. Per tant, hi ha coses
de la mar que no em deixen indiferent, ni de molt.
I per altra part he de pensar que les millores voluntariosament aconseguides en
aquest extrem de la platja de S’Arenal de Llucmajor, concernents a unes instal.lacions
i uns serveis com els que estam considerant, deuen representar unes consecucions
d’immensa utilitat per als usuaris i per a totes les activitats que involucren. I la prova
n’és la impulsió, com s’ha dit, no sols d’un, sinó de dos abrics nàutics, per cobrir
demandes o necessitats sens dubte creixents i profitoses.
I en aquest sentit voldria recollir algunes apreciacions més fundades que
les pròpies, com les formulades per Bartomeu SBERT, qui en una de les seves

37

Vegeu p. e. el de José MASCARÓ PASARIUS: Mapa general de Mallorca, editat l’any 1958.  I així mateix plànol
del terme de Llucmajor, aparegut a la Gran Enciclopèdia de Mallorca, sub voce “Llucmajor”, vol. 8 (1991)  p. 104.
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publicacions, a la qual cal remetre38, a l’apartat on aborda precisament el tema del
“Club Nàutic Arenal”, emet afirmacions del següent ordre:
El Club Naùtic Arenal és una espècie de porta d’Europa per al terme llucmajorer;
a més, és el club que possiblement més proves i regates organitza d’Espanya. A
l’estiu propicia la vinguda de gent de classe social més bé alta, la qual cosa es pot
considerar beneficiosa i promocionista per a la zona..., com és el cas de les visites
ocasionals del Monarques, del Príncep, i de les Infantes de la Corona espanyola per
aquest port, a les que l’autor al.ludeix en concret.
I continua: ... des de la seva fundació el 31 d’agost de 1952 sempre ha estat lligat
directament o indirectament amb el procés evolutiu llucmajorer i, sobretot, de la
zona arenalera, en cultura, economia i caràcter.
Devers l’any 1950 no passaven de mitja dotzena les barques que hi havia a
s’Arenal: un parell de bots i algunes pasteres, i en cita els pescadors i patrons més
coneguts.
El primer president del Club fou Josep Riutort Martínez i amb ell foren
directius Mateu Gamundí Montserrat, Miquel Gamundí, Tomàs Gómez García,
Germán Chacártegui Sáenz de Tejada -el conegut Notari de Palma-, Sebastià Salvà
Rubí i Mateu Rosselló Rosselló, que era Capità Jutge. També hi inclou el llistat
dels Presidents actuants i la relació dels actes esportius més importants que s’han
protagonitzat al Club39. Una bona font d’informació, per tant, sobre aquests aspectes.
Ara bé, la persona que més detalls ens ha proporcionat sobre la constitució i
gestions realitzades per tal d’aconseguir un autèntic port a S’Arenal, que substituís
a un anterior “mollet”, ja totalment inadequat i insuficient, és Miquel RIBOT
MUNTANER en un documentat Pregó de Festes de Sant Cristòfol40, on comença
per aclarir les qualitats del punt elegit per a la seva construcció:
S’Arenal és un lloc privilegiat, quant a la seva situació respecte a la mar. Es
troba, com tots sabeu, ubicat a la part del llevant de la badia de Palma... A recer dels
vents de gregal, llevant, xaloc i tramuntana. El que podem dir litoral d’influència
marinera de s’Arenal és la part de la costa compresa entre la desembocadura
del torrent dels Jueus i el cap Blanc. I després fa una interessant enumeració dels
punts més representatius de la costa llucmajorera partint del denominat Saluet, just
a la desembocadura del torrent de s’Algar o de Son Verí, on s’estén actualment
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 obre els esports practicats aquí, cal consultar igualment la publicació d’Antonio GALMÉS CAÑELLAS: “El
S
deporte de la vela en el Club Nàutic S’Arenal”, ja esmentat, qui ha estat President del Club en més d’una ocasió.
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Panoràmica antiga del carrer ara denominat del Gran i General Consell, encara poc edificat, amb el
mollet al fons, i el primitiu Club Nàutic. Foto d’Onofre Llinàs.

el Club Nàutic41. També dóna informació sobre les característiques de les aigües
i fons submarí d’aquesta costa amb la seva fauna. Pescadors i mariners d’altres
indrets, com Palma i es Molinar, s’hi aturaven per refugiar-se del mal temps o bé per
romandre, esmallar el peix de les xarxes i adobar el seus aparells...
I en un epígraf sobre “La transformació. Del vell mollet al Club Nàutic s’Arenal”,
procura amplis detalls sobre la formació progressiva de l’actual port, dels que en
manllevam tots els següents:
Els aficionats a la mar, que eren molts, tal com ha passat a altres bandes,
necessitaven un lloc on poder compartir les seves inquietuds marineres. Dia 31
d’agost de l’any 1952, a les terrasses del conegut cafè de cas Baster -que retrobarem
en més d’una ocasió, a una cantonada del carrer de Sant Cristòfol, prop del litoral- es
41

 a descripció comença per la roca dels Turistes, nom que li posaren un grup de joves devers l’any 1933. Per cert
L
un d’ells era trencador i sembla que hi va fer uns escalons per poder-hi pujar millor...
	Quant al mot saluet, en llegir-lo per primera vegada vaig interrogar-me sobre el seu eventual significat, puix que no
el coneixia i és una prova de les moltes ignoràncies pròpies. Idò, si hi ha qualcú que tampoc ho sàpiga de manera
exacta, el gran Diccionari Català-Valencià-Balear, una de les joies de la terra nostrada, enllestit per Antoni Mª.
ALCOVER i Francesc de Borja MOLL, el defineix com a remor confusa i persistent, i el tradueix al castellà per
murmullo. Persones qui hi entenen, conten que en temps passats, quan el torrent des Saluet presentava encara les
voreres voltades de pinar i de matorral, i sense edificacions ni renous de cotxes, es podia sentir pels seus entorns
una espècie de xiulet suau i persistent: psssss..., psssss...
També Miquel RIBOT es degué fer en algun moment la mateixa pregunta i ho aclareix així: Per cert, aquest nom
de Saluet pareix que es feia servir per designar un renou insistent i confús, com el resar a les esglésies o un cant
insistent. Els més vells contaven que quan la mar fa el saluet, o que fa renou, és senyal de canvi de temps. Si feia
renou a la part de la platja, hi hauria vent; si el feia a la part de les roques, hi hauria pluja. ¡L’experiència dels
majors!.
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va reunir per primera vegada un grup de gent emprenedora amb la idea de constituir
provisionalment el que havia de ser el Club Nàutic s’Arenal.
El 5 de desembre d’aquell mateix any es va celebrar la primera Junta General
de Socis, també a cas Baster, i va quedar designada aquella històrica primera Junta
Directiva, que va presidir en Pep Riutort Martínez i que va fer nèixer aquesta entitat
tan emblemàtica que tenim a s’Arenal. En fou designat vicepresident en Mateu
Gamundí Monserrat, i secretari, en Joan Garcies Tomàs.
Durant el mes de juliol de 1953, després d’haver aconseguit la concessió
administrativa dels terrenys on avui hi ha el Club, es va llogar una caseta d’uns 16
metres quadrats, s’hi va fer una enramada de pins i s’hi va muntar un petit servei de
begudes fresques. Mentres tant, les barques més grosses seguien fondejades en roda
defora del Mollet, aguantant els temporals...
L’any 1956, el Mollet estava ple d’algues i era necessari poder arribar a la pipa
des d’on s’embarcava. Aleshores es va construir una passarel.la i es va comprar una
pastera per traginar la gent fins a les barques que estaven fondejades allà enmig.
Aquell any els socis varen arribar a ser 65, i els eventuals 35. Les barques en
roda eren prop de 40. La resta, que eren les més petites, estaven dins el Mollet o
varades en terra...
Ja l’any 1957 es començà a dragar el Mollet, que ja era ben ple d’arena i algues,
deien que per culpa del martell que havia fet el Govern. Sols hi cabien dues barques
amarrades al cap del martell. Els dragats es feren per partides durant els anys 1958,
1965 i 1966, aquesta vegada fins al torrent, amb gran alegria dels socis del club
i dels homes vells, que no comptaven de veure mai més arribar la mar allà on un
temps amarraven barques prou grosses.
El Club anava creixent d’any en any. Es va tancar de paret tota la concessió...
El 10 de juny de 1962 es varen concloure les obres de construcció de la terrassa
de l’edifici que s’havia començat l’any 1958, que donava a l’avinguda Miramar,
amb pista de ball per poder-hi fer les revetles, tan famoses en aquell temps. Però el
vespre del 8 d’octubre de 1964 un gran temporal va fer molt de mal a les barques
que estaven fermades en roda i altres desastres.
Per això, el gener de 1965, el president del Club, Antoni Galmés Riera... va
presentar a la Junta Directiva el projecte de construcció d’un port esportiu
d’hivernada, va mostrar els plànols fets per l’enginyer Joan Cerdó, i va dir als
presents que n’hi havia una còpia a Madrid, presentada davant els organismes
pertinents...
L’any 1967, l’economista Pedro Costa va fer un estudi econòmic del nou port...
El 17 de setembre de 1968 es va fer l’obertura de plecs per adjudicar-se les obres.
De totes les ofertes rebudes, la més avantajosa va ser la presentada per l’empresa
Neptuno...

––––

32 ––––

En aquella època el club ja tenia 700 socis, molts d’ells arenalers i llucmajorers.
L’any següent, i a la fi, dia 12 d’octubre de 1969, va tenir lloc la inauguració del
desitjat nou port esportiu... Ja no quedava res del vell Mollet... Així d’espinzellat es
veu tot el procés, en aquesta més que llarga cita, però tan aclaridora punt per punt.
Pel seu costat, Antònia SALVÀ42 ha manifestat que devers l’any 1964 la
Junta directiva del Club Nàutic S’Arenal..., presidida per don Toni Galmés, va fer
construir un port esportiu allà a on abans hi havia un torrent -el de S’Algar- i un
mollet d’amagada. Donaren la concessió a en Pep Gual..., baix certes condicions,
un eivissenc que havia vengut a S’Arenal als vuit anys per ajudar el seu padrí de
fonts, l’amo en Pep de Cas Baster ... Uns vint anys més tard es construí l’altre Club
Nàutic, que té uns sis-cents amarraments.
En efecte, com refereix altra volta Miquel RIBOT a son llibret citat, S’Arenal
seguia creixent a totes passades. El Club, també. N’Antoni Galmés, amb gran visió
de futur, va presentar un avantprojecte d’un nou port esportiu amb cabuda per a
prop de 400 barques més, amb llocs d’amarrament per a embarcacions de fins a 20
metres d’eslora i un calat de 4 metres.
La Junta general de socis que es va fer dia 10 de juny de 1972, després d’un
animat debat on hi va haver opinions de tota casta, i després de la corresponent
votació, va aprovar la construcció del segon port esportiu de s’Arenal...
Durant el mandat del president Joan Miquel Catany, entre els anys 79 i 82,
convertí en realitat el segon port esportiu, que va incrementar la capacitat del club
fins arribar als 700 llocs d’amarrament, amb instal.lacions complementàries de
varadors per a hivernades, nou local social ample i confortable, piscina, etc...
El Club de s’Arenal va passar a ser en pocs anys una de les millors instal.lacions
nàutiques, ja no sols de Mallorca, sinó de tot el Mediterrani. Amb una superfície de
42.000 metres quadrats, és un club modern i capdaventer que ofereix als seus 1.200
socis -aquest text està redactat l’any 2003- i als visitants, és a dir, aficionats a la mar,
tots els serveis que necessiten per a les barques. Ha donat a conèixer s’Arenal arreu
del món, ja que als grans esdeveniments esportius que ha organitzat han vengut
participants de pertot. I a continuació dedica tot un capítol a aquests fets, sota el títol
de “La mar com a esport”.
***** ***** *****
Ara i per ma part, he de tornar a admetre que, en presència de realitzacions
d’envergadura, com les que acabam d’escoltar, m’entra sempre el corcó d’indagar
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com seria la imatge primitiva del paratge que actualment es contempla alterat, i per
quines raons s’han produït precisament al lloc mutacions tan notables.
Aleshores, deixant-me dur per tals dèries, he acudit una volta més a on en
podria obtenir respostes fiables, que en l’oportunitat són les pàgines que B. FONT
ha dedicat a les més primerenques traces fins ara conegudes d’aquest precís indret
topogràfic, quan serví de punt de descàrrega de determinades mercaderies, ja fa uns
quants segles. Com si la cosa...
Apunta el nostre historiador43, qui ho ha rastrejat amb detenció pels arxius més
adients -els municipal i parroquial de Llucmajor, l’Arxiu del Regne de Mallorca,
el de l’Ajuntament de Palma o els eclesiàstics Diocesà i de la Seu- la troballa de
tres documents datats el 1493 -o sia, per orientar-nos una mica cronològicament,
d’un any després del descobriment d’Amèrica- entroncats amb el transport per via
marítima d’una càrrega de blat que venia destinat en part als Jurats de la Universitat
de Llucmajor -els responsables del govern i de l’administració de la comunitat
llucmajorera, abans que es denominàs oficialment Municipi-, i en part a alguns
particulars de la mateixa població. Idò bé, tots els tres escrits situen com a lloc
d’entrega de la mercaderia l’anomenat aleshores Pouet o Poet del Arenall, on el mot
poet és la contracció popular de pouet.
Aquest punt precís ja havia estat detectat, així mateix documentalment, per
l’indicat autor, en relació a quan tres dècades abans, el 8 de juny de 1463, el
Governador del Regne de Mallorca va fer publicar un pregó, segons el qual a
instància dels qui han dret d’empriu e de abeurar llurs bestiars en lo Pouet, e en la
ayga qui stà al cap del Arenal, de la alcharia del Juheu..., quedava prohibit amerar
li o cànom (lli o cànyom) en lo dit Pouet e en la ayga aquí stant, sots pena de deu
lliures -una quantitat i multa gens menysprenyable a l’època- per cascuna vegada, al
dit fisch aplicadores, e de perdre lo dit li o cànem. I segons era legalment prescrit, al
pregó s’advertia: Si algú emperò... se tendrà per agreviat o voldrà dir algunes raons
en contrari, assignats-li a compàrer denant nos dins tres dies prop vinents.
I a continuació, FONT OBRADOR comenta que este mandato nos da noticia de
que el Arenal estaba concurrido de pastores con sus rebaños y de gentes dedicadas
al cultivo del lino o cáñamo para tejer. Una visió, per tant, de caràcter agrícolaartesanal i ramadera, la d’aquesta primera cita històrica coneguda a un primitiu cap
de l’Arenal, de l’alqueria del Jueu, alqueria que més tard havia de prendre el nom de
Son Delabau, segons assenyalam a alguna altra part de la nostra exposició.
Quant als tres documents mercantívols de 149344, refereixen de manera
condensada el següent:
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Historia de Llucmajor, vol. II (1974)  p. 402-403.
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Els originals es conserven a l’Arxiu del Regne de Mallorca, Protocols, S-570, f. 91v.
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Panoràmica aèria de la zona del mollet (1963).
Foto Casa Planas. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.

1) El 28 de agosto consta que Juan Mut, Bernardo Salvà, Pedro Armengol y
Gabriel Salvà del Rafal, Jurados de la Universitat de Llucmajor, debían a Juan
Olives, mercader de Mesina (Sicilia), 340 libras, precio de 400 cuarteras de trigo
para “la Botiga”, a razón de 17 sueldos45, llevadas “in illo loco vocato del Poet del
Arenall”, és a dir, duïtes al lloc anomenat el Pouet de l’Arenal. Aquests documents
solen estar redactats tot en llatí, aleshores tan usat pels Notaris o en escrits oficials.
L’adquisició del blat per part de les màximes autoritats del principal nucli poblat
i del territori llucmajorers era una manera de contribuir a l’aprovisionament d’una
vitualla tan necessària aleshores, per quant constituïa una de les bases essencials
de l’alimentació normal, a fi de vendre-la a la gent, a qualsevol persona, a la botiga
pública que la pròpia Universitat -l’òrgan de govern comunitari- tenia oberta a la
Vila. La importació vendria segurament determinada per motius de sequera i de falta
de gra, com solia ser prou freqüent.   
2) El segon document, datat de 30 de setembre posterior, concerneix a Antoni
Julià, Esteve Moragues, Vicent Puig del Masdeu, Jaume Puig de Llobets i Miquel
45

Una lliura equivalia a 20 sous; i un sou a 12 diners, en el còmput d’aleshores. Una lliura, per tant, constava de 240
diners. Aquest sistema monetari s’utilitzà a l’antic Regne de Mallorca durant l’Edat Mitjana i Moderna. I ha persistit
a Anglaterra on : there are 12 pence in 1 shilling; and 20 shillings in 1 pound sterling (amb penics, xílings i lliures
esterlines).  
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Vista aèria dels dos ports esportius. Cortesia del Club Nàutic Arenal.

Puig, els quals davant Notari declararen deure a l’esmentat Joan Olives 121 lliures
per 130 quarteres de blat, a 18 sous la quartera, positas in loco del Poet de la Arenall,
o sia, col.locades al lloc del Pouet de l’Arenal.
3) I el tercer complia la mateixa finalitat, puix que el otro documento, del 7
de octubre, menciona el lugar del Arenal, cerca del Pouet del Pujol, es decir, del
pozo de la eminencia o cuesta. Miguel Cervera, Rafael Clar y Jaime Cervera se
comprometían a pagar al mercader siciliano 46 libras y 5 sueldos por 50 cuarteras
de trigo “allatas, et portatas, et positas in loco del Arenall, prope lo Poet del
Pugxoll”, que significa: duites, portades i col.locades al lloc de l’Arenal, prop del
Pouet del Pujol.
Resulta, per tant, lògic deduir l’existència per aquesta zona d’un lloc adeqüat
per a què una nau d’una certa grandària, que havia navegat fins aquí des de l’Illa de
Sicília -bona productora i subministradora de cereals durant molt de temps- pogués
descarregar l’esmentat aliment. Manco que des de l’embarcació fos transportat
fins a terra mitjançant altres embarcacions més reduides i manejables, que també
necessitarien qualque punt convenient per a la tasca a realitzar. El document  en sí  
no ho especifica. El que queda clar és l’indret i el topònim, el seu nom.
El propi FONT OBRADOR assenyala a guisa de complement que el Arenal y el
Pujol no eran solo lugares de pacífico trabajo y movimiento comercial, sinó también
y sobre todo puntos en los que se aposentaban Guardas para la defensa de esta
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sección costera, impidiendo posibles desembarcos de sarracenos, turcos y otros
enemigos. I anota alguns exemples de desgraciades ocurrències d’aquesta índole,
tan freqüents durant segles i segles -fins a mitjans del XIX, amb la conquista d’Argel
pels francesos-, casos que podrien multiplicar-se, segons postil.la.
Així, el 17 de febrero de 1494 se entregaron 13 sueldos... “an Enthoni Guarau
per la guarda dell Pouet dell Aranall”. I uns mesos després, el 8 de septiembre de
1494 se retribuyó con 1 libra y 12 sueldos a Lorenzo Ferrer y a Agustín Satries...
“qui guarden al Puxol”. L’ortografia, com veuen, no estava massa normalitzada.
D’aquestes característiques són, per tant, les primeres referències documentals
fins ara trobades -això sí medievals encara o, ja de començament de l`època modernaa una extremitat d’un arenal llucmajorer, on es podien desembarcar mercaderies
vengudes per mar i fins i tot era un punt fàcil per a invasions ràpides d’enemics.
Qüestió connexa: ¿per quines vies i amb quins mitjans de transport -a llom de bísties,
és de pensar- arribava el blat a mans dels Jurats i a la botiga oficial de la Vila des del
punt d’arribada per mar?.
En qualsevol cas, respecte de la situació precisa del Pouet -o Pouet del Arenal, o
Pouet del Pujol prop de l’Arenal- anomenat en els manuscrits anteriors, s’han emès
opinions no sempre del tot convergents, a manca de documentació més determinant.
Perquè, si per una part hom ha dit que Es Pouet d’En Vaquer -que seria una altra de
les seves denominacions, bé fos per haver pertangut a una persona dedicada a cuidar
bestiar vacú, bé fos perquè aquest ofici havia causat un llinatge ja fix i trasmisible
de pares a fills- estaría situado cerca del torrente des Saluet o Son Verí, també s’ha
insinuat un altre lloc més pròxim al nucli inicialment poblat de S’Arenal, si bé em
sembla en principi que devia trobar-se a una certa altura, per poca que fos, si estava
a un pujol.
Per respecte i fidelitat a l’autoria dels aportadors de notícies, com ja he precisat
més amunt, m’inclin sovint a reproduir les seves pròpies paraules, per llargues que
sien, sense canviar ni una coma, i en aquest cas repetiré les d’Onofre LLINÀS a
un del seus articles titulat precisament “Es pou d’en Vaquer, Es pou de sa Torre.
¿Llegaremos a saber dónde estaba?”46, tenint en compte que qüestions com aqueixa
sovint solen ser difícils de desentranyar, si ens falten suports documentals molt
concrets:
Cuando nuestro Director preguntó al Dr. Font y Obrador, al final de su Conferencia
sobre los orígenes de S’Arenal y la construcción de la primitiva Capilla, en el acto
inaugural de su Centenario que este año conmemoramos, acerca de la ubicación
del “Pou d’en Vaquer”, un muy antiguo pozo que se nombra en varias ocasiones en
los comienzos de nuestro pueblo -y que hasta querían que sirviera de señal o “fita”
46

A S’Unió de S’Arenal (maig de 1996) p. 20.
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para la división entre los términos de Palma y Llucmajor-, el Catedrático respondió
que estaba entre las calles de San Cristóbal y Torrente, y que hacía muchos años
que estaba cubierto.
Esto me hizo pensar, recordar y dudar si se trataría del mismo pozo muy antiguo
que había en la calle Marineta, aproximadamente, para situar al lector, enfrente
de la hoy oficina de “Ascensores Aspe”-a hores d’ara ja desapareguda d’aquí, si
bé es refereix al lloc d’un antic pou situat molt a prop de l’actual “Forn Tomàs”, a
l’esmentat carrer-, y que yo siempre he oído nombrar como el “Pou de sa Torre”.
Más aún, los más viejos “arenalers” todavía vieron y se acuerdan bien del camino
que bajaba de la finca del mismo nombre, pasando por él.
La “possessió de Sa Torre” era una de las mejores de Llucmajor y de Mallorca,
cuyas tierras el Rey don Jaime otorgó a la familia Ferrer, i després l’articulista en
significa els diferents propietaris, l’extensió de la finca i el personal qui se’n cuidava.
Por el camino nombrado, que a la llegada a lo que hoy es S’Arenal, bordeaba el
torrente “d’es Saluet” -altrament denominat des Capellà i que tots sabeu localitzar,
perquè desembocava dins l’actual Club Nàutic, just al cantó amb la terra ferma-,
es decir, por la actual calle de San Bartolomé -la de la costa empinada- seguía por
la hoy calle Salud, Marineta y Montaña, nombre por el que también era conocido.
Bajaban los grandes rebaños de ovejas -continuàvem a una Mallorca encara dins
d’una tradició ramadera- de paso para ir a pastar a la montaña, deteniéndose para
descansar y beber en este pozo y alrededores, situado en una marina baja compuesta
por pinos, lentiscos y acebuches. Alguna barraca y las gruesas paredes de piedra
seca, divisorias de fincas, conformaban el paisaje. Aquesta era la imatge de l’actual
carrer de Marineta en altra hora.
El pozo tenía el brocal cuadrado, hecho de piedras de marés, lo mismo que sus
paredes laterales, y estaba cubierto de un gran sillar, polea y cuerda; a su lado una
“pica” no muy grande servía para abrevar el ganado en esta primera parada de su
largo itinerario.
Se conservó sin modificaciones hasta casi nuestros días, aguantando succesivas
edificaciones en sus aledaños. Hace aproximadamente unos diez o doce años que fue
rellenado de trossos de marès i altres enderrocs y construida una finca al seu costat.
Con ella despareció otra huella de nuestro ayer.
Termino preguntándome: ¿sería el llamado “pou d’en Vaquer” el aquí descrito?.
Creo que no, pero...
Personalment, no record el pou de què parla LLINÀS, i això que visc ben a prop
d’on estava.
Sigui com sigui, a través de les notícies fins aquí reunides ens podem anar apropant
amb la imaginació a unes antigues estampes ambientals d’allò que amb el pas dels
segles i de diverses transformacions es convertiria en els dos ports promoguts pel
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Club Nàutic S’Arenal, que he volgut retreure com una de les novetats progressives
presenciades any rera any en una població sempre en avenç.
Uns incisos més a tenor de les observacions precedents, que al meu entendre
poden resultar il.lustradores de cara a l’evocació d’altres temps, més o manco
llunyans, en aquest específic paratge de costa i platja de S’Arenal.
En examinar el gran Mapa de Mallorca fet gravar l’any 1785 pel Cardenal
mallorquí Antoni Despuig Dameto, una petita part del qual es pot veure reproduïda
a la portada de l’opuscle tan esmentat de Bartomeu FONT: S’Arenal: Miscelánea
histórica del caserío (1861-1930), hi figura assenyalat un punt, més enfora del
Torrente del Capellàn, o sia, el de s’Algar, i en direcció al litoral rocós llucmajorer,
que és designat amb el nom de Carregador47. Vull suposar que aquesta denominació
ha de venir relacionada amb les canteres de marès, tan freqüents per la zona de
Son Verí, i el seu transport per mar, sobre les que revindrem més envant. O ¿què
carregarien, si no?.
Un dels fets coneguts per tots els s’arenalers de sempre, però potser no pels
forasters, és que en la part del desembocament del Torrent de S’Algar -o des Capellà,
o des Saluet-, una raconada molt ben protegida, desembarcà el dematí del 22 d’abril
de 1904, el jove Rei Alfons XIII, dos anys després de la seva coronació, per tal
d’anar per rutes interiors a fer una visita d’inspecció a les fortificacions militars
existents al Cap Enderrocat.
Segons narra el mateix B. FONT48, qui en dóna menudències, l’acompanyaven
entre d’altres personatges el mallorquí Antoni Maura, aleshores President del
Consell de Ministres, els Ministres de la Guerra i de la Marina, diversos Generals i
altres notables. I també diu que, en botar a terra, fou rebut pel Batle de Llucmajor,
Miquel Puig Salvà, i altres autoritats municipals, que havien manat bastir un arc de
triomf al.lusiu a un succés no gaire habitual. Però, si bé multitud de públic aclamà el
Monarca, aquest es deixà veure poc, perquè tot d’una va prendre un carruatge cap al
fort. Una copla, inserta a l’esmentat opuscle, en recorda aquesta fugacitat.
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 quest mateix topònim apareix consignat a l’obra de Gerónimo BERARD: Viaje a las Villas de Mallorca. 1789,
A
Ajuntament de Palma, reedició de 1983, 303 p., il.lustr., qui, en descriure la Villa de Llumayor y su término, fa
referència a tot el seu litoral. On assenyala: Y luego, inmediato al referido cabo Regaña, que es un poco saliente
y de color rojo, declina algo hasta el de Enderrocat y en su medianía se halla la Almadrava vieja, cala Vieja con
otra torre, Punta Negra, ses Taronges y cabo del Falcó inmediato al de Regaña dicho. Y desde éste, que tiene otra
torre, sigue cabo Gargal y cabo de la Paret con otra torre; cala de Moscar que es pequeña, punta de Forrans (sic)
y Carregador con otra torre. De vigilància i defensa aquestes torres, s’ha d’entendre. Luego el desagüe del torrente
del Capellà y del de los Jueus, que concluye el término de la Ciudad de Palma, que diremos a su lugar.
S’ha d’observar que on actualment es diu Cala Blava porta al text precedent el nom de Cala Moscar. I així figura
igualment al Mapa del Cardenal Despuig, on els topònims que hi apareixen des del Cabo Enderrocat són en direcció
a S’Arenal els següents: Caló Gargal, Cabo de la Paret, Caló de la Señora, Cala de Moscar, Punta de Fornás,
Carregador, Torrente del Capellà, Torrente dels Jueus y Arenal  fins a  Se Estancia. En altres ocasions hem llegit
que a Cala Blava li deien Cala Mosques.
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S’Arenal: Miscelánea histórica... p. 19;  i sobretot Historia de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 215 i ss.
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Per contra, havia d’esser el mateix Sobirà qui atorgaria el títol de Ciutat a la fins
aleshores Vila de Llucmajor l’any 1916, mitjançant R. D. comunicat pel Ministeri
de la Governació, del que n’era titular Joaquín Ruiz Giménez, precursor d’un altre
conegut Ministre del mateix nom de fa unes dècades, però en el camp de l’Educació
Nacional, i que després s’ha ocupat molt d’una ONG, com és la d’UNICEF, dedicada
als nins necessitats.
És igualment encara ben recordat, quant a construccions d’obra amb finalitats
de resguard i punt de càrrega per a barques, un denominat mollet situat per on
s’estendria més tard el primer Club Nàutic, sobre el qual FONT49 precisa que de
1916 es una de las primeras noticias referentes al desembarcadero, por haberse
producido un fuerte temporal que lo destruyó. Del mismo se servían, además de las
embarcaciones de pesca, los canteros que trabajaban en los predios cercanos para
embarcar la piedra que enviaban a Palma. Los canteros trataban de repararlo,
aunque les faltaba ayuda. El Concejal Motserrat Parets propuso al Consistorio se
concediera la misma cantidad que se dio para el desembarcadero de S’Estanyol,
que eran 150 pts., acordándose así50.
El Batle de l’any 1916 era Llorenç Cirerol Pons51.
En 1924 ya estaban construídas cuatro casetas para varaderos que Juan Vidal
Sastre, Mateo Gamundí Montserrat, Juan Gayá Bauzá y Antonio Juliá Puigserver
querían fuesen reconocidas legalmente...
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S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 27-28.
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La Gran Enciclopèdia de Mallorca precisa així mateix que el mollet destruït el 1916 per un fort temporal servia de
refugi a algunes barques de pesca i de carregador de cantons de marès. Les barques mareseres transportaven el
material fins a la l’altra banda de la badia de Palma, d’on venien estibades de pedres de guix, que descarregaven
a la punta de l’esmentat mollet, i eren tractades a S’Arenal, on hi havia tres molins guixers, encara que un d’ells es
convertí en molí per fer pebre bord. En inaugurar-se el tren aquell mateix any, 1916, facilità el trasport del marès,
però per terra. La gran demanda de materials de construcció, produïda pel creixement de Palma, feren que les
colles de trencadors de diversos indrets de l’Illa s’hi establissin.
Un dels molins esmentats, el d’en Catany, sobre el que revindrem, es trobava al final del carrer de Sant Cristòfol, on
s’obtenia el guix al moler las piedras calizas que llegaban transbordadas en barcazas desde Son Caliu al mollet.
En 1924, un “fibló”, tromba de aire, arrancó el sombrero y las antenas del molino, pero aún así continuaron -els
amos, Joan Guasp Torrens i la seva dona Catalina Roig Garau- vendiendo materiales de construcción durante años.
Vegeu les notes escrites per O. LLINÀS: “D’es Molí”, a S’Unió de S’Arenal  (juliol de 2001) p. 31.
Antònia SALVÀ: “Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 22 i 33, ha fet esment a què ben davant l’església
encara hi ha la casa del molí del pebre bord. Record l’ampla façana tota plena de pebres vermells. El fill de la casa,
en Miquel Contestí, fou president del RCD Mallorca... El pare d’en Miquel era l’amo en Toni “Borronat”...
I al temps de recordar alguns transportistes de materials de construcció, assenyala que en Sebastià Garau
“Capeller” i la seva dona Antònia vengueren a s’Arenal devers l’any 1950. La feina de l’amo en Sebastià era
transportar marès amb el carro fins a l’estació del tren.
L’any 1958 posà a mitges amb en Femenies un magatzem de materials d’obra al carrer de Cannes; tres anys
després en posà un pel seu compte al carrer Canónigo Rotger. Finalment, el magatzem fou traspassat als seus
fills. Avui el marit de la seva filla Catalina, José Martínez, té un pròsper negoci de materials a Ses Cadenes. D’en
Femenies ja no us en parl: tots sabem qui són els “Almacenes Femenías”.

	
Veure altres dades a B. FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 215 i ss.
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Campionat d’Espanya de llanxes per davant Son Grauet (1971). Cortesia del Club Nàutic Arenal.

En 1927 se construía un pequeño puerto de refugio en el torrente de S’Algar
al cuidado de Lorenzo Roses Siragusa, Presidente de la Comisión particular de
propietarios del caserío, i s’obtingueren subvencions per al sanejament del lloc.
El Ingeniero Jefe de Obras Públicas informaba así de las obras en 1929: “Dicho
puerto está constituído por una ensenada natural de poco calado, estando defendida
su boca por dos diques de pequeña sección que, a su vez, sirven de muelle de atraque.
Los continuos arrastres de arena y algas que crecen en el fondo del pequeño puerto
-d’on provendria el nom de s’Algar des de temps enrere- dificultan sobremanera la
entrada y atraque de las embarcaciones pesqueras, ya que las sondas en los puntos
de atraque oscilan de 0,60 a un metro”.
I afegeix la següent nota curiosa i significativa: En la playa contigua a dicho
puerto se ha depositado, sin la autorización correspondiente por el Ayuntamiento
de Lluchmayor, en la zona marítimo-terrestre, gran cantidad de arena procedente
de la apertura de varias calles de la población. Ja hom pot imaginar com era el
trespol d’aquells primers carrers de S’Arenal, per on transitaven molt pocs vehicles
motoritzats, i sí en canvi carros i animals de càrrega. Comparau amb ara.
O. LLINÀS, a un article titulat “Foto merecedora de comentario”52, també ha
aportat informació d’interès sobre l’aspecte d’aquest indret fa ja no pocs decennis, per
quant assenyala que siguiendo mirando la fotografía, vemos al fondo el “mollet”, los
52

S’Unió de S’Arenal (març de 1995) p. 13.
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primeros “escars” -varaderos-, y unas barcas reposando tranquilas. Este sosiego...
formaba parte de nuestro S’Arenal de ayer, no tan lejano, si recordamos que el
pequeño puerto fue construido en 1927, así como los primeros varaderos, permitiendo
que los primeros patrones recalasen de manera continuada. Esta gran explanada la
formaba la desembocadura del torrente de S’Algar, donde se acumulaban arena y
algas; a veces por los temporales o llegadas del torrente formaba en su centro una
acequia-riachuelo que la cruzaba débilmente y que era con facilidad superado por
la puesta de unos tablones que servían de pasarela, si no te atrevías a dar un salto,
paso obligado para llegar al “martell”, ir a las “rocas” improvisando campos de
fútbol los domingos por la mañana -molt prop dels escars, pel l’indret de la casa
dels denominats els Santjoaners, i una afecció sobre la que ens interessarem en un
dels nostres epígrafs. No obstante, hay que señalar que en contadas ocasiones, por
las fuertes lluvias caídas, al llegar las aguas del torrente a su desembocadura y
topar con la arena acumulada, hubo grandes desbordamientos, pérdidas de barcas,
destrozos cuantiosos, formándose una gran mancha de color marrón mar adentro,
mucho más allá de donde estaban amarrados los grandes “llaüts”. Normalmente no
era así, quedando su poco caudal estancado, donde hoy está el puentecillo, terrazas
y piscinas; este encharcamiento llegaba a descomponerse o corrompía, dando lugar
a muchos mosquitos y malos olores, lo cual explica que ya en el siglo pasado -es
refereix al XIX- llenaran de escombros de canteras y piedras gruesas algunas zonas
del torrente. Aún así, recuerdo perfectamente una extensión de juncos, cañas,“bova”
-enea- y, más adentro, alguna higuera de grato fruto. ¡Quina visió tan distinta de
l’actual on, davant la punta mateixa del torrentó, sovint s’hi detenen els vianants,
nacionals o estrangers, a contemplar els moviments d’algun estol de peixos, entre
els que no solen mancar els vermells, ben vistosos!. ¡I que ho puguem continuar
disfrutant!.
Per altra banda, segons s’informa en un article aparegut a la revista S’Unió de
S’Arenal per a celebrar el 50è. aniversari de la constitució del Club Nàutic, que
inclou una fotografia de la raconada de s’Algar, les primeres instal.lacions del Club
consistiren en una casita de madera y una enramada de pino, situades a l’altura de
l’actual carrer del Gran i General Consell.
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III
L’ESGLÉSIA NOVA
(1971)

I RECORDS A LA VELLA
(1896 i anys següents)

Una de les novetats ostensibles que ens deparà l’any 1971 fou la benedicció
d’un nou temple parroquial, situat vora un altre de més antic que amb el pas del
tems i l’augment de la populació a S’Arenal havia esdevingut insuficient, malgrat
els anexos d’obra afegits, per acollir als qui hi van a acomplir les obligacions de tot
bon fidel.
Paral.lelament s’inaugurà un Camp de Fútbol, el “Camp Roses”, encara existent i
situat quelcom més enllà del Parc Municipal -per bé que n’hi havia hagut un altre, el
denominat de Son Verí, més amunt del que en l’actualitat és la plaça Major- de cara a
la pràctica d’un esport popular al nostre litoral llucmajorer des de principis del segle
XX, i que havia donat pas a la constitució l’any 1970 de l’equip “Unión Deportiva
Arenal”. A qualque moment del relat haurem d’atendre amb un poc de detall aquesta
tendència s’arenalera.
Quant a la nova església, objecte primordial del present epígraf, la qual resulta
tan diferent de l’anterior, va ser impulsada per mossèn Bartomeu Gomila Vallespir,
el Rector, qui després de prendre possessió de la parròquia l’any 1967, encarregà el
projecte a un arquitecte, llucmajorer per cert, Sebastià Gamundí Boscana -qui ho és
també de tota la diòcesi de Mallorca-, aleshores veí de S’Arenal i amb ancestres a la
localitat des de temps ben enrere. El llinatge Gamundí el trobarem més d’una vegada
durant les presents notes.
El 4 d’agost de 1969, segons ha explicat dit sacerdot53, i com a fruit de les visites
i amistats fetes al llarg dels dos anys precedents, féu constituir una Junta Parroquial
d’Obres, per tal d’envestir la construcció d’un nou temple espaiós i funcional. El
53

B. GOMILA VALLESPIR: “Les meves vivències a S’Arenal, 1967-l982”.
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projecte aprovat sofrí no obstant modificacions, ja que p. e. en un principi l’edifici
havia d’anar combinat amb unes caigudes d’aigua exteriors, segons m’ha manifestat
el propi arquitecte.
Les obres s’iniciaren el mateix 1969, amb 7.000.000 llargs de pessetes de
pressupost, que al final es convertiren en 21.000.000 (uns 126.212 euros d’ara).
El primer de maig de 1971 es va inaugurar el nou temple, tot cobert, però sense
vidres ni portes, amb motiu de la Primera Comunió de 48 nins i nines, que va resultar
un vertader desveri..., segons confessa el capellà protagonista.
Les vuit de la tarda del 12 de juliol -prop de la commemoració de Sant Cristòfol,
per tant- va ser l’hora escollida per a la solemne benedicció del local ecclesial a
càrrec del Bisbe emèrit, Francesc Planas, per delegació del Bisbe de Mallorca,
Teodor Úbeda Gramage, absent aquells dies de l’Illa.
En aquesta data s’acomplien les noces de diamant del temple anterior, beneït el
12 de juliol de 1896.
No cal, Sres. i Srs., que expliqui les característiques de la moderna església,
perquè de segur que Vostès les coneixen molt millor que jo, per la seva relació més
pròxima amb aquesta casa de Déu, però s’ha de recalcar que respon a les prescripcions
de l’actual litúrgia, com p. e. en la qüestió de la proximitat entre l’altar del celebrant
i l’espai ocupat pels assistents.
Quant a imatges de devoció, està presidida per un Crist Ressucitat, de caire
modern, confeccionat en ferro forjat, obra de l’escultor palmessà Joan Palanqués
Ramis, ja difunt, autor d’altres escultures religioses, com p. e. a l’església dels
Carmelitans de Palma, o també d’una obra profana en pedra de Rubén Darío per al
palau del Rei Sanxo, a Valldemossa.
El 31 d’octubre del mateix 1971 fou regalat al temple un orgue electrònic, el
donant del qual va ser Francisco Bosch, popularment conegut per “En Paco des
Bohío”.
Pocs anys després, el 13 de juliol de 1974, hi fou beneïda una nova estàtua -de
fusta- de la Mare de Déu, obrada per la famosa escultora Remígia Caubet, i obsequi
d’un estiuejant devot. L’autora, entre moltes altres escultures, també ho és d’un
Betlem de cos sencer per a la Catedral de Mallorca, i de la monumental estàtua de
la mítica Nuredduna, que actualment s’alça prop del Portixol de Palma sobre un
pedestal de rocam, una figura de poètic i simbòlic significat intercultural.
En un principi, la nova imatge mariana per a l’església de S’Arenal es col.locà
a l’altar major, a la part esquerra, en substitució de l’antiga Mare de Déu de La
Lactància, si bé més tard aquesta darrera, una volta restaurada, tornà al lloc inicial, i
en canvi la de l’artista Caubet passà al fons del temple, a la part de l’entrada d’aquest.
Anys més tard, el 12 d’octubre de 1981, amb motiu del desè aniversari de la
benedicció de la nova església, l’esmentat Bisbe de Mallorca celebrà la dedicació
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i consagració de l’altar major, treballat en pedra noble de Binissalem, i donat per
un estiuejant, una volta més. L’acte quedà enaltit amb els cants litúrgics oferts
desinteressadament per la coneguda soprano i estiuejant de nostra parròquia, la
llucmajorera Francisca Cuart Ripoll, qui va ser professora de cant i dirigí durant
anys el Conservatori de Música i Dança de Palma.
El 14 de març de 1982, en ocasió del comiat del Rector Gomila, de qui prenim les
presents notes, el mateix Bisbe, després d’una missa solemne, amb l’ajuda del Batle
de Llucmajor i del Sr. Antoni Galmés, President de la Junta Parroquial de les Obres,
va descobrir davant tota la feligresia la làpida de ceràmica donada pel Sr. Onofre
Rosselló, també estiuejant d’aquesta parròquia, que figura al pòrtic del temple.
Són, com hom pot observar, alguns exemples de participació dels qui viuen
l’estiu a S’Arenal, en aquest cas per a funcions religioses.
I el 15 de juliol del 2001 es col.locà a l’interior de l’església una estàtua de Sant
Cristòfol, de fusta policromada.
Per a una interpretació general del sentit d’aquest temple modern, hom pot
consultar la publicació ja citada de mossèn GOMILA VALLESPIR, on igualment
s’incideix en altres detalls, com el dels finestrals.
Així són, per tant i aproximadament, els trets essencials de l’edifici de culte actiu
a S’Arenal de Llucmajor, a hores d’ara.
*****

*****

*****

Però, si una volta més tornam els ulls o els pensaments cap enrere, ¿no pot
resultar il.lustratiu per a la història particular d’aquesta localitat interrogar-nos sobre
el sorgiment de la primera església aquí edificada, a un poblat encara en bolcalls,
però que tan lligada ha anat al seu desenrotllament durant tants d’anys de prestar
servei a la feligresia local?.
Segons un detallat estudi d’un altre eclesiàstic, també llargament unit amb
S’Arenal, mossèn Sebastián GUASP CERDÁ54, l’origen de la construcció del
primer temple rau en diverses causes, entre les quals els moviments poblacionals
ocorreguts per la zona s’arenalera devers 1868, per quant aquest any se empezaron a
construir varias barracas, junto a las que se hacían depósitos de algas marinas, con
el fin agrícola de servirse de ellas como abono. Por esta misma fecha el Alcalde de
54

Per a les notícies sobre aquesta primera església hem seguit fonamentalment la seva Monografía del Templo
dedicado a Ntra. Sra. de la Lactancia, Llucmajor, 1996, p. 27-73. Cal remarcar que aquest text està publicat
conjuntament amb un altre degut a B. FONT OBRADOR: S’Arenal: Documentos manuscritos e impresos de las
décadas de su historia espiritual (1895-1925), p. 7-25. Així mateix, hem consultat la Historia de Llucmajor, vol.
VI (1995) p. 290 i ss., redactada per aquest darrer historiador.
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Vista frontal de l’església antiga,
un dia de Primeres Comunions.
Ja li falta l’espadanya, caiguda
un dia de tempesta de l’any 1947.
Cortesia d’Onofre Llinàs.

Llucmayor, D. Gabriel Clar, previendo la utilidad de tales abonos, al mismo tiempo
que la utilidad que representaba al público la apertura de un camino que condujera
hasta la orilla del mar, según consta en el libro de sesiones del Ayuntamiento -notau
bé la situació existent aleshores en qüestió de vies de comunicació i les decisions
preses- puso manos a la obra, continuando el que llegaba hasta “Son Delebau”
junto a la pared divisoria de “Son Verí de Cas Frares” y “Son Verí d’abaix o de la
Llapassa”, hasta llegar al mar por terrenos pertenecientes a Son Delebau. Un camí
que tengué una vital importància per al futur del caseriu que s’aniria constituint.
Esta mejora, sin duda alguna, hizo que la concurrencia a tal sitio fuera cada
día mayor en número, y así en el año 1872 empiezan a levantarse modestas casitas
y un gran número de barracas, ya para la recolección de algas, ya bien para
buscar la salud perdida alguna persona enfermiza, bien para recuperar fuerzas
gastadas, creciendo el movimiento de población de día en día hasta el año 1895,
en que habiendo aumentado de un modo considerable el número de pobladores y
sintiendo éstos la necesidad de los consuelos de la religión, concibieron el proyecto
de levantar el modesto templo de que vamos a tratar.
Por otra parte -continua-, durante este tiempo se empezaron a excavar multitud
de canteras, en las que se ocupaban gran número de obreros que vivían largas
temporadas en este lugar, desde donde se hacía la traslación de sillares hacia la
capital en bajeles aportados exprofeso, y se estableció un punto de Carabineros para
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guardar la costa -una mesura encaminada sens dubte a altres finalitats, a les que així
mateix farem qualque al.lusió en algun moment, com és el cas del contraban. Con
todo lo cual, un gran número de personas mayores y muchos tiernos niños venían
a quedar privados de toda cultura religiosa, y de aquí que, viendo la necesidad, se
pensara en la idea mencionada.
Fou davant les esmentades circumstàncies, ben reals, que algunas personas
interesadas en el mejoramiento religioso del lugar, que com s’ha dit anava creixent
de cada dia, després de consultar el Rector de l’església de Llucmajor, principal
responsable eclesiàstic del municipi, i d’organitzar-se en Junta de Fàbrica -que era la
denominació antiga de les Juntes d’Obra ulteriors-, el 22 d’agost de 1895 redactaren
una sol.licitud a l’Ajuntament, recolzada amb 78 firmes, entre les quals figuraven
les del prohom Antoni Garcías Vidal, alias “l’amo en Toni des forn”, Antoni Oliver,
“Ciborio Carro”, Francesc Pineda, Joan Pericàs, Miquel Cardell, Antoni Catany,
Miquel Munar, Rafel Rubí, etc... Al contingut d’aquesta instància s’exposaren
una sèrie de consideracions, que resulten ben interessants per seguir el progressiu
desenvolupament del nou llogaret, algunes de les quals ja hem comentat, i d’on
n’extreïm les que estimam més significatives, que són moltes55:
“Magnífico Ayuntamiento:
Algo angosta es en verdad la faja de nuestro territorio que linda con la hermosa
playa del Arenal, pero ya lo suficiente para esparcimiento de los aficionados a las
giras marítimas y francachelas -sinònim de diversions, distraccions, sortides, oci,
esplai-, y para proporcionar a la agricultura y a la industria cuantiosos elementos
de vida.
Este rincón de la incomparable bahía, límite de nuestro municipal distrito, no
se llamó antiguamente el “Arenal”, sinó el “Pouet den Vaquer”, viniéndole tal
denominación por la existencia de un pozo cercano a la playa, de cuya agua se
surtían los antiguos “talayers” -els vigilants de la costa des de les torres o talaies per
avisar d’ eventuals aproximacions d’inimics, com els turcs i els moros-, los guardas
de a caballo que allí sostenía nuestro municipio -també per a vigilància general i
defensa-, y los innumerables canteros que por aquellas inmediaciones trabajaban.
Triste y luctuosa es la historia de este sitio, ya por haber sido teatro de sangrientos
combates... contra los piratas berberiscos, ya por su insalubridad, proveniente del
desagüe que allí tienen los torrentes “dels Jueus” y “del Capellá”, los cuales con
sus charcas de malolientes aguas han venido sembrando por espacio de siglos la
desolación y la muerte en aquella comarca, víctimas del implacable paludismo.
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El text, però íntegre, d’aquesta sol.licitud va aparèixer primer a les planes de el Heraldo de Baleares, núm. 586,
d’on el copià mossèn S. GUASP CERDÀ, segons ell mateix adverteix a la indicada Monografía del templo..., p. 31.
També està recollit a B. FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. VI (1995) p. 290.
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¡Cuántos canteros, cuántos, movidos por el aliciente del buen asperón56 que en
aquellos contornos tanto abunda, habrán pagado cara su osadía, sorprendiéndoles
prematura muerte, víctimas del implacable paludismo!. Imaginau, doncs, la situació
d’aleshores, amb uns condicionants en principi no massa atractius.
Emperò, de gratitud eterna es acreedor nuestro Municipio por las obras de
saneamiento que realizó durante el año próximo pasado -el 1894, per tant- para
evitar las emanaciones pútridas de esos dos focos de infección. Un tema que
tornarem a tocar.
¡Y cómo cambian las cosas en el transcurso del tiempo! El triste escenario de
reyertas sangrientas, el sitio inmundo por sus aires irrespirables, háse trocado en
lugar ameno, reflejándose ya en la cinta azul de la riente playa la imagen de una
aldea... Era el començament d’una nova i petita població, segons explicaven.
¿Cómo se ha operado esta transformación? Veamos -vat ací les causes i les
conseqüències: Nuestra villa, con poseer una tan extensa costa marítima57 no
tenía a mediados de este siglo ni un solo camino carretero que al mar llegase,
resintiéndose de ello la agricultura que no podia utilizar las materias fertilizantes
que con tanta abundancia arroja el poderoso elemento. Ante tal anomalía declaró
el Municipio de utilidad pública el camino del “Arenal” y procedió por esta causa
a la expropiación forzosa..., una expropiació que per cert va causar problemes amb
alguns dels propietaris dels terrenys afectats, per quant es va haver de formar un
complicat expedient que mantuvo largo tiempo la vía en proyecto. Mas, vencida
que fue la oposición de mala ley que a tal mejora hacían algunos malos vecinos,
mal aconsejados por la política, abrióse aquélla al servicio del público, con gran
aplauso de éste en general.
I, una vegada aconseguida l’obertura de la nova via de circulació, ya entonces
respiraron los llucmayorenses, pudiendo ir por pública carretera a henchir y
vivificar sus pulmones con los aires purísimos de la playa y a zambullirse en las
argénteas aguas de la espaciosa bahía.
A la vegada, los agricultores comenzaron a construir barracas cercanas al mar
y contiguo a ellas grandes corrales para depósito de ova -llegiu algues-, viniendo a
interrumpirse más tarde la monotonía de las rústicas viviendas con la edificación de
casas de recreo, muy deleitables y encantadoras, pues que se alzan sobre pavimento
de blanca arena, mezclada con caracoles multiformes y pintadas conchas, recibiendo
por ende las caricias del mar, cuyas murientes ondas lamen sus muros. Així de
senzill, real i poètic, segons els signants de la instància.
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 sperón: arenisca que se emplea para la construcción y también cuando es de grano fino en piedras de afilar (J.
A
CASARES: Diccionario ideológico de la Lengua española, 1959). Aquí sens dubte es tracta del marès.
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En relació a aquesta singularitat, vegeu la nota núm. 1 del present text.

––––

49 ––––

Vista conjunta de l’exterior de les dues esglésies, la nova i la vella (1981). Cortesia d’Onofre Llinàs.

A la poderosa iniciativa del Municipio débese esta transformación. Primero
con la apertura de la carretera y después con la construcción de un grande aljibe
-fet per decisió municipal de 2 de març de 1890-, ha echado allí los cimientos del
progresivo “espíritu rural” -i aquí s’ha d’incloure tota una filosofia sociopolítica
pròpia de l’època- y éste convertirá el caserío en aldea, y la aldea en villa.
Per afegitó: La industria yesera, utilizando para la molturación de la piedra
fuerzas tan económicas como las fuerzas de la naturaleza -el vent, o a vegades
l’aigua del subsol treta per molins- y para surtirse del aljes58, vías tan expeditas como
las del mar -la referència és al transport en barques de la pedra viva des de l’altra
punta de la badia cap aquí, igual que se’n duien peces de marès en l’altra direcció-,
se ha establecido en el “Arenal” en condiciones muy ventajosas, y contribuirá en
gran manera al desarrollo del pueblecito.
Davant uns elements de base així, continuava l’escrit amb les seves exposició i
argumentació:
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Algez: mineral del yeso (J. CASARES: Diccionario ideológico...). Aquest vocable té el seu corresponent en la
nostra llengua: algep, algeps.
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¿Y qué le falta para que tome incremento más cada día? No la taberna, ni
la tienda. Fáltale tan solo la casa de Dios. Allí debe erigirse una iglesia, aunque
humilde, y sobre su cúpula, dominando llanos y alturas, alzarse el símbolo majestuoso
de nuestra redención. El tañido de la campana, nunca oído en aquella salvaje
naturaleza, debe anunciar todos los días lo mismo la aparición de la aurora que la
de los vespertinos ortos al brillar tras el ocaso, apercibiendo así a los tripulantes
de las barquichuelas que cruzan la bahía a entonar el “Ave maris stella” -¡Salve,
oh estrella de la mar!-..., y el Cura, cumpliendo su misión altísima, debe pulimentar
las almas de las familias que habitan el caserío y educar a sus hijuelos... O sia, dos
objectius complementaris, el religiós i l’educatiu o d’ensenyament. I, a més a més,
havia de facilitar que el numeroso público que al mar acude en la estación calurosa
pueda oir misa cómodamente los domingos y días de precepto. Ja hi havia, per tant,
“domingueros” en el bon sentit de la paraula. I si no, ¿on havien d’anar per acomplir
el precepte dominical, tan respectat aleshores?.
¿Y cuál es el Santo más indicado para tutelar el oratorio?, també s’autopreguntaven.
Ninguno a nuestro humilde entender tan congruente como la “Virgen de la
Lactancia”. Los canteros serán siempre el elemento más preponderante de la
nueva población -notau la idea que predominava aleshores, on això del “turisme”
ni es podia ensumar-, y para herir y cristalizar sus sentimientos religiosos, nada
más propio que evocar la remembranza de su antiquísima patrona. La historia de
los canteros y picapedreros es brillante. En el año 1522, unidos ambos gremios,
reedificaron la primitiva iglesia de Lluchmayor y colocaron en ella a sus respectivos
titulares: la “Virgen de la Lactancia”, y los Cuatro Santos Mártires Coronados. Y si
en aquella época remota llegó a tanto su poder, ¿cómo no esperar ahora que harán
un supremo esfuerzo facilitando las piedras y sillares que necesite la iglesia, puesto
que ha de erigirse enmedio de las canteras que más despiertan la memoria de sus
padres?. Un recurs, sens dubte, a la bona fe i al respecte de les tradicions de la gent.
I una al.lusió més a la natura de l’entorn.
... Además, un solo poblado en término tan extenso como el de Lluchmayor es
perjudicial a las heredades de él más distanciadas y a los trabajadores que en ellas
tienen que vivir, i aquí hom recorda que per aquest motiu ja hi havia hagut l’any
1638 un acord entre els Jurats de Llucmajor i el Bisbe de Mallorca per edificar
una iglesia sufragánea a la nuestra a la parte de la marina, designado como punto
más ventajosos la comarca de Capocorp, projecte que al cap i a la fi no es va dur a
terme. De haberse llevado a efecto lo acordado, aquella parte de nuestras marinas,
de clima tan benigno y de suelo tan fértil, sería hoy, en vez de un triste desierto,
una sosegada campiña llena de productivo arbolado que proporcionaría trabajo y
sustento a numerosas familias. ¿ Ho han entès bé?.
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I com a per contrarrestar aquella avortada situació del segle XVII, s’afirmava
al mateix temps: la población del Arenal tiene una gran misión que cumplir: la de
colonizar los grandes predios a ella adyacentes... Ejemplo de ello “Son Dalebau”
y “Son Cánevas”, que a mediados de este siglo eran fincas de gran extensión
pertenecientes a familias de arraigo, hoy en poder del “espíritu rural” -altre volta
el mateix ideari ja esgrimit més amunt, i en veurem encara d’altres exemples- que
las ha transformado por completo en su fecundante trabajo, haciéndolas mucho más
productivas.
I, com a remat, es demanava a l’Ajuntament el seu valioso concurso per a dur a
feliz término la edificación de la proyectada capilla”.
Després que la Corporació municipal acordàs veure amb satisfacció la idea i
oferir-hi recolzament, s’autoritzà el Batle per a què ensemps amb el Rector de la
Parròquia, Francesc Mir i Pou, organitzassin Comissions de propaganda a fi de reunir
recursos i per a actuar com millor convengués en la tasca de realitzar l’obra amb èxit.
Al principi de 1896 es va discutir el sitio donde debía erigirse la nueva
construcción, o sea, una altura cerca de la carretera que va al mar, és a dir, el nou
camí que s’havia obert, o de S’Algar, a unos 300 pasos de éste, dentro del predio de
“Son Verí de Abaix”, y propiedad en aquel tiempo del abogado D. Francisco Salvá
y Salvá. Este terreno tiene todas las facilidades para la construcción, pues el terreno
es arenisco y por lo tanto no serán necesarios fundamentos; las canteras a dos pasos
de distancia, y el sitio céntrico y dominando todo el caserío.
En definitiva, l’esmentat propietari va cedir els terrenys no solo para la iglesia,
sinó también para las dependencias y una ancha plaza..., que aún no era más que
una árida e inculta selva59. I la Junta de Fàbrica va encarregar a Miquel Salvà
Llompart, prevere llucmajorer i membre de la mateixa Junta, conegut com “es
Capellà Cànaves”, el disseny dels plànols, que foren aprovats per l’aleshores Bisbe
de Mallorca, el valencià Jacint Mª. Cervera Cervera.
El 25 de febrer -que era un Dijous Llarder- abans de tot es beneïren els terrenys,
com era imprescindible, i es posà la primera pedra sota la direcció de l’esmentat
sacerdot. El Mestre picapedrer o responsable de les obres -aleshores no hi solia haver
professionals de la denominació d’arquitectes, com ara- fou Miquel Noguera.  
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 . FONT: S’Arenal: Documentos manuscritos..., p. 6, procura algun detall més sobre el lloc precís on es construiria
B
l’edifici religiós: Una familia de viejo arraigo en la Marina, los Salvà de s’Allapassa, propietaria de Son Verí
d’Abaix, hace generosa entrega del solar del humilde oratorio. El “Fossaret”, lugar de inhumación en tiempos de
epidemia o cólera morbo, verá erigir la iglesuela de gusto neogótico, entre los entusiastas historicistas de un arte
milenario renacido.
I, segons O. LLINÀS:  “Aquel entorno de la Capilla”, a S’Unió de S’Arenal (agost de 1993), el temple es trobava
en un montículo lleno de pinos, sabinas y matas. Con los años y poco a poco quedó este terreno bien delimitado de
forma rectangular con el corte que supuso la vía del tren a su izquierda, el tajo de la calle Vicaría por la derecha,
la plaza del tren por detrás y delante la calle de San Cristóbal.
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Vista de l’interior del nou temple. Cortesia d’Onofre Llinàs.

Y se echaron los cimientos...; con una rapidez vertiginosa, podríamos decir, se
levantaron las paredes y contrafuertes, cornisas y arcos de la nueva iglesia, uns
elements estructurals bàsics. Todo allí era actividad: los canteros prestaban su
labor, más de una vez gratis; los vecinos del Arenal sus carros y sus haberes para tal
empresa; y la Junta gestionaba a todas horas recursos. Y así no es de extrañar que
las obras empezadas en abril de 1896, en junio del mismo año las veamos coronadas
del más feliz éxito, pues en esta fecha el contratante D. Miguel Noguera, nuestro
albañil, hacía entrega del edificio, desde la fachada hasta el crucero, puestas las
tejas, según se había estipulado... L’edifici no era, per tant, complet.
Al entretanto, la Junta de Fábrica incoaba los trabajos de preparación para la
fiesta de las dos figuras a las que había que dedicarse la capilla: Ntra. Sra. de la
Lactancia, antiquísima patrona de los canteros en Lluchmayor (pues a mediados
del siglo XV ya tenían capilla propia, o sea, la iglesia reconstruida donde reposaron
los restos de Jaime III) -quins records tan emotius-, y San Cristóbal, patrón de los
bañistas... Fue ofrecido por el joven artista D. Francisco Salvá Ripoll, hijo del
propietario de Son Verí, el cuadro hasta hoy existente de San Cristóbal para que
ocupara el puesto destinado junto al altar60. L’artista o pintor d’aquesta imatge era
germà de la poetessa Maria Antònia Salvà.

60

 obre aquesta imatge, B. SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, p. 33, ha produït el següent comentari:
S
Un sant Cristòfol que deim patró de les nostres ancestrals festes populars, duent el Bon Jesús damunt les espatles,
palmera en mà, de mirada paternalista i caminar ferm i segur, com podeu veure en un quadre d’aquesta mateixa
capella. Per ventura l’autor, quan féu l’obra pictòrica en qüestió, es va inspirar en un sant que travessava el
torrent dels Jueus, torrent que altre temps solia dur molta d’aigua cap a la mar.
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I arribà per fi el dia de la benedicció, que havia de tenir lloc el 10 de juliol
de 1896, festivitat de Sant Cristòfol, però que es traslladà al 12, el diumenge més
proper, per a què hi pogués haver més concurrència popular.
Multitud de persones esperaven a les 8 del dematí les autoritats vora el molí d’en
Catany, a S’Arenal  -referint-se molt probablement a un molí de guix existent al final
del carrer de Sant Cristòfol, un poc antes d’arribar a l’actual benzinera, però a l’altre
costat d’aquesta-, d’on partí cap a l’església una comitiva composta per la força
dels Carrabiners, seguida pels “Obrers” con sus cañas verdes, formando hilera -una
estampa aleshores ben tradicional-; después la banda de música, detrás de la cual
seguían las autoridades y personas de alguna dignidad. A continuació, l’acte ritual
de santificar amb pregàries i amb el salpasser de l’aigua beneïda la capella i el retaule
de Sant Cristòfol, seguida d’un Tedeum entonat pel sacerdot revestit dels ornaments
pertinents, i també missa solemne, celebrada pel Rector de Llucmajor.
Acabada la función religiosa, y servido un sencillo refresco, bajó la Comisión... a
la casa del Vocal de la Junta, D. Miguel Munar Durán, junto a la orilla del mar -una
de les que formaven el conjunt de la Illeta dels Republicans, segons informacions
orals61-, desde donde se organizaron “ses corregudes”, partiendo los corredores
desde el “mollet” hacia Palma por la arena junto al agua... El premi eren uns
pollastres. Por la tarde hubo regatas y baile al estilo del país en la plaza de la
Capilla, rifándose una “ensaimada”. El premio de las regatas fue una lechona. El
baile fue acompañado de violín y guitarras, con sus correspondientes bizcochos y
aguardiente. ¡No estava gens malament per a l’època on ens situam!.
I un periòdic, l’Heraldo de Baleares del dia següent, en publicà la crònica,
assenyalant que la banda de música amenizó la missa con escogidas piezas, y
hasta un coro de cigarras ocultas en el ramaje de los pinos contribuyó con sus
prolongados chirridos a su lucimiento. Per acabar amb el següent comentari: Todo
el mundo se llevó grato recuerdo de la incipiente aldea, bautizada aquel día con el
nombre de “San Cristóbal del Arenal”. El nom, potser per un excés de llarg, no ha
tengut massa fortuna i just s’empra normalment per via d’abreviació el darrer dels
seus components. Però això és una elucubració meva.
Un altre periòdic palmessà, La Ultima Hora, també s’interessà per l’esdeveniment,
fins i tot amb anterioritat, per quant el 8 de juliol, havia imprès un article del seu
corresponsal a Llucmajor, on s’anunciava la festa encara a celebrar:
Motiva esto la bendición del Oratorio que, bajo la invocación de la Virgen de la
Lactancia, se celebrará el domingo próximo y que en poco tiempo han levantado los
	
Des d’aquí i ara vull expressar el meu agraïment més sincer a una persona bona coneixedora de  S’Arenal, Onofre
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Llinàs, qui ha tengut la generosa amabilitat de proporcionar-me verbalment moltes d’informacions sobre un passat
local que personalment no he pogut viure. Moltes de gràcies de nou per les notícies i correccions que amb el seu
ajut he pogut afegir al meu text, que no són poques. Déu li ho pac.
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canteros y colonos de aquellas inmediaciones, impulsados por una Comisión de la
cual son alma el Alcalde D. Juan Mojer Noguera, D. Francisco Salvá de la Llapasa,
que galantemente cedió el terreno, el Cura Párroco de Lluchmayor, D. Francisco
Mir, y otras personalidades que han cooperado eficazmente en la realización de la
obra... Ojalá que así como hemos visto levantar ésta, veamos dentro de poco erigir
otra que llene las necesidades de la inteligencia, de igual manera que la presente
llena las del alma. Refiérome a la Escuela, pues una y otra se complementan y
ambas son necesarias...
Unido lo anterior al pintoresco y encantador panorama que se ofrece a la vista
del espectador, ya se observe desde la misma playa, ya desde el sitio donde se ha
edificado el Oratorio, se comprenderá fácilmente el porqué es el Arenal el sitio
predilecto de la mayor parte de bañistas y veraneantes de Lluchmayor y hasta
de Palma. Vése -devia ser un visió espectacular, quasi excessiva- de una parte la
grandiosa y fecunda Marina de Lluchmayor y de otra la incomparable bahía de
Palma, y allá en su seno los alegres caseríos del Molinar y Bellver, la hermosa
Palma con sus majetuosos edificios de la Seo, la Almudaina y tantos otros, que
descansa al parecer de sus pesadas fatigas...
A continuació, es desmenussava el programa de la festa projectada, que havia
de començar el dissabte amb verbena e iluminación del caserío y orillas de mar,
dentro de las propias aguas -¿com era aixó?-, i on no es podia minusvalorar que
para los expedicionarios habrá establecido un restaurant al aire libre, en el cual el
obligado cocinero de todas las giras lluchmayorenses, Juan Miguel Palma, servirá
comidas y meriendas a precios módicos; como también avellanas y turrones, puesto
que seguramente no dejarán de concurrir avellaneras palmesanas, deseosas de
redondear su Agosto en pleno Julio...62.
Respecte a un dels elements importants per a l’esglesieta, oratori, temple o
capella -que de totes aquestes maneres es denominava-, o sia, el solar on s’havia
d’erigir, cedit prèviament per Francisco Salvà i Salvà, de la Llapassa, la seva donació
al Bisbat de Mallorca es formulà per escrit, però més tard, el 5 de juliol de 1902
ja, tenint per protagonistes el seu fill Antoni Salvà Ripoll, advocat i propietari, i el
Bisbe Pere Joan Campins Barceló, un palmessà, on s’especificava que D. Antonio
Salvá obtuvo, por los títulos que se expresarán, un predio denominado Son Verí de
abaix, situado en el pago de la Marina, del término de Llummayor (sic, que és una
manera d’escriure el topònim d’acord amb una pronunciació popular, en la qual el
fonema c final del mot “lluc” s’assimila a la m inicial del que segueix, “major”, un
fenomen lingüístic que ha tengut repercussions fins i tot en les figures tradicionals
de l’escut municipal), compuesto por varias sementeras y cercados, con arbolado,
pinar, selva y casa rústica y urbana -i es donaven les mides de la possessió-, en la
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Vegeu B. FONT: S’Arenal. Documentos manuscritos e impresos..., p. 12-14.
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cual se comprende la de una pieza de tierra agregada al mismo predio y conocida
por Can Munar. No cal confondre els distints Munars que per aquí es citen.
Está atravesado por el camino vecinal de la Marina -notin bé les fites i els
topònims-, que desde varios predios conduce a esta ciudad -Palma-, pasando por
el arenal de Son Suñer. Linda por el Norte con tierra de Rafael Boscana (pared
enmedio), con la llamada Can Trinchet de D. Miguel Salvá y Obrador, y con camino
del Alga (sic); por Este con tierra del indicado Boscana y con la denominada Son
Sala-Missas de D. Miguel Salvá y Obrador (pared mediante); por el Sur con el
predio Son Granada de D. José Francisco Villalonga y Zaforteza; y por Oeste con
la orilla del mar. El Sr. Salvá adquirió el descrito predio por herencia de su padre,
D. Francisco Salvá y Salvá, fallecido...
En el predio descrito y en la parte del mismo conocida por Can Munar d‘abaix y
punto El Fosseret -aquest nom ja ha estat comentat per FONT OBRADOR- tratóse
de construir un Oratorio... a cuyo fin el causante, D. Francisco Salvá y Salvá, cedió
gratuitamente el terreno... Dicho terreno, que vale unas 100 pesetas -facin le càlcul
en euros d’ara i es meravellaran-, es un cuadrilátero regular, cuyo lado mayor mide
56 metros, y el menor 29, formando una superficie de 1.624 metros cuadrados,
lindante por Noroeste con el camino del Alga (sic) y por los demás puntos con tierra
remanente...
Per tal d’anar concloent les presents notes retrospectives sobre la primera
església de S’Arenal de Llucmajor -que sovint constitueixen autèntiques estampes
costumistes d’un passat no tan llunyà- voldríem afegir que el 10 de juliol, sempre
per Sant Cristòfol, de l’any següent, 1897, es col.locà i beneí l’estàtua de la Verge
de la Lactància, obra de l’escultor palmessà Marc Llinàs, que fou sufragada pel
Diputat mallorquí a Corts, Josep Cotoner i Allendesalazar, Comte de Sallent, un
personatge que trobam vinculat amb S’Arenal i Llucmajor en més d’una ocasió63,
el qual era membre destacat del Partit Conservador, i arribà a ser Director general
d’Administració Local, i primer Secretari del Congrés dels Diputats. La imatge
donada representava la Verge, asseguda a una cadira gòtica d’alt respatlle, amb el
Bonjesuset damunt el genoll esquerre, sostingut pel braç del mateix costat de la seva
mare. La Verge porta un vel grogenc pel cap i un mantell blau que li cobreix la llarga
túnica, i el minyó un vestidet blavinós clar64.
Quant a la construcció de la casa del Donado contigua a la Iglesia... se colige
que mucho antes de la fiesta de 1897 ya estaba concluída..., tan necesaria para el
sacerdote y la persona encargada de la custodia del edificio.
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És així mateix, Fill Adoptiu de Llucmajor.
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 ’han contat que fa anys es col.locaren a la Verge i al nin dues corones de bombilletes, fetes per un electricista de
M
S’Arenal, de nom de Santiago Roig, però que després de la restauració de l’imatge i a la nova església les llevaren.
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Però, si bé les obres encara en curs sofriren una pausa per mancança de recursos,
de manera que fins i tot al final de 1900 se quedó el Oratorio sin misa ni auxilios
espirituales por falta de los mismos, una volta nombrado sacerdote del mismo
Oratorio el diligente y celoso D. Tomás Monserrat Ginard, pbro. y por otra parte
activando su entusiasmo la Junta y contando con los auxilios que les allegó el
Ayuntamiento de Lluchmayor y otras varias devotas personas, els treballs foren
represos en començar l’any 1901, amb la edificación de unas dependencias a la
parte izquierda del edificio, destinadas a cochería y establos, i d’aquesta manera
se proveyó una necesidad perentoria para el sacerdote que todos los sábados tenía
que venir en propia cabalgadura al Oratorio. No hi havia cotxes a motor i benzina,
encara. En l’oportunitat les obres foren encarregades al mestre picapedrer Antoni
Barceló i, després d’alguna interrupció, s’avençà en elles de tal forma que el 10 de
juliol de 1902, sense estar completament acabades, es procedí a la seva benedicció
pel Canonge de la Seu, Mateu Garau, germà del Rector de Llucmajor, Nadal Garau,
essent aquest darrer qui en celebrà la missa solemne.
Com en anys anteriors, també es feren corregudes i ball de bot.
El Bisbe de Mallorca, Pere Joan Campins Barceló, havia autoritzat la corresponent
benedicció en escrit de pocs dies abans, del 8 de juliol, adreçat al Cura Párroco
Archipreste de Lluchmayor, on entre altres coses li precisava:
Bendecida solemnemente la referida iglesia, queda dedicada a la Santísima
Virgen María, bajo la advocación de La Lactancia, y por cuanto de ésta no hay
especial fiesta en el Calendario Romano, habrá de celebrarse como titular la
festividad de la Asunción, sin que pueda variarse en lo sucesivo, a no ser con indulto
pontificio.
Els treballs dels mestres i obrers encara pendents, com la col.locació de teules i
de canyeries per a la recollida d’aigues pluvials, el tancament amb paret de l’espai
pertanyent a l’esglesia, o la sembra d’algunes plantes d’ornat, es continuaren fins a
les darreries del mateix any.
L’obreta de mossèn Sebastià GUASP que seguim, acaba al seu torn amb una
descripció d’aquesta primera església s’arenalera, en els següents i interessants
termes:
No es a la verdad, ese pequeño templo una filigrana arquitectónica.
Modesto y sencillo, cual los haberes de sus fieles, ostenta toda la gentileza del
estilo gótico: su fachada la forman tres pináculos de los cuales el de enmedio sirve
de campanario, una claraboya y un portal con los follajes sin cincelar: en cada
uno de los contrafuertes se levanta un pináculo o aguja, todo esto dentro el gótico
austero y descargado de adornos.
El interior forma una cruz latina, la nave principal consta de dos bóvedas, más
la del crucero y el presbiterio octógono, con tres ventanales ojivales y un nicho de
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Retaulet en ceràmica de la
Mare de Déu de la Lactància,
del pòrtic de l’església nova.

frente, donde se sienta N. S. de La Lactancia; el altar está elevado del piso regular,
subiéndose a él por tres peldaños; el crucero lo forma la bóveda citada y otras dos,
una a cada lado. Todo esto del mismo estilo gótico. A la parte derecha del altar, hay
el portal de la sacristía.
Desde la carretera, súbese al Oratorio por una cuesta, propiedad del santuario,
donde hay excavados en la roca algunos peldaños en las nivelaciones del terreno;
en éstas hay plantados algunos árboles y arbustos, lo mismo que todo el terreno está
cercado de pared, según mandato del Obispo, difunto, Ilmo. Sr. Campins...
Si bé l’edifici eclesial de S’Arenal estava ja disponible, una de les qüestions
pendents de resoldre consistia en dotar-la d’un sacerdot permanent, assumpte que
––––
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més d’un pic va anar relacionat amb la necessitat d’instal.lar igualment una escola
al llogaret65.
En ambdós sentits, el 10 d’agost de l’any 1915, S’Arenal va ser objecte d’estudi
per la seva problemàtica social davant la imminència de les obres del tren. Les
autoritats i forces representatives, com eren el Vicari Capitular, el Rector de
Llucmajor, el Batlet, l’amo en Joan de ses Males Cases, i l’amo en Toni Catany, s’hi
trobaren reunits.
La premsa deia: “El objeto de esta reunión fue visitar aquella iglesia y tratar
de dotarla de un sacerdote que allí permanezca para promover la religión y la
moralidad de aquella barriada, estableciendo un culto regular i una escuela...
La circunstancia de tener que pasar el tren de Palma a Llucmajor hace prever
un gran crecimiento de aquel caserío y, de consiguiente, la necesidad de atender a
servicios tan importantes como imprescindibles, como son la vida parroquial con
la administración de los sacramentos, y la enseñanza y educación de la juventud.”
Passaren els anys, i la sessió de l’Ajuntament de Llucmajor del 26 de març del
1918 s’ocupà de l’església i de l’escola. Es va donar compte de la proposta de
la Junta Local d’Ensenyament per a la creació d’Escoles mixtes a S’Arenal i a
s’Estanyol, amb l’acord de demanar al Director General d’Ensenyament la seva
dotació econòmica.
El Batle Pere A. Mataró Monserrat va demanar una subvenció a favor de
la Vicaria pel temps que encara faltàs per funcionar l’Escola mixta, que es feia
comptes de poder aconseguir de l’Estat, amb la condició que el Vicari es dedicàs a
l’ensenyament i tingués oberta una Escola d’infants.
Tots hi digueren la seva, i el Regidor Monserrat Parets... va dir: “Me muestro
contrario a que se conceda la subvención, por entender que se trata de crear una
Vicaría, pero nunca me opondré a la erección de una Escuela”. El padrí del nostre
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Seguirem en aquest tema concret un dels capítols de FONT OBRADOR al Pregó dedicat a ”Quan S’Arenal era
s’arenal”.
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Batle, Sr. Joan Monserrat, era ben coneixedor dels distints conceptes de tots dos
termes: l’Església era una cosa distinta de l’Estat66. Fi de la cita.
No fou, emperò fins el 15 de desembre de 1925, quan el Bisbe de Mallorca,
l’inquer Gabriel Llompart Jaume, erigís i fundàs una Vicaria “in capite” a S’Arenal,
ordenando a los Párrocos de Llucmayor y La Soledad, de Palma, delimitaran la
demarcación correspondiente.
Les gestions fins a arribar a aquesta resolució episcopal han estat referides de nou
per B. FONT en dos dels seus estudis67, d’on agafarem les notícies que ens semblin
més destacades.
Així, el 16 de novembre d’aquell any, un grup de persones, entre les que figuraven
Francisca Vanrell, Antònia Roses Delgado, Catalina Boyeras d’Ordinas, Maria
Villalonga, Bàrbara Barceló, Maria Jaume, Maria Rosselló, Francisca Pou, Margalida
Puig, Ascensió Clar, Nicolau Bonnín Piña prevere, Bartomeu Cortès Piña prevere,
Ramon Aguiló Piña i Jordi Aguiló Forteza, havien enviat una petició al Bisbe al
respecte, que seria informada favorablement per mossèn Andreu Pont, de Llucmajor.
En ella s’exposava que el 2 de març anterior, el Bisbe precedent, el valencià Rigobert
Domènech Valls, havia declarat fundada una Capellanía residencial en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Lactancia en el caserío del Arenal, distrito de la parroquia de
Llucmayor, con las obligaciones que en el decreto de referencia se expresan.
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J oan Monserrat Parets, segons B. FONT i a la mateixa obreta, era cap dels socialistes Històrics, el qual va publicar a
El Heraldo de Lluchmayor del 7 de juliol de 1917 un article titulat “Los nobles de hoy”, on es mostrava entusiasmat
per les conquestes socials a Llucmajor i a S’Arenal, del que en reproduïm alguns paràgrafs ben expressius:
	
El silbido de la locomotora hiende los aires... Avanza el tren. A ambos lados de la vía extiéndese un campo
parcelado, tan bien arado que más parece trabajo de artista que rústica labor de campesino. A poco hemos
penetrado en tierras que fueron de un noble... Unos años ha, eran estas tierras un vasto erial; guijarros esparcidos
al azar las poblaban; sólo embellecidas por los troncos y perfumadas frondas de los pinos y acebuches, crecían en
ellas gamones -albons, porrasses-, aliagas, esparragueras. Un día el hacha del leñador taló pinos y acebuches; el
agrimensor levantó el plano del predio en el cual marcó pequeñas parcelas que, puestas en venta, a pagar a plazos,
fueron todas enajenadas, y los nobles de hoy, representados por el trabajo fecundo y creador, se apoderaron de
ellas. El vasto erial es hoy embrionario jardín. Almendros, higueras y algarrobos... inician con su crecimiento la
vida de estos campos, que ya alfombran y matizan cereales y legumbres...
	Rápidamente devora el tren el espacio... Nos asomamos a la ventanilla. A la hermosísima bahía de Palma,
convertida a los rayos del sol en tranquilo y reluciente lago de plata... Mar, cielo y tierra compendian tal número
de encantos y atractivos que es preciso acordarse que vivimos en Mallorca, el pedazo de tierra al parecer emergido
del Mediterráneo y escogido por Natura para orgullosa mostrar sus más preciadas bellezas...
	Silba la locomotora, anunciando la llegada. Sillares amontonados acusan las ricas canteras de piedra arenisca de
Son Verí, venero de riqueza en explotación. Son otros tantos nobles de hoy los que arrancan a la tierra la útil piedra
de la construcción.
	Ha parado el tren. El pintoresco caserío del Arenal sonríe. Asoman por entre las copas de los verdes y rumorosos
pinos las partes superiores de juguetones y alegres edificios. En las terrazas, los veraneantes respiran el aire puro,
yodurado por el mar, que a sus plantas rumorea sus eternas canciones. El Arenal es también algo que nos pertenece: es
un pedazo de nuestra alma. Aquellas casas surgieron en los campos de Llucmajor a los golpes de pico del veraneante
que las disfruta...
Cada persona i cada moment tenen el seu propi estil i formen al mateix temps part d’un col.lectiu humà sempre en
activitat canviant.
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S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 54-55;  i S’Arenal: Documentos manuscritos e impresos..., p. 21-23.
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Ara bé, com, a pesar del tiempo transcurrido no se ha hecho aún efectiva dicha
fundación, los que suscriben: haciéndose cargo del aumento progresivo que de día
en día experimenta el caserío del Arenal, pues el núcleo de población consta en
el momento actual de más de 350 viviendas -retinguem la xifra, que és de l’any
1925-, sin contar las diseminadas por los alrededores ni las casas de los predios
comarcanos, que en su día han de formar su circunscripción; existiendo además
un Convento de Religiosas de la Congregación diocesana de San Vicente de Paúl,
cuyas Hermanas (lo mismo que los demás vecinos piadosos) para asistir al Santo
Sacrificio, en los días que no son de precepto, y para poder recibir diariamente
la Sagrada Comunión, han de acudir al Oratorio franciscano de La Porciúncula,
distante unos 3 kms. del Arenal; entienden de conveniencia suma y de necesidad
inaplazable que se establezca una efectiva y eficaz cura de almas en aquella naciente
feligresía; y al efecto, a V. S. Ilma. encarecidamente suplican que: ampliando la
gracia otorgada por su celoso antecesor y para mejor servicio espiritual de aquel
vecindario, se sirva crear una Vicaría “in capite”, dotándola con la congrua de la
mencionada Capellanía.
En donar-se la disposició de crear-la, s’havia de tenir en compte, entre altres coses,
que el seu Vicari será cooperador de las parroquias de San Miguel de Lluchmayor y
de Nuestra Señora de la Soledad de Palma -on l’antiga esglesieta dels religiosos de  
l’Ordre dels Mínims, que ténen com a patrona la Mare de Déu d’aquesta advocació,
havia sofert les conseqüències de la desamortització eclesiàstica de 1835 y anys
següents68, i, després de ser confiscada, va passar a ser considerada una parròquia.
I també s’indicava que la demarcación de la Vicaría de Nuestra Señora de La
Lactancia es la siguiente: En la parroquia de Lluchmayor comprende el caserío del
Arenal y los predios de Son Verí y Son Suñer.
El de Nuestra Señora de la Soledad, desde la carretera de Lluchmayor, sigue
el camino de Son Fangos hasta San Francisco y “camino de montaña” hasta
Son Homs, cuya casa es del Coll den Rabassa; después sigue hasta el pontet dels
Tamarells y camino que, pasando por entre Na Vidriera y Alzamora, conduce al mar,
advirtiendo que la línea divisoria parte por en medio los caminos mencionados69.
Interessants dades, ¿no?. Les cometes sobre el camí de muntanya són nostres, ja
veurem per què.
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 Palma, p. e., el mateix Ordre tenia un convent, també desamortitzat i que a més fou esbucat, per devers on ara és
A
la Plaça de la Reina, prop del Born. Un carrer pròxim, del nom de “Soledad”, situat entre l’edifici del Govern Civil
i l’edifici central de Correus, recorda la seva existència. Els exemples es podrien multiplicar.
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Segons B. SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, p. 33, treball redactat el 1989, la nostra parròquia
de s’Arenal abraça des de Cala Blava fins al carrer del Pare Bartomeu Salvà, el carrer de La Porciúncula, Ses
Cadenes, la carretera Militar, el camí de ses Pedreres, es Castellet i Son Verí.
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El primer Vicari, mossèn Sebastià Garau, féu entrada solemne al temple que se li
encomanava el 20 de desembre del mateix 192570.
Ja anys més tard, el 1928, es va construir una Casa Vicaria vora l’absis i el creuer
esquerra de l’esglesieta, gràcies a les aportacions del prevere mossèn Sebastià Planas.
Un succès desgraciat va afectar la silueta tradicional del nostre temple, quan la
nit del 26 al 27 d’octubre de 1947, a causa d’una gran tormenta, amb molta d’aigua i
estrèpit de trons i llamps, segons ha comentat O. LLINÀS: “El campanario abatido”,
un rayo derribó el campanario de la iglesia, que nunca se reconstruyó..., perdiendo
la iglesia su perfil airoso, quedando achatado y así sigue. Con él cayó la campana al
suelo, agrietándose. Esta campana ya había sido reparada hacía unos diez años. Era
costumbre que en fiesta mayor, Corpus u otro evento importante, el Cura mandaba
subir a los sacristanes más atrevidos con unos martillos para hacerla repicar con
más fuerza e intensidad. Tanto era así su afán en el golpeo que, como digo, tuvo que
ser reparada en la fábrica de Ses Cadenes71.
Segons el mateix publicista, però a un altre dels seus escrits, va ser Joan Pou Frau,
un llucmajorer que vivia i tenia les seves ocupacions professionals a Palma, el qui
va regalar la primera campana de l’església antiga, sense indicar-ne l’any. Aquest
personatge i estiuejant, un dels capdavanters del poblament de S’Arenal, comprà
el primer solar a la nova urbanització feta per la senyora Bel de Siragusa i el seu
fill Llorenç Roses, dins el carrer d’Enderrocat. Hi va fer construir una casa, l’any
1914, encara talment conservada, on podem veure les baules a les quals fermaven
les galeres i el carretó quan baixaven els senyors de Son Verí 72.
L’any 1951 arribà a l’església de S’Arenal mossèn Joan Crespí Coll, qui en fou
el primer Ecònom73.
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Hom pot veure una relació dels sacerdots responsables de l’Església de S’Arenal des de l’any 1909 fins a mossèn
Jordi Perelló Frontera, que n’era l’Ecònom-Rector l’any 1989, a B. SBERT: “La transformació moderna de
s’Arenal”, p. 32-33.
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Publicat a S’Unió de S’Arenal (maig del 2000) p. 14. L’autor aprofita l’article per treure igualment a col.lació que
la noche que recordamos fue infernal. Un rayo chispa atravesó la bombilla de la Estación del ferrocarril, sin
romperla. En Ca Na Grina un rayo entró quemando la instalación eléctrica, siguió por el cuarto de baño y salió
por el ancho pasillo de la parte trasera de la fonda. En diferentes casas particulares el susto fue mayúsculo, pues no
cesaron hasta la madrugada los relámpagos y truenos, se fundieron diferentes instalaciones eléctricas y bastantes
casas fueron dañadas. Como contraste, el lunes, día siguiente, amaneció tranquilo y despejado..., las columnas
de humo que se veían por diferentes partes del caserío no eran consecuencia del temporal, sinó de la matanza del
cerdo que algunos vecinos tenían programada en esta época del año. Qualcuna d’aquestes tronades, amb llamps
més que sobrats i trompes d’aigua, sí que n’hem vist de tant en tant els estiuejants cap a les darreries de l’estació
més calurosa. De matances de porcs, peró, no en record aquí cap.  
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“ S’Arenal en el record...”, p. 27.  El text continua amb una anècdota del Sr. Pou i altres companys que per anar a
caçar a Son Verí, a Son Granada o a Sa Torra, partien de Palma en galera el vespre anterior.
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 egeu sobre aquest capellà l’escrit d’O. LLINÀS: “Rvdo. Juan Crespí Coll. Bodas de oro sacerdotales”, a S’Unió
V
de S’Arenal (juliol de 2001) p. 49.

––––

62 ––––

A les derreries de 1960, fou feta donació a la Parròquia, pels feligresos Aina
Llodrà Mayol, alias “sa Manacorina”, i Francisco Mut Jaume, alias “Reixac”,
d’una imatge de Ntra. Sra. dels Dolors, Patrona de la Confraria d’aquesta titulació,
adquirida a Olot, que es col.locà a l’esquerra de l’altar major, i ara constitueix un pas
de la processó de la Setmana Santa. La peana de fusta fou encarregada a un fuster de
devers la Portella de Palma, de per darrere la Seu. Fue bendecida, y sus padrinos son
-en aquella fecha eran aún niños- Antonia Castilla y Bernardo Mut, hoy profesor de
E.G.B. del Colegio “Borja Moll” de s’Arenal74.
Una de les activitats efectuades en connexió amb l’església de S’Arenal ha estat
reviscuda per B. SBERT75 en contar que els anys seixanta actuaven a Mi Sala o
Salón Parroquial artistes locals com Josep Alvarado, Josep Artero, Antònia Salvà,
Rosita Moyà, Antoni Martí, Rosa Fiol, Sebastià Moll, Julià Mòjer, Paquita Bestard,
Maria Martínez i altres.
Aquells joves de llavors posaven en escena comèdies com “Ya somos tres”, “La
chica del gato” o “La Prudencia”. Eren temps en què s’Arenal només comptava
amb dues tendes de cara al món del turisme: Petit Bazar i Can Rei, i un poc més
enllà del pont-partió, Can Maties Pasqual.
I fa anys, potser devers 1969, es desmuntà la trona de l’església, si bé en quedaren
algunes restes. Es tractava d’un púlpito de madera, color caoba..., situado junto al
altar mayor..., a la part de l’Evangeli. Era marrón oscuro que chirriaba dulcemente
al subir o bajar por sus estrechos escalones, al mismo tiempo que desprendía un
olorcito a barniz y caoba... La trona havia estat regalada pels anys 1927-1928 per
Jaume Pons, mestre i titular de l’únic forn existent a S’Arenal, al cantó del carrer de
Sant Cristòfol i la Carretera Militar, el mismo que había vendido las casas donde se
instalaron las Hermanas de la Caridad. El fuster de la trona fou Miquel Ferrer, qui
tenia el taller al carrer ara anomenat Berga, cantó amb el de Vicaria76.    
El 7 d’abril de 1969, Diumenge del Ram, fou beneït un Sant Crist per a les
processons de Setmana Santa; i el 16 de juliol següent una imatge de Ntra. Sra.
del Carme, sufragada pel Club Nàutic, per a la processó marinera que es celebra
anualment en honor de la Verge d’aquesta titulació.
Són les darreres dades que he pogut arreplegar sobre l’església primera o vella
de S’Arenal.
Un comentari personal a propòsit:
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O. LLINÀS:  “Una Semana Santa retrospectiva”, a S’Unió de S’Arenal (abril de 1992) p. 14.
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“La transformació moderna de S’Arenal”, p. 24.
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Per a més informació, hom pot consultar O. LLINÀS: “Centenario de la Capilla. El púlpito desaparecido”, a S’Unió
de S’Arenal  (juny de 1996).

––––

63 ––––

És cert que sempre m’han agradat el temples d’arquitectura ojival, dels que
tants d’exemples en posseïm a la terra nostrada, començant per la magnífica Seu
de Mallorca, els quals amb els seus arcs apuntats cap amunt pareixen convidar-nos
a oracions de súplica o d’agraiment vers un infinit que amb l’imaginació situam
a qualque nivell superior. Però igualment he de reconèixer que els més actuals, a
voltes baixets i estructurats com a sales de reunió, ajuden a una major sensació de
comunitat solidària entre els fidels. Tot té el seu sentit i el seu temps.
Sia com sia, una de les coses a destacar, desprès del precedent rosari de
notícies puntuals sobre els temples de S’Arenal, és el fet que no totes les localitats
mallorquines poden gaudir-ne de dos, i a més tan propers en l’espai i tan distants en
l’estil. Per tals motius, en cap cas, al meu entendre, el més nou hauria de conduir
a la destrucció o a l’oblit del més primitiu, sobretot quan es tracta d’una peça que
representa un valor patrimonial del poble77.
I acte seguit, amb la finalitat d’arrodonir el ventall dels factors eclesiàstics que
han tengut abast en la vida de la població de S’Arenal, m’agradaria dedicar uns
mots, per breus que fossin, no a un edifici, per distingit que pugui resultar, sinó
a unes persones -a alguns dels sacerdots qui n’han tengut cura ja n’hem fet una
breu referència-, en el cas a les d’un Ordre religiós femení que obrí casa aquí a
mitjans de la tercera dècada del segle XX, des de la qual han exercit una acció també
benefactora en camps populars com l’educació i la formació elementals, la sanitat
primària i en general la caritat cristiana.
Va ser el 24 d’agost de 1924 el dia en què la primera comunitat de Germanes de
la Caritat, filles de Sant Vicenç de Paül, formada per una Superiora, Sor Francisca de
Sant Hermenegild, i dues monges més, Sor Rosa de Sant Felip Neri i Sor Rosario de
Crist Bibiloni, vengueren a establir-se a S’Arenal, provinents de Llucmajor.
La rebuda fou celebrada amb l’església engalanada i un arc erigit davant
d’ella, banda de música, cant de la missa de Angelis, i la presència de nombroses
personalitats del món eclesiàstic i civil -entre les quals una Comissió de l’Ajuntament
de Llucmajor- i de públic del poble senzill.
Diu FONT OBRADOR78, qui en dóna més detalls, que las Hermanas e invitados
se dirigieron a la casita que les había de servir de morada, situada en la calle
“Letra A”, cuyo propietario era Antonio Salvá Puigserver, de Lluchmayor -i pare
d’una monja del mateix Ordre-, el cual, por no poseer la Congregación casa propia
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J a, ben abans d’ara, B. FONT: S’Arenal: Documentos manuscritos...,   p. 6, havia expressat en altres termes la
necessitat de conservar de tot punt l’església anterior: El hito inicial del pasado de s’Arenal es su iglesia. Ella es
la verdadera madre de nuestro pueblo. Cada vez que contemplamos aquel venerable monumento, salvado de su
destrucción como legado permanente a las futuras generaciones, sentimos vibrar con fuerza nuestro corazón...
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S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 53-54. Vegeu també del mateix autor el capítol sobre la vinguda d’aquestes
monges a S’Arenal, que figura al llibret S’Arenal: Documentos manuscritos..., ja citat.
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en el caserío, dejó habitar en ella a las Hermanas hasta que Dios les proveyera de
local a propósito... Fue servida una comida preparada en “Ca na Grina”, pagada
por las Señoras de la Junta Parroquial...
Així començaren la seva labor aquestes religioses al nostre poblat. Més tard
canviaren de residència en passar a un Convent ja ampli, al carrer de Sant Cristòfol,
i proper a l’església parroquial.
Antònia SALVÀ79 ha recordat el fet, i a més a més ha reconstruït el redol físic i
humà del Convent d’aquesta manera:
El primer forn a S’Arenal, segons m’han dit, s’instal.là on ara viuen les monges.
Les que vengueren l’any 1924 varen estar al carrer de Maria Antònia Salvà devers
un any; el 1925 ocuparen la seva actual residència, i el forn es traslladà al carrer
de Sant Cristòfol, cantonada amb el carrer dels Trencadors, ara Ciclos Quintana...
Davant del forn, allà on és l’òptica, hi havia la taverna “La Marina”, més
coneguda per “Ca sa Poblera”, del matrimoni format per en Manolo Soler i na
Magdalena Mut, de Sa Pobla. Devers l’any 1934 ja hi venien queviures, era estany
i carteria. Tengueren dos fills, en Biel i na Margalida... La record de joveneta que
amb bicicleta repartia les cartes. Traspassaren la taverna a madò Catalina “sa
Carnissera”; la carteria, a en Biel Font; i es quedaren només l’estany fins a l’any
1961, que va passar a mans d’en Biel Amengual, el qual amb les filles i els gendres
encara hi són... Va ser el primer estany de s’Arenal.
Cal així mateix esmentar que entre les successives Germanes de la Caritat que
han contribuït a la salut espiritual, escolar, de formació casolana, etc... de gent jove
de S’Arenal durant una part dels decennis que hi vénen residint, ha deixat un record
especial la denominada Sor Fausta, tan respetada i estimada en vida i venerada
després. Qui en vulgui saber més noves pot sempre acudir a un dels escrits del
consabut O. LLINÀS, titulat precisament amb el nom d’aquesta monja80.
Són altres tantes ocurrències inoblidables sobre la formació paulatina del poble
nostrat.
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 12. Redactat el 2001.

80

“ Sor Fausta”, a S’Unió de S’Arenal (juliol de 1998). No és aquest l’únic escrit dedicat pel mateix autor a les Monges
de la Caritat de S’Arenal, a l’escola de les quals va aprendre les primeres lletres, per passar després a l’Escola
Mixta, etc... A mi em va ocórrer el mateix a una escola de monges a Palma. El bé que ens feren. Un dels articles és
el titulat “Colegio Hermanas de la Caridad. Foto retrospectiva”, a S’Unió de S’Arenal  (agost del 200) p. 12. Hom ha
de consignar com a referència general que els articles preparats per LLINÀS solen anar acompanyats de fotografies
relatives al tema que comenta.
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IV
LA DEMOLICIÓ DE LES CASES
I DE LA ILLETA DELS REPUBLICANS
(1973)

Un dels moments especials que envesten la meva memòria de durant les estades
periòdiques a S’Arenal rau en la demolició de l’anomenada Illeta dels Republicans,
la qual, després d’un plet dels propietaris de les cases que l’ocupaven contra la
“Jefatura de Costas de Baleares” entre els anys 1966 i 1973, fou començada a esbucar
el 27 de juliol de 1973, tasca que continuà durant els mesos d’agost i setembre.
Pens que la supressió intencionada d’aquest grup d’edificis i del seu entorn
material més pròxim, s’ha de ponderar, malgrat els seus llargs i respectables
antecedents, com una passa envant envers la refecció funcional i estètica de la
primera línia litoral en aquest lloc, sense l’embalum i l’estorb que representaven en
el sentit de la continuïtat material de la platja i del paisatge.
La Illeta dels Republicans estava situada, com molt bé coneixen Vostès, on
ara existeix una parada de taxis i d’aparcament, més un troç de passeig arran de
la zona arenosa, després de travessar el carrer dels Republicans, que en perpetua
nominalment la memòria, i al voltants de l’entrada del carrer de Sant Cristòfol per
la part de la mar, carrer que un temps arribava fins a la pròpia vorera de l’aigua per
un costat d’aquesta illeta.
Es tractava d’una espècie de plataforma rocosa sobre la que s’aixecaren en
conjunt unes onze cases. També hi havia un solar sense edificar, al punt més proper
al pontet del tramvia sobre el torrent del Jueus, o sia, cap a Palma.
Els propietaris que en podien disfrutar, se’n degueren dur un bon disgust en
dictaminar-se la seva desaparició. I estic segur que molta d’al.lotea, que sens dubte
hauria jugat per aquelles raconades, o fins i tot qualque amant de la pesca de pops i
crancs per aquell punt, també.
*****

*****
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*****

Vista antiga de la Illeta dels Republicans des del costat de Palma. Cortesia d’Onofre Llinàs.

Si, amb la finalitat de comprende de manera seqüencial el present, volem tornar
a acudir al passat, hom pot assegurar abans de tot que es tractava d’un indret ben
assenyalat, tant topogràficament com històrica.
I en aquest darrer sentit cal rememorar, seguint de nou les notícies proporcionades
per B. FONT81, que l’any 1867, poc temps després que s’obrís el camí de S’Algar fins
a la platja, a la part de la finca de Son Delabau situada entre Son Verí d’abaix i Son
Sunyer, Francisco Tomàs Amengual, començà a fer parcel.lacions o establiments a un
indret denominat “Sa Marineta” -que estava poblat de mates i ullastres baixos-, que
limitaba con el “Torrent dels Jueus”, devers on la calle de este nombre recobrada
recuerda sus inmediaciones, con algunos ejemplos de barracas de aquellos años.
La majoria d’aquests trasts o terrenys foren venuts inicialment a gent de fora del
lloc, com el mateix any 1867 a Pasqual Felip Zanglada Ballester de Togores, comte
d’Aiamans -qui comprà 40 destres i 3 dècimes de destre per 14 lliures i 10 sous, de
moneda de l’època-; a Pere Francesc Sbert Borràs, d’Alaró -qui n’adquirí 50 palms
d’ample per 140 de llargària, pel preu de 14 lliures-; o a Miquel Salvà Cardell, un
banquer de Palma, el qual n’obtingué un hort per 12 lliures. Si bé un any després,
el 1868, hi varen acudir igualment agricultors o “cultivadors”, com Joan Ferretjans
Vidal; Jaume i Joan Carbonell Romaguera; i Antoni Salvà Tomàs, “labrador”, tema
sobre el que revindrem.
81

Historia de Llucmajor, vol. VI (1995) p. 284-285;  i S’Arenal. Miscelánea histórica..., p. 10 i ss.
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Vista de la platja de Palma i Llucmajor, amb la Illeta dels Republicans (1962).
Foto Casa Planas. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.

I una de les precisions de l’esmentat historiador en la seva narració continua en
aquesta forma:
Los correligionarios republicanos -principalment de la Vila de Llucmajor i
interessats per S’Arenal, volem entendre- encontraron acomodo en una avanzadilla
de rocas y arenas entre Son Verí de la Llapassa y Son Sunyer. Primero hubo una
humilde construcción con cobertizo y cercado para almadraba, una parte pertenecía
a Andrés Salvà “Pastoret”, otra a Mateo Ripoll Ginard, y el cobertizo a Antonio
Garcías Vidal, un polític i a la vegada estudiós de la comarca llucmajorera, ja citat82,
i persona molt coneguda i apreciada, lo más significado en el último cuarto de
siglo de las doctrinas de la Primera República. Es tractava, doncs, de gent afecta
a l’ideari d’un sistema de regiment de l’Estat no monàrquic, sinó republicà, que
entroncà amb el destronament de la Reina Isabel II pel setembre de 1868 i amb
l’intent fallit d’instaurar una nova Monarquia, no borbònica, representada pel curt
regnat d’Amadeu de Savoia. Després d’aquests esdeveniments, fou implantada a
82

La labor historiogràfica i política d’aquest personatge, director de la revista El Pagés mallorquí i Secretari de
l’Ajuntament de Llucmajor, fou tan notable que pocs mesos abans de la seva mort, l’any 1904, va ser distingit
amb el títol d’Arxiver honorífic de l’Ajuntament. Més dades sobre el mateix, a B. FONT OBRADOR: Historia de
Llucmajor, vol. VIII (1999) p. 13.
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Espanya, en efecte, la primera República el dia 11 de febrer de 1873, però tengué
igualment poca durada, fins el 3 de gener de 1874.
Les persones de Llucmajor de tendències republicanes que acabam d’esmentar
en sus ocios y solaces encontraron fuerzas para acceder a la Administración local,
y la Casa dels Republicans dio nombre a l’Illa dels Republicans, al carrer dels
Republicans -el tram de via pública més propera a la mar des del carrer de Sant
Cristòfol fins al torrent dels Jueus- y al Caseriu dels Republicans, sinónimo de
S’Arenal..., reparin la denominació.
A part d’ells i del punt tan concret esmentat, hi havia altra gent, a més dels
noms ja indicats respecte dels anys 1867 i 1868, interessada en obtenir solars a un
S’Arenal que s’estava començant a establir o urbanitzar. Entre els quals, en 1870 no
eran raros los propietarios adinerados, conocidos en nuestra villa por todos, como
Nicolás Taberner Salvà y Juan Salvá Salvà i Joan Tomàs Carbonell. De 1875 hasta
fines del siglo, los zapateros -clase bien representativa entre los industriales de la
localidad- accedieron a la urbanizadora: desde Pedro Antonio Clar Mulet, pasando
por Miguel Puig Tomàs, hasta Andrés Miquel Puigserver. O també Sebastià Garau
Garcías, i Miquel Servera Janer, de Palma.
Son Verí de la Llapasa, por obra de Antonio Salvà y Ripoll, estableció en el
otoño de 1899 el Porrassar al otro extremo, ante la playa -entre el camí de S’Algar
i el torrent del mateix nom-, qüestions sobre les que hem de revenir més envant amb
altres de col·laterals.
En aquest epígraf, les notícies sobre el definit grapat d’edificis de la Illeta a la que
volem referir-nos més en particular, han estat reiterades amb paraules semblants o bé
ampliades pel propi B. FONT, sota la retolació de “Sa Casa dels Republicans”, en la
indicada publicació miscel.lània de 1975 sobre l’inicial caseriu s’arenaler:
En el extremo meridional del predio de “Son Delabau”, junto al mar, entre las
tierras de “Son Verí d’abaix” y “Son Sunyer”, se levantaron varias construcciones:
una casa con su cobertizo al lado, y un recinto para almadraba.
La casa se dividió en dos, una parte de ella perteneció a Andrés Salvá, alias
“Pastoret”, y la otra a Mateo Ripoll Ginard. El cobertizo era de Antonio Garcías
Vidal, “l’amo en Toni des Forn”. Todos ellos, personas bien conocidas en la política
local. Pels següents motius:
Andrés Salvá fue Regidor en 1864 y más tarde Alcalde.
Mateo Ripoll se destacó como inteligente industrial y político y, en 1872 obtuvo
con Antonio Garcías la mayoría de votos en las elecciones.
Garcías fue quien en 1895 redactó un histórico documento para S’Arenal,
solicitando la erección de un Oratorio -al que ja hem fet àmplia i deguda al.lusió,
per quant conduiria a l’edificació de la seva primera església-, en el que hace gala
de los grandes conocimientos del pasado y vislumbrando un no lejano y venturoso

––––

69 ––––

porvenir, gracias al progresivo “espíritu rural” -les cometes són nostres- de los
moradores lluchmayorenses.
Cuando en 1925 se efectuaron obras de reforma de la propiedad de Ripoll, el
edificio era conocido por “la antigua casa llamada dels Republicans”: se veía en su
fachada una cartela de piedra noble con la inscripción de “Casa dels Republicans”.
Después, cuando los demás solares contiguos quedaron edificados, incluyendo
la almadraba reformada, el conjunto se llamó “S’Illeta dels Republicans”, y la calle
principal que conducía a “Son Sunyer” se denominó “Carrer dels Republicans”.
Ya a fines del siglo XIX, toda la aldea era apellidada “El Caserío dels
Republicans”. Con este apelativo concretaba la gente del vecindario el hecho de
haber existido varios personajes, entregados a la política d’aquestes simpaties, s’ha
d’entendre.
Durante todo el primer cuarto del presente siglo -es refereix al XX- este nombre
privó sobre el de S’Arenal; y no sólo entre el pueblo, sinó también en los mapas que
se publicaron, e incluso en los documentos oficiales.
De la indicada Illeta i cases se’n conserven no poques fotografies interessants. I
a més, O. LLINÀS83, continuant a B. FONT, n’ha donat no pocs detalls posteriors
generalment a 1925,  com els que segueixen:
Parece cierto que eran once solares de diferente extensión..., heredados casi
siempre por sucesión; quedando sus nombres o apelativos a través de los años...
La primera casa, de “Can Ripoll”, era la más esbelta, con un torreón que
sobresalía de las demás.
Todas tenían dos alturas y fachada mirando al mar, unas con terrazas y
balaustrada, otras con cobertizos, algún varadero cerrado, unos corralitos
delanteros cercados de pared para así, cuando el temporal superaba la extensa
“tenassa” -laja-, al borde de la cual habían sido construídas, el agua no entrara en
las casas... a un nivel más alto, unos seis escalones, ni se llevaba el alga acumulada
y guardada, que había sido recogida por los alrededores, tanto en la playa como en
el Torrente dels Jueus.
En estos días de mar alta y fuerte oleaje, el agua llegaba hasta donde está ahora
situada la Banca March o más -o sia, fins a la cantonada del carrer de Sant Cristòfol
amb el dels Republicans-, por lo que el nombre de “S’Illeta”, islita, tenía doble
motivo: no solo por ser una pequeña reunión de casas aisladas de las demás, tanto
como por estar rodeada alguna vez por las aguas del mar...
Recuerdo haber oído llamar a este lugar también como “s’almadrava”, nombre
que se da a unos tipos de grandes redes y que allí se guardaban muchísimas.
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“Las Casas dels Republicans”, p. 17.
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Vista aèria de la platja de Llucmajor, amb la Illeta dels Republicans i el primer port (1969).
Foto Casa Planas. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.

De niños, por los años 40..., desde el mar conocíamos bien el nombre de cada
casa, donde miraban las fachadas:
De derecha a izquierda, era la bajita de “Can Font Obrador”84. Queda clar.
Después la carismática de “Can Ripoll”, señores fabricantes de licores de
Llucmajor y del famoso “palo Ripoll”. ¡Tan saborós i especial!.
84

 obre la casa que la família dels Obrador, des d’algunes generacions enrere, va posseir a aquesta Illeta, un dels seus
S
membres, Bartomeu FONT OBRADOR: “Quan S’Arenal era s’arenal”, n’ha expressat enyorances ben personals i
significatives: Si estim s’Arenal és perquè a ca meva, des de molt petit, en sentia parlar sovint als meus pares... Els
padrins, per poc que poguessin, venien sempre a aquella caseta blanca com un glop de llet que tenien a s’Illa des
Republicans; era estreta i llarga com una teringa. Però des de la seva terrassa es colombrava tota la mar, fins a
Ciutat. El meu repadrí, en Pere Francesc Obrador (a) Blau, se’n duia les nines -ma mare, la néta, era la segona- a
passejar amb la pastera; a vegades, després de molta paciència, pescava una senalleta plena d’esparralls, vaques
i donzelles, que fan les millors sopes del món... I quasi sense sortir de ca seva, d’aquelles tenasses emergents, en
treia grapades de pegellides i crancs peluts. I que ho eren de saborosos aquells arrossos!. Allà vaig passar els estius
de ma infantesa fins als 6 anys, i després els vaig fruir a s’Estanyol. Peró els meus pares pensaren de bell nou en
s’Arenal i hi tornarem ben prest a fer les nostres vacances.
	I vet aquí que un dia, pels voltants del 1945, en Truc d’Algaida, malgrat el disgust de la seva dona, volgué vendre la
casa més ben situada de s’Arenal a mon pare, que hi havia anat, precisament per comprar-hi un trast, i edificar-hi
després una modesta caseta, i ja era molt decidir-s’hi en aquells temps difícils de la postguerra.
	El cas fou que després d’alguns dubtes li comprà la casa en venda: Era l’antiga casa dels Republicans, que havia
donat nom a tota la illeta i al mateix caseriu de s’Arenal. Tot allò, l’immoble, la casa parada, havia anat per 35.000
pts. Jo aleshores tenia 13 anys -Tomeu Font havia nascut a Llucmajor el 1932- i mai no vaig esser tan feliç com en
aquella època...
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L’Illeta dels Republicans enderrocada (1973). Foto Valeriano.

Seguía en tercer lugar la del Sr. Jorge Font, “Peixet”.
Luego “Can Moragues”.
Seguía “Ca ses Boveres”, que heredó don Damián Contestí.
En sexto lugar la de la familia Pericás, que conocíamos con el nombre de “Ca
ses Bielones”.
A continuación, “Can Blau”, que tenía de vecina “Ca ses Poles”, de don Miguel
Munar. Ja el coneixíem.
Novena, “Can Barril”, abuelos de los Sres. Adrover, llamados también de “Can
Rey”.
Y, finalmente, “Ca ses Tofoletes”, de la familia Sastre.
El último solar no se llegó a edificar, pues su propietario, don Miguel Gamundí,
construyó una vivienda en la otra parte de la calle. No quería quitarse vista al mar...
Allí ya empezaba la desembocadura del Torrent dels Jueus; una fila de sillares
superpuestos servían como pantalán, para el amarre de algún bote o artesa...
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En una d’aquestes cases, devers l’any 1949, quan començava el turisme, s’hi
obrí, segons Antoni SALVÀ RIERA: “Es carrer de Sant Cristòfol”85, un establiment
denominat “Souvenirs Can Rey”. Al mateix article també conta que entrant per
la part de la mar hi trobavem front al carrer un estol de cases dels Republicans
(S’illeta) que tapava l’almadrava, o sia, el tenyidor que un temps s’emprava per
tenyir soltes -xarxes llargues- i almadraves, que se calaven per aquest entorn.
El local de Can Rey acabat d’anomenar ha estat així mateix objecte de comentari
per part d’O. LLINÀS a “50 años del primer Souvenir” 86, on explica que unos
parientes lejanos de los ya mencionados, también de Llucmajor, tenderos ellos, los
señores Adrover de “Can Rey”, que suministraban género a la señora Sastre -la
de la tenda “Tejidos Sastre” de ben a prop-, viendo las ventas de ésta, en 1947
deciden abrir una tienda en su casa situada en la “Illeta dels Republicans”...
frente a la actual Joyería José. Desde un principio pusieron a la venta, además de
mercería, cestas, sombreros, alpargatas, abanicos, toallas de baño de colores, algo
de perfumería, etc... Un seudo-souvenir, ya que algunos extranjeros que llegaban
paseando procedentes del Hotel San Francisco, o Brisas, parábanse para hacer
algunas compras.
També Antònia SALVÀ87 s’ha fet ressò d’alguns locals existents a la mateixa
Illeta: Devers l’any 1949... obriren “Souvenis Can Rei”. L’amo en Tomeu Adrover
i na Sebastiana Tomàs de “Can Rei” n’eren els propietaris. L’any 1942 va néixer
la seva filla Margalida, que va cursar estudis d’ATS, i l’any 1969, ja amb la seva
ajuda, obriren una altra tenda a la plaça dels Nins. El 1973 es demolí la illeta i es
traslladaren tots a l’altra tenda fins a l’any 1978, que la traspassaren.
El 1963, el senyor Joan Bibiloni i la seva dona Tina, a la mateixa illeta, casa
núm. 5, obriren la segona tenda, de sabates. Aquests senyors ja en tenien dues a
Palma, “Sabates Tolete”; i record que eren unes sabates de bon disseny i modernes.
Al núm. 6, a “Can Pitjapalla”, -un expressiu alias, ¿no? 88- uns anys més tard hi
posaren un cafè, on feien tapes molt bones i sempre estava ple de gent.
Són imatges, en resumits comptes, d’un incipient comerç de cara als visitants, ja
fossin compatriotes nostres peninsulars, ja venguessin de més enllà de les fronteres
espanyoles, cada vegada en major nombre.
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A S’Unió de S’Arenal (maig de 1988) p. 32.

86

A S’Unió de S’Arenal (gener de 1998) p. 29
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 32.

88

 a curiositat ens ha empès a consultar l’eventual origen d’aquest alias o malnom. La sort ens ha conduït, de de la mà
L
de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, sub voce, a averiguar que Can Pitja Palla era una propietat rústica del terme
de Palma, situada entre es Tast, ses Argiles, Son Oliver vell i l’hort de Sant Antoni. Més no en puc dir.
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No s’ha d’oblidar, emperò, que la Illeta dels Republicans formà part durant llarg
temps d’un paisatge comú amb algunes construccions properes i molt populars,
encara que situades a l’altre costat de la via pública, com la de la cantonada del carrer
dels Republicans amb el de Sant Cristòfol, és a dir, la taverna-cafè-restaurant de “Ses
Enramades” o “Cas Baster”, i enfront, al cantó del mateix carrer amb el passeig de
Miramar, el cafè de “Can Espirut” o “Ca s’Espirut”, que d’amdues maneres ho he
vist anotat, dels que ens ocuparem en un altre moment de les presents evocacions.
Basti aquí fer-ne menció testimonial.
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V
LA REMODELACIÓ DE LA
PLAÇA DE LA REINA MARIA CRISTINA,
I CONSEQÜÈNCIES
(1976)

Una de les agradables millores que hem comtemplat i disfrutat a S’Arenal des de
la nostra reiterada cita d’estiu amb el lloc, fins i tot directament des de la terrassa de
ca els meus pares, la constituí la reforma de la plaça de la Reina María Cristina, que,
a més de suposar un embelliment de la zona on es troba -tan primerenca i fonamental
dins el desenrotllament inicial d’aquesta població, i convertida sens dubte aleshores
en un punt d’habitual presència ciutadana-, així com alguns avantatges d’habitabilitat
per als edificis i veïnats confinants, comportà canvis assenyalats en la funció que
venia acomplint fins aleshores, al manco com a mercat a l’aire lliure. En realitat, la
seva remodelació tengué prou més conseqüències.
La plaça en qüestió, perpendicular al carrer principalíssim de Sant Cristòfol, a mà
dreta pujant per aquesta via en direcció a Llucmajor, constituïa un considerable espai
públic després de la primera illeta de cases existent a partir del carrer o passeig de
Miramar. Havia estat designada en els seus orígens amb el nom de plaça Nova -que
tenia tot un significat, pel que representava dins el desenrotllament urbà del caseriu
de S’Arenal- fins que l’Ajuntament llucmajorer en sessió de 12 de març de 1929,
i a proposta de Batle Miquel Mataró, n’aprovà la substitució pel de Reina Maria
Cristina. Aquest canvi de denominació tenia com intencionalitat la d’honorar, en un
temps en què encara estava vigent la Monarquia borbònica en la persona d’Alfons
XIII, la figura d’una dona, en el cas: Maria Cristina d’Habsburg-Lorena, filla de
l’Arxiduc d’Àustria Carles Ferran, la qual -nascuda fora d’Espanya el 1858 i morta a
Madrid precisament aquell any 1929- havia estat la segona esposa d’Alfons XII, i en
morir aquest de manera prematura va haver d’assumir la Regència del Regne entre
el 1885 i el 1902 durant la minoritat del fill pòstum, Alfons XIII. Tot un personatge,
per tant.
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Ja hem recordat més amunt que aquest darrer Monarca va desembarcar al mollet
de S’Arenal el 1904, dos anys després d’obtenir la majoria d’edat, per fer una visita
a les instal.lacions militars del Cap Enderrocat i que va ser qui atorgà el 1916 el títol
de Ciutat a la fins aleshores Vila de Llucmajor.
Seria en la mateixa reunió municipal de 1929, quan també s’acordà donar al
carrer conegut fins aleshores amb la lletra B -el qual no era l’únic designat aleshores
amb una majúscula, des de la A a la H- el de Maria Antònia Salvà, nom de l’exímia
poetessa de S’Allapassa, que s’ha conservat i respectat. Si bé les fonts d’informació
al respecte a vegades són confuses en la qüestió de les lletres.
¿Per què comentaris de detall d’aquesta natura, se’m pot enflocar?.
Des de temps enrere consider, i així ho he fet present en manta ocasió en el si
de la Comissió Municipal de Centre Històric de Palma -on des de uns anys venc
representant una institució cultural com és la Societat Arqueològica Lul.liana-, que a
les plaques de rotulació dels carrers seria convenient indicar, a més del simple nom
de les persones honorades -noms que fins i tot es presenten abreujats-, algunes dades
significatives de la seva condició, incloses les cronològiques, a ser possible. Entenc
que seria una manera d’instruir els conciutadans i els de fora sobre les notabilitats
dignes d’una reconeixença d’aquesta índole, perquè dissortadament no tothom en té
coneixements específics. Aleshores, podria resultar il.lustratiu significar els motius
pels quals els hi dediquen llocs tan importants com són un carrer o un espai públics.
A S’Arenal mateix i per via d’exemple ¿no seria tal volta millor explicitar que
el carrer denominat de Berga, tot curt, vol recordar la personalitat de Francesc Berga
Oliver, amb el nom sencer -maldament després en l’ús quotidià s’acursàs-, i que
fou l’hoteler de l’Hotel Terminus, el més antic d’aquesta part de Llucmajor, amb
expressió dels anys que visqué o exercí aquesta activitat pionera? ¿No són dades
d’interès i justificatives per als qui vulguin saber amb una mica de profunditat
algunes característiques destacades de la població per on campen? ¿No valdria més,
i és un altre cas, que al carrer de Roses li anteposassin un nom -el d’Antoni o el qui
sigui, si es refereix a algun d’ells-, amb un qualificatiu que el determinàs de manera
inequívoca, o, al contrari, deixar patent que hom ha volgut recordar unes belles flors,
com ocorr a alguns llocs amb noms com el de carrer Jasmí, carrer Hortènsies, etc...,
de no massa enfora de S’Arenal?. Em sembla que cal evitar dubtes i donar a cada u
el que li correspon, sense ambigüetats.
Per cert -i em permetin la incisió- que he constatat més d’una volta que, per
mor de l’edificació de noves construccions o per altres causes, a vegades falten als
cantons dels carrers s’arenalers plaques indicatives del seu nom. Són mancances que
obliguen al vianant a desplaçar-se més cap aquí o més cap allà fins a trobar-les, o
a preguntar a altres persones, que per ventura també els ignoren, o sia, inútilment.
Convendria posar o reposar els rétols de designació viària que no hi són. I, si és
precís, amb la col.laboració obligatòria del qui ha llevat la plaça d’abans, si n’hi
––––
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Vista de la plaça antiga
de la Reina Maria Cristina
un dia de mercat.
Foto inèdita d’Onofre Llinàs.

havia. Són informacions que orienten molt, quan no es domina la topografia d’una
localitat. Igual que els plànols generals, ben distribuïts.
Però, tornant de manera directa a la reestructuració de la plaça de la Reina Maria
Cristina, aquesta fou començada el 1974, per bé que dins el seu format antic encara
acollí aquell any l’acte tradicional de Ses Beneïdes de Sant Antoni com a despedida,
i no es va inaugurar fins el 1976, essent Batle de Llucmajor Gabriel Ramon Julià. El
projecte és degut a l’arquitecte Miguel Pino del Río, i la realització corregué a mans
del constructor Cristòfol Calafat Juan. Una petita placa, col.locada a un costat del
quiosc existent, recorda el succés, igual que convendria fer-ho de manera habitual
en memòria dels impulsors d’obres d’utilitat pública. Significa a la par una mostra
d’agraïment cap a ells, i una manera més d’informar sobre la pròpia història local.
Per ma part, en posaria més d’una, i totes significatives, crec.
El cost de les obres aquí efectuades ascendí a 4.662.556 de les antigues
pessetes, o sia, 28.022,53 euros d’ara, segons consta a la publicació Ayuntamiento
de Lluchmayor (Mallorca-Baleares). Comisión de Gobernación y Cultura y
––––
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Obras Públicas. V Memoria de un año de labor municipal (1975) y resumen de un
quinquenio (1971-1975)89.
Personalment, la reforma duïta a terme en aquesta plaça no me desagrada, ni
d’enfora, malgrat el color un tant intens de part de les construccions.
Mostra un trespol enrajolat, formant senzills dibuixos, i a l’entorn -manco als
accessos i sortides- una espècie de bancs allargats, recoberts de rajoletes, com si
es tractàs d’obra de mosaic, d’un color groguenc o carabassa, que crida totd’una
l’atenció, circumstància que li ha propiciat el sobrenom popular de “Plaza Naranja”
per certs forasters.
Les formes del conjunt dels bancs, amb respatlles d’altària desigual, ondulants i
arrodonides, resulten més femenines que austeres.
Dins l’espai de la plaça, de traçat tampoc uniforme, sinó amb separacions a
manera de braços acollidors, prop del carrer de Sant Cristòfol hi destaca un quiosc
també d’obra, novedós, que per l’aspecte rectilini i les aristes angulars de la coberta
sembla com a més masculí, per contrast amb la resta.
Aquest petit recinte amb finestretes o mostradors que es poden tancar a voluntat
s’utilitzà inicialment com a bar públic, amb cadires i taules sobre la terrassa de la
plaça, tal volta per seguir la tradició d’un altre quiosc més antic, conduït per un
tal Tomeu “es Gelater”, però ha acabat essent una oportuna Oficina d’Informació
Turística des de maig de 1995.
A la part central de la plaça s’intal.là així mateix una ostensible font-brollador,
amb reflexes de colors als rois d’aigua que, quan funciona -no sempre-, dóna un
toc de frescor, de vistosidad i d’originalitat en una terra que no es caracteritza
precisament pel culte públic a aquest líquid element -abundant, això sí, a la mar no
llunyana-, al contrari dels costums dels vells pobladors musulmans de l’Illa, com
recorden p. e. els jardins d’Alfàbia i els de Raixa, i els que els imiten amb encert per
baix del castell de l’Almudaina de Palma, a s’Hort del Rei, una aigua que sobretot a
l’estiu tant s’agraeix. I puc assegurar, perquè ho observam des del nostre habitatge,
que quan el brollador actua artísticament resulta un punt d’atracció per a nombrosos
visitants o turistes, qui sens dubte l’han immortalitzat milers de vegades com a teló
de fons de les seves fotografies. Detallets ornamentals com aquests, sempre solen
agradar ¿No n’hauríem de posar més d’al·licients aquàtics, alegres i recomfortants?.
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 questa Memòria... fou confeccionada per Mateu MONTSERRAT PASTOR, Ajuntament de Llucmajor, 1976. Del
A
mateix autor hem consultat també la VI Memoria de un año de labor municipal, 1976, Ajuntament de Llucmajor,
1977, 49 p., il.lustr. Publicacions així resulten de gran utilitat per a conèixer notícies o dades sobre la localitat
pertinent, referides per exemple a moviments demogràfics, pluviositat i climatologia, urbanitzacions i sol rústic,
distribució de cultius, patrimoni municipal, inversions en vies i obres, policia municipal, cultura, relacions públiques,
etc... En la darrera de les dues esmentades es recullen, p. e., diverses fotografies sobre els actes d’agermanament
entre la ciutat de San Gabriel de los Angeles (Califòrnia) i la de Llucmajor; sobre la Depuradora de S’Arenal, etc...
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A algunes voreres del nucli central edificat de la plaça s’hi sembraren arbres i
arbusts, com magnolis, ficus i altres, que han crescut esponerosament i procuren
als qui es reposen als bancs, verdor i ombra. I quan pertoca, segons les estacions
climatològiques, donen així mateix especial allotjament vespertí a esbarts de gorrions
i altres petites aus, a vegades migratòries i per bandes, els xiuxius de les quals es fan
sentir en particular a l’ocàs del sol. Un autèntic espectacle visual i sonor. I fins i tot
qualque vegada, hom pot escoltar “solos” d’excepcional bellesa auditiva, més aviat
a l’hora de despertar-se.
Llàstima que els projectistes de les pasteres exteriors no hi posassin voretes de
pedra o d’altre material, de suficent altura com per impedir que quan es rega o plou,
la terra no s’escampi, i així es perdi per les zones contigües, sobre les aceres. És, al
meu entendre, una manera poc recomanable de construir jardins, i que no obstant
es veu repetida a altres punts de no massa lluny de la plaça, com als parterres del
passeig marítim del municipi de S’Arenal de Palma.
Però, una volta contemplada la plausible reestructuració material de la plaça de
la Reina Maria Cristina, tan accesible a la gent, en disfrutar d’una situació bastant
propera a la primera línia de S’Arenal -i que en altre temps fou tan cèntrica com
aglutinadora d’importants negocis i activitats-, no podem deixar d’esmentar que
la seva reconversió comportà repercussions, en especial sobre el mercat públic de
verdures que s’hi celebrava. Per quant aquest va ser desplaçat -valgui la redundància
dels mots- el dia 1 de setembre de 1973 a un altre espai públic que al principi fou
denominat plaça de Nostra Senyora de la Lactància -per motius obvis de religiositat
local-, prèvies les pertinents obres d’acondicionament per a acollir-lo, i on es
continuen fins al present les vendes a l’aire lliure de productes de la pagesia.
Els costos inicials d’enllestir la nova plaça substitutiva, o sia, el arreglo y
asfaltado de la Plaza de Ntra. Sra. de la Lactancia del Arenal y plantación de
palmeras pujaren a 508.972 pessetes90, equivalents a uns 3.059 euros al mer canvi
contable. Aquesta plaça està situada alguns carrers més enfora del litoral, pujant per
la costa de Sant Cristòfol, i cap a la dreta, però no contigua al mateix. Es tracta d’un
punt que a hores d’ara resulta molt cèntric dins el conjunt expansiu urbà en direccció
cap a amunt de la localitat, sempre a la part de la dreta, anant cap a Llucmajor, de
manera que ha vengut a ser considerada com a plaça Major, nom que ara ostenta en
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 egons la indicada V Memoria de un año de labor municipal 1975..., p. 58 i ss., altres despeses sufragades en
S
l’ocasió a favor de S’Arenal consistiren en tubería del depósito de Son Monjo al depósito de Son Verí, 23.449.083
pts. // Depuradora del Arenal, 37.785.130 pts. // Solar para instalación de la Depuradora del Arenal, 18.000.000
pts.// Nuevo Grupo Escolar de S’Arenal, 16.000.000 pts.// Solar para el nuevo Grupo Escolar de S’Arenal,
15.000.000 pts. // Acondicionamiento de la plaza del Ferrocarril en el Arenal, 99.180 pts. // Bacheo asfáltico
Lluchmayor-Arenal 1.792.515 pts. // Construcción muro torrente de Son Verí por desbordamiento, 375.000 pts. //
Un coche grúa, 362.000 pts. // Dos motos para la Policía Municipal, 155.750, pts., etc..., etc... Com a materials
festivoculturals també s’adquiriren per a Llucmajor nuevos gigantes amb un cost de 30.000 pts.
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lloc de l’anterior. I en el seu recinte també es celebren no pocs actes festius per la
seva capacitat i altres avantages.

––––
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A un cantó d’ella es col.locà una bústia de Correus l’octubre del mateix any
197391, i a un determinat moment es traslladaren a prop seu les Oficines Municipals92,
per bé que acaben d’experimentar una definitiva mudança a l’edifici on ens trobam
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 el que afecta a l’establiment del servei de Correus a S’Arenal i els seus antecedents, Antònia SALVÀ: “Una
P
passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 23, refereix que l’any 1955 Rosita Fluixà, de Petra, casada amb Biel
Font, obrí la primera sabateria espardanyeria de s’Arenal, que amplià amb postals i souvenirs. Era l’únic lloc a
s’Arenal a on es podien comprar segells, ja que en Biel tenia l’oficina de carteria als darreres de la tenda. En Biel
s’havia fet càrrec de la carteria de correus, primer com a interí, i després aconseguí la plaça per oposicións. Va
ser el primer funcionari de correus al poble. Ho fou fins devers l’any 1968. Succeí l’amo en Manolo Soler, que ja
n’era l’estafeter quan esclatà el Moviment -amb aquest nom s’al.ludeix a la Guerra Civil espanyola del 1936, pels
més joves qui no en tenguin ni idea. Els més grans, que aleshores encara erem al.lotets, recordam algunes coses
d’aquell desgraciat període per a tothom. En Biel pagava pensions a tots els jubilats que hi havia a s’Arenal (uns
cent). Aleshores no teníem cap banc ni caixa. Els doblers venien amb el tren dins saques, que ell anava a cercar a
l’estació... Després ocupà el càrrec un temps en Biel Amengual “s’Estanyer”. Correus inaugurà oficines (19681969), i en va ser el primer administrador efectiu José Antonio Barceló. Després es traslladaren a un edifici propi
del carrer del Quarter, remodelat recentment.
Quant a B. SBERT, ha indicat: Desde el inicio de la expansión del antiguo S’Arenal, ya existía en nuestra zona el
Servicio de Correos por medio de una cartería rural, seguramente debido a la existencia de la línea férrea PalmaSantanyí... Las carterías rurales de Coll d’en Rabassa, Pil.larí y S’Arenal estaban comunicadas con el resto de
poblaciones de los alrededores..., recogiendo los encargados de cada una de ellas las sacas de correspondencia y
a su vez depositando la generada en cada una de las estaciones existentes... Fue por los años sesenta cuando... En
efecte, el 24 febrer de 1966 la Direcció General de Correus obrí la primera Estafeta de Correus i Telégrafs al carrer
Bartomeu Calafell, dependències que l’any 1974 passaren al carrer Quarter.
O. LLINÀS: “Oficina de Correos. Breve resumen de su historia”, a S’Unió de S’Arenal (septembre de 1998) p.
19, ja havia escrit al respecte, entre altres coses, referint-se a una proposta formulada l’any 1961 al Ministre de la
Governació, signada per 26 hotelers de la zona de Can Pastilla i S’Arenal, a més de comerciants i veïns per a la
instal.lació d’una Estafeta de Correus i Telégrafs a l’indret: Lejos quedaban aquellos primeros años de este siglo,
cuando primeramente l’amo de Ca na Grina iba a recoger la correspondencia a S’Aranjassa, y luego siguió en
Manolo de Ca sa Poblera, hasta la llegada del tren en 1916, en que en su café instaló un buzón y un estanco...
Mientras tanto se trabajaba como se podía en aquel “cuchitril” de oficina del “Bar Cocodrilo”, sito en la calle
de San Cristóbal. Després es refereix a quan el local de Correus va estar situado en la calle 126, hoy llamada calle
Bartolomé Calafell..., o sia, que primer es designà amb un número i no amb un nom. I fins a la inauguració l’any
1974 d’aquests serveis al carrer Quarter (Cuartel) a un edificio de cinco plantas con semisótamo, que ubican los
servicios de apartados, venta de sellos y paqueterías, además de oficinas, Telégrafos y caja Postal...
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 a primera Oficina Municipal fou oberta pel febrer de 1979 al carrer de Sant Cristòfol, núm. 45. Després les
L
Oficines passaren al carrer Berga, núm. 64, per damunt la plaça Major,  i finalment al present edifici al principi de
juliol del 2005, on han quedat instal.lades a una part específica del nou “S’Arenal Park”, carrer de Maria Antónia
Salvà, sense núm.
Sobre l’interès de l’Ajuntament de Llucmajor pel regiment específic de S’Arenal, cal recordar amb B. SBERT:
“La transformació moderna de s’Arenal”, p. 36, que com a conseqüència de l’augment del cens de la població a
S’Arenal, a causa del “boom” turístic i de la vinguda de gent que provenia majoritàriament de la Península, aquest
ràpid creixement aconsellà l’any 1970, i per primera vegada en la història, que s’elegís un Regidor arenaler amb
veu i vot dins l’Ajuntament de Llucmajor. El càrrec va recaure en Pere Canals Morro, qui a més fou nomenat
delegat de la Batlia o Batle de barri. Una funció més bé honorífica, aquesta darrera, que ja exercia el seu sogre
Antoni Salvà Monserrat des del dia 1 d’abril de 1969.
	Des de llavors, s’Arenal sempre ha comptat amb representació oficial dins el Consistori de Llucmajor. Al mateix
opuscle s’indiquen els noms dels representants s’arenalers. I afegeix: A les primeres eleccions municipals, l’any
1979, es presentà una candidatura independent arenalera, el Grupo Independiente Arenal (GIA) i n’enumera
els 17 components. Lògicament, al municipi de Llucmajor existeixen altres partits, entre ells els més habituals,
representatius i amb més afiliats a nivell nacional, de tots ben coneguts. Així per exemple per a les Eleccions
Municipals pertinents, la revista S’Unió de S’Arenal  (juny de 1999) p. 27, precisava que a Llucmajor hi havia 7
candidatures per a 21 Regidors. I que els partits que es presentaven eren: Partit Popular; P. S. O. E; P. S. M.; Unió
Vista de la plaça de la Reina Maria Cristina, remodelada. Foto Jaume Llinàs.
Mallorquina; U.C.B. (Unió de Centre Balear); E.U.-Els Verds;  i A.S.I.
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reunits, després d’haver-se’n beneïdes i inaugurades les oportunes instal.lacions avui
mateix, just abans de pronunciar-se el present Pregó d’enguany.
Una de les activitats que acull la nostra plaça Major, a part del mercat tradicional
pagès dos dematins per setmana, rau en un mercadet ambulant, amb gran varietat
d’objectes -roba confeccionada de distintes classes, capells, sabates i espardenyes,
carteres i cinturons, manteleries, ulleres de sol, rellotges, pulseres i altres ornaments,
estatuetes i quadres, juguetes, radietes, discs i cassettes musicals, guinaveteria i
utillatge de cuina, productes de neteja, perfums i productes antisolars, fruits secs,
caramels i altres llepolies, quadres pintats, etc...- el qual es celebra els dijous, també
el dematí, la creixent concurrència de venedors i visitants al qual va determinar
que pel maig de 1974 s’autoritzàs amb idèntica finalitat la utilització d’alguns
carrers adjacents. Resulta fàcil d’observar l’acceptació que representa aquest petit
esdeveniment setmanal entre la gent d’aquí i la de defora. Una altra oportunitat ben
aprofitada per les autoritats de torn.
A més de les millores fins aquí relatades, i d’alguna manera viscudes pels
estiuejants de durant els últims decennis, com és el meu cas, la realitat ens ha de dur
a  reconèixer que tota la zona dels voltants de l’actual plaça Major ha sofert notables i
avantajosos canvis urbanístics que no oblidarem de subretxar al seu moment, perquè
qualsevol localitat no està conformada just per cases d’habitatge i de comerç, sinó
també per altres factors comuns de cara als serveis, a la convivència i a l’esplai. I
són transformacions d’aquesta índole les que s’estan efectuant per aquesta part d’un
S’Arenal de cada vegada més extens, i no sols limitat a les illetes més properes al
litoral, com fou en els seus inicis.
*****

*****

*****

Si, per tal de recobrar imatges ja “endutes pel vent” -lo que el viento se llevó- sobre
la fisonomia retrospectiva de la plaça de la Reina Maria Cristina, la remodelació de
la qual ens ha portat fins a les darreres reflexions, volguessin a continuació retrocedir
a temps passats, tal com hem fet per a altres segments de la present exposició,
acudiríem de seguida a una de les nombroses i condensades redaccions sobre el
S’Arenal d’ahir d’O. LLINÀS qui, en la titulada “La plaza Reina María Cristina”93,
ens ajuda a retrobar-les, i que passam a resumir:
Recuérdola de niño, muy diferente a su estampa actual. Parecía mucho más
grande; su piso era de “picadís”, sin bancos; una hilera de pinos espaciados en los
laterales largos; y dos escalones de 30 cm. en las esquinas y en varios lugares del
lado inferior salvaban el desnivel del terreno. El que per part meva també record
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A S’Unió de S’Arenal (gener de 1994) p. 17.
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són, degut a les característiques del trespol, les polsegueres que s’aixecaven els dies
de vent i que embrutaven tot l’entorn.
En el centro geométrico de la plaza un altísimo palo o poste sostenía en su punta
una bombilla eléctrica con caparazón de baquelita, que la alumbraba tenuamente.
El bar actual de bebidas -que com hem assenyalat ha estat convertit en una
útil Oficina d’Informació Turística- está situado donde antes estaba un gran aljibe
cisterna de agua potable -que no cal confondre amb l’aljub més primerenc del
carrer de Sant Cristòfol construït el 1890, no molt enfora d’on s’aixecaria la primera
església, però a l’altre costat del carrer, per on ara continuen el post o oficines de la
Guàrdia Civil-, con brocal de piedra, i tapadera de hierro, lo mismo que el sostén
de la polea, cadena y cubo. Además de beber de ella los viandantes, servía para
abrevar los caballos y mulos de los hortelanos, limpiar verduras y posteriormente
adecentar el Caminero -un antecedent dels actuals serveis de neteja municipal- esta
parte de plaza, pues, sabed jóvenes arenaleros, que aquí se celebraba el mercado.
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Un pequeño kiosko redondo con voladizo y una enramada daban algo de cobijo
y sombra en verano94. Lo regentaba una familia llamada “Es Gelaté”: se servían
refrescos, “hierbas” -el conegut licor d’herbes, dolces o no-, aguardiente y palo... y
la antigua popular “paloma”, una mezcla en una copa de cazalla y palo. Además de
hielo en barras, donde acudíamos con un saco a comprar media o un cuarto.
Los otros tres cuartos de la plaza, desnuda de impedimentos, nos servía de
campo de fútbol. Altre pic aquest entreteniment.
Solo una media docena de vecinos vivían en la década de los 40 en su alrededor,
pero todos esenciales para la vida del Arenal. Cal adonar-se’n bé, doncs, del paper
jugat per aquesta primera plaça s’arenalenca.

94

 er les dades que aporta B. FONT: S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 51, al caseriu s’arenaler el primer kiosco
P
de que tenemos noticia fue el de la Plaza Nueva, que servía bebidas refrescantes y meriendas en aquel ambiente
natural de sus hermosos pinos. Era l’any 1922, i Batle de Llucmajor Miquel Mataró Monserrat, quan Gaspar
Font -dedicado a la venta, reparación y alquiler de automóviles- junto con Bartolomé Salvá, solicitaron la debida
autorización, manifestando que se trataría de un kiosco de mampostería e hierro, con invernáculo, para la venta
de refrescos, bebidas y meriendas, con carácter exclusivo en toda la plaza. Querían la concesión por 8 años,
estando dispuestos a construirlo y pagar 100 ptas. anuales. Emperò, se suscitó cuestión, porque otros vecinos
establecidos con negocios similares serían perjudicados, debiéndose compaginar todos los intereses. Al fin se
accedió, però no sense algunes dificultats, perquè en julio del mismo año, concretamente el día de San Cristóbal,
varios concejales, representando todas las facciones políticas que integraban el Ayuntamiento, visitaron las obras
del kiosco y resolvieron que fuera derribado, habiéndolo de construir en otro lugar que señalaron, separado del
aljibe. La determinación no se respetó, y se autorizó la construcción del kiosco. Mataró calmó los ánimos y dijo
que era solo una obra provisional; “los que expenden licores y sirven comidas en el caserío, que tanto se lamentan
de la construcción del kiosco, no tienen razón, porque el negocio de éste es solo por días muy contados, y durante
ellos hay un exceso de concurrencia en todos los establecimientos que no puede ser atendida”.
	El 29 de agosto, Font escribió al Alcalde en estos términos: “En fecha de ayer se firmó bajo testigos la separación
de socio del kiosco del Arenal, por serme del todo imposible continuar un minuto más con el señor Salvá”. En vista
de ello, el Ayuntamiento creyó necesario firmar el compromiso con Salvá bajo las condiciones que se fijaban; si
por cualquier circunstancia, una vez terminado el plazo de concesión, el Ayuntamiento no quisiera hacerse cargo
del kiosco e invernáculo, el concesionario debería derribarlo y retirar los materiales a los 15 días siguientes.
Per altra part, m’ha passat per les mans un altre escrit signat per José COLL: “Historietas de ayer”, a S’Unió de
S’Arenal (agost del 200) p. 35, on refereix: Corría el año 1955 y la plaza María Cristina estaba rodeada de pinos y
en la parte alta de la calle San Cristóbal había un kiosko y una cisterna, a la cual había gente que cuando llegaba el
verano iba a buscar agua para beber y cocinar; por otra parte, en invierno, cuando llovía, los vecinos se cuidaban
de que el agua que entraba de la calle fuera limpia para que se pudiera consumir -això sí que era participació i
solidaritat local-, cosa que hoy quizás no se preocuparía la gente de hacer.
	En el año en que nos situamos, la familia de “Ca Madò Sabatera” arrendó el kiosko para ver de conseguir unas
cuantas pesetas extras. Durante el día lo llevaba madò Margalida y su hija María, y por la noche se añadían al
quehacer l’amo Antoni y su hija Rafaela. Durante el fin de semana también ayudaba su hijo Antonio y un servidor,
que cortejaba a Rafaela... Durante los fines de semana lo que más trabajo llevaba era hacer el helado, que se hacía
de vainilla y limón, pero la especialidad era el helado de almendra. Cuando nos hacía falta hielo solo teníamos
que subir a la Fábrica de Son Verí a buscar la arroba de hielo, por lo que la bomba heladera siempre podia estar a
punto. Este helado sí que era natural, pues no tenía conservantes ni colorantes. ¿Vol dir que per ventura els gelats
es feien manualment amb aquelles maquinetes de manivela, on la bombeta que contenia la mescla a convertir en
gelat s’enrevoltava de troços de gel, mesclats amb sal, i venga volta que volta a la manivela fins a obtenir-ne el
producte desitjat?. Just com ara...
En tot cas, l’autor prossegeix: Al cabo de unos años se puso una gasolinera, y poco después en cuanto la Plaza
Mayor estuvo medio construida, se hizo la reforma de lo que es la actual Plaza María Cristina. En la foto - que se
publica adjunta al text- vemos parte del kiosko con sus inquilinos...
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En la esquina superior con San Cristóbal, la cooperativa-tienda de Can Pep
Martí, llamada modernamente “La Mallorquina”, ya desaparecida95... -que algun
temps més tard fou una tenda per a bicicletes o “Ciclos Quintana”, i on ara existeix un
dels moderns locals denominats cibernètics; en la esquina inferior de la misma calle
había la Escuela Pública Mixta96 -allà on fins fa uns anys estava obert el “Colmado
Garí”, els amos del qual eren els propietaris d’aquesta antiga casa, ja dels seus
padrins, i on després s’hi posà una tenda de moda femenina, i després...; enfrente
de ésta, al cantó amb Marineta, on ara hi ha una cafeteria de nom “San Cristóbal”,
hi estava la famosa carnicería de Guillem Monjo i la seva esposa Catalina97...; en
la esquina superior con la calle Berga -antes General Mola- la “Bodega Isleña”...
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Vegeu altres informacions sobre “La Mallorquina” i els seus amos, Josep Monserrat Catany “Martí” i Margalida
Vidal Tomàs, ambdós llucmajorers, foto d’ells inclosa, a O. LLINÀS: “Estampas nº 7. “Can Pep Martí” , a S’Unió
de S’Arenal (agost 2001).
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 artomeu FONT: Historia de Llucmayor, vol. VII (1999) p. 250, ha precisat que el 17 d’octubre de 1918, por
B
acuerdo de la Junta local de Primera Enseñanza de esta población -Llucmajor-, se han alquilado los dos locales
para las Escuelas mixtas de nueva creación en los caseríos El Arenal y El Estañol, siendo la destinada en el
primero de los citados caseríos la llamada de Can Garí (bajos) por el precio de 165 ptas. anuales. O sia, 1 euro
aproximadament. Se adquirió el material necesario para ellas...
I Bartomeu SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, p. 38, parla igualment de les primeres Escoles que
funcionaren a S’Arenal de la següent manera: L’any 1918 s’inaugurava una escola pública davant del que avui
és ca n’Escoto, a la cantonada dels carrers de Sant Cristòfol i la plaça Nova (ara plaça de la Reina Mª Cristina).
La mestra era Josefa Estades Alcover. Anys després s’obrí l’escola “de Ca ses Monges”, que avui funciona amb
el nom de Sant Vicenç de Paül. Continua fent un bon servei al poble. Existí una escola pública al carrer de Sant
Bartomeu, al costat de l’actual Hotel Torre Azul. La mestra va ser Soledad Fajardo. Era una escola mixta que
ben prest resultà insuficient. A la dècada dels setanta s’inaugurava l’escola per a vuit unitats al mateix carrer de
Sant Bartomeu; i ja dins la dècada dels vuitanta s’obria l’edifici escolar del carrer de la Dragonera. En el primer
cas era Batle Gabriel Ramon, i en el segon Miquel Clar. Cal mencionar que anys abans funcionà una escola
parroquial... A la part de s’Arenal de Ciutat, l’assumpte de les escoles també ha sofert diverses vicissituds i greus
problemàtiques. Actualment, du camí de millorar en molts d’aspectes: es construeix un modern i ample edifici
escolar, públic i mixt. Avui dia el nombre d’alumnes que assisteixen a escoles de s’Arenal supera de molt el miler...
El text està escrit l’any 1989.
Pel juliol de 1976 es féu la recepció provisional de l’edifici de Ensenyança General Bàsica a la prolongació del
carrer de Sant Bartomeu.  Les obres del Col.legi Públic de S’Arenal de Palma començaren el 1988.  A la zona de
Palma, a l’actual  Col.legi  Francesc de Borja Moll hom hi pot estudiar el batxillerat.
	
O. LLINÀS  ha dedicat un article a unes antigues  “Escoles Graduades”, a S’Unió de S’Arenal (febrer de 1998)
p. 34, on assenyala que estaban situadas al lado de las actuales Guardería y Ambulatorio de la parte de Palma,
construídas en tiempo de la Segunda República. Després de la Guerra espanyola varen servir com a albergue
“Crucero Baleares” para la Sección Femenina, ya de la Falange, pues jóvenes maestros y maestras nacionales
del Frente de Juventudes venían los veranos a S’Arenal y tenían en estas aulas su sede... En invierno y primavera
la escuela se dedicaba a la enseñanza pública de niños de S’Arenal y de Ses Cadenes. Como estaba en aquellas
fechas algo alejada de estos núcleos urbanos, la mayoría de los chicos iban en bicicleta atravesando unos terrenos
dedicados al cultivo hasta las dunas, que rodeaban el edificio, bordeando una fila de frondosas higueras de
suculento fruto...
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Antònia SALVÀ: “Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 24, ha precisat que a on hi ha la “Cafeteria San
Cristóbal” hi hagué una carnisseria amb molt de renom, que posà madò Catalina i el seu espòs, l’amo en Guillem
Monjo. El matrimoni ja n’havia tenguda una a devora “Can Pep Martí”, i una altra... a la Plaça dels Nins.
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Un altre local de la plaça era “Cas Carboner” 98,  prop de “La Mallorquina”, amb
un passadís o corredor de separació. A un costat de “Cas Carboners” existia un solar
per guardar-hi llenya, faixines, rabasses, i altres materials similars. En aquest punt
s’hi havia instal.lat anteriorment una Central elèctrica sobre la que direm alguns
mots. Estam, per tant, situats al costat de la plaça d’enfront de l’actual Farmàcia
Jaquotot.
I prop d’aquesta darrera, entre ella i l’Escola del cantó amb Sant Cristòfol, hi
viurien els propietaris d’una fàbrica de cartó, que funcionà vora el torrent dels Jueus.
Eren coneguts com de “Cas Capser”.
Casi la totalidad de las casas eran de planta baja con terraza, sin aceras, pero
con algunos árboles altos.
Más..., volviendo a la plaza..., las actividades aumentaban sobremanera en ella
en verano. Baste decir que sábados y domingos se organizaba baile en un gran
local al aire libre llamado “Florida Parque”99, hoy sede de la Guardería infantil
“Petitó”... - una guarderia que també ja ha desaparegut, i s’ha convertit en part
en un solar abandonat i brut, a la part del carrer Berga. El comienzo de la verbena
se anunciaba con la suelta de unos cohetes. Allí aparecía “Colau”, su mujer e
hijos, vendiendo helados, cacahuetes, deliciosas chufas y caramelos, mientras la
música amenizaba el entorno. Total: una espècie d’antecedent dels bars dels actuals
cinemes, on es despatxen tantes de “palomitas” de blat de les Índies, i de llaunes o
botelles d’aigua o de líquids de moda per pair-les.
En verano se celebraban carreras, gimkamas motorísticas. En invierno se
representaba el “Auto de los Reyes Magos”. Era paso casi obligado de las
procesiones. Se instaló el primer pequeño surtidor de gasolina del pueblo, etc...,
98

Hom pot veure una nota biogràfica del matrimoni dels “Carboners” -Vicent Mateu Seguí, de Bunyola, i Catalina
Alcina Reinés, de Campanet- a O. LLINÀS, a S’Unió de S’Arenal (febrer 2001) p. 17.
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Aquest punt d’esbarjo, igual que algun altre, ha trobat cabuda al Pregó de B. SBERT: “La transformació moderna
de s’Arenal”, p. 22, quan esplaia que el record de les primeres sales de festes públiques a s’Arenal: Florida Park,
Bohío, Montemar -al carrer Fernando Alzamora, 5, on ara és la Ferreteria Arenal-, El Ruedo i altres, ens porten un
sentiment agradable i llunyà, ben igual que els primers conjunts musicals o les orquestres que alegraren aquelles
nits arenaleres. Un altre de ben conegut era el Bacomo, a la Carretera Militar.
	L’Orquesta Bahía començava l’estiu de 1956 la seva època daurada, que es va allargar 21 anys, ja que el grup
es disolgué acabada la temporada estiuenca de 1977. En foren components pioners Francesc Duran, piano; Toni
Garcías, bateria; Pere Antoni Jaume, trompeta; Toni Salvà, saxo tenor; Miquel Mut, trombó, violí i part vocal;
Miquel Monserrat, saxo alt.
	Més tard arribaren Rafel Rebassa, trompeta; Joaquín García, vocalista; els pianistes Tomeu Vidal i Bartomeu
Jaume, i Pep Crespí, entre d’altres.
	Actuaven principalment als Hotels Copacabana, Biarritz, Lido, San Francisco, Neptuno, Acapulco i altres.
L’Orquesta Bahía rebé i acceptà invitacions i actuà dues vegades a Alemanya, els hiverns de 1965 i 1969.
Internacionals de la música, en aquest cas.
	En plena ebullició creixent del món turístic, arribaren a s’Arenal alguns altres conjunts musicals, com els
“Mallorca’s Boys”..., on més actuaren fou a les sales de festes de Paco Tomàs Bosch. Més endavant, també
llucmajorers, irromperen “Los Kiwis”... Tenint en compte que els turistes vénen sobretot per divertir-se, tinguem
gratitud i retem un homenatge a totes aquestes persones que ens aportaren el seu art musical.
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una benzinera que funcionava ja amb electricitat, per bé que la benzina només era
de l’anomenada “normal”100. I els horabaixes l’esplanada també s’aprofitava com a
aparcament de cotxes-automòbils, la matrícula dels quals anava in crescendo.
Con la llegada del turismo masivo -prossegueix LLINÀS-, desviando el comercio
a primera línea de la playa, y el engrandecimiento meteórico del pueblo con nuevas
Plazas, la hicieron menos imprescindible para sus primeros menesteres. Decidieron
al Consistorio de Llucmajor a darle un vuelco total, una remodelación quizás algo
abigarrada, no exenta de belleza, que contemplamos hoy. L’article conté més dades.
Els importants establiments i activitats que han tengut com escenari l’entorn
d’aquesta estratègica plaça durant dècades de la formació paulatina de S’Arenal ha
motivat la seva evocació per diversos dels autors que més s’han ocupat del caseriu,
sovint amb reiteracions sobre personatges o situacions, per altra part quasi inevitables.
B. FONT101 , per exemple, ha deixat consideracions de la següent índole:
Un acreditado y antiguo establecimiento de comestibles y géneros distintos es
“La Mallorquina”, en la calle de San Cristóbal, esquina con la Plaza Reina Mª
Cristina, inaugurado en 1924. Siendo sus fundadores José Monserrat, alias “Martí”,
un antiguo colaborador de “El Obrero Balear”, y su mujer Margarita Vidal, antes
empleada de la Cooperativa “La Nueva Vida” de Lluchmayor.
Aquí estuvo el botiquín de urgencia del médico José Claverol 102, residente en
Sant Jordi.
La dinastía Monserrat, a cuyo frente estaba su padre Julián, se dedicaban a la
albañilería, habiendo edificado multitud de casas de S’Arenal, entre ellas la de “Son
Grauet”.

100

	
Antònia SALVÀ: “Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 44, ho ha significat així: A la plaça de la Reina

Maria Cristina, l’any 1956 l’amo “en Monjo” posà benzinera, que ja funcionava amb electricitat i es podia omplir
a voluntat. Se’n cuidava el senyor Ángel Ruiz, sogre d’en Pedro Estrany, a qui dèiem “Pedrín”. La benzina només
era “normal”. Al mig de la plaça -o més aviat a un costat, prop del carrer de Sant Cristòfol- hi havia un quiosc
llogat a mestre Tomeu “des Gel” i a l’estiu funcionava com a bar.

101 S ’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 39. Altres notícies sobre “La Mallorquina” figuren a la nota biogràfica
publicada per Onofre LLINÀS: “Can Pep Martí”, a S’Unió de S’Arenal (agost de 2001) p. 26.
102

Ara bé, quant a serveis mèdics inicials a S’Arenal, informa B. SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”,
p. 19-20, que el primer metge amb residència continuada aquí, a la part de Llucmajor, fou el Dr. Joan Mulet Bauzà,
el 1951, establert al carrer del 18 de Juliol -una data que conmemorava els inicis de la Guerra Civil espanyola de
1936-1939- (avui del Gran i General Consell) -que al seu torn vol honorar aquesta centenària institució comunitària
de l’antic Regne de Mallorca, la qual durà des del segle XIII fins al Decret de Nova Planta de 1715 en que fou
abolida per Felip V- i amb consultori a la cantonada on avui està situat l’Hotel Kilimanjaro... El metge Joan Mulet
passà després a tenir la consulta al carrer de Sant Cristòfol, núm. 32, 1er. El 1968 s’establí al mateix consultori el
seu germà Lluís... Als nostres dies (any 1989)... són una trentena els metges residents.
	
En tot cas, tant les atencions farmacèutiques com les mèdiques, són sectors que han experimentat notables millores
a S’Arenal amb el pas del temps. Ho hem pogut experimentar fins i tot els estiuejans, que més d’una vegada hem de
recórrer als seus professionals.
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Quant a Antònia SALVÀ 103, qui també ha fet memòria d’alguns dels habitatges,
comerços i persones que a qualque moment del passat de S’Arenal trobaren cau per la
mateixa plaça ha retret igualment el colmado “Can Pep Martí” o “La Mallorquina”,
cantonada amb la plaça de la Reina Maria Cristina..., una botiga a on no hi faltava
res: queviures, llet i productes de matança. Hi venia gent de tot Mallorca. Na Bel i
en Pedro moriren joves i varen deixar dues filles: na Manolita, de les floristeries, i
na Margalida, Mestra d’escola a La Porciúncula, casada amb en Jaume Llinàs de
Ca n’Aleixa, dependent de la Farmàcia Jacquotot.
La mateixa pregonera reprodueix un full de propaganda del negoci en qüestió
que clamava:
¡Atención! ¡Atención!. De interés para todas las amas de casa y turistas en
general. Antes de efectuar sus compras, les aconsejamos comparen calidades y
precios en el Colmado “La Mallorquina”, Calle San Cristóbal, 20 - Teléf. 120 - EL
ARENAL. Su paladar y su bolsillo se lo agradecerán. L’anunci, per si de cas, estava
redactat no sols en castellà, sinó també en francès, anglès i alemany. ¡Aixó era visió
comercial! ¿O no?.
I altres informacions de la seva mà són: just darrere “Can Pep Martí” hi havia un
pas a unes cotxeres i un habitatge a la dreta. Aquestes cotxeres eren els magatzems
d’en Julià Puig. L’habitatge de la família Mateu, coneguda com “els carboners”,
ja que es dedicaven a vendre llenya i carbó... A la mateixa plaça, cantonada amb el
carrer de General Mola (avui carrer de Berga), en Pedro Clar Puigserver,“Fogó”, i
na Catalina Tomàs, amb la seva filla adoptada, Miquela, obriren la “Bodega Clar”,
on tenien bótes de licor per tastar, i amb molt d’èxit. La façana era ampla i obriren
un portalet per posar-hi tovalles, mocadors i “tapetes” que na Miquela brodava a
l’hivern. Acabat l’estiu no li’n quedava ni un. I és que tenia i té unes mans d’or...
Un altre establiment, d’interès col.lectiu, que formà i segueix formant part de
la plaça de la Reina Maria Cristina és la Farmàcia Jaquotot, la qual segons dita
redactora va ser oberta l’any 1964, però primerament al carrer de la Salut, núm. 12,
fins que el 1976 passà a on és ara. I afegeix: Avui dia -el text és de l’any 2001-, a
s’Arenal de Llucmajor hi ha quatre apotecaries104.
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 14-15.

104

I gualment especifica que al carrer Berlín, on hi ha l’apotecaria Frau, l’any 1955 hi va anar d’apotecària na
Margalida Salvà, filla gran de l’amo en Jaume “es Capser”. Fou la primera a s’Arenal i es deia “Farmacia
Salvá”. L’any 1956 es va traspassar a l’apotecari Trián, i de 1957 al 2000 ha estat la “Farmacia Bordoy”. L’any
1957 l’encarregat fou en Damià Capó de “sa Farmàcia”, i en Fernando Frau ja li ajudava des de 1967, fins que
el 1977 en Damià ho va deixar... En Fernando el succeí... A partir del 2001 es diu “Farmacia Frau” i la seva filla
és l’apotecària titular. És la Lda. Mª Lluïsa Frau, carrer Berlín, 23.
En tot cas, i quant a serveis inicials d’aquest tipus a S’Arenal, fou pel 1948 quan s’obrí la primera Farmàcia a la
Carretera Militar, essent-ne el titular Bartomeu Sitjar. Als nostres dies hi ha més d’una dotzena d’apotecaries a la
zona (B. SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, 1989,  p. 19-20).
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Uns dels veïns temporals d’aquest redol foren precisament els progenitors
d’Antònia Salvà Sastre, l’esmentada Pregonera de les Festes de Sant Cristòfol de
2001, en el text de la qual explica que aquells havien arribat a S’Arenal el primer
d’abril de 1943: els meus pares visqueren uns mesos al carrer del Torrent. Després,
en una casa que hi ha vora la farmàcia a la plaça de la reina Maria Cristina, on
estiguérem fins a finals del 1945.  A continuació passaren al carrer de Sant Cristòfol,
al pis d’una casa sobre una planta baixa, on ara és l’Hotel Mediodía.
Em permetin, abans d’anar concloent aquestes notes, més aviat orientades cap a
situacions d’un ahir ja esvaït, tornar sobre un tema que just hem tocat de passada i
que no deixa de tenir la seva importància. Es tracta de la implantació d’una central
per als serveis elèctrics a S’Arenal, i també de la il.luminació pública dels carrers,
fins i tot abans d’aquest ultramodern i pràctic sistema.
Una volta més és FONT OBRADOR105 qui ens ha entregat notícies al respecte,
tals com aquestes:
Parece ser que en 1916 se instalaron varios faroles de carburo -que fou un
producte químic molt emprat per a obtenir llum, també a les cases, amb uns aparells
portàtils que es carregaven prèviament, produint un gas inflamable-, cuidando de
arreglarlos Juan Pomar Forteza... El 24 de marzo de 1917 se había observado
que no se encendía el alumbrado existente, por dificultades en los quinqués; un
Concejal creía que, para que se encendieran, era preciso que los dueños de los
establecimientos en el lugar donde estaban colocados los tres de la calle de San
Cristóbal debían cuidar de alimentarlos con el acetileno -un hidrocarbur gasós que
crema amb una flama molt brillant- que tenían en sus domicilios. El 20 de junio de
1918 todos se lamentaban del estado bochornoso en que estaban algunos faroles,
estimando que por decoro debían arrancarse para no perjudicar los muros de las
casas donde se encontraban.
Però aquesta situació malèfica continuà fins el 1920. Fou aleshores quan -¡hoy
las ciencias adelantan, que es una barbaridad!, com s’entona a una famosa sarsuela
de tots coneguda- el 21 de junio de aquel año se llevaba a cabo el tendido de la
red para electricidad que habría de servir la nueva Central que estaba montando
un lluchmayorense graduado, destacado operario de la Central “El Porvenir” de
nuestra ciudad (Llucmajor), Matías Pallicer Salvá, entusiasta del gran futuro de
S’Arenal, quien edificó casa y recinto de la fábrica en el solar de la “Plaza Nueva”
que había comprado su padre hacía unos pocos años. La situación se hallaba en el

105

	S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 45. Veure així mateix altres detalls a Historia de Llucmajor, vol. II (1999) p.
251 i ss.
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mismo centro geométrico del caserío106, facilitando así grandemente el conveniente
equilibrio eléctrico en la red de distribución, con gran economía de cable y
escasísima pérdida de potencial.
La dependencia del motor, al fondo de la casa, era la conveniente; en ella se
colocó el motor, marca “Crossley”, de gas pobre, de 10 HP, con su correspondiente
gasógeno, movido por trasmisión de correa a un alternador de 12 KW, girando a
1.200 revoluciones, 50 períodos, produciendo corriente monofásica a 110 Voltios.
Marchó primero con antracita, luego con leña, y después con cáscara d’ametles,
normalment.
Se sirvió por igual a los vecinos de los dos términos, Llucmajor i Palma. El
Ayuntamiento contrató 12 faroles públicos con bombillas de 32 bujías durante 4
horas al día, a contar después de transcurridos quince o veinte minutos de la puesta
del sol... La Estación del Ferrocarril estaba excluída de toda posibilidad de contrato,
por tener un grupo de acetileno... Al comienzo se inscribieron unos 20 abonados;
más tarde, en verano, fueron unos 60, entre residentes y veraneantes... El horario
regular de encendido era desde el ocaso hasta las once de la noche, y los veranos
hasta la una. Para aprovechar otras horas del día, Pallicer instaló un molino
harinero, acoplado al motor, del que cuidaba Sebastián Sabater, de Establiments,
avecindado en la casa contigua. Un molí més, tan útil com de bella estampa.
Pasaron los años, unos 10, y el progresivo adelanto de S’Arenal era todavía
lento. En octubre de 1929, Francisco Busquets, de Santa Catalina, montó una
Central eléctrica en “Los Angeles” -nom per allò del Franciscans propers-, vulgo
“Ses Cadenes”, primer paso para llegar a un acuerdo con Pallicer, retribuyéndole,
para dar de baja su establecimiento. Li pagava 1.000 pts. mensuals, és a dir 6,01
euros d’ara.
¿No són per ventura ben curioses les dades sobre els primers sistemes per produir
i utilitzar electricitat a S’Arenal, allà pels anys de 1920-1929, encara en temps del
Monarca Alfons XIII i de la dictadura del General Primo de Rivera, i anys abans de
la proclamació de la Segona República pel mes d’abril de 1931?.
Antònia SALVÀ107 ha col.laborat així mateix quant a informacions en relació a
l’abastiment de l’electricitat al poble, en manifestar:
Devers l’any 1932, el senyor Jordi Cabrer, casat amb na Joana Cerdó, anaren
a ses Cadenes, ell com a encarregat de la fàbrica d’electricitat, a on també es feia
esperit. Fou el primer electricista empleat de GESA, i s’ocupava de s’Arenal, ses
106

 n el plànol aixecat l’any 1925 per l’enginyier Antoni Parietti d’una part del caseriu de S’Arenal de Llucmajor,
E
hom pot observar la situació exacta de la Central, al costat superior de la plaça Nova. El plànol està reproduït per
B. FONT: S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 49, qui també publica l’esquema del motor y de la distribució de la
casa o Central, p. 46.  
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 23.
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Cadenes, s’Aranjassa, Son Granada, Maravillas, Sometimes, etc... Els seus fills,
en Jordi... i en Joan..., posaren la primera tenda d’electrodomèstics “Eléctrica
Hermanos Cabrer” l’any 1961, a on vengueren molts de televisors “Vanguard”,
i geleres “Elbe” -les geleres d’antes de l’electricitat, quan se’n tenien, més aviat
poques a les cases particulars, funcionaven amb barres de gel distribuïdes pels
domicilis per repartidors, o bé s’anaven a comprar individualment a tendes que en
venguessin. Però dels televisors, ¿què volen que els digui?: ¡tot un luxe!.
La primera televisió que es va vendre a s’Arenal va ser al “Canaletas”: l’instal.
lador fou en Joan Cabrer “Jordi”... L’any 1968 en Jordi construí l’Hotel Maracanà,
que va tancar el 1979... També en Joan l’any 1968 féu l’Hotel Torrente, venut fa dos
anys al seu fillol Jordi, i el 1969 el Reina Isabel, que va vendre el 1978. ¡Ah, els
hotels…!.
Una nota sensacionalista, recollida a darrera hora sobre aquesta plaça.
En “Así lo escribí hace un cuarto de siglo”, B. SBERT en referir-se al novembre
de 1972 ha recordat que en la Plaza de la Reina Mª Cristina se rodaron escenas de
una película de cine, la cual se titulará “Un viaje a Mallorca”. Como director Kurt
Wilhelm. I en un altra nota que afecta al juliol-agost de 1975 també informa, més
vagament respecte al lloc concret, que: El mítico Johnny Weissmüller, “Tarzán”,
estuvo de visita en la Playa de Palma. Le acompañaba el promotor Hans Hasse108.
No hi ha com ser observador i tenir bona memòria.
Després de la recopilació de dades que acabam d’enfilar d’aquí i d’enllà, empresa
amb motiu de la reforma de la plaça Reina María Cristina, he d’estimar a títol de
conclusió que aquesta remodelació innovadora va contribuir de manera notòria no
sols a l’ornat en general del seu espai i contorn, sinó que redundà en benefici de les
edificacions, habitatges o altres, que l’enrevolten, lliures ara del polsim de terra, que
els veíns no han de respirar ni netejar quan l’aire bufa de bon de veres.
Pel demés, es tracta d’un punt profitós per a la conciutadania, per quant en
són usuaris freqüents la menudea, que hi dona vitalitat i alegria, a més de qualque
pilotada a la porta i parets del quiosc. Sense oblidar als més majors que hi descansen
i platiquen, sovint les llargues vesprades d’altes temperatures.
Allò que no podien segurament sospitar els inspiradors d’aquesta interessant
refecció, és que amb el pas del temps un espai públic com el que comentam es
convertís així mateix en centre de reunió més o manco freqüent de cantaores
y palmeros, qui a certes hores del dia, com les de fer horeta en ple estiu, arriben
a molestar al veïnatge, sense deixar-lo descansar amb els seus entrenaments i
actuacions clamorosos.

108

	A S’Unió de S’Arenal (novembre de 1997) p. 30;  i (agost 2000) p. 41.  
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Ni tampoc que, ja avançada la fosca, la plaça sigui sovint visitada per automòbils,

a vegades luxosos, que li donen voltes i més voltes a la recerca de mercaderies

no gaire convenients per a la salut. Ni manco que els subministradors d’aquestes

substàncies il.lícites, malgrat la relativa vigilància policial i alguns escorcolls inútils

per dins de la vegetació o per altres llocs tocants a la plaça, s’aprofitin de tots els

recursos de frau imaginables per cometre les seves malifetes, com fins i tot el

d’amagar els productes nocius dins cotxets de rodes, en aparença innocents, amb un

infantó dedins per dissimular, que els apropen les dones respectives, quan cal.

Són situacions que convé fer saber a les autoritats, si hom vol participar en

mantenir una vida pública correcta i sense perills, com els d’aquesta índole, que

fa uns anys eren totalment desconeguts en la població s’arenelera. És una llàstima,

perquè pot afectar també als més joves i a vegades inexperts.
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VI
EL FOMENT DE LES COMUNICACIONS.
INFLUÈNCIES SOBRE LA FISONOMIA URBANA
(1985 i anys següents)

Les vies i medis de comunicar o connectar les poblacions de manera més
fàcil, ràpida i còmoda sempre han resultat essencials per al desenrotllament de les
mateixes. I això és pot afirmar i comprovar també en el cas de S’Arenal. És un fet
que ja va anar intrínsecament unit a l’establiment dels primers solars i casetes del
naixent llogaret s’arenaler en el segle XIX i, a partir d’aleshores, al seu nucli urbà
cada vegada més aixamplat.
Però, sense remuntar-nos de moment a tan enfora, per bé que ja ho hem insinuat
més amunt i tornarem a insistir-hi, voldria exposar algunes vivències pròpies al
respecte en temps bastant pròxims, una experiència sens dubte compartida amb
molts d’altres estiuejants i sobretot amb els habitants i residents permanents de la
població s’arenalera: em referesc més en concret als nous enllaços cap a aquí a partir
de la carretera que, com a autopista, uneix Palma amb l’aeroport de Son Sant Joan,
i es dirigeix així mateix més simplificada cap a la ciutat de Llucmajor. Aquestes
unions es produïren el 1985, manco error per part meva.  
Pel demés, no han constituït les úniques millores de la xarxa viària, tant rodada
com peatonal, que hem tengut l’ocasió de presenciar en els darrers períodes. I estam
a l’espera d’altres d’imminents de no poca envergadura.
Quant a les noves rutes que acabam de significar, després de mesos i mesos
d’observar moviments de maquinària i de transport de terra i altres materials per una
vasta zona d’obres, en acabar-se aquestes tenguerem la possibilitat de servir-nos de
dues entrades de circulació rodada cap a S’Arenal: la que empalmava amb l’antiga
Carretera Militar -la denominada sortida núm. 12- atravessant Ses Cadenes; i una
segona que, continuant per la carretera cap a Llucmajor, es desviava quelcom més
envant, igualment en direcció a la dreta, fins arribar a una rotonda de distribució de
tràfic, des d’on es pot prosseguir en diversos sentits circulatoris: un primer, voltant
a mà dreta, que baixa pel carrer de Sant Cristòfol fins tocar la primera línia de la
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platja; un altre, que condueix en general cap a Cala Blava i encara més enllà, vers
el Cap Blanc, Cala Pi, etc...; o, en tercer lloc, i en direcció contrària al pendent del
carrer de Sant Cristòfol, el que du cap a Llucmajor per un troç de carretera antiga,
més estreta, que constituïa una manera d‘unir aquesta població principal i S’Arenal,
o al revés, tant se val.
Prop d’aquest encreuament, a la part alta del carrer de Sant Cristòfol, pel març de
1974 entrà en funcionament una benzinera, la “Estación de Servicio de Son Verí”, tan
necessària, degut a l’increment cada vegada més considerable dels cotxes familiars i
dels camions i autocars de transport, de persones o de mercaderies.
Aquests moderns accessos rodats han tengut així mateix a voltes importants
conseqüències urbanístiques i poblacionals, és ben constatable.
Respecte al tram de carretera que corr per la part més elevada del perímetre
amb construccions urbanes de S’Arenal, no lluny de l’esmentada rotonda -la qual
“ostenta” una escultura moderna grisenca, que a voltes es qualificada popularment
com “l’esclatasang”, l’autoria de la qual desconec, igual que la data de col.locacióhom pot assenyalar que pocs anys després de circularitzat, s’obtingué permís el
dia 11 de març de 1988 per inaugurar un Parc recreatiu, l’Aquacity, d’essència
eminenment aquàtic, com expressa la denominació, que venia a representar un nou
concepte d’atracció i diversió, tant per a autòctons com per a visitants.
La mateixa via de comunicació va afavorir potencialment l’ampliació d’una
preexistent Urbanització de Son Verí, que ha vengut en denominar-se Son Verí Nou,
la planificació de la qual retgirà per complet un vell pinar amb garriga situat al
llarg del litoral encara verjo entre els edificis d’aquella primera urbanització i els de
Cala Blava, per bé que al manco hom pot transitar a peu o en bicicleta per un estret
passeig ferm, proper a les roques un xic espadades, des d’on s’obté una magnífica
panoràmica sobre S’Arenal i sobre tota la badia de Palma.
Com a novetat, entre les acurades construccions i xalets de la zona ampliada,
s’hi inaugurà pel 1992 un Centre Sanitari, l’Euroclínic109, amb la finalitat de prestar
una especial atenció a problemes i intervencions d’accidents esportius, fractures
d’ossos, cirurgia estètica, malformacions congènites, cremadures i similars, al temps
de donar alguns serveis més corrents a la població contigua, en particular als clients
de Societats medicals privades110. Era així mateix una forma d’atreure usuaris a la
109

Vegeu la nota titulada “Un Centro Hospitalario en Son Verí”, a S’Unió de S’Arenal” (març de 1992).

110

Sembla en aquests moments que hagin sorgit alguns problemes sobre el seu funcionament i continuitat, però no en
tenc la informació adequada.
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zona, que comunament aporten beneficis, de manera semblant a altres nous sistemes,
com els representats pel més recent complex de Son Antem, ja cap a Llucmajor111.
Si passam a continuació a l’enllaç terrestre establert el 1985 en direcció al nucli
més antic de S’Arenal, per dins Ses Cadenes, i continuant per l’antiga Carretera
Militar, una de les conseqüències va ser, tenc entès, a part d’afavorir la urbanització
de la zona, impulsar i conduir finalment a l’obertura d’un nou punt de comunicació,
peatonal i rodada, entre els dos municipis s’arenalers de Palma i de Llucmajor per
damunt del torrent dels Jueus. Es tracta d’un pas que ha vengut a descongestionar
notablement i pràctica el tràfic de la via de circulació més pròxima a la platja -densa
en hotels, comerços i vivendes-, així com el de la Carretera Militar, que discorr un
poc més amunt sobre un pont de bon aspecte, malgrat sia prou més baix que l’altiu
i plantós pont de l’antic tren, d’un poc més enllà. Tots ells, ara quatre per tant, per
sortejar un llit i un eventual corrent d’aigua de característiques torrencials.
El nou darrer accés era un desig sentit des de feia temps i que es convertí en
realitat l’any 1999 en unir, mitjançant un senzill pontet sobre l’esmentat torrent del
Jueus, el carrer de Cannes -i per derivació el de Trasimé per el de Milà-, provinents
del municipi de Palma, amb el carrer de Marineta, on es feren obres per allargar-lo,
derruint impediments de part de construccions existents a la banda de Llucmajor
properes al dit torrent, com una antiga fàbrica de cartó, utilitzada més tard com a
cotxeres d’autobussos. La via així establerta ve a confluir a l’imprescindible carrer de
Sant Cristòfol, just vora la plaça de la Reina María Cristina. Val a dir, que d’aquesta
forma connecta també amb la zona més baixa i plana de S’Arenal, ran de la platja, i
facilita el tràfic cap el carrer de Salut i més enllà. Una bona actuació, doncs, de les
autoritats municipals.
Abans d’aquests canvis i prop del nou pontet, ja existia a la part llucmajorera
una angulosa i poc acondicionada comunicació, que era un antic camí anomenat
de “Montaña”, de sentit ben significatiu, el qual atravessava el carrer de Torrent i
el torrent mateix. Es tractava, en tot cas, d’una vella ruta que altre temps guiava els
ramats procedents de la zona de Llucmajor cap a l’altra vorera del llit aquàtic, es
dirigia cap a la Carretera Militar i acabava... al llunyà Teix, ni més ni manco, per
anar a pasturar, segons m’han informat. ¿Ens podem donar compte del que aquesta
transhumància suposava?.  Això em fa recordar imatges viscudes per mi mateix a
la capital de la nació, a Madrid, on manades d’ovelles tenien el dret de passar per
determinats carrers, per principals que fossin, per motius de pasturatge trashumant.  

111

En aquest sentit, el denominat Hotel Marriot-Son Antem, de 5 estrelles i 151 habitacions, fou inaugurat l’any 2000,
segons una nota apareguda a la revista S’Unió de S’Arenal (septembre de 2003) p. 7. Va ser dirigit inicialment per
Kurt Strohmayer, el qual seria substituït per Bernard Meyer, que venia regentant el Dorint Royal Golf  Spa, de
Camp de Mar. Es tracta d’un modern tipus d’instal.lacions amb múltiples serveis als usuaris.
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L’execució del nou enllaç va comportar una remodelació de tot l’espai afectat, on
com ja hem avençat feia anys havia funcionat una fàbrica de cartó primer i després
unes cotxeres per autobussos, terrenys a través dels quals s’obrí el nou trajecte.
N’explicam alguns detalls, però en un altre lloc.
En qualsevol cas, es tracta d’un punt de passatge molt utilitzat en permetre la
circulació no sols a peu, sinó també als cotxes particulars i de càrrega que vénen des
del territori palmessà en direcció al de Llucmajor. Un motiu de satisfacció, de segur,
per als múltiples usuaris i de reconeixement envers els promotors.
De totes formes, els darrers lustres hem presenciat molts d’avenços i millores
en qüestió de vies de comunicació i de medis de transport, privat i públic, que
renunciam a referir amb detall.
De cara al nostre objectiu de comparació entre l’ahir i l’avui, o a la inversa,
basti consultar els actuals itineraris, horaris i tarifes de Companyes, com l’E.
M. T. (Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S. A.),
en funcionament entre la gran Ciutat i la platja de Palma o a Cala Blava, per a
adonar-se de les avantajoses conquistes en aquest aspecte. Sense contemplar línies
d’altres Companyes, com p. e. AUMASA, que al manco a l’estiu vénen comunicant
S’Arenal amb localitats o indrets com les Coves del Drac, Cala Millor, Manacor,
Porto Colom, Can Picafort, Port d’Alcúdia, Port de Pollença, Inca, Sineu,  etc..., i
fins i tot amb qualque renomenada platja, com la d’Es Trenc, vora Ses Covetes, al
municipi campaner.
Així mateix cal esmentar els serveis de taxis, tan pràctics i a vegades
imprescindibles, i que ja s’empraven més enrere de les nostres estades d’estiueig a
S’Arenal i... sense final previsible. Al contrari.
¡Quins progressos, d’incalculable utilitat, els aconseguits un rera l’altre dins el
sector del transport!.
Com un mer cas de reconeixença en aquest sentit, pot resultar reveladora una
carta adreçada per l’Associació de Veïnats de Cala Blava al Director de la Revista
S’Unió de S’Arenal de març de 2003 (de despús-ahir, com aquell qui diu), agraint la
modificació d’horaris de l’E.M.T. Línea 23 a Cala Blava, on es feia públic que: Tras
varias peticiones y reuniones, la E. M. T. ha accedido a modificar los horarios de la
línea 23, o sea “Palma-Cala Blava-Palma”, con lo cual la primera salida, según las
solicitudes, es a las 7 horas, y con una periodicidad de 2 horas. La A. A. V. V. de Cala
Blava agradece tanto la modificación como la prontitud en la resolución.
*****

*****

*****

Si en presència de les vies de circulació públiques actuals i reals, normalment tan
necessàries a qualsevol època, però sobretot per mor del procés de creixement de les
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poblacions, per una banda, i de la multiplicació incessant del parc automobilístic, per
altra, es mira un cop més cap a temps anteriors, no hom pot mancar de plantejar-se
la qüestió de com s’arribaren a formar les primeres rutes de comunicació amb un
paratge com S’Arenal quan tan sols constituia un petit enclau localitzat a un extrem
d’una platja més aviat solitària i en part inhòspita, i pràcticament quasi aillat per terra
de la Vila i de la resta de la comarca llucmajorera de més enllà seu. I igualment què
va ocórrer per a què quelcom més tard es començassin a edificar unes construccions
habitables i a formar els primers carrers d’un incipient poblat estable.
En aquest cas, com en els epígrafs precedents, convé esborrar prèviament dels
nostres pensaments les imatges actuals que posseïm sobre la qüestió. I per part de
l’exponent intentar fer un poc de reconstrucció seqüencial d’allò succeït al respecte
i de procurar-ne una explicació raonable, recollint informacions disperses d’uns i
d’altres autors ben assabentats, on el mèrit és d’ells.
Així, un capítol consagrat per FONT OBRADOR a  “S’Arenal al segle XIX”112,
conté no poques dades sobre les primeres vies de comunicació -si així hom les pot
denominar- per tal de poder apropar-se amb un mínim de comoditat des de la Vila
de Llucmajor a la vorera de la platja o mar s’arenalenca, de les que en reproduirem
les més interessants per a la nostra tasca, si bé en alguns casos ja s’han avençat més
d’una notícia al.lusiva:
Hasta el año 1857 -afirma aquest autor- no se empezó a hablar seriamente de
aquel remoto enclave dunar, más conocido con el nombre de s’Arenal de Son Sunyer
o s’Algar.
Era Alcalde del Ayuntamiento Constitucional Pedro Francisco Sbert, y uno de
los Regidores Gabriel Salvà de La Llapassa, dueño de Son Verí de Baix, finca de
grandes depósitos de arenisca.
En agosto, cuando los agricultores acostumbraban a trasladarse a la ribera
de la playa para aprovechar las corrientes marinas y transportar las algas a sus
tierras, abonándolas, surgió en la sesión del día 14 la cuestión de la pequeña vereda
-notin la denominació- para llegar al mar, y que en nada favorecía aquel tráfico de
nuestro campesinado: se tuvo presente lo útil que sería que el camino que conduce a
Son Verí -des de la Vila, per descomptat-113 pudiera construirse con toda perfección
hasta el punto llamado el Arenal de Son Sunyer, para que pudieran los vecinos de
112

Historia de Llucmajor, vol. VI (1995) p. 276 i ss.
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Convé recordar per als qui no coneixen amb detall tota l’extensió de S’Arenal, com jo mateix, que les cases de la
possessió de Son Verí d’abaix aquí al.ludida es troben prop de l’actual rotonda de circulació situada a la part de més
amunt de la població, al final del carrer de Sant Cristòfol, no lluny de la benzinera. Aquestes cases estan al punt o
angle format per la carretera antiga cap a Llucmajor i la que va cap a Cala Blava, a les proximitats de l’Aquacity.
Les cases actuals, reformades, encara es poden veure fàcilment, amb qualque figuera i dues torres de molins, segons
m’informen per via oral.
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esta población -la Vila, altra volta- poder pasar con sus carros al mencionado Arenal
con el objeto de poder desde aquel punto hasta esta villa conducir con facilidad alga
para mejorar sus tierras. Es tractava, per tant, de fer una prolongació viària en regla:
un autèntic camí i no just un caminoi.
Y, supuesto que el camino debe pasar por el punto propiedad de los hermanos
Tomàs de Son Dalabau, han resuelto nombrar una Comisión compuesta por el señor
don Miguel Servera, otro de los Regidores de su seno, de don Gabriel Clar y Salvà,
y de don Antelmo Roig, encargados de la buena administración de los indicados
caminos vecinales, y de don Miguel Puig, alias “Jaqueta”, otro de los mayores
contribuyentes, para que pasen a inspeccionar el punto por donde debe dirigirse
el camino, avistándose con los expresados hermanos Tomàs para ver si convienen
en qué punto pueda construirse el camino con menos perjuicio y mayor utilidad
del público. Dando cuenta de todo su resultado al Ayuntamiento, para que pueda
deliberar con mayor acierto sus ulteriores resoluciones.
I continua l’indicat historiador: El 12 de diciembre del mentado año todo parece
indicar que las gestiones habían avanzado y que, aún a pesar de las reticencias de
algún propietario cuyas tierras debían permitir realizar la empresa, el Ayuntamiento
proseguía en ello con decisión firme e irrevocable por la utilidad que reportaría
aquel camino, que ya se llamaba vecinal sin serlo, y que desde la villa debía conducir
con derechura a Son Verí... y a s’Arenal: con aquella solidez y buen estado que exige
de sí un camino que tantos beneficios podría redundar en la transportación de la
ova, vulgo alga, en beneficio de la agricultura...
Tuvo que ser en unas fechas de la canícula cuando se diera un paso más en este
mismo empeño, esta vez, empero, teniendo detrás con respaldo social a una mayoría
de vecinos, que pidieron a la municipalidad esta vía de directo y fácil acceso al mar,
no ya solo para las algas agrícolas, sinó también para la salud. Hom pot advertir,
doncs, que certs llucmajorers començaven a interessar-se també pel beneficis dels
banys d’aigua marina, que avui més tècnicament o pomposa es denominen la
tàlassoteràpia.
Al unísono, Ayuntamiento y pueblo, apelan a un concepto que deberá moverlo
todo, si menester fuera: la declaración del camino de utilidad pública. Un argument
que permet per exemple les expropiacions dels llocs així declarats.
El 28 de juliol de 1860, essent Batle Sebastià Frígola, l’Ajuntament acordà
remetre una instància al Governador Provincial, que havia estat signada por
muchísimos vecinos y propietarios de esta villa en la que manifiestan los deseos que
tienen de que se prolongue hasta el mar el camino vecinal llamado de Son Verí, por
las grandes utilidades y beneficios que al público en general pueden redituar, ya sea
por la extracción de la ova, vulgo alga, abono bastante reconocido para nuestras
sementeras, facilitándose de esta manera en mayor cantidad, siendo el camino más
corto y único para poderse dirigir a la ribera del mar, ya también para con facilidad
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Vista antiga de la costa del carrer de Sant Cristòfol prop de la primera Oficina Municipal.
Cortesia de Vicens Tur i Tur.

poder tomar los baños de mar, remedio utilísimo que a veces la ciencia de curar
ordena... Els arguments persistien.
Per tant, considerando este Ayuntamiento que la conclusión del camino de que se
trata es obra reconocida, a su entender, de utilidad pública, no puede menos de unir
su voz y acción a los solicitantes...
I un poc més envant, afegeix: Por fin llegó la comunicación oficial declarándose
camino vecinal a aquel antiguo sendero -així considerat fins aleshores-, lo que
permitió acelerar la tramitación para convertirlo en la vía necesaria y cómoda para
todos los viandantes.
Se dio conocimiento del oficio del M. I. S. Gobernador de esta Provincia por
medio del cual “se declara vecinal el camino que de este pueblo -la Vila principal,
sens dubte- conduce al mar”, al lugar llamado del Arenal, junto al torrente dicho
de s’Algar. ¡Ah la força de convicció que tengueren aquelles algues i aquells banys
de remei!.
Y, en su consecuencia, se acordó darse conocimiento al Sr. Director de Caminos
vecinales del partido para los efectos consiguientes; al mismo tiempo participarlo a
los propietarios de las tierras por donde debe atravesar el expresado camino para
la correspondiente indemnización de los terrenos que indispensablemente... se les
debe expropiar... I s’ordenava formar-ne l’expedient oportú.
Y para que aquel proyecto fuera más importante, el Gobernador tomó otra
medida favorable y complementaria: declaró vecinal de 2º orden el camino llamado
––––
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la Marina desde el Arenal a Calapí..., que molts d’anys després tendria així mateix
un bon futur.
Una semana después, el 6 de julio, la Corporación constató las dificultades de la
nueva vía en proyecto de S’Arenal, perquè no tot anà sobre rodes i, com sol ocòrrer
amb freqüència, sorgiren discrepàncies i dificultats sobre qualque desapropiación del
terreno necesario para la construcción del “camino llamado de s’Algar”, declarado
vecinal de 2º orden, según oficio del M. I. S. Gobernador de esta Provincia de fecha
7 de abril último...
I així mateix s’indica, i notin les dates:
Mientras Llucmajor avanzaba en algunos aspectos urbanos, como el alumbrado
-no s’explica de quina classe d’enllumenat es tracta- y la ampliación del callejero con
incipientes barriadas, s’Arenal atraía a sus primeros núcleos familiares estables,
por jornaleros que pulularon en el ramo de la cantería alrededor de empresarios y
comerciantes como José Abrines y Juan Bennássar, palmesanos.
Debieron la promoción de aquella prometedora obra al propietario del extenso
fundo de Son Verí de la Llapassa, Gabriel Salvà y Salvà, hijo de Francisco. El
dueño de La Llapassa y Son Verí de Baix... suscribió un contrato de un sexenio
prorrogable por otros dos años, facilitando oportunidad y riqueza a multitud de
canteros, base poblacional del pequeño caserío de barracas de piedras areniscas,
trabadas con argamasa, y cubiertas por troncos de sabina y lentisco y lajas,
procedentes de intensivas explotaciones de pequeñas canteras de sus alrededores.
No fue trabajo seguro ni descansado, porque la excavación costera a partir de la
desembocadura del Torrent de Saluet hasta Cala de Mosques -actual Cala Blava,
topónimo modernamente creado para hacer olvidar la plaga de sus insectos- denota
un esfuerzo prolongado para localizar sus depósitos del marés hasta tener la fortuna
de hallarlos, importantes, para un trabajo estable y constante. Aquestes notes
són ben de retenir. Quant a les canteres esmentades, en resten encara, crec, alguns
testimonis materials per Son Verí Nou, si bé n’hi ha que es tapen i desapareixen de
la vista per poder-hi construir habitatges, més o manco de luxe. I això que també
jugaren el seu rol en la constitució del caseriu s’arenalenc. ¿No se’n podria deixar
qualquna com exemplar?
Aquella odisea presagiaba un futuro de trabajo y bienestar. Però ¿quin futur,
ens podem preguntar a hores d’ara amb les experiències ulteriors? Perquè ¿qualcú
haguera pogut preveure el sentit de l’evolució de S’Arenal tal com ha succeïda? I
¿què passarà d’aquí a uns anys, amb tantes d’innovacions poblacionals i de situacions
socials que es sobreposen dia a dia?.
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És el mateix historiador, per bé que en una altra de les seves obres, més senzilla
però no manco interessant114, qui complementa les notes anteriors, de prolegòmen
sobre aquell novell camí de S’Algar a punt d’entrar en acció:
El 13 de abril de 1861 se decidió abrir una vía directa que desde la villa de
Lluchmayor condujese a S’Arenal, toda vez que antes de la fecha mencionada para
llegar a este punto solo existía el llamado “Camí del Palmer”, documentado a partir
del siglo XV, que iba en dirección a Son Sunyer, teniendo que dar un rodeo para ir
a nuestra playa, que limita con el “Torrent de S’Algar”. De vegades hi ha notes que
em desorienten un poc, en no conèixer bé tota la topografia afectada.
Era Alcalde don Pedro Antonio Socíes y las gestiones habían partido, al parecer,
del propio Gobernador: “Se tuvo presente el oficio del M. I. S. Gobernador de
esta Provincia por medio del cual se declara vecinal el camino que de este pueblo
conduce al mar en el lugar llamado del Arenal, junto al torrente dicho de “Salgá”
(sic), y en su consecuencia se acordó darse conocimiento al Sr. Director de Caminos
vecinales del partido, para los efectos consiguientes; al mismo tiempo participarlo a
los propietarios de las tierras por donde debe atravesar el expresado camino para la
correspondiente indemnización de los terrenos que indispensablemente se les debe
desapropiar: “Fórmese el oportuno expediente a los efectos de instrucción”.
El 15 de junio del mismo año ya se habían señalado las tierras por donde se
abriría el camino y se gestionaban los trámites de su expropiación...
El 28 del mismo mes y año, el Gobernador había declarado vecinal de segundo
orden el camino llamado “Sa Marina” desde S’Arenal a Cala Pi; el Ayuntamiento
formó una terna para nombramiento de un Peón caminero con destino a dicho
camino..., per a tenir-ne bona cura i en el degut ordre, segons s’estilava.
Otros afectados por la expropiación del “Camí de S’Algar”, como Antonio
Boscana y Miguel Tomás, no se avinieron a razones sobre perjuicios y ocupación,
a pesar de las mediaciones amistosas realizadas con el nombramiento de personas
entendidas, como el agrimensor Noguera y el práctico Bartolomé Arbós.
Fue tanto el interés puesto en la empresa, que representaba una gran mejora, que
el 18 de agosto de 1862 el Ayuntamiento acordó: “Se tuvo presente que se hallaba
próxima la época más adecuada -és a dir, després de les messes, que havien ocupat la
gent de manera intensa per tal de segar i batre els cereals- para destinar la ‘prestación
personal’ -les cometes són nostres- de todos los contribuyentes que manifestaron los
deseos de prestarlo; y como quiera que en el día el camino, nuevamente declarado
vecinal, dicho del “Algá”, ofrece mayores inconvenientes para el tránsito por su mal
estado, de modo que se halla intransitable, se ha convenido que debía destinarse al
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	S’Arenal: Micelánea histórica...,  p. 9-10.
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mismo el turno de todas las ‘prestaciones personales’, o la mayor parte posible de
ellas”.
A través d’aquest text s’obté, per tant, una idea sobre la manera d’arreglar el
camí, acudint al veïnatge que volgués satisfer els seus imposts mitjançant el sistema
denominat de ‘prestacions en persona’ per tal de realitzar algunes obres o serveis
públics amb voluntaris que ho elegissin així. La contribució, doncs, a la millora del
camí tenia un caràcter públic, col.lectiu -perquè podia afectar a molta de gent que
preferís l’especificada forma de pagament-, i també individual -perquè s’efectuava
personalment amb l’esforç de cada participant.
Atanyent a les divergències sorgides amb motiu de l’expropiació per a utilitat
pública dels terrenys per on s’havia d’efectuar la prolongación del camino de Son
Verí, dicho de l’Algar, hom refereix que del mes de noviembre de 1862 al de febrero
de 1864 hubo encontradas posiciones entre la parte expropiadora y la expropiada,
que se concordaron por fin según el acuerdo tomado el 15 de esta última data amb
Antoni Boscana i Miquel Tomàs, que varen rebre 4.548 reials i 48 cèntims, de
moneda d’aleshores, el primer; i el segon, 6.452 reials i 95 cèntims.
El nou camí, qualificat ja com a veinal, fins a la platja, ha acabat convertint-se en
l’actual carrer de Sant Cristòfol, com aclarirem115.
I amb la nova via, començaren canvis i canvis, de diferent qualitat i estil,
particularment als terrenys més propers a la mar.
I en aquest sentit, sempre segons el mateix autor llucmajorer116, el año 1894 fue
de progreso para s’Arenal: Ya no se hablaba solo de baños y descanso, sino también
de sanidad. Un político que favoreció nuestro caserío fue Miguel Pons Verdera,
Alcalde animoso, muy bien relacionado con amigos influyentes. La sesión del 22
de julio de aquel año sirvió para iniciar el estudio de la insalubridad y la plaga
insectívora, precisamente en el curso inferior de arenas y algas del “mollet”...
Se propuso por los Concejales D. Antonio Salvà Tomàs, D. Juan Sastre Llambías
y D. Bartolomé Pericás Puigserver, estudiar el medio de sanear la playa del Arenal
a fin de que desaparezcan los miasmas deletéreos producidos por el encharcamiento
de aguas en el torrente del Algar, los cuales son altamente perjudiciales a la salud
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Una de les evocacions sobre el tema precís es deu a Mateu MONTSERRAT PASTOR: “Cap a S’Arenal. El camí”,
a S’Unió de S’Arenal (març de 1988), qui ho celebra així: O aquell vell camí de S’Arenal no senyalat per cap
enginyier, sinó que foren aquells carreters d’antany que anaven a carregar l’alga per a tapar l’era, i seguint les
ginyes que ja deixaren els avantpassats donaren forma al vell camí després anomenat carretera... avui.., autovia?.
	
Ell mateix ha recordat la imatge i les sensacions que els s’arenalers experimentaven pels primers carrers del llogaret,
a voltes encara arrecerats per qualque pi: Tot això ens tapava els ulls i ens ajudava a suportar aquells carrers plens
d’arena terrosa i sense voravies, polsosos o mal empedrats... i que quan l’arena dels carrers prenia el bull no hi
havia qui pogués caminar sense cremar-se els peus, i els al.lots qui anaven descalços..., com ocorria sovint.
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	Historia de Llucmajor, vol. VI (1995) p. 287.
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de aquellos habitantes y de la numerosa colonia veraniega que anualmente concurre
a la referida playa para tomar baños..., ja tan prest.
El Ayuntamiento tomó en consideración la proposición presentada..., i s’aprofità
per al desitjat sanejament del lloc les relacions d’amistat de certs membres del
Consistori amb els enginyiers de la capital Joan Malberti i Bernat Calvet Girona117,
que foren convidats a traslladar-se a S’Arenal con el fin de oir su autorizada opinión
respecto del particular, estudiando sobre el terreno los medios más prácticos
y económicos para intentar una mejora de tanta importancia que, de realizarse,
destruiría seguramente el foco de fiebres palúdicas que del encharcamiento de
dichas aguas se originan en la mayor parte de los veranos.
Segons aquests experts i de cara al problema dels embassaments a la sortida
del torrent de S’Algar, bastaría llenar algunos tramos a lo ancho del torrente con
escombros de cantera y piedra gruesa hasta un decímetro poco más o menos sobre
el nivel del mar, con lo cual se evitaría a causa de la elevación del nivel que las
filtraciones salieran a la superficie...
I com a comentari final, FONT OBRADOR assenyala: Casi gratuita resultó la
operación, ya que Malberti y Calvet sólo aceptaron dos comidas, en las que también
participó la Comisión lluchmayorense, les quals costaren 192 pessetes, o sia, 1,15
euros actuals. ¿Qué valdrien ara dos dinars semblants?.
Quant a los materiales, los regaló el propietario de las canteras de “Son
Verí d’Abaix” -Antoni Salvà Ripoll de s’Allapassa, una persona sens dubte ben
participativa en diverses actuacions en favor de S’Arenal i interessada en la seva
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A manera de referència, situem a aquest darrer com l’autor de publicacions del títol de Las calles de Palma i Las
murallas de Palma deben derribarse (1890). També va redactar la Memoria del proyecto de ensanche de la Ciudad
de Palma (1901), que dissenyava les estructures de la Ciutat més enllà de les velles murades, o sia, a les actuals
Avingudes, i a la part de les carreteres d’Inca (actual carrer d’Aragó), de Manacor i de Sóller (actual carrer 31 de
desembre), amb els seus espais intermijos, com per exemple, la plaça popularment denominada de “Ses Columnes”
-oficialment de García Orell, un polític i militar de principis del segle XX. Al meu humil entendre, aquesta plaça
hauria de dur el nom de Bernat Calvet, que just té destinat un carrer prou secundari de per la rodalia.
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urbanització- ; y el acarreo se hizo mediante la prestación personal dels contribuients
de la comarca, un sistema que ja hem explicat118.
Recordem que poc temps després, l’any 1895, es construiria el primer temple de
Nostra Senyora de la Lactància.
En relació al poblat que va anar sorgint paulatinament a aquella vorera arenosa
de la mar, no sempre saludable, com a conseqüència de les rutes de comunicació
establertes, les quals permetien un aprovisionament més pràctic o còmode d’algues
o facilitaven el costum cada vegada més digulgat d’aprofitar els banys de mar
per a la salud, així com l’explotació del subsol per a materials de construcció, o
per qualsevol altra circumstància, voldríem repetir algunes visions de conjunt del
fenòmen que s’ocasionà, expressades sobretot pel mateix autor. Aquest historiador,
sempre present a les nostres notes, s’hi ha referit en algunes de les seves obres on,
malgrat que les redaccions sien amb paraules distintes, reflecteixen el mateix fons
de la qüestió.
Així per exemple, en el dens i condensat estudi publicat l’any 1975, tantes
vegades citat119, afirma:
El núcleo poblacional más importante del término -de Llucmajor, és clar-, se
ha ido formando sobre las estructuras peculiares que le dieron en un principio los
lluchmayorenses, desde su formación a base de viviendas primarias de canteros y
pescadores, hasta alcanzar su predicamento de residencia ideal de verano, con un
sinúmero de hermosos chalets...
Cuando la villa -Llucmajor, capital- contaba sólo unas 8.000 almas, cuya principal
característica era su economía casi totalmente agrícola, y la industria del calzado
estaba en sus comienzos, los lluchmayorenses como Francisco Tomás Amengual, o
hijos de lluchmayorenses, tal el caso de Antonio Salvá de “La Llapassa”, entre los
años de 1867 y 1899 se dedicaron a parcelar las garrigas del litoral marítimo de sus
fincas de “Son Delabau” y “Son Verí d’abaix”, respectivamente, dando acomodo
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 n relat paral.lel ha estat efectuat pel mateix autor, però a l’obreta S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 15,
U
en termes semblants: El 22 de julio de 1894 los Concejales Antonio Salvá, Juan Sastre y Bartolomé Pericás,
propusieron al Ayuntamiento el medio de sanear la playa, “a fin de que desaparezcan los miasmas deletéreos
producidos por el encharcamiento de las aguas en el torrente del Algar, los cuales son altamente perjudiciales a la
salud de aquellos habitantes y de la numerosa colonia veraniega que anualmente concurre a la referida playa para
tomar baños”. El 9 de agosto del mentado año se habían reunido los Comisionados municipales con los ingenieros
Juan Malberti y Bernardo Calvet en el mismo escenario, verdadero foco de infección, con el fin de estudiar sobre
el terreno los medios más adecuados para realizar un saneamiento tan necesario. Los Ingenieros aseguraron
que “las emanaciones que despide el torrente son producto de las filtraciones de agua dulce, que originan el
encharcamiento a menor altura del nivel del mar”. Al parecer, todo quedaría resuelto llenando algunos tramos a
lo ancho del torrente con escombros de cantera y piedra gruesa hasta alcanzar un decímetro poco más o menos
sobre el nivel del mar, con lo cual se evitaría que las filtraciones salieran a la superficie, puesto que sobre las aguas
dulces quedaría un espesor de materiales que impediría la descomposición de las aguas, en mérito de no estar en
contacto directo con el sol y el aire...
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a distintas familias..., con lo que se producía la primera colonización de S’Arenal,
toda vez que les imbuía a ello el camino de “S’Algar”, que desde Lluchmayor se
había abierto en 1861...
El mundo de posibilidades que se había abierto a los canteros en 1847120, fecha
bien precisada documentalmente, se fue haciendo cada vez mayor, hasta constituir
la base fundamental de su originaria población fija.
Los agricultores... fueron construyendo sus barracas con cercados para
almacenar las algas, después de haber trillado sus mieses, y llevárselas a las eras,
per tapar-les i protegir-les durant la resta de l’any, y a los campos, com a abono. Todos
ellos participaban... también de los baños, sin excluir a las bestias del transporte
que con ellos llevaban.
Propietarios y gente artesana, como los mismos zapateros, adquirieron solares
en 1870 y 1878, deseando construir sus casas; el 1871 empezaban a tramitarse las
solicitudes para levantar casas de recreo.
I és encara ell mateix, qui en un epígraf d’una altra de les seves publicacions,
titulat “Proyectos de urbanización (1899-1916)”121, s’ha manifestat en els següents
termes:
Al llegar el comienzo del nuevo siglo -el segle XX-, se habían establecido las
premisas para la planificación urbana del caserío. Los caminos como el del Arenal
al Cap Blanc, aunque intransitable para carruajes, ya era uno de los más utilizados
del término municipal.
Se construyó un aljibe -el de 1890, vora la costa del carrer de Sant Cristòfol- en
terrenos cedidos de Son Dalabau. Otro aljibe -el començat l’any 1906 pel mestre
picapedrer Bartomeu Garcías- se practicó en la Plaza -la plaça Nova, única que
devia existir- y se afrontaba el problema del saneamiento del Torrent de S’Algar,
com ja hem comentat. Mientras Sa Marineta se pobló de barracas entre cercados
para algas de los campesinos, surgían las primeras tabernas y tiendas, y se erigía
la primera iglesia..., el 1896.
La entonces naciente población de canteros, albañiles, pescadores, agricultores
y veraneantes, sin faltar Carabineros y militares, permitió el desarrollo de humildes
construcciones ya documentadas a partir de 1900.
La primera expansión del núcleo inicial se hizo hacia la finca de Son Verí
d’Abaix, cuyo propietario, el honor Antonio Salvà de S’Allapassa -honor és
un títol de distinció que s’aplicava aleshores, després desaparegut- señaló los
amplios horizontes de mediodía, en dirección al Torrente del Saluet, como el único
120
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Citarem més envant els diversos arrendaments de les canteres de Son Verí efectuats a partir d’aquesta data a
successius empressaris, començant per Rafel Mas Sastre i altres.
	Historia de Llucmayor, vol. VII (1999) p. 220.
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posible. Con Salvà primero, y Siragusa-Roses después, se produjeron obras cuyas
características distaban mucho de seguir una normativa urbana de carácter general
y cada uno imponía su criterio personal; era necesario aplicar una ley ante tal
situación, y no dejaba de ser lesivo, por su carácter autárquico, el caso de las
nuevas obras emprendidas por mossèn Miguel Llompart en uno de los puntos más
céntricos, y por esto más criticables, de la calle de San Cristóbal...122.
Bàsicament, foren dues les finques o possessions de Llucmajor afectades pels
solars que es començaren a establir i a edificar amb senzilles construccions: Son Verí
d’abaix i Son Delabau o Dalabau. També s’ha de nomenar una tercera, Son Sunyer,
però situada dins el municipi de Palma.
Si començam per Son Delabau123, en el terme llucmajorer, i per tenir-ne una
noció històrica des de més enrere consistia en un extenso predio, que recibió su
nombre del Notario ciudadano Bernardo Delabau, quien el 25 de julio de 1546 lo
había comprado a Antonio Moragues por la cantidad de 1.250 libras.
Ara bé, en 1838 la finca pertenecía a doña Cecilia Borrás y Feliu, que la cedió a
Guillermo Tomás Sastre. Un hijo suyo, Francisco Tomás Amengual, parceló el sitio
conocido por “Sa Marineta”, que limitaba con el “Torrent dels Jueus”, on a partir
de l’any 1867, com ja hem insinuat, principià a vendre trasts a persones i personatges
tals com Pasqual Felip Zanglada Ballester de Togores, Pere Francesc Sbert Tomàs,
Sebastià Amengual, o Miquel Salvà Cardell.
Sempre és B. FONT, però a distintes planes de l’opuscle miscel.lani citat, al qual
remetem per a més detalls, qui enumera els compradors dels anys 1868, 1870, 1878,
1893 1897 i 1898, i en descriu les incidències124.
Quant al 1868, hi figuraven alguns agricultors ja esmentats i també alguns polítics
republicans, que, com hem pogut veure en un apartat a propòsit, s’establiren sobre
una sortida rocosa dins la mar, que seria coneguda amb la denominació d’Illeta dels
Republicans.
Igualment hem fet referència als propietaris llucmajores adinerats qui el 1870
adquiririren solars i parcel.les dins el naixent S’Arenal, o igualment a les persones
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Veure el plànol, de l’any 1906, de la zona compresa entre la primera plaça -la plaça Nova-, i l’església, per un dels
costats del Camino del Algar o calle de San Cristóbal, a Historia de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 224.  
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 . FONT: S’Arenal: Micelánea histórica...,  p. 10 i ss.
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Per a millor comprendre aquest capítol, convé també tenir en compte un article d’O. LLINÀS: “Son Verí d’Abaix.
Tiempos de esplendor”, a S’Unió de S’Arenal (juny de 1995) p. 34, que comença especificant que las tierras que
hoy conforman S’Arenal pertenecían a tres grandes fincas:“Son Sunyer” en la parte de la Playa de Palma; “Son
Verí d’Abaix” desde la calle de San Cristóbal hacia Cala Blava; y”Son Delabau”entre una y otra. Todas llegaban
hasta el mar, y fue ya en el siglo pasado cuando se construyeron las primeras casas de S’Arenal. Precisamente en
esta última nombrada, frente a la actual oficina de la Banca March, en una estrecha franja llamada “Sa Marineta”,
la calle de su nombre nos la recuerda, siendo una de las más antiguas del pueblo... L’escrit és més complet.

124

Veure així mateix la Historia de Llucmajor, vol. VI (1995) p. 284 i ss.

––––

108 ––––

i empresaris dedicats a l’artesania de les sabates, els quals a partir de 1875
s’interessaren en obtenir terrenys al lloc, si bé en un altre escrit, el mateix autor situa
la data d’aquest fet uns pocs anys després:
De 1878 hasta fines de siglo los zapateros -clase bien representativa entre los
industriales de la localidad- accedieron a la urbanizadora: desde Pedro Antonio
Clar Mulet, pasando por Miguel Puig Tomás hasta Andrés Miquel Puigserver.
Com a compradors foren:
- el 1893, Sebastià Garau Garcías; Miquel Servera Janer, de Palma; i Miquel Puig
Tomàs, sabater.
- el 1897, Antoni i Antònia Aina Barceló Cardell; i Andreu Miquel Puigserver,
sabater.
- i el 1898, Margalida Contestí Fullana.
¿Reconeixeu aquests llinatges en relació als d’ara?.
I, a partir de l’any 1900, la venda de parcel.les de sol sovint arenós i les edificacions
s’incrementaren als terrenys de sa Marineta de Son Delabau, sa Marineta del Capellà
i també es Porrassar, més cap al torrent de S’Algar.
Unas pocas parcelas más se vendieron -diu- en “Sa Marineta” del predio de
Son Delabau, circunscritas en el primer lustro del presente siglo, referint-se al XX.
I a continuació les relaciona i fins i tot n’assenyala les mides i el preu. Aquí tan sols
en resumirem dates i noms dels afectats, per quant l’indicat propietari del terreny,
Francisco Tomàs Amengual, va anar desprendint-se de les següents parcel.les:
- el 1900, una per a Pere Romaguera Oliver.
- el 1902, una altra a Antoni Taberner Garcías.
- el 1903, ho féu a favor d’Antem Clar Salvà, de Miquel Salvà Tomàs, de Miquel
Clar Salvà, i encara una a Gaspar Taberner Garcías.
- i el 1904, una a Margalida Pericàs Rubí, i dues a Joan Pericàs Rubí.
Si, emperò, de la mateixa manera prenim en consideració a una altra de les grans
finques de Llucmajor sobre les quals s’ha anat edificant S’Arenal, Son Verí d’abaix,
queda exposat a l’indicat llibret en aquests termes, on repeteix algunes dades
emprades per ell mateix en alguna altra de les seves obres amb paraules similars:
Otra finca matriz del caserío de S’Arenal es el predio de “Son Verí d’Abaix”,
llamado entonces “Son Verí de s’Allapassa”, perteneciente a la familia poseedora de
esta última gran finca de “Sa Marina” de Lluchmayor, solar de su estirpe. “Son Verí”
tenía 964 cuarteradas, dividida en distintas sementeras y cercados, con arbolado,
pinar y selva, casa rústica y urbana, con sus correspondientes dependencias.
Limitaba al Norte con tierras de Rafael Boscana, Miguel Salvà y “Camí de
S’Algar”; al Este con tierras también de aquellos; por el Sur con “Son Granada”,
de José Francisco Villalonga y Zaforteza...; y al Oeste con la orilla del mar.
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Hacia 1847, Antonia Ana Salvà tenía arrendadas unas canteras a Rafael Mas
Sastre...; otras a Pedro Juan Mas Barceló. Un tercer arrendamiento de las canteras
se hizo después hasta 1857 a Sebastián Mut Romaguera..., lo que da idea de la
riqueza del terreno en depósitos de arenisca para la construcción... Són dades a
considerar, i ben precisses.
En 1837 falleció Francisco Salvá Vicens, legando la finca a su hijo, Francisco
Salvá y Salvá, abogado, culto personaje de la época, qui per això arribà a ser
President de la Societat Arqueològica Lul.liana, fundada l’any 1885.
Éste otorgó testamento el 21 de febrero de 1894, legando a su hija, María Antonia
Salvá Ripoll, mientras fuera soltera, derecho de habitación en todas las casas de las
distintas fincas patrimoniales, y a sus hijos Francisco, Antonio y la misma María
Antonia, la universal herencia. Cal identificar-la amb la gran poetessa tan coneguda,
que té un carrer del seu nom a S’Arenal125.
El 30 de junio de 1900, después del fallecimiento de Francisco Salvá, sus hijos
practicaron la división de bienes, adjudicándose la finca “Son Verí d’abaix” a
Antonio.
Va ser, per tant, aquest Antoni Salvà Ripoll de “Sa Llapassa” qui va enviar una
solicitud a l’Ajuntament de Llucmajor, de la qual es donà compte a la sessió de 29
d’octubre de 1899, on demanava autorització para la venta de una porción de terreno
de su predio en el punto conocido por “El Porrassar”, destinado a solares para
edificar -davant la platja-, a la vera del camino de S’Algar. En la sesión siguiente
se aprobó el proyecto con el plano que acompañaba, debiendo las construcciones
sujetarse a sus alineaciones.
I un poc més envant dels texts que estam reproduint s’apunta una notícia, sens
dubte destacable, que afecta a la urbanització de Son Delabau, contigua:
La primera construcción veraniega de recreo la erigió en sa Marineta aquel
Nicolás Taberner Salvà, un destacat polític republicà més, i edil sempre exitós a les
eleccions de Llucmajor... Corría la estación estival del año 1872.
Referent a la construcció d’aquesta casa d’esplai, l’autor al que seguim comenta
que gracias al celo de la Comisión de Obras del Ayuntamiento de Llucmajor,
empeñado en ordenar la reglamentación de casas y calles de los núcleos de
población del término, es posible tener noticias de la primera casa de recreo
documentada, cuya solicitud firmada por Nicolás Taberner Salvá, demuestra el
interés en construirla al poco de haber éste adquirido el solar, que l’any 1870 li
havia costat 45 pts., i tenia 15 m. d’ample per 42 de fondària. Deseaba levantarla al
lado derecho del camino vecinal dicho del “Algá” (sic).
125

FONT OBRADOR ha dedicat una bona part del vol. VIII (1999) p. 285-537 de la seva Historia de Llucmajor a
aquesta figura de les lletres mallorquines.
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Pasó al dictamen del Director de Caminos Vecinales..., quien certificaba que no
había reparo alguno. Després passà igualment a dictamen del Batle de la Vila el 21
d’agost de 1872, en el qual s’hi manifestà que he autorizado a don Nicolás Taberner
para construir una casa de recreo en terrenos de su propiedad, procedentes del
Predio Son Delabau y punto conocido por La Marineta de este distrito municipal. I
finalment al Negociat d’Aigües, de la Secció de Foment, del Govern de la Província,
el qual també havia de dir la seva i acabà donant el necessari permís126. ¡Quants de
tràmits per començar una urbanització en regla!. Nihil novum sub sole.
Seguint, emperò, amb les finques llucmajoreres que són a la base de la formació
de S’Arenal, la gran reserva de solares para el ensanchamiento de la población
fue, sin duda, “Son Verí d’abaix”, cuyos terrenos por sus características de ancho
y fondo permitían el desarrollo de una hermosa teoría urbanística de S’Arenal.
Resumim les dades aportades per l’indicat B. FONT.
Entre 1901 i 1907 es varen vendre al lloc de “El Porrassar” solars a Sebastià
Gamundí Monserrat, Joan Mut Carbonell, Margalida Pons Barceló, Antoni Barceló
Llinàs, Antònia Barceló Borràs, Pere Antoni Magraner Jordà i Antoni Monserrat
Tomàs, on potser sia indicatiu retreure, quant a la intervenció de l’Administració
municipal i als seus interessos de cara al conjunt d’operacions urbanístiques al lloc,
que a l’Ajuntament de Llucmajor en la sesión de 14 de marzo de 1905 se presentó
instancia de varios vecinos propietarios reclamando contra la construcción de un
muro que mossèn Miguel Salvá había levantado en un solar suyo de la calle de
San Cristóbal, al parecer sin haber pedido permiso, lo que produjo una oleada de
opiniones, hasta el punto de convertirse en causa política. No obstante ello, se logró
tomar conciencia de la necesidad de unas normas para la edificación....
En 1906 se había aprobado el proyecto de otras nuevas barriadas.
I en 1907 empezó la venta de parcelas en el punto llamado “Marineta del
Capellà”, cuya primera adjudicación fue a favor de Bartolomé Vanrell Camps, un
trast de 962 m2. Els altres solars venuts aquest any passaren a mans de Sebastià
Mulet Contestí i Francisca Aina Puigserver Coll; un més a les de Margalida Mataró
Caldés; un fou per Joan Fullana; un altre de 338 m2. per Joan Garcías Puig, etc...
Respecte a les edificacions, és a dir, al desarrollo de la construcción de casas
es preciso que examinemos las solicitudes de obra nueva y los dictámenes de la
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 . FONT: S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 13-14 i 17. Es conserva un dibuix de la façana d’aquesta casa
B
d’esplai, de data de 28 de novembre de 1871, presentat per Nicolau Taberner, qui fou Regidor a Llucmajor l’any
1867, i Depositari i Recaudador de Consums el 1868. És la més antiga façana documentada fins el moment, segons
l’indicat autor, qui la reprodueix.
Per la seva banda, Bartomeu SBERT: Una evolución turística..., p. 20, ha comentat que el casco urbano de S’Arenal
tuvo su primera casa documentada en fecha de septiembre de 1872 a nombre de Nicolás Taberner Salvá. Dicha
casa aún existe y está situada en la calle Sant Cristòfol, 1, de S’Arenal término llucmajorer. El solar provenía del
predio Son Verí d’Abaix y lugar Sa Marineta.
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comisión obrantes en el Archivo Municipal de Llucmajor. Son abundantes a partir
de 1905. I aíxí en aquest mateix any hi figuren les peticions d’Antoni Calafat Salvà,
escrivent, en nom de la seva esposa Maria Garau Vidal; Miquel Salvà Ripoll,
taverner; Pau Salvà Vadell, sabater; Miquel Cardell Catany, jornaler; Antoni Sastre
Garau, taverner; y Gabriel Barceló Clar, conrador.
Després, a la sessió de 20 de gener de 1907, es va concedir permís a Margalida
Montaner Torrens per construir una casa situada entre els carrers de Sant Cristòfol
i la carretera del Fort d’Enderrocat: se trataba de “Sa Poblera”, cuya taberna ya
había tenido establecida en la casa de “Ca’n Trompada” hacia 1893.
En tot cas, l’autor indicat, en considerar la venda de solars de Son Verí d’abaix,
defineix que aquell extens predio había quedado reducido a 957 cuarteradas y 76
destres, estando atravesado por el camino vecinal de “Sa Marina” que desde varios
predios conducía a la Ciudad, pasando por S’Arenal de “Son Sunyer”, y por un
camino militar que desde el kilómetro 12 de Palma a Lluchmayor llevaba al Fuerte
de Enderrocat.
Però, el seu propietari, o sia, Antonio Salvá, lo vendió a Isabel Siragusa Girau,
natural de Caracas, viuda de Antonio Roses -representada por su hijo Sebastiánmediante escritura del 26 de Mayo de 1909 por precio de 147.600 ptas. -en euros
d’ara són 88,71-, renunciando María Antonia Salvá -la poetessa- a su derecho de
habitación.
Ara bé, igual que abans, la nueva familia propietaria, cuyos bienes poseían
con espléndida largueza por habérselos conquistado en Puerto Rico -¿cal posar
aquí de relleu els casos d’individus nacionals anats a terres americanes que encara
estaven sota soberania espanyola abans del desastre colonial de 1998, i així mateix
després d’aquesta data, on alguns es feren molt rics i en tornar foren coneguts com a
“indianos”?- siguió vendiendo solares, tal como había hecho Antonio Salvá.
El 18 de setiembre de 1914, la poseedora presentó al Ayuntamiento dos planos
de alineación de manzanas en terrenos que pensaba vender, en las sementeras de
“Ca’n Munar” y “Sa Marineta”, adjuntas al caserío, que fueron aprobados el 2 de
octubre siguiente.
L’adquisició d’espais fragmentaris de terrenys va prosseguir, i els noms dels
compradors entre 1914 i 1927 consten a la citada publicació miscel.lànea de
l’historiador llucmajorer, tals com els de Francisca Pujol Tous, Joaquim Bauzà
Gayà, Climent i Joan Gayà Bauzà de Sant Joan, alias “els Santjoanés”, Margarida
Maria Triquet, Jaume Sastre Vidal, Maria Villalonga Dezcallar, Gabriel Mezquida
Nadal que era de Santa Maria, Mateu Calafat Cañellas i Guillem Pascual Gamundí.
¿No formen part totes aquestes persones dels autèntics fundadors de S’Arenal i
per això bé mereixen un record específic? ¿Per què no dedicar també un carrer als
“Fundadors de S’Arenal”, a un indret adeqüat, amb una làpida que els esmenti? ¿No
n’hi ha ja un als trencadors?. No tothom treballava a les canteres...
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I en aquest moment del relat creiem interessant de reproduir un anunci de
venda de terrenys, inclòs a l’obreta que ens informa, publicitat que va aparèixer pel
desembre de 1921 a les planes del periòdic palmessà La Almudaina, on s’informava
al públic en general:
“Solares en el Arenal. En el punto más céntrico y muy cerca del tranvía -que
s’havia inaugurat aquell mateix 1921-, puntos elevados y de muy buena vista, se
venden desde 25 céntimos el metro cuadrado hasta 3 pesetas. El pago de los mismos
podrá efectuarse a razón de 5 pesetas mensuales. Informes: José Sureda, café de la
Estación del Ferrocarril”.
Resulta patent, en tot cas, i per insistir en algunes consideracions ja exposades,  
que una volta que el camí des de Llucmajor a Son Verí d’abaix es prolongà, fent-lo
arribar fins a la platja, i amb les parcel.lacions i construccions iniciades a sectors
pertanyents a les possessions de Son Delabau i Son Verí d’abaix127, s’emprengueren
així mateix certes millores en la zona per convertir-la en més habitable, còmoda i
atractiva, en part ja també insinuades i que anirem completant.
Sobre l’aspecte comunitari s’arenaler resumit per FONT OBRADOR s’’insisteix,
per part seva, en què con el camino vecinal de “S’Algar”, el primero y más
importante de los factores de progeso de la aldea, el monte bajo de “Sa Marineta”
se pobló de rústicas barracas con sus cercados para el cobijo de los agricultores
que iban en busca de las algas, que servían tanto para abonar sus tierras, como
para cubrir las eras después de la trilla de los cereales. También aparecieron las
casitas de recreo para disfrute de las delicias de la playa. No faltaron los molinos,
jalonando el acceso de la vía principal -l’actual carrer de Sant Cristòfol i qualcun
un poc més amunt- para constituir la base de una industria del yeso. Tampoco se
echaron de menos las tabernas y las tiendas, a les que així mateix es fa al.lusió en
algun moment.
I acaba de la següent manera: Una población naciente, en suma, formada por
canteros, albañiles y pescadores, a los que tenían que sumarse los Carabineros,
el personal de la “Arrendataria” -la Companyia que tenia l’exclusiva de
subministrament del tabac, un monopoli d’ingressos per a l’Estat - y militares del
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 n recordança de la finca de Son Verí d’abaix, O. LLINÀS, a l’esmentat article de juny de 1995, puntualitza detalls
E
sobre ella del tipus següent: Hace cincuenta años la finca, de unas mil cuarteradas, estaba en gran apogeo; sus
grandes casas rústicas y urbanas eran un continuo trasiego de mercaderes y jornaleros. Había sido comprada a
don Antonio Salvá por doña Isabel de Siracusa, viuda de don Antonio Roses, en 1909... La caza era muy abundante:
liebres, conejos, perdices... Grandes rebaños de ovejas, que llegaban alguna vez hasta el pueblo. Se fabricaba
queso, y los mercaderes de Palma llegaban para la compra de corderos... A lo largo del cauce del torrente del
“puente de las siete bocas” las higueras eran grandes, abundantes y de rico fruto. Para la toma y recogida de la
almendra, chicos y mujeres de S’Arenal acudían en grupo, a 2 pesetas el jornal... En tiempo de matanzas de cerdos,
sacrificaban 7 u 8 grandes; había fiesta, buen “frit” y baile.... A la muerte de don Lorenzo Roses de Siracusa,
soltero, la finca pasó a su sobrino don Antonio Roses, persona ya más actual y conocida, quien siguió urbanizando
parcelas cercanas al pueblo... La figural d’aquest darrer va unida a l’arrelat esport del fútbol a S’Arenal, com
ressaltam en un dels epígrafs del present treball.
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Fuerte de Enderrocat, además de los veraneantes, no ya sólo de Llucmajor, sinó
también de otros lugares.
Dins l’evolució d’aquests fets i circumstàncies, i per retornar a la importància
que suposen les vies de circulació, cal situar que en temps del Batle Andreu Salvà
es va dur a terme a Llucmajor una política de mejorar el firme de los caminos,
entre ellos el del Arenal... El 28 de junio de 1874... se acordó hacer la contrata del
material..., autorizando a la Comisión de Obras y Caminos para llevarlo a efecto,
aprobándose entre ellos, el del caserío veraniego.
El 6 de abril de 1875, sin embargo, no se encontraba en tan buenas condiciones el
camino de S’Arenal al Cap Blanc, como lo evidencia una solicitud de los principales
propietarios ciudadanos de “Sa Marina”:
“Hallándose intransitable para carruajes el camino vecinal que desde la punta
el Arenal conduce a la Farola del Cap Blanc, siendo uno de los de más tránsito que
hay en la marina de Lluchmayor por los muchos cereales, leñas y otros efectos que
desde los predios lindantes se transportan a esta capital, rogamos se sirva destinar un
peón caminero, como hace algunos años había, para que atienda a la recomposición
de dicho camino”... La millora i conservació d’aquest camí havia de possibilitar
entre altres fets la visita menys incòmoda d’Alfons XIII a les instal.lacions militars
del Cap Enderrocat el 22 d’abril de 1904, segons s’ha referit128. ¡Comparau aquests
camins d’antany amb les actuals carreteres i rutes de comunicació per conèixer-ne
els orígens i captar les diferències!.    
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 guisa de complement, FONT OBRADOR en un capítol sobre “Es camí del Cap Enderrocat” assenyala: A
A
principios de siglo no existía más que un camino carretero para ir al Fuerte, cuyas obras militares se habían
emprendido con gran interés, las cuales fueron visitadas por el Rey. El Ramo de Guerra deseaba la construcción de
una vía adecuada que desde la “Torre d’en Pau”-en el Coll d’En Rebassa-, pasando por el Arenal, llegara hasta el
Fuerte. Tenía que partirse del camino existente, que atravesaba “Sa Marineta” y desde Palma conducía al predio
“Sa Torre de Villalonga”.
	
El 28 d’agost de 1903, la Capitania General de Balears demanava al Batle de Llucmajor que: “Hallándose ocupado
por fuerzas de esta guarnición el fuerte de Cabo Enderrocat y reuniendo tan pésimas condiciones el camino
carretero de Palma a dicho fuerte, que hace imposible su tránsito en carruaje, encarezco a Vd. la conveniencia de
que se repare el camino citado en la parte que corresponde a ese término municipal, ganando con ello no solo la
guarnición de Palma, sinó los vecinos de ese Ayuntamiento y del caserío de los Republicanos -recalcam novament
la denominació aplicada al poblat s’arenalenc- que tengan que utilizarlo, además de todos aquellos que por sus
relaciones de amistad o parentesco con las fuerzas destacadas visiten el expresado fuerte”. No cal oblidar que
soldats d’aquest fortí acudien a S’Arenal en hores de lleure o permís i en freqüentaven les tavernes o altres petits
comerços, contribuint per poc que fóra a l’activitat de la jove població.
El 19 de desembre següent s’insistia en la qüestió a través del Ministre de la Guerra, mitjançant una nova
comunicació al Batle, on se li indicava: Teniendo en cuenta la ventaja que reportaría a la Guerra el que estuviera
en buenas condiciones de tránsito la parte de camino vecinal que parte de la carretera de Palma a Lluchmayor
en la proximidad de la Torre d’en Pau y que en unos 11 kms. se utiliza para la comunicación con el fuerte de
Enderrocat, camino cuya conservación y entretenimiento corresponde a los Ayuntamientos de las poblaciones de
Palma y Llucmayor...
Donant un salt fins al 1916, i respecte a les millores en aquesta carretera, sabem que tras la expropiación de los
terrenos necesarios para proceder a las obras viales, por parte de la propietaria de “Son Verí” y de vecinos el
Arenal, se relizaron las obras pertinentes..., esperando la reforma de la época de la última Guerra Civil, la del
1936-1939, quan el manteniment del fort adquirí sens dubte importància defensiva.
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Un altre dels avenços per al desenvolupament del primitiu poblat de S’Arenal
havia de ser, sens dubte, la construcció d’una reserva d’aigua potable, un aljub, al
qual ja hem simplement al.ludit.
Seguint sempre les indagacions arxivístiques de B. FONT129, ens assabentam
de què la fama de s’Arenal como caserío de recreación estival en domingos y días
festivos era patente, y el Consistorio el 2 de marzo de 1890 en su afán de facilitar el
servicio de agua a residentes y visitantes decidió construir una cisterna, siendo éstas
las propias palabras del Alcalde D. Juan Verdera:
“Dada la importancia adquirida por la playa titulada el Arenal durante la
temporada de baños, donde se reúnen multitud de familias, especialmente en los
domingos y festivos comprendidos en el período de la canícula, se hacía notar la falta
de un depósito de agua para las necesidades del vecindario, toda vez que nuestras
familias se ven compelidas a llevarse agua del pueblo, que beben después en malas
condiciones debido a la temperatura propia de la estación; y en su consecuencia
proponía a la Corporación la construcción en punto conveniente de una cisterna
bastante capaz para el uso común de todos los vecinos”.
Cuatro meses después, su excavación era un hecho...
Facilitó la captación del líquido elemento la agüera desde el predio de Son
Verí, gracias a la colaboración de su propietario Francisco Salvá y Salvá: un
pequeño cauce “cap rec” para la conducción de las aguas pluviales a la cisterna
recientemente construida en el Arenal...
Más tarde, en mayo de 1893, se designó al Alcalde Verdera Pons y al Regidor
Síndico,Bernardo Salvá, para firmar la escritura pública de aceptación del solar,
que cedió gratuitamente Francisco Tomàs Amengual “Buxaca”, y en diciembre..., a
propuesta del presidente de la Comisión de Obras, se acordó construir un empedrado
en el depósito de aguas del Arenal a fin de evitar que la humedad perjudique la
bóveda del mismo, poner las correspondientes cadenas y cubos para la extracción
de agua, arreglar el recipiente y la canal que debe verterla en el pilón para abrevar
el ganado construido en el linde del camino -el camí de S’Algar, després carrer de
Sant Cristòfol- y colocar una lápida que recuerde el año en que se empezaron las
obras y en que se continuaron y terminaron..., és a dir, 1890-1893.
El lloc elegit fou, en tot cas, un terreny que s’ha de localitzar on ara hi ha el post
de la Guardia Civil de S’Arenal, vora el carrer de Sant Cristòfol. L’aljub, prou gran,
tenia dos colls i una pica petita devora, i una altra més gran de pedra per abeurar les
bísties, just devora el carrer, segons informacions recollides verbalment, si les he
entès bé...
I a l’obreta de S’Arenal: Miscelánea histórica...., es recalca:
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Vegeu també Historia de Llucmajor, vol. VI (1995) p. 285 i ss.
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Verdera i Sebastián Garau, Teniente primero, cuidaron de la gestión; el aljibe
quedó construido en julio del mismo año -1890- en unos terrenos de “Son Delabau”
cedidos por su propietario, Francisco Tomás Amengual, alias “Butxaca”.
Más tarde, en 1893, se colocó también una pila para lavar ropa en el punto que
ocupaba el depósito de aguas; éstas eran recogidas mediante un pequeño cauce en
los terrenos de “Son Verí d’Abaix” con autorización de su propietario.
Resulta, per tant, un lloable exemple de bona col.laboració entre els propietaris
de dues possessions tan importants i amb interessos en el progrés de S’Arenal, com
foren Son Dalabau i  Son Verí d’abaix.
Uns anys després, i segurament amb motiu del creixement poblacional, ja en
1906 se empezó el aljibe de la Plaza por el maestro albañil Bartolomé Garcías. Es
tracta, per tant, d’un nou aljub, situat aquesta volta no al carrer de Sant Cristòfol,
sinó dins els terrenys de la plaça anomenada inicialment Nova.
Amb la finalitat de projectar una autèntica planificació, per simple que fos, al
poblat d’un S’Arenal incipient, amb totes les novetats que s’estaven operant en les
parcel.lacions de solars i aixecament de cases, tal com venim exposant no sense
vaivens de dates per nostra part, cap enrere o cap a més envant, cal remarcar que
arribà el moment necessari de donar denominació als carrers que s’estaven formant,
per tal de localitzar-los amb precisió, i preveure futures vies de pas.
Un cop més, és B. FONT130 qui ens acosta a les primeres actuacions de
l’Ajuntament de Llucmajor en aquest assumpte, quan refereix que el primer
nomenclátor callejero de S’Arenal es del año 1900, i que en la sessió de dia 11 de
setembre s’aprovaren el nom de sis carrers al lloc, a part d’altres tres a S’Estanyol.
El text acordat disposava més en concret:
A la llegada del Arenal hasta la orilla del mar se le bautizó con el nombre de San
Cristóbal. A la primera calle que se encuentra a la derecha, bajando por la anterior,
y en donde tiene el portal de entrada la casa de l’amo de Cas’hereu se le dio el
nombre Camino de Marina -ara carrer de Marineta. A la otra que existe marcada a
mano izquierda, bajando por la de San Cristóbal y como prolongación de la última
en la parte de Son Verí, se le dió el nombre de Salvá -hom veu clarament el perquè;
actualment carrer de Salut. A la otra que existe formada en el mismo lado izquierdo
de la de San Cristóbal y que, partiendo de ésta se dirige al Mollet, se le dio por
nombre Miramar; a la que existe en el lado derecho... en dirección a Son Sunyer
se le dio por nombre de los Republicanos; y la que une esta calle con la de Camino
de Marina, paralelamente a la de San Cristóbal, se le dio por nombre Torrente. Els
noms dels tres darrers carrers continuen igual.
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	S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 20.
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Uns anys més tard, a la sessió de 24 d’abril de 1910, i a proposta del Batle
Llorenç Cirerol Pons, s’aprovà: La calle que forma la carretera militar del fuerte
de Cap Enderrocat se llamará “Carretera del Fuerte”. A la plaza en donde se ha
construído un algibe “Plaza Nueva”-¿cal repetir que més tard es convertia en plaça
de la Reina María Cristina?. Y a la calle que de esta plaza se dirige al torrente de
Son Verí, calle de la “Salud”, que substituïa a la de carrer Salvà.
Después, con carácter provisional, fue dado nombre a otras nuevas calles,
designándolas con las letras mayúsculas del abecedario, que iban de la letra A hasta
la H. I així quedà la cosa, que ulteriorment experimentaria noves modificacions.
Si, emperò, a més d’adreçar la nostra atenció, com venim fent, als noms dels
primers compradors de solars, a les construccions i obres, tant privades com per a ús
públic, i encara a altres qüestions col·laterals, volem dedicar un comentari quelcom
més específic a l’element humà, que en definitiva les feia promoure i utilitzava,
haurem de repetir qualque afirmació ja exposada i intentar algunes interpretacions de
dades també en part ja avençades, maldament retrocedir alguns anys en uns casos, i
adelantar-nos en altres. I en aquesta empresa, acudirem com sempre a escrits d’autors
acreditats, com per exemple FONT OBRADOR i les seves diverses obres131, qui
comença estipulant que siendo la sillería la riqueza más importante del lugar, era
obvio que la primera población fuera de canteros y jornaleros, que allí acudían
desde Llucmajor.
Para el año 1887 -diu-, se dan 78 individuos “extraños a la familia”, de vivienda
permanente en S’Arenal, y los constituídos en hogar, 21.
Mes, si hom dóna un salt de 10 anys, d’acord amb la periodicitat establerta per
a  la confecció dels censos de població, el nomenclàtor de 1897 ofrece el número de
6 edificios habitados, y 25 accidentalmente, con 2 inhabitables. Del total de treinta
y tres, 16 son de una planta y 17 de dos, una enumeració prou gràfica. Edificios
y albergues suman 42, con 6 familias que los ocupan. És a dir, una cosa eren els
edificis construïts, i un altra la seva ocupació constant.
I quant a la procedència de les persones, pel que respecta al censo de población
de la Villa de Llucmajor en 1898, da un total de 5 familias que vivían constantemente
en S’Arenal. Eran originarias de nuestra villa y tenían su casa paterna en: Plaza
Mayor, 21; Estrella, 3; Oriente, 59; Cementerio, 52; y Bandera, 36.
Els cálculs no resulten difícils d’efectuar, si hom admet que el nombre habitual
de membres d’una família mitjana de llavors era bastant més elevat que el d’hores
d’ara. O si tots els seus components s’havien desplaçat a S’Arenal, o no. Amb
les conseqüències, en qualsevol cas, d’una població escassa procedent de la Vila
principal llucmajorera, segons les dades aportades.
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	S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 14, 34 i 57; i Historia de Llucmayor, vol. VI (1995) p. 289.
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Les xifres corresponents al padró de 1910, donaven a S’Arenal la suma de 96
almas y 28 cabezas familiares, de las cuales había 49 de Lluchmayor, 10 de Palma,
6 de Felanitx, 9 de otros lugares insulares, y el resto de forasteros, destacando 6
de Cádiz y 5 de Valencia. Se registró el número de 18 emigrados, que marcharon a
los siguientes puntos: 6 a Lluchmayor, 4 a Marsella, 3 a Palma, 3 a La Habana, 1
al “Coll” y 1 a Sa Pobla. En constituïen la contrapartida, per causes eminentment
econòmiques i de treball.
I en passar al nucli poblacional de 1921, a S’Arenal lo constituían 187 almas y 51
cabezas de familia, de las que 102 eran naturales de Lluchmayor, 37 de Palma, 32
del resto de Mallorca, y 16 peninsulares. Se cuentan 35 emigrados, distribuyéndose 9
a Lluchmayor, 9 a “Son Sunyer”, 8 a Palma, 6 a Manacor, y 3 a “Son Verí d’Abaix”.
Se señala la existencia de 4 herreros, 3 carpinteros, 1 panadero, 1 barbero y 1
zapatero entre la población artesana.
Cal, emperò, tenir en compte que, a continuació d’aquestes dades numèriques, el
mateix autor reprodueix, també al mateix opuscle, un fragment -repetim i que quedi
clar, un fragment tan sols- dels cens de 1910, el qual inclou 28 persones, i també un
altre fragment del de 1921, amb 51 persones, on figuren informacions més precises,
tals com els noms dels empadronats, l’edad i el lloc de naixement, així com la seva
professió i el domicili, totes molt interessants per a profunditzar un poquet més en
les característiques reals dels habitants de S’Arenal en els primers decennis del segle
XX. Ens hi hem entretengut per la nostra part una estona.
I com a resultats, l’análisi del llistat de 1910 -parcial, sobre 28 persones, no ho
hem d’oblidar- proporciona dades del tipus següent:
a) els noms i llinatges de gent procedent de Llucmajor, per ordre alfabètic del
primer llinatge, i acompanyats de la professió, són: Damià Cardell Catany,
jornaler al molí de n’Alegria -alerta a les confusions-; Llorenç Catany Vidal,
taverner; Miquel Cerdà Mas, jornaler; Gabriel Garcías Mas, propietari;
Francisca Garcías Monserrat, hom indica que sense professió, però supòs que
hauria de dir sus labores o mestressa de casa; Gabriel Garcías Roca, taverner;
Joan Julià Romaguera, jornaler; Antoni Oliver Catany, taverner; Antoni
Puigserver Cerdá, escolà de l’església; Llorenç Sastre Garcías, trencador;
Antoni Tomàs Mas, trencador; i Lluc Tomàs Salvà, trencador.
b) els provinents de Palma són: Josep Dimas Expósito, jornaler; Pere Joan
Montaner Moranta, ferrer; Jaume Pons Tous, forner; i Pere Pou Amer, taverner.
c) procedents d’Algaida: Monserrat Amengual Oliver, jornaler.
d) procedents de Felanitx: Joan Ignaci Barceló, pescador.
e) procedents d’Inca: Sara Rodríguez Suau, sense professió.  
f) procedents de Sa Pobla: Gabriel Soler Comas, taverner.
––––
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g) procedents de la península: Vicente Bagoanti Pardo, llaurador (València);
Catalina Fernández Sobrino, sense professió (Sevilla); Jesusa Gómez Rubio,
sense professió (Toledo); Antonia Mendoza Barrera, sense professió (Cádiz);
Mª Rosa Ribot Català, sense professió (Alacant); Ana Ruiz Gallarda, sense
professió (Múrcia); i Agustín Santera Fresno, jornaler (Zamora).
Per tant, a la relació -reiterem que parcial- hi figuren: 5 taverners; 5 jornalers;
4 trencadors; 1 escolà; 1 ferrer; 1 forner; 1 llaurador; 1 pescador; 1 propietari; i
7 persones que manifesten no tenir professió específica, entre les quals es troben
diverses dones, la major part peninsulars. On no podem manco de destacar els
taverners, per a vi i licors.
L’edat dels aquí censats oscil.lava entre els 24 anys (Sara Rodríguez Suau,
d’Inca) i els 83 (Gabriel Garcías Mas, de Llucmajor).
I els carrers on habitaven eren ben precisos: al de Sant Cristòfol, 17 persones;
al dels Republicans, 3 persones; al de Salut, 2 persones; al de Miramar, 1 persona;
al molí de n’Alegria, 1 persona; al “Camino del Fuerte”, 1 persona; i a la “Plaza”
(Nueva), 1 persona.
Renunciam de moment a analitzar les dades, així mateix parcials, del padró
de 1921132, però sí que volem guaitar dins la nòmina de població corresponent a
uns deu anys després, al 1930, quan S’Arenal tenía 184 almas, distribuídas en 53
cabezas familiares, de las cuales había 105 personas de Lluchmayor, 45 de Palma
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 o obstant, a més dels oficis esmentats al cens de 1910 sobre 28 persones; al de 1921, amb 51 censats, hi és
N
interessant observar la influència que tingué en l’augment de la població i del desenrrotllament de S’Arenal la instal.
lació del tren l’any 1916, de tal manera que en unos tres lustros que van de 1910 a 1925 se pasó de 98 almas a 187,
y de 82 casas de recreo veraniego a 250... Luego se estableció el primer hotelero, Francisco Berga, un soñador.
I el tramvia. A més, otro hombre de excepción fue Matías Pallicer que creó la primera central termoeléctrica; el
primer año de haberla montado pasó de los 20 abonados a los 60, en verano. Tot ben significatiu, ¿no?. Recordem,
igualment, que l’any 1925, en tramitar-se la sol.licitud per obtenir una Vicaria “in capite” per a l’església de
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y 31 de distintas otras procedencias mallorquinas; ... 1 de Mahón y 1 de Ibiza. De
forasteros, sólo 1, de Barcelona.
En cuanto a la población trabajadora, se contaban 30 canteros, 9 taberneros, 6
pescadores133 y 5 albañiles.
Igualment que en el censos anteriors, de 1910 i de 1921, l’historiador B. FONT
reprodueix sols una part del cens de 1930, concernent a 53 de les persones censades,
on hem tengut altra volta la curiositat d’esbrinar alguns detalls sobre elles.
A) Noms i llinatges:
a) pel que fa als noms de baptisme de les persones que provenien de Llucmajor,
però tenien el domicili a S’Arenal, hi figuren els d’Antoni, Bartomeu, Damià,
Francisco o Francesc, Gabriel, Guillem, Jerònima, Joan, Josep, Julià, Llorenç,
Lluc, Manuel, Maties, Miquel, Pere, Rafel, Salvador i Sebastià. Eren encara ben
tradicionals, com hom pot veure.
b) respecte dels de persones procedentes d’altres indrets de Mallorca hem
comptabilitzat els d’Antoni (Santanyí), Bartomeu (Bunyola), Catalina (Algaida),
Francesc (Palma), Gabriel (Petra i Sa Pobla), Guillem (Palma), Jaume (Palma), Joan
(Palma i Marratxí), Josep (Palma), Margalida (Felanitx i Sa Pobla), Miquel (Alcúdia),
Pere (Palma), Pere Joan (Marratxí), Rosa (Santa Maria) i Sebastià (Palma, Algaida i
Inca). A més n’existeix un d’un eivissenc: Josep. Tampoc hi ha res a destacar.
c) si ens fixam ara en els llinatges, els portats per residents originaris de Llucmajor,
són: Bortoné (sic, però crec que es tracta d’un error o en tot cas desconec aquest
llinatge, ni l’he trobat a llibres especialitzats), Calafat, Cardell, Catany, Clar, Coll,
Contestí, Fullana, Gamundí, Garau, Garcías, Garí, Guasp, Janer, Jaume, Martí, Mas,
Monserrat, Montaner, Noguera, Peña, Pons, Puigserver, Roca, Roig, Romaguera,
Salvà, Sastre, Soler, Taberner, Tomàs, i Vaquer. Eren més d’una les persones que
duien els llinatges Clar, Cardell, Garau, Garcías, Salvà o Tomàs.
d) altres llinatges o els mateixos, però de gent que no venia directament de
Llucmajor, eren: Alou (Palma), Amengual (Algaida), Arrom (Palma), Ballà (sic,
133

Miquel RIBOT: “La tradició marinera de s’Arenal”, s. p., ha fet la següent consideració respecte als que tenien la
pesca com a modus vivendi: No he pogut esbrinar realment quins varen esser els primers pescadors de s’Arenal.
En el padró de l’any 1910, quan només hi havia 98 ànimes, amb 28 caps familiars, hi figurava inscrit amb l’ofici
de pescador en Joan Ignasi Barceló, natural de Felanitx.
	Onze anys més tard, és a dir, el 1921, en què ja hi havia 187 habitants, hi estava censat com a pescador en Miquel
Peña Cardell, “es patró Penya”, natural de Llucmajor.
	El 1930, amb quasi el mateix nombre d’habitants que deu anys endarrera, hi havia inscrits, a més del “patró
Penya”, en Pep Castell Alou, “es patró Morrut” -Josep Coll-, natural de Palma, i en Salvador Martí Cardell,
natural de Llucmajor. L’autor enumera a continuació altres pescadors ben populars a s’Arenal i també els sistemes
de pesca emprats antigament o ja en l’actualitat, tot ben interessant. I acaba el tema amb un comentari sobre el
contraban de tabac que es practicava així mateix per aquesta zona litoral: La vida d’aquells pescadors va ser prou
dura. A vegades feien llesques primes i, a més de pescar, s’havien de dedicar a fer transbords, que devers l’any 60
es pagaven a cinc duros per “bulto. Cinc duros eren 25 pessetes, equivalents a una part d’euro, quantitat que s’ha
d’interpretar... com volgueu o pogueu. Un capítol del mateix llibret està consagrat a “La mar com entreteniment”.
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però pens que es tracta del llinatge Batle, segons la pronúncia Bal.le, però mal escrit,
de Palma), Cañellas (Marratxí), Cardell (Palma), Castell (Palma), Crespí (Santa
Maria), Estarellas (Bunyola), Figuera (Alcúdia), Font (Petra), Fullana (Algaida),
Garau (Inca), Guasp (Palma), Llompart (Sa Pobla), Martorell (Felanitx), Mercadal
(Marratxí), Montaner (Sa Pobla), Mora (Alcúdia), Mulet (Palma i Algaida), Muntaner
(Palma i Marratxí), Oliver (Bunyola), Ordinas (Santa Maria), Pastor (Petra), Planas
(Inca), Planisi (Marratxí), Pons (Palma i Santanyí), Pujol (Algaida), Puigserver
(Algaida), Rubí (Palma), Salom (Palma), Servera (Palma), Tomàs (Palma), Torrens
(Palma i Sa Pobla), Tous (Palma), Veny (Felanitx), i Vicens (Santanyí).
Els llinatges eivissencs trobats són: Bonet i Tur, portats per la mateixa persona.
B) Professions:
Les recollides, per l’ordre alfabètic que les qualifica, corresponen a: agricultor,
1 (Joan Garau Garí, de Llucmajor); barber, 1 (Sebastià Fullana Mulet, d’Algaida);
canteros o trencadors, 21 (sobretot de Llucmajor, i qualcun de Palma i de Santanyí);
carnicer, 1 (Guillem Jaume Tomàs, de Llucmajor); cura o sacerdot, 1 (Sebastià
Garau Planas, d’Inca); ferrer, 1 (Pere Joan Muntaner, de Palma); forner, 1 (Jaume
Pons Tous, de Palma); guarda jurat, 1 (Bartomeu Pons Janer, de Llucmajor); guarda
jurat de ferrocarril, 1 (Miquel Mora Figuera, d’Alcúdia);  jefe de ferrocarril, 1 (Joan
Mercadal Cañellas, de Marratxí); mosso de ferrocarril, 1 (Gabriel Pastor Font, de
Petra); pescadors, 4 (d’Eivissa, de Llucmajor i de Palma); picapedrers, 2 (Bartomeu
Oliver Estarellas, de Bunyola, i Jaume Clar Garau, de Llucmajor); religiosa, 1 (Sor
Rosa Ordinas Crespí, de Santa Maria); taverner, 1 (Lluc Tomàs Salvà, de Llucmajor);
tavernera, 1 (Margalida Montaner Torrens, de Sa Pobla); i tramviaris, 2 (Maties
Amengual Puigserver, d’Algaida, i Jaume Arrom Mulet, de Palma). Així com 2
dones dedicades a sus labores (Margalida Veny Martorell, de Felanitx, i Catalina
Pujol Puigserver, d’Algaida).
On els més nombrosos eren, per tant, els 21 trencadors, els 4 pescadors, 2
picapedrers, 1 taverner més 1 tavernera, 2 tramviaris i 2 dones mestresses de casa.
C) Edad dels censats:
Oscil.lava entre els 20 anys (Pere Joan Muntaner Planisi, de Marratxí) i els
69 (Josep Vaquer Tomàs, de Llucmajor), si bé la major part anaven dels 25 als 50,
aproximadament.
D) Temps que ja duien vivint a S’Arenal:
Variava, des dels 8 mesos (Gabriel Pastor Font, de Petra, mosso del ferrocarril)
fins als 69 anys (Josep Vaquer Tomàs, picapedrer).
Altres hi residien des de feia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26,
27, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 54, 56, 61 o 64 anys.
E) Carrers on tenien els seus domicilis:
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Per ordre decreixent d’habitants eren: al de San Cristóbal, 22 persones; a la
carretera del Fuerte, 9; a la plaza de la Estación, 5; a l’avinguda o carrer de Miramar,
4; al carrer d’A. Catany, 3; al de Primo de Rivera, 2; al d’Alfonso XIII, 1 persona; al
de Maria Antònia Salvà, 1; al de Salud, 1; al de la Letra A, 1; al de la Letra B, 1. I a
part hi havia 2 residents que estaven diseminados.
No he estat capaç d’averiguar on estaven alguns d’aquests carrers, els noms dels
quals han canviat.
En tot cas, el conjunt d’aspectes així recollits constiueix en qualque manera una
espècie de gràfic, per bé que prou relatiu, sobre la configuració poblacional d’un
S’Arenal, encara molt familiar i reduït, crec entendre.
Quant a les denominacions dels carrers que apareixen en aquest darrer cens
de 1930, cal tenir present que unes dècades després d’haver-se l’Ajuntament de
Llucmajor ocupat d’aquest tema cap allà el 1910, en una sessió municipal celebrada
el 12 de mars de 1929, sota el mandat del Batle Miquel Mataró Monserrat134, es
tornaren a produir modificacions significatives.
Fou aleshores quan es canvià el nom de “Plaza Nueva” per el de “Plaza de la
Reina María Cristina”, segons ja hem comentat; al carrer designat abans amb la lletra
“A” li donaren el de “Primo de Rivera”, d’acord amb les circumstàncies polítiques
del moment; al de la lletra “B”, el de carrer de “María Antonia Salvá”, en honor
d’una insigne dona de la vena i producció poètica de la Marina de Llucmajor; al de
la lletra “D” el de “Vicaría”; al que antes duia la lletra “F” el de “Alfonso XIII”; al
carrer conegut com a “Horno”, paral.lel i abans d’arribar al de “Vicaría”, li posaren
el de “Antonio Catany”, nom del Batle de Llucmajor impulsor de la instal.lació del

134

 ’ha de tenir en compte que les denominacions proposades per aquest Batle varen predominar sobre una altra
S
proposta, també de 1929, per quant una Comisión de vecinos había solicitado se reemplazara el nombre de “Plaza
Nueva” por el de “Concepción Arenal”, y la imposición de “Angel Arenal” y “Condesa de Espoz y Mina” a otras
calles que carecieran de nombre... Per a aclarir un poc les coses, cal recordar que Concepción Arenal (1820-1893)
havia sigut una jurista i ensayista gallega, preocupada per qüestions socials tals com el sistema penitenciari, els
drets de les dones i la condició dels obrers, i és considerada com una de les antecessores del feminisme a Espanya.
Mentre que Francisco Espoz y Mina va ser un general d’idees lliberals, el qual, després del pronunciament de Riego
de l’any 1820, fou Capità general de Navarra i Galícia, i en morir el rei Ferran VIIè el destinaren com a General del
Exèrcit del Nord per combatre els carlistes. També comandà l’Exèrcit de Catalunya, i morí a Barcelona el 1836.
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tramvia des de Palma a S’Arenal; i on s’alçava l’estació del tren li digueren “Plaza
de la Estación del Ferrocarril”135.
Martín Muntaner Reus cobró 22,15 ptas. por rotular con pintura las varias
calles; y Lorenzo Rosselló 41,15 pts. por la cartela de màrmol de la Plaza. Així ho
he llegit a part o banda, que no puc precisar.
Dades i xifres referides a la població censada a S’Arenal han estat proporcionades
també per B. SBERT136, qui es remunta així mateix a l’any 1887 i afirma basar-se en
informacions de l’Arxiduc Lluís Salvador137, quan segons aquest personatge sols hi
havia construïdes 13 cases, de les quals 12 eren de planta baixa i una tenia un pis.
Les persones censades que hi habitaven eren 21, però entre trencadors i pescadors
vinguts de l’interior de l’illa en sumaven una vuitantena. Els caps de setmana o cada
quinze dies aquests treballadors solien anar-se’n a ca seva, moltes vegades a peu i
per dreceres.
El 1910 habitaven aquelles contrades 98 persones. Com a detall curiós hem de
dir que 15 vivien al carrer de Sant Cristòfol i 1 al carrer de Miramar. Aquests dos
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 especte de la nomenclatura viària, no s’ha de perdre de vista que sovint alguns noms de carrer, sobretot els
R
lligats a personatges de la política, experimenten substitucionss d’acord amb les vicisituds d’aquesta índole. I així
per exemple a S’Arenal, l’antic carrer A, que va dur després el nom del dictador Primo de Rivera, i el carrer F,
designat com Alfonso XIII, foren canviats després del triomf de la segona República Espanyola de 1931 pels de
Libertad i 14 de abril, respectivament. El 14 d’abril era la data de la proclamació de l’esmentada República. També
aquest any 1931 s’aprovà la substitució de Plaza de la Reina María Cristina, un nom relacionat amb la Monarquia
abatuda, pel de Mariana Pineda, i es proposà que por no tener nombre aún la última calle que desde la carretera
del Fuerte se dirige a la orilla del mar, o sea, la inmediata que sigue a la de 14 de abril, como homenaje a un
consecuente republicano laico se la titule de José Nakenz. Idò ?. Vegeu al respecte  B. FONT OBRADOR: Historia
de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 22 i ss.
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“La transformació moderna de s’Arenal”, p. 41.
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	Aquest erudit viatger i etnóleg, LLUIS SALVADOR D’HABSBURG-LORENA, a la seva gran obra sobre les
nostres Illes titulada Die Balearen in Wort und Bild geschildert, Leipzig, 1869-1871, 10 vols. en 12 toms, de la
que n’existeixen unes quantes traduccions amb el títol de “Las Baleares. Descritas por la palabra y el dibujo” o
similar, ens proporcionà no sols les dades de població aquí reproduïdes, sinó una de les primeres visions publicades
sobre S’Arenal, des del pinar de Son Sunyer, que diu: Pasado el puentecillo que existe cerca de Son Sunyer, se
atraviesa un llano ligeramente ondulado, dejando a la derecha la colina del Arenal, resplandeciente de blancura,
con algunos pinos que le ponen manchas de sombra. Subido un altozano algo más vasto que el anterior... se entra
en el Pinar de Son Sunyer: dunas, donde abundan, además de los pinos, las sabinas y las cebollas albarranas; el
camino va torciendo hacia el mar y se pasa por delante de una casita, vivienda de los picapedreros que trabajan
en las canteras de marés de esta zona. Se llega a la playa arenosa cruzando la desembocadura del Torrent dels
Jueus. A mano izquierda, hay dos casitas con un cercado de piedra, en cuyo recinto se almacenaban algas que el
mar echa a la playa, las que se emplean como abono y se transportan a Llucmajor utilizando un camino de carro
que comienza en este sitio. No perdin paraula de la descrició.
	
A continuación, se encuentra una pequeña cantera y grandes matas de lentiscos. Pasada una barrera, se disfruta
de una soberbia vista sobre Palma; el terreno es ondulado, formado por bancos de marés sobre los cuales crecen
varios grupos de pinos y bastantes lentiscos; esa garriga pertenece a Son Verí d’en Perot, cuyas casas se ven a la
derecha junto a un gran corral de nopales. A la izquierda existe otra casa de Son Verí, pues este predio fue dividido.
Por esta barrera se entra en el camino y sigue por un llano donde se ven algunas cabañas de piedra con cubierta
de ramaje, vivienda de pobres roters... ¿Reconeixeu alguns dels punts citats per l’Arxiduc dins un panorama que
continuà essent vàlid durant temps?. Vegeu a més B. FONT: S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 12, qui aporta més
detalls al respecte.
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carrers havien rebut nom mitjançant acord municipal llucmajorer l’any 1900 138. Com
hem vist.
L’any 1921 tenim 187 persones censades, de les quals 27 vivien al carrer de Sant
Cristòfol i 3 al de Miramar. Actualment en tenim 110 al de Miramar i 731 al de Sant
Cristòfol, continua, referint-se a l’any 1989, data de la publicació, i afegeix: Hem de
tenir en compte, però, que algunes cases del carrer de Miramar tenen l’entrada als
carrers de Platja, Berga, Gran i General Consell o Terral.
El 1930 apareix un total de 184 persones empadronades. Només una és de la
Península, concretament nascuda a Barcelona -la Mestra d’escola Josefa Estades.
Diferent és ara, que els habitants arenalers són majoritàriament peninsulars.
En el cens de 1940 trobam 336 persones; i en el de 1950 només 248. Aquest descens
de població possiblement estigué motivat o relacionat amb la posguerra, que propicià
que una bona quantitat de mallorquins emigràs a terres d’Amèrica o Alemanya. Eren,
ben segur, anys d’escassetat a la nostra terra i a Espanya en general. I la gent se n’anava.
El cens de 1960 ens dóna informació de 701 persones a la part de Llucmajor.
Començava l’escalada turística, camí de la gran transformació.
És un detall curiós el fet que els anys 1960-61 es construïren a Mallorca un total
de 80 establiments hotelers, dels quals 10 foren a la nostra zona, des de Can Pastilla
a Son Verí.
El 1964 comptam amb 1.607 persones; el 1970 amb 2.293.
L’any 1978 són ja 4.421; i el 1988 el total és de 7.379 (incloses les urbanitzacions).
Si tenim present que aquestes festes -les de Sant Cristòfol de 1989- s’organitzen
a l’empara de la Parròquia de s’Arenal, és convenient dir que els feligresos censats
dins l’àmbit parroquial, vagin a missa o no, són un total de 7.379 (incloses les
urbanitzacions) a la part llucmajorera, i 4.977 a s’Arenal de Ciutat. Això fa un total de
12.365 ànimes (fins al carrer del Pare Bartomeu Salvà).
Un altre punt significatiu que volem esmentar és que la zona arenalera en el cens
de 1970 tenia un 76,7 % d’immigrants: 102 persones eren estrangeres, procedents
majoritàriament d’Anglaterra, seguida d’Alemanya i França. Actualment els residents
a s’Arenal provenen de quasi tot el món. En donarem alguns detalls complementaris
més envant.
I retornant a B. FONT,139 en un comentari ad hoc resumia: S’Arenal se ha convertido
en el máximo exponente de la promoción y el desarrollo de Lluchmayor, que teniendo

138
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 . SBERT: “La transformació   moderna de S’Arenal”, p. 44, afirma que l’antic cap de l’estació del tren, Joan
B
Mercadal Canyelles, li havia manifestat que quan arribà a S’Arenal l’any 1916, aquí només hi havia unes 40
famílies.
	S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 7 (any 1975).
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el más extenso término municipal de Baleares, ha concentrado la mayor parte de su
potencial económico y humano en uno de los espacios geográficos más reducidos y
alejados de su población, en la misma línea divisoria con Palma.
Aún a pesar de encontrarse establecida una población flotante que supera en
mucho el mismo censo de la población matriz, su vida expansiva, en cuyo ámbito se
encuentran actualmente unas 2.000 viviendas, 350 locales comerciales y un número
crecido de hoteles con capacidad para más de 10.000 camas, lleva camino de rebasar
el propio record del llamado “boom”turístico. Todo hace prever que todavía no se
han agotado las posibilidades de intensificación de su riqueza comercial e industrial
turísticas.
Hi ha hagut qualque altre comentarista, com Antònia SALVÀ, qui al seu Pregó
sobre “Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, també reiteradament citat, ha
deixat constància de records precisos a certs trencadors, pescadors, forners, taverners,
barbers, perruqueres, floristes, venedores de “souvenirs”o de queviures o d’altra classe
de mercaderies, mecànics, metges, farmacèutics, empressaris, etc..., que han viscut per
aquí. Al seu text cal remetre. Sense oblidar en absolut totes les referències aparegudes,
molt abundants, del puny d’O. LLINÀS o d’altres bons experts o erudits de la història
local, com és també el cas de B. SBERT o de diversos Pregoners, que dominen qüestions
molt específiques, com aquells que tenen per mà les marítimes, etc...
Per tal d’acabar de perfilar aquest capítol, iniciat ni més ni manco que amb motiu
dels nous enllaços terrestres cap a S’Arenal derivats de les millores en la xarxa viària a
partir de 1985 -de les que n’he sigut espectador i beneficiari, igual que altres estiuejants
coetanis-, uns mots encara que permetin als qui no ho sàpiguen formar-se una idea
aproximada dels avenços paulatins obtinguts a la nostra localitat en relació ara als medis
de locomoció públics, que seguiren a l’obertura d’un pas de trànsit de tanta trascendència
com fou el camí de S’Algar a mitjan segle XIX, fa ja uns 150 anys, si bé deixarem de
banda qüestions ja examinades, com fou la instal.lació de la línia de ferrocarril.
Així per exemple, en un ordre d’empreses o companyies condicionat a la
preexistència de vies de circulació apropiades, el setmanari Lluchmayor del 29 de juny
de 1912 va publicar una notícia que implicava l’explotació del camí cap a S’Arenal per
a passatgers i per a certes mercaderies. L’anunci deia:
“El propietario de la diligencia- estirada per bísties-, Mateo Salvá (a) Verd, nos
participa que durante los meses de julio y agosto, todos los días festivos y domingos
saldrá de este pueblo -la Vila principal- , a las 5 de la mañana, un carruaje para el
Arenal, regresando a este pueblo al anochecer. Se admiten encargos y pasajeros...”.
Per bé que, per altra part, la mayoría de particulares, aprovechando unas pocas
fechas del momento álgido estival, se trasladaban a S’Arenal en carro o carruaje,
que colocaban bajo cobertizos, y a veces a la sombra de los pinos.
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Un més dels progressos en la qüestió de les connexions per terra amb S’Arenal,
consistí en la declaració de la vía del Coll a S’Arenal, carretera del Estado, segons
titula un capítol B. FONT, qui en dóna més detalls:
El iniciador de esta notable empresa para la vida del caserío arenalense, en
realidad una de su grandes mejoras, se debió a Antonio Catany, jefe del partido
Liberal y Alcalde varias veces de Lluchmayor, al que por ello y por su decidido
empeño en dotar a S’Arenal de todos los adelantos de la época mereció el honor de
dedicársele una calle -el nom de la qual s’ha respectat, al manco fins ara. Cuantas
visitas de grandes personajes se produjeron.
La “Gaceta de Madrid” del 11 de agosto de 1914 publicó la aprobación del
plan de carreteras y mejoras de las existentes propuesto por la Jefatura de Obras
Públicas de Baleares, apareciendo una nueva vía de mucha importancia para
Lluchmayor: el camino de S’Arenal pasaba a carretera del Estado, prolongándose
desde aquel caserío hasta el “Coll d’en Rebassa”, corriendo paralelo y a pocos
metros de distancia de la orilla del mar.
Segons l’exemplar del Lluchmayor del dia 22 següent: La nueva vía... que
principiará en el Coll y terminará en nuestra plaza Mayor -de la Vila, s’ha d’entendreuniéndose otra vez con la carretera directa llamada de Porto Colom, tanto en la
porción de la nueva construcción como en la conservación total de la misma correrá
a cargo del Estado, lo cual supone un notable desgravamen para el Municipio y una
seguridad para el vecindario de tener siempre en mejores condiciones su tránsito
al Arenal.
Un dels avantatges n’era la sugestión de la proximidad al mar, no dudando que
se convertirá en el camino ordinario de tránsito.
Pocs anys després, el 1916, tengué lloc la inauguració d’una via fèrrea de tren, un
nou i important mitjà de comunicació, entre Palma i Santanyí, amb parades entremig,
una d’elles a S’Arenal, assumpte ja valorat.
Però, un altre fet sonat dins el camp de les comunicacions consistí en la instal.
lació d’una línia de tramvies entre Palma i S’Arenal140 que, si l’enquadram dins els
projectes de difondre aquest sistema de transports sobretot en relació a la capital, al
levante le tocaría su hora el año 1921 con la implantación del tranvía a gasolina
desde el Coll den Rebassa a S’Arenal. Lo que no habían logrado aquellos que
soñaban con el largo viaje de la locomotora del tren, discurriendo junto a la ribera
bañada por el mar, se consiguió después con el “trenet”-un dels noms populars del
tramvia-, evocación de la imagen de la época, feliz, alegre y confiada.
L’equip de tracció que uniria el Coll amb S’Arenal, el qual enllaçava al seu torn
amb un altre que partia de la plaça de Cort, en el cor de Palma ciutat, fou inaugurat
per l’octubre de 1921. El Director o concessionari de l’empresa era Josep Fontirroig,
140

B. FONT : S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 47.
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un personatge que havia fet fortuna a la Índia -a Bombai i a Calcuta-; i en constituïen
Membres de la Junta de Govern: Ferran Alzamora -un altre prohom que trobam en
més d’una ocasió relacionat amb la promoció de S’Arenal-, Joan Delgado, Bartomeu
Moner- que identificarem amb més precisió- i Joaquim Pizà.
La crònica de la cerimònia inaugural de la línia, el 14 d’octubre, a partir del
Coll den Rebassa fou publicada al periòdic palmessà La Almudaina del dia següent
i ha estat reproduïda pel propi FONT OBRADOR, on s’informa de què el flamant
comboi féu escala al populoso y sabroso casal de Can Pastilla.
Un dels aspectes, gens desdenyables del recorregut, residia en el paisatge
que es podia disfrutar des d’aquella nova màquina, sobre el qual es manifestaren
impressions com les següents:
Y ahora entra ya de lleno en llanura espaciosa y pintoresca, ofreciendo a la
izquierda aquella fronda refrigerante de los pinos diminutos que alfombran cuanto
la vista abarca, reteniendo celosos allá sobre una colina la diminuta iglesia
franciscana de la Porciúncula -es refereix a la primera, beneïda el 25 d’agost de
1915, després que els Frares de la Tercera Ordre Regular (TOR) adquirissin unes
30 quarterades de terreny l’any anterior per allà on estava141-, mientras a la derecha
recrea al viajero el inmenso azul esmeralda de ese mar nuestro latino, ensoñador142.
A l’arribada a S’Arenal de Llucmajor aquell enginy fou rebut amb banda de música
per una Comissió del seu Ajuntament, que havia vengut en tren, presidida pel Batle

141

 obre aquesta primera capella i els primers Franciscans que vingueren a residir als terrenys adquirits, hom pot
S
assabentar-se d’alguns pormenors a l’article de Joan LLABRÉS RAMIS: “Els pioners”, a S’Unió de S’Arenal (juny
de 1999) p. 17, on entre altres coses conta: Tres foren els capadavanters que vingueren a viure al nostre pinar l’any
1914, poc després d’haver-lo comprat. Mereixen que recordem els seus noms: Fra Sebastià Bennàssar, Fra Gregori
Amengual i Fra Jordi Riutord, superior, cuiner i hortolà respectivament, si bé aquests càrrecs no eren privatius
de cap d’ells, puix que els tres sabien fer de tot, i mai per mai s’endidalaven per res. La primera previsió fou la
d’acomodar sa caseta d’es caçadors, ampliant-la i aixecant la capelleta primitiva, que era una espècie d’ermita
acollidora com un nivet calent, dedicada a la Mare de Déu dels Àngels, nom que cal relacionar així mateix amb Ses
Cadenes, segons comentam a qualque moment. Això era l’any 1915. Els dissabtes s’hissava a la senzilla espadanya
una bandera per avisar als veïnats que hi hauria missa l’endemà, que deia un dels Pares del convent de Sant
Francesc de Ciutat qui venia aposta.
	El nostre paratge era un lloc tranquil, silenciós i solitari... De Col.legi encara res, puix que es torbarien uns deu
anys a aixecar el primer edifi per als nostres estudiants. Mentrestant els frarets, aidats ja d’una bona grapada de
colles de postulants, que tant feien de manobres, d’arrabassapins com d’hortolans, treien i capgiraven la garriga...
Així passaven les hores els nostres joves fins que la fam els petxugava fort ferm i, quan els avisaven que el dinar,
calent i fumejant, era ja a la taula sota l’humil embigat de la caseta, tots deixaven el caminar per córrer. I més si
aquell dia hi havia coca o cocarrois... L’escrit és més substanciós. Veure així mateix el seu Pregó de les Festes de
Sant Cristòfol de 1994, on hi figura una preciosa poesia sobre la Solitària Porciúncula // esgleieta franciscana // ets
marinenca i boscana // dins ton grat isolament, etc..., publicada per V. Ramis d’Aireflor a la revista El Heraldo de
Cristo (1917).
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 . LLINÀS: “El tranvía Arenal”, a S’Unió de S’Arenal (novembre 1992), ha pres també com a tema de comentari
O
aquest mitjà de transport tan avençat aleshores, així com el panorama que des d’ell es podia contemplar: Y ahora
cerremos los ojos y volvamos a ver, los jóvenes a imaginar, el alegre paso del tranvía surcando la virgen franja
de 30 metros -l’observació té el seu interès per a la primera línia litoral- que la urbanización de la playa de
S’Arenal había dejado lindando al mar, las suaves dunas de finísima arena, los olorosos lirios, las bajas sabinas,
los pequeños pinos. És un escrit ric en informació sobre les gestions per a la instal.lació del tramvia, les dificultats
tècniques que es trobaren per construir el tram entre el Coll d’en Rabassa i Can Pastilla, i finalment la inauguració.
Segons l’autor, una de les parades era a Can Moner, a la zona de S’Arenal de Palma.
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Miquel Mataró, el Secretari Guillem Aulet, el Cura-Párroco Andreu Pont, el Tinent
de Línia de la Guardia Civil Jaume Morey, y gran número de familias distinguidas,
juntamente con un gentío inmenso.
L’esmentat capellà en féu la benedicció. Després es cantà un Tedeum dins
l’esglesieta de La Lactància.
Luego pasaron todos los invitados a visitar el nuevo edificio de cocheras, de
un solo cuerpo y tres naves, con sus columnas de cemento armado, amplio y bien
dispuesto, con local apropiado para habitación del guarda y con local destinado a
pequeño taller de reparaciones, un edifici ben visible dins l’entorn, ubicat al cap del
litoral pla llucmajorer, més enllà fins i tot de la platja pròpiament dita. Hom brufaria
amb el consabut refresc.
Les sortides del tramvia des de S’Arenal eren així mateix bastant freqüents per al
tràfic de l’època: a les 6 del dematí; 7 i quart; 8 i quart; 10 i quart; i a les 11 i 12 hores.
I al capvespre a les 13; 14; 15; 16; 17; 18; i la darrera a les 19 hores i mitja.
Des del Coll cap a S’Arenal es partia a les 6 i mitja; 8; 9 i mitja; 11 i 12. I l’horabaixa
cada hora, des de les 13 fins a les 19. El darrer recorregut era a les 20,30.
El preu del billet entre la plaça de Cort i el final de línia, a S’Arenal, costava 0,50
cèntims de pesseta.
Quan el tramvia, al que també altres persones denominaven el carrilet i es
deplaçava òbviament sobre raïls, deixà de funcionar l’any 1936, va ser substituït per
una camioneta, que per mor del seu color era anomenada vermelleta, d’una empresa
de Felanitx143.
No obstant l’esmentada pèrdua de locomoció, les cotxeres del tramvia, a S’Arenal,
al passeig Miramar, cantó amb el carrer Terral, continuaren dempeus després que
aquest servei fóra suprimit. Al seu lloc més tard, cap els anys 60, es construiren l’Hotel
El Moro i l’Hotel Siroco144.
Dediquem algunes paraules més a determinats medis de transport i als sistemes i
vies de comunicació que els hi donen suport.
Lògicament, les calçades públiques estan destinades al seu ús freqüent i, quant al
trànsit de vehicles, no sols serveixen per als particulars, sinó també en bona mesura per
al denominat transport públic. Són nombrosos, a més dels de tipus personal o familiar,
els cotxes motoritzats de gran tamany o capacitat que circulen continuament per elles,
tant si són de càrrega de mercaderies i d’altres materials, com si són per transportar
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	Gran Enciclopèdia de Mallorca, sub voce “Arenal, S’”.
Antònia SALVÀ: “Una passejada pels comerços de S’Arenal..., p. 34, ha reiterat que el tramvia es va inaugurar
l’any 1921 i es tancà l’any 1936 , afegint emperò: Record les vies que anaven per damunt l’arena, i sobretot les
cotxeres i l’habitatge per al guarda, que fou Rafel Araujo. L’amo en Rafel “de Cotxeres” enviudà i quedà a viure
aquí. Va ser molt conegut i estimat; també va ser president del C. C. Arenal. O sia, el Club Ciclista Arenal.
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persones, bé es tracti de Companyes privades, sovint de caràcter més o manco turístic,
com de serveis d’autobussos gestionats pels òrgans de l’Aministració pública, com els
municipals.   
Segons Antònia SALVÁ145, una d’aquestes societats particulars, l’Empresa
d’autobussos Clar Boleno, fundada a Llucmajor el 1928, prestava ja a l’estiu de 1932
un servei diari a S’Arenal, i el 1936, a causa de la desaparició del tramvia, també els
concediren un transport tolerat entre S’Arenal i el Coll d’en Rabassa. A partir del 5
d’abril de 1964, dia que desaparagué el tren, ja feien quatre servicis diaris, si bé molt
més posteriorment, el 1990, l’empresa Clar vengué la línia a Autocares Grimalt i, més
tard aquests feren el mateix i la vengueren a Darbús, que és qui l’explota actualment.
L’escrit és de l’any 2001.  
Per la seva part, O. LLINÀS146, ha recordat la mort súbita a principis de l’any
1930 de l’amo en Llorenç, propietari en exclusiva de camions de transport LlucmajorPalma. Però, a fi d’ajudar a completar algunes idees, per limitades que puguin ser,
sobre les primeres petjades dels medis de locomoció amb vehicles grans i petits des de
S’Arenal o cap a S’Arenal, acudirem a una petita crònica, sempre atractiva i directa,
del mateix articulista, titulada “El primer autobús. El primer taxi”147, d’on hem pres els
paràgrafs següents:
Creo recordar que fue en el año 1946 cuando una Compañía de Tranportes de
Felanitx, titular de los Sres. Garí, Sardá y Riera, decidieron instaurar un servicio
público de coche entre S’Arenal y Palma..., que comenzó con una salida a las 8 de
la mañana y regreso a las 12, para volver a salir a las 2 y retornar a las 7. Punto de
partida en la calle Cannas, donde ya quedó para siempre, en una cochera habilitada
como estación, propiedad de don Sebastián Oliver, convertido durante muchísimos
años en representante legal, y terminal en Palma en el Bar Avenida, en la Avenida
Alejandro Rosselló, hoy desaparecido. Aquest conegut local estava ubicat a la mateixa
illeta del Teatre Balear, però a la seva esquena. Un bar muy grande, punto de salida
además y llegada de los camiones de Llucmajor y otros pueblos, con servicio de
comedor, peluquería, billar y sala espaciosa para las taquillas, guardar paquetes y de
espera, que absorbía bien el continuo trasiego de viajeros. Se pagaba por trayecto 3
pesetas, que fueron aumentadas a 5...
Tuvimos la suerte que nos mandaran como chófer a un felanitxer, un hombre
sobre todo bueno, simpático y muy bromista, don Bartolomé Pomar, “en Tomeu des
camió”. Un camión marca Plymouth a gasógeno (gas pobre obtenido por la quema y
combustión de la cáscara de almendra), segons era bastant corrent després de la Guerra
Civil espanyola de 1936, a causa de la gran manca de combustibles de gasolina, com a
145

“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 34.
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“S’Arenal en el record...”, p. 33.
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	A S’Unió de S’Arenal (septembre de 1993).
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conseqüència d’un cert boicot internacional al règim polític espanyol d’aleshores-, con
lo que esto significaba cada mañana de preparación y vueltas de manivela -que era
l’instrument amb el qual es posaven en marxa els cotxes, manualment, i no de forma  
automàtica com ara- y un recorrido por carretera sin asfaltar y llena de baches hasta
Can Pastilla, con parada indiscriminada en cualquier lugar del itinerario, siempre
que lo pidiera el viajero o... forzado por las circunstancias, como aquella vez que un
rebaño de ovejas irrumpió en la calzada, teniendo que desviarse hacia la arena, no sin
matar algunas, con el correspondiente susto.
Lento y seguro de por sí, el camión, de color azul y cabida de unas 20 personas,
daba tiempo en su recorrido para contarnos nuestras pequeñas historias en invierno,
y en verano contemplar a las todavía no muchas bañistas, que el chófer comparaba
por guapas a las “Purísimas”, lo que le reportaba que el Padre Llabrés, un gran
amigo suyo y asiduo viajante, le reconviniera sonriente que “no mezclara”.
I continua LLINÀS: S’Arenal contaba con sólo una pequeña Farmacia, situada
en la Carretera Militar, casi al frente del actual Hotel Ondina, por lo que con este
camión, chófer y camino llegaban los medicamentos, las recetas del Dr. Mir, multitud
de encargos de particulares, entregas de paquetes y cartas, que Tomeu se encargaba
de realizar durante el tiempo libre que tenía entre viaje y viaje por una pequeña
propina. Hasta transportó las sacas de la correspondencia más de año y medio, a la
retirada del ferrocarril, y que sus hijas repartían por la tarde-noche. Véis por lo dicho
que actuaba como una “diligencia”.
Además era propietario de un coche, marca Citroen 104, once caballos, como
puede verse en la fotografía adjunta hecha frente a su casa, en aquella época en
la calle Cuartel, con su mujer y nieto Juan. Era al que se recurría para cualquier
urgencia, tanto como ambulancia de parturientas y enfermos, como para organizar
salidas nocturnas, para ir a ver algún espectáculo folklórico o circense. Taxi para
todo.
Al primer camión siguió un Chevrolet, también azul, más moderno. Pasados
aquellos primeros años, se fue ampliando el servicio con otro camión, otro chófer...
Termino con las frases que habitualmente nos decía el chófer al final del trayecto:
“Podeu baixar; s’ha acabat es duro!... coreadas por todos. ¡Aquel S’Arenal!.
Una més de les històries locals narrades pel consabut LLINÀS en nombroses col.
laboracions a la indicada revista s’arenalera148, concerneix a una reduïda empresa, que
el mismo año que se suprimió la línea férrea Palma-Santanyí en 1964 -l’any igualment
de la primera estada estiuenca de la meva família a S’Arenal- ... sirve para recordar
los inicios de una Agencia de Transportes llamada Solivellas, que en un principio y
sin permiso oficial, con ayuda de un iso-carro -una espècie de plataforma de carretó,
estirada per una moto- se dedicó al transporte de paquetes, mercancías y encargos
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“La Agencia de Trasportes Solivellas. Recordando sus vicisitudes”, a S’Unió de S’Arenal (març de 1996) p. 12.
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de toda clase, que los nuevos hoteles y comercios abiertos en la década de los 50
demandaban... La cotxera llogada per a depòsit i recepció estava davant la sala de
festes “Bohio”, a l’actual carrer Asdrúbal, del municipi de Palma. El éxito acompañó
desde un principio a la incipiente empresa..., lo que animó a Francisco Solivellas,
un inquieto llucmajorer residente en la calle Lisboa, esquina Cannas, a ampliar el
negocio...
Compró un pequeño camión de 3 toneladas en una subasta de Obras Públicas,
bautizado con el nombre de “Pepito”, que se hizo prontamente popular, al que siguió
una furgoneta y luego un camión grande... Es necesario ya decir que había solicitado
y obtenido permiso oficial de Hacienda, y alquilado un almacén-garage situado cerca
de la actual gasolinera que hay a la salida del pueblo hacia Llucmajor, del que era
propietario don Antonio Roses...
En los primeros tiempos, Transportes Solivellas tenía su parada en Palma en el
hostal “Ca sa Viuda”, en la carretera de Inca... Como ejemplos de lo que se cobraba
en aquellas fechas recordaré que por el transporte de una nevera su precio era de 30
pesetas; por un kilo de café a los bares, 6 pesetas...
Fue una lástima que un accidente truncase la próspera andadura de la nueva
Empresa. Un día, transportando botellas de cloro para la purificación del agua de los
depósitos de Son Verí d’Abaix, falló el tapón de seguridad de una de ellas, sufriendo
Solivellas una grave intoxicación, estando ingresado en la Clínica con cuidados
intensivos durante 18 días, y de baja durante todo un año...
Finalment, aquella agència, conduïda ja per uns encarregats i no per l’amo, fue
a menos rápidamente. Tanto és así que obligó a Solivellas a vender los camiones al
mejor postor y retirarse, al mismo tiempo que ya empezaban a trabajar en S’Arenal
agencias de Palma y de Llucmajor, compitiendo y repartiéndose el trabajo. L’article
proporciona més anècdotes sobre el personatge.
¿No convendria aquí dedicar un petit i entranyable record als graciosos “burrotaxis” de caràcter turístic, que precediren a les galeres estirades per cavalls, que encara
funcionen...?.
Una cosa és, en tot cas, evident: que les millores de les comunicacions entre
S’Arenal i altres punts estratègics han resultat i segueixen resultant imperioses per al
seu desenrotllament, antes i avui.
Amb les notícies precedents, prou extenses, i que hem recopilat per a memòria de
molts de nosaltres, que sovint no les coneixíem, consideram en bona part il.lustrats
alguns aspectes de l’evolució inicial del poblat de S’Arenal des dels darrers decennis
del segle XIX en relació amb la seva xarxa essencial de nexes de comunicació, tan
bàsics pels seus avenços, i que havien començat un bon dia d’aquell any de 1860 amb
la petició d’un camí cap a s’Algar.

––––

131 ––––

––––

132 ––––

VII
OBRES I REFECCIONS A LA LÍNIA DE PLATJA,
PASSEIG MARÍTIM I ZONES CONNEXES
(1980 i anys següents)

1) La primera línea litoral de S’Arenal. Generalitats.
1.1) Algunes observacions i comentaris sobre la realitat actual.
1.1.1) La part de Llucmajor.
1.1.2) La part de Palma.
2) Uns elements fonamentals: els Hotels en general. Precedents.
2.1) L’Hotel Terminus, a S’Arenal de Llucmajor.
2.2) Altres Hotels inicials, tant a S’Arenal de Palma com al de Llucmajor,
a partir de devers l’any 1950.
2.3) L’Hotel San Diego (1960-1976), i alguns establiments precursors de
per la zona.

1) La primera línea litoral de S’Arenal. Generalitats.
Un dels paratges de convivència més intensa de S’Arenal amb els estiuejants
i visitants, sense comptar els habitants propis, és la zona litoral, on en l’actualitat
es poden distingir vàries franges ben definides a partir de la ribera de l’aigua, i
que poden variar segons es tracti de la part de Llucmajor o la de Palma: la cinta
arenosa que besa la mar, tranquila o onada; un passeig marítim per a vianants;
vies de circulació rodada, per als vehicles de major o menor grandària, com cotxes
particulars, autocars o camionetes de transport de mercaderies; una acera-passeig
peatonal, que serveix també de terrassa per a negocis de cafeteria i restauració quan
hi ha espai suficient; i finalment els blocs de construccions i habitatges, bona part dels
quals es troben ocupats a la planta baixa i semisoterranis per comerços, cafeteries i
locals semblants, igual que per altres de caire recreatiu o d’esplai. Alguns d’aquests
edificis estan destinats a hotels, als que voldríem dedicar una referència particular.
Donada la importància que aquest conjunt de factors representa per a la vida
de relació s’arenalera, tant pels naturals com pels forans -de múltiples països i
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nacionalitats-, m’agradaria se’m permetés qualque observació sobre les successives
remodelacions i transformacions que han experimentat durant les darreres dècades
a ambdós costats del torrent dels Jueus, és a dir, tant al municipi de S’Arenal de
Palma com al de Llucmajor. Perquè totes dues constitueixen una zona que, al meu
entendre, suposa una certa continuïtat geogràfica o física, per bé que les refeccions
i modificacions obrades prop del litoral s’hagin duït a terme en moments distints a
cada un dels dos municipis, i fins i tot amb criteris diferents.
I així mateix n’expressaré qualque crítica com a usuari i espectador.
No som sens dubte el primer, ni de lluny, en manifestar una opinió al respecte,
ja sigui favorable o al contrari, si bé no pretenc que uns punts de vista merament
personals hagin de ser compartits en cap cas. De totes formes, em mullaré en les
meves apreciacions, que per això l’aigua hi és a prop.
Començant per la porció més propera a la mar, que fa uns decennis tenia un
aspecte tan distint de l’actual, ja Bartomeu SBERT -ben conegut aquí per la seva
labor en favor de S’Arenal-, en una de les seves difundides publicacions, un Pregó
de Festes en el cas, de l’any 1989149, postil.lava el tema amb un article sobre “La
regeneració de la platja” en aquests termes:
Fins i tot la platja des de Can Pastilla a Son Verí quedà petita i insuficient.
La “sardinació” de la gent en els mesos forts de l’estiu féu veure la necessitat
d’engrandir-la col.locant-hi tones d’arena, treta mecànicament del fons de la mar a
l’altura del Cap Enderrocat i els voltants. Una regeneració polèmica, pel fet que es
qüestiona la possible desbaratada de poseidònies i nius de peixos.
Eixamplar la platja! -exclama-, quan tots sabem que en la construcció de la
carretera de primera línia es posaren tones d’asfalt damunt la mateixa arena,
altre temps salvatge i verge. Queda gent, encara plena de vida, que recorda que
de Can Pastilla a Son Verí no hi havia ni un sol mal camí, només un carrerany
propi de pescadors, caçadors o contrabandistes. ¿Que ho han escoltat bé com era el
panorama present als eventuals espectadors de l’època?.
I després s’arranca amb un poemet il.lustratiu, del que just en repetiré la primera
estrofa:
Platja nostra, com tresor
tota ben regenerada
la veim cada matinada
cercant turisme més bo,
despertant més netejada...
S’han succeït, en efecte, diverses intervencions públiques que he pogut presenciar
a aquest espai tan bàsic de S’Arenal amb tot el que comporten, complementàriament,
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“La transformació moderna de S’Arenal”, p. 21.
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de natural i d’artificial, ja sia a un costat com a l’altre del límit torrenter entre Palma
i Llucmajor. Examinem alguns components del conjunt.
a) La franja d’arena.
Si bé puc recordar successives reestructuracions de conjunt de la zona litoral,
al manco des de 1980, la cronologia de les quals no estic en condicions d’establir
amb exactitud, sí que guard memòria de reposicions concretes d’arena, al manco
després d’uns temporals que se’n dugueren molta i deixaren la platja desguarnida
d’un element tan imprescindible en un lloc com aquest. A determinats moments,
acumularen nous caramulls del fi material, que després es repartiren i s’aplanaren.
Seria cap el 1988-1999, o tal volta uns anys més tard. No ho sabria precisar. En tot
cas, ha passat per davant la meva vista qualque fotografia de devers 1989, al respecte.
Així mateix puc retrocedir mentalment cap a la construcció de dos dics d’obra
avençats dins la mar i reblits d’arena, un a cada costat de la desembocadura del
torrent dels Jueus, que al parer -no som un tècnic en qüestions sobre corrents d’aigua
o sobre altres possibles incidències d’aquesta índole- tenien al manco la missió
d’ampliar la part destinada a platja i de ser utilitzats com una espècie de “solarium”,
encara que fóra artificial, i que a més tal volta volien servir per encarrilar la sortida
del torrent més enfora de la vorera, cap a dins de l’aigua.
Igualment, tenc una certa idea de com de manera progressiva -no sé tampoc
en quina successió- a alguns sectors definits de la platja, que es començà a netejar
mecànicament amb grans màquines ad hoc, s’hi anaren instal.lant des de més enrera
para-sols rústics i hamaques, d’ús comunament retribuït, per no haver-se els banyistes
d’estendre directament sobre una tovallola i l’arena, que altres en canvi prefereixen;
punts de lloguer d’aparells diversos per practicar esports marítims, qualcuns de tan
espectaculars com els enginys planejadors estirats per una llanxa, i entre els quals en
figuren també de perillosos pels qui neden, com certes motos aquàtiques. Igualment
varen aparèixer distribuïdes algunes dutxes, més aviat poques, però gratuïtes, aixó sí;
banderoles indicatives del bon o mal estat de la superfície marina per a advèrtencia
dels desconeixedors dels riscs de l’onatge i dels corrents marítims; o torretes de
vigilància amb socorristes sobre els nedadors i els esportistes aquàtics en general.
Sens que faltin en un altre sentit les avionetes de publicitat que sobrevolen el paratge,
i on sobra evidentment la singular fauna de “claveleras” i similars.
També he tengut l’ocasió de presenciar encara alguns pescadors de canya, ja més
bé els capvespres i els vespres, normalment quan les multituds han tornat als hotels
o a ca seva, després de “torrar-se” durant hores al sol per posar-se ben morenos,
seguint les prescripcions de la moda. Tampoc hi falta qualque amant de l’aigua
d’hora tardana o fins i tot nocturna, en especial els dies de calor més feixuga.
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b) El passeig marítim.
Quant al passeig ja més modern150, construït al costat terral contigu a la franja
purament arenosa, amb separació per un muret de ciment entre els dos espais, sol ser
molt freqüentat en particular les càlides nits d’estiu i per la gent local, per prendre
la fresca, al temps que resulta un lloc de trobada i de tertúlia, o bé és aprofitat per
algunes persones per practicar el saludable exercici de fer una caminada.
Amb tot, a aquesta plataforma peatonal tan concorreguda, hi estan de més,
igual de dia que amb fosca, els ciclistes que, poden propinar als tranquils vianants,
si aquests de sobte es desvien, qualque esglai o fins i tot qualque cop dolorós per
darrera, on els humans no hi tenim ulls.
Sobre el passeig, de tant en tant, hi ha establiments de cafeteria-bar, on hom pot
prendre begudes de manera còmoda, sense have-se d’allunyar massa de la pròpia
platja sobretot de dia, on s’admet una vestimenta plenament informal.
I a un costat del passeig, de trespol ferm, el més allunyat de l’arena, existeixen
parterres i un poc d’arbrat, per fer una mica de verd, questions sobre les que hi ha
molt que dir.  
c) La via de comunicació rodada.
Si ens fixam en el sector que ve a continuació del que acabam d’assenyalar, està  
destinat a artèria per al tràfic rodat, a voltes amb dues vies, una estreta per a ciclistes,
i una àmplia per als cotxes -per bé que el seu ús estigui restringit a alguns d’ells en
extensos trams de la part de Palma-, essent emperò imprescindible la seva existència
per a determinades funcions de càrrega o descàrrega i sobretot per a qualsevol tipus
d’urgències, com són els bombers, les ambulàncies, etc...
La via més ampla és fins i tots explotada turísticament per un mini-tren a la part
de Palma, que fou inaugurat el primer de juliol de 1988, amb un recorregut paral.lel
a quasi tota la platja a partir de Can Pastilla fins a prop del torrent dels Jueus.
I si, B. SBERT151 ens havia indicat que antigament al llarg de tot aquest extens
espai, arenós i dunar, fins i tot amb vegetació d’aquest tipus, i sense cap classe
de calçada d’obra, existia només un carrerany propi de pescadors, caçadors o
contrabandistes, com ja hem recollit més amunt, també ens informa de què el primer
camino que tuvo la zona en primera línea hacia Palma data de 1932.
A més, si altres notícies rebudes són correctes, seria ja l’any 1965 quan es
transformà en doble, al manco parcialment, la via de circulació que condueix de Can
150
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 o cal oblidar que a qualque fotografia antiga es distingeix a la zona de Llucmajor una plataforma alta d’obra, que
N
podria considerar-se al meu entendre com un passeig marítim primerenc, o un antecedent del d’ara.
	Una evolución turística..., p. 20.

––––

136 ––––

Passeig marítim de S’Arenal de Llucmajor, ara.

Vista antiga de la platja de Llucmajor i l’avinguda de Miramar, amb un primitiu passeig marítim en
primer terme. Foto de Sebastián Mulet Barceló. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.
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Vista antiga de l’avinguda de Miramar amb el passeig primitiu a l’esquerra.
Foto de Sebastián Mulet Barceló. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.

Vista antiga del mollet i l’avinguda de Miramar.
Foto de Sebastián Mulet Barceló. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.
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Pastilla a S’Arenal, la qual a alguns plànols figura denominada, segons els trams,
Carretera de S’Arenal en la part mès propera a Palma, i Avinguda Nacional a partir
més o manco del “Camí de ca na Gabriela”, sempre al municipi palmessà i, després
de passar el torrent del Jueus, carrer dels Republicans fins al de Sant Cristòfol, per
continuar com a Avinguda de Miramar, dins el municipi de Llucmajor.
d) La zona peatonal davant el edificis i les construccions de la primera línia.
El costat on s’aixequen les cases, comerços, cafeteries, centres d’esbarjo i altres
negocis, igual que hotels i llocs d’hospedatge, constitueix així mateix un dels factors
més essencials per al desenrotllament de S’Arenal, i per aquest motiu me n’ocuparé
amb més detenció una mica més envant. En realitat es tracta d’una espècie de façana
global, com una suma de les edificacions que hi miren.
1.1) Algunes observacions i comentaris sobre la realitat actual de la primera
línea litoral de S’Arenal.
A continuació, i donat que una primera línia com la sucintament esbossada, amb
els distints sectors de composició que la conformen, es pot considerar de rellevant
importància en una localitat que té un ambient i característiques essencialment
entroncades amb l’esplai de platja, la vida de relació, els punts de diversió i els
allotjaments, m’atreviré a exposar algunes reflexions, no sempre favorables, sobre
les estructures que presenten en l’actualitat, per si qualcuna per ventura pot resultar
mínimament aprofitable, sense oblidar en cap moment que es tracta d’uns punts de
vista que poden ser no apreciats en absolut per altres observadors, com ja havíem
dit per endavant.
I per entrar en matèria, m’inclinaré des d’un primer moment a establir unes
diferències entre la zona de la primera línea situada a Llucmajor i la que correspon
a Palma.
1.1.1) La part de Llucmajor.
De les successives rehabilitacions que ha sofert la zona costanera de platja i
de passeig peatonal al llarg de tot S’Arenal, vull patentitzar d’entrada que a mi
m’agraden més les darreres efectuades a la part del municipi de Llucmajor que a la
del de Palma.
I per estrany que pugui resultar, contemplant algunes fotografies antigues de per
devers davant del que ara és l’Hotel San Diego, m’ha semblat que des de temps
primerencs, que no sabria precisar, ja es pensà en construir una mena de passeig
marítim proper a platja. Es tractava d’una plataforma d’obra, més alta que la resta,
com una placeta no molt extensa, quelcom triangular, i amb bancs. Al seu costat,
però per la part de l’interior, corria la via de trànsit, àmplia, per als vehicles de
l’època, que més aviat consistien en carros, galeres o altres carruatges moguts per la
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força animal de les cavalleries, que no altres medis de locomoció més moderns, si
hom té en compte que el primer automòbil matriculat a Mallorca, marca Clement, ho
fou el 10 d’octubre de l’any 1900, i era propietat de Josep Sureda Fuentes.
També per aquesta zona de circulació hi passaven els raïls del tramvia cap a les
cotxeres del final.
¿Per quines raons una preferència per aquestes reformes, com ho he expressat?.
Doncs, perquè la configuració ambiental de conjunt aconseguida al passeig del
terme llucmajorer em sembla com a més equilibrada i acollidora que l’exageradament
monumental i monòtona de més enllà del torrent de partició amb el municipi veí. I en
definiva resulta a la meva sensibilitat com a més humanitzada.  
I, a fi d’entrar a poc a poc en explicacions concretes, em centraré primer en una
de les obres de construcció que es dugueren a terme per l’indret de la mar, després de
la demolició de la Illeta dels Republicans: m’estic referint als dics-solarium situats
un a cada banda de la sortida del torrent dels Jueus. Idò bé, el bastit a la part de
Llucmajor es va suprimir no fa molts d’anys, al meu parer justificadament, deixant
així una tira arenosa contínua, més expedita, i com a més natural.
I en veritat, que em plauria per un igual el desmuntatge de la construcció paral.
lela encara existent al terme de Palma, de manera que tota la cinta d’arena formàs un
arc ininterromput entre ambdós municipis.
Vull imaginar que l’operació comportaria probablement, entre d’altres
conseqüencies, una major acumulació dels granets d’arena fins cobrir unes roques
llenegadisses molt pròximes al torrent del Jueus, a la part de Palma, i la desaparició
pel mateix redol d’un racó més o manco estancat, on sovint s’acumula brutícia
desagradable  a la vista per a tothom. En tot cas, l‘aspecte global, d’una banda i de
l’altra d’ambdós termes, hi guanyaria prou, entenc, i potser evitaria la consolidació
creixent de l’espai arenós a la cantonada vora el Club Nàutic, on en efecte li sobra
amplària.
¿Dirè un bon disbarat? ¿Per què no adaptar un troç d’aquest darrer terreny tan
ampli d’arena ferma, degudament acondicionat, per a estacionament eventual de
cotxes, que tanta falta fa al tràfic rodat, prenint les degudes precaucions davant
perills de mal temps?.
Quant al component del conjunt, constituït pel passeig d’obra pròpiament dit,
no són secundaris, entre els elements que el fan més grat i atraient, ni el tipus
d’enrejolat, ni els bancs de reduïdes dimensions -com a més familiars o personals- i
els seus materials de confecció, ni el sistema d’il.luminació. I, a manca de molta de
vegetació, perquè l’estretesa de l’espai segurament no ho permet, els arbres resulten
d’aspecte agradable i d’altura proporcionada, a part de què les palmeres, esveltes i
belles, s’estenen fins i tot per dins la zona arenosa i hi creixen molt bé.
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El que menys m’agrada de tot -ho dic tal com ho sent- són els blocs cúbics de
ciment, que formen la separació entre la plataforma peatonal i l’arena, els quals,
a mancança de més bancs, són utilitzats com a seients complementaris. ¿Per què
no em satisfan gaire?. Per la raó de considerar que un passeig marítim ha d’estar
primordialment no sols orientat, sinó també obert cap a la mar, o al manco sense
obstacles opacs entremig d’ambdós elements.
¿No seria més adient a tal efecte, i al mateix temps més ornamental, una
barana, amb balustres tornejats, com per exemple la que recentment s’ha col.locat
bordejant ambdós costats del llit del torrent dels Jueus?. O ¿és que potser una
balaustrada així no aturaria amb eficàcia els desplaçaments dels grànuls arenosos
quan bufa fort el vent, i s’escamparien per damunt del passeig?.
¿Materials de la balaustrada? Doncs, o de pedra, natural o artificial, o bé metàl.
lics. D’aquests darrers, se’n poden veure no molt lluny de la nostra geografia illenca,
com a Santa Eulàlia d’Eivissa, si bé no hom pot oblidar que segons els metalls
resulten més difícils de mantenir per mor de l’eventual oxidació. ¡Allò sí que és
un passeig marítim, malgrat no tengui una gran extensió, i no just pel motiu de la
possibilitat de contemplar la mar fins i tot d’asseguts als bancs de la plataforma
construïda, que a més presenta plantes i altres elements ornamentals just al costat, a
l’alcanç dels seus colors i perfums!.

Vista antiga de la platja prop del torrent dels Jueus.
Cortesia d’Antoni Catany Ponsetí
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1.1.2) La part de Palma.
Entrem acte seguit a la zona litoral del terme municipal de Palma, més enllà de
l’esmentat torrent, on es disposa de terrenys de més amplària que els de Llucmajor,
i per això queda facilitada l’existència de les distintes bandes que el conformen, tals
com la de platja, un passeig marítim, dues vies de circulació rodada, i encara un altre
passeig peatonal situat just per davant del edificis de primera línia. Un combinat
sobre el qual, els prec que em permetin també algunes actituds personals.
Doncs, igual que m’he mostrat més tost en positiu respecte a les reformes de la
platja i passeig marítim de la part de Llucmajor, d’entrada estim que no poques de
les solucions aplicades a l’extens tram palmessà no concorden gaire amb les meves
concepcions paisatgístiques.
Trob que en general aquí hi ha massa faraonisme i ciment, manquen vegetació i
espais d’ombra, i presenta un excés de monotonia i escàs colorit, on sobreabunden
els tons grisencs. I fins i tot s’hi constaten detalls poc comprensibles, que procuraré  
desmenussar.
I per entrar en qüestions concretes hauria de repetir aquí els arguments ja exposats
respecte de la desitjable eliminació del dic-solarium que avança dins la mar al costat
de la desembocadura del torrent del Jueus, imaginant unes eventuals conseqüències
en benefici de la unitat o continuïtat de la zona arenosa entre els fragments de platja.
També en aquesta part, he d’esgrimir els mateixos raonaments sobre els blocs
cúbics de ciment que separen la platja arenosa de la plataforma peatonal, perquè són
iguals que els existents a la part de Llucmajor. Si un passeig “marítim” hauria d’estar
girat de manera preponderant envers la mar, una possible solució podria consistir en
substituir el actuals blocs-pedrissos per baranes calades, just per protegir els vianants
de no poder caure al nivell més baix de la arena, però deixant expedita la vista cap a
aquesta i cap a l’aigua.
¿I per què no posar bancs en lloc dels pedrissos de ciment?. Idò sí i nombrosos,
acollidors i amb respatlles, els quals s’haurien de situar de cara a la mar a la part
del passeig més allunyada d’aquesta, vora una vegetació ben cuidada. O al manco
combinar sectors d’una manera i d’altra, cercant variacions i manco monotonia. Els
vianants es mourien per l’espai situat entre les baranes i els bancs, o viceversa.
La uniformitat d’aquests blocs, pesants i grisos, es fa així mateix patent a les altes
i nombroses faroles, construïdes també amb moltes senallades de ciment. ¿No es
podria haver cercat un model menys feixuc i un poc més atractiu? ¿Seria per ventura
inapropiat revestir-les de combinacions quelcom coloristes, p. e. amb ceràmiques
trencades de tons frescs i variats, i dibuixos geomètrics decoratius, semblants als
que solia aplicar un artista de la qualitat de Gaudí, en qui fóra possible inspirar-se?.
I ¿no hi cabrien tal volta imatges no sols vistoses, sinó també instructives, com
n’ofereixen la fauna i la flora marítimes locals, igual que se’n veuen a altres punts
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de l’Illa, com per exemple als bancs continus del port de càrrega de Palma de devant
la Seu?.
I quant als sòcols de les columnes-faroles ¿no s’hi podria acceptar un poc de
publicitat plantosa, que els llevàs gris i proporcionàs informació útil, sense menysprear
un xic de rentabilitat de cara a recaudar recursos per a la seva conservació?.
N’hi va haver un de passeig durant bastant d’anys, abans de l’actual, ben senzill,
però que no deixava de tenir el seu encant, per quant abans de tot no s’hi havia de
suportar la quantidad de luminiscència elèctrica d’ara, que a voltes sembla produir
més calor que una semiombra152.
Respecte al trespol enrajolat del passeig, de feble colorit, amorteït i també
monòton ¿per què no posar-ne un de més viu i canviant?. Naturalment, es tracta
d’una questió de gusts. Però hom pot sempre recòrrer a concursos públics a fi d’elegir
el projecte més apropiat, mitjançant el veredicte d’un Jurat conforme.
Atenyent als bars metàl.lics instal.lats de tant en tant sobre la plataforma del
passeig, funcionals i aerodinàmics això sí, però a la vegada tan grisos, el seu color
impersonal no m’entusiasma gaire.
I, si ens fixam a continuació en els parterres i vegetació actuals, s’ha d’admetre
que sovint fan pena i que els resultats han estat poc menys que fatídics: extensions
de terra i quasi just terra i, per contra, escassa verdor, amb poques plantes, arbusts
i arbres, ornamentals i d’ombra. Amb l’excepció de les illetes d’entorn dels bars,
que posen de manifest com pot créixer una vegetació, si se l’atén, i com seria de
convenient estendre-la al llarg de tot el passeig per proporcionar-li ornamentació i
frescor ambiental.
Els parterres ara existents, igual que els de la plaça de la Reina Maria Cristina a
S’Arenal de Llucmajor, ja criticats, no tenen voretes altes de contenció, apropiades
per a què la terra i l’aigua siguin ben retengudes, una mancança que més aviat
ocasiona que ambdós elements es diseminin sobre el trespol obrat de devora quan
es rega, plou o fa vent, que pel costat de la platja de vegades pega fort els mesos
d’hivern. I, en conseqüència, es produeix una doble tasca: la d’haver de netejar la
terra espargida i la de reposar-ne per al substrat de la vegetació.
Seguint amb el tema de l’aport vegetal, entenc que ja que la franja arenosa ha de
deixar-se íntegra als banyistes per disfrutar de l’aigua i per marxar arran d’aquesta
-que hom diu que és molt sà per a l’aparat locomotor-, en compensació o per contrast,
152

Per contra, cal reconèixer que els espais de fosca o de penombra d’aleshores propiciaven que qualque lladret
-raterillo- que actuava no dins passeig, sinó mig ocult per la zona arenosa ja al.ludida, s’aprofitàs del bany nocturn
d’alguns incauts, qui havien deixat la roba damunt l’arena, per a atracar-s’hi furtivament i deixar-los nets de diners,
de rellotges o de qualsevol altre objecte que poguessin pispar-los, per poc valor que representàs. En l’actualitat,
amb tanta d’il.luminació artificial, coses com aquestes resulten quelcom més difícils, igual que la pràctica d’alguns
arrumacos de les parelles, per bé que a hores d’ara, sobretot els joves, no s’amaguen en absolut de certes expansions
amoroses en públic.
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Vista de la primera línia a la zona de Palma amb un dic-solarium en primer terme (1956).
Cortesia de Laser-S’Arenal.

a la plataforma sòlida de passeig no hi estarien de més autèntiques taques verdes
d’ombra refrescant, a fi que els vianants, i els banyistes tot veïns, poguessin prendre
un respir de fotons i de rajos ultravioletes sense despeses complementàries, i no tan
sols haver de refugiar-se davall dels tendals dels quioscs-bars o de les sombrilles
pagants.
Òbviament, per a aconseguir zones d’ombra s’hi haurien de sembrar arbres
apropiats. O fins i tot formar reduïdes glorietes dintre dels parterres, amb seients de
descans, oberts això sí a les brises, però protegits del sol amb vegetació adient.
Al passeig ferm, a un dels costats, el reservat a la vegetació, fan falta no just
arbres, sinó també plantes d’ornat, de les quals n’hi ha que suren bé amb poca aigua
i resisteixen el clima marítim, si es saben elegir. Basta fer un recorregut d’observació
per altres llocs pròxims i igualment propers a la mar, per veure com pujen de vives.
En resum: al meu entendre caldria posar més verdor i un poc d’ambient floral
a un lloc tan freqüentat i visible. Que no vivim a un desert. I no m’atrevesc a
parlar d’altres complements ornamentals i refrescants, com els aquàtics, amb petits
brolladors i similars, que així mateix se’n troben al citat passeig marítim de Santa
Eulàlia d’Eivissa, a dues passes d’aquí, com aquell qui diu.
Una suggerència més: si els parterres poden resultar a vegades massa extensos,
on hi sobra terreny i costa diners mantenir-hi una vegetació ben cuidada, ¿per què
no instal.lar-hi, a més d’espais amb jocs per a infants -que n’hi ha alguns-, qualque
triquet per a altres jocs comunitaris per a gent més gran, per exemple de pilotes,
com fútbol, voleibol, tennis, minigolfs o similars, que solen agradar a no pocs
visitants, sobretot als joves, per facilitar-los un poc d’exercici corporal i de distracció
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complementaris dels banys i del sol?. D’aquesta manera els qui ocupen la platja,
que a vegades improvisadament practiquen jocs d’aquesta classe sobre l’arena, no
molestarien a les altres persones que sobre ella conversen, juguen a cartes, llegeixen,
fan crucigrames, prenen begudes fresques, s’unten de cremes antisolars (o al contrari
per accelerar el broncejat), i fins i tot bequen la festa de la nit anterior, o cedeixen al
sopor de la caloreta envoltant.
Un defecte del disseny dels parterres existents quan es construiren es posà en
evidència ben haviat d’haver-los traçat, per quant els punts de pas destinats als
vianants sovint no coincidien amb les boques dels carrers; i per aquest motiu els
usuaris, cercant dreceres, atravessaven per dins la vegetació o la pura terra, trepijant
si calia el verd i formant nous caminois. Els resultats reals varen induir a rectificar
amb bon criteri alguns d’aquests accessos, col.locant-hi petits caminals de marès
suplementaris.
En qüestió de l’arbrat, pertocant a tota aquesta zona palmessana, estim que, en
lloc de sembrar-hi parelles de palmeres que formen una espècie de teringa de tot
es carrer des de Can Pastilla al torrent dels Jueus per davant de les cases, hotels i
comerços, haguera estat més encertada una solució manco monòtona i que sovint
ha fracassat. Perquè es donava el cas que aquests bells arbres amb cabells de fulles
verdes i penjalls de groc vistós -molts dels quals s’han mort, no sé bé per quines
raons- foren posats en doble fila a trams regulars, de tal forma que amb aquest criteri
estricte alguns coincidien fins i tot amb l’embocadura d’un carrer o estaven plantats
just davant del portal principal de qualque hotel, obstaculitzant-lo.
I em deman: ¿no hauria resultat més convenient repartir-les, sobretot les que
constituien un impediment per al tràfic dels cotxes o per a la càrrega i descàrrega
de passatgers o de mercaderies, i situar-ne una part d’espargides dins dels parterres
del passeig vora la mar, amb un poc de gust, i a vegades dues o tres d’aplegades
com si sorgissin espontàniament del sol en forma de ramell, igual que ocorr sovint a
altres països mediterranis, sobretot del sud?. I és d’imaginar que amb una distribució
d’aquestes característiques, s’hauria aconseguit un panorama de conjunt prop de la
platja com d’una espècie de palmeral, ja que el paisatge de gran arenal primitiu ha
perdut les seves notes originàries distintives.
Cal advertir en tot cas que un nou repartiment de les palmeres sota aquestes pautes
no afectaria gaire a l’ombradiu desitjat per a les terrasses de davant les cafeteries i
locals de restauració propers, puix que els responsables dels dits establiments ja es
preocupen per ells mateixos de col.locar grans para-sols movibles i també tendals
per als clients. Les paumes de les palmeres totes soles no resolen de manera efectiva
el problema d’aturar el sol per complet. I així mateix n’hi ha més d’una de palmera
que, per la seva altura, molesta les vistes a la mar des de les terrasses situades a les
façanes dels pisos.
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I per afegitó, i això ja és fruit de les meves suposicions, les palmeres que
s’avençassin més a prop de l’aigua marina, ¿no en xuclarien i creixerien més ràpides
i belles, com ocorr amb èxit a la platja de la part de Llucmajor, en lloc de veure-les
morir progressivament, provocant un espectacle més aviat tristenc?.
¡Molta més vegetació i ombra fan falta, per tant, vora el passeig marítim de
S’Arenal de Palma en si!, entenc.
Una observació encara, si bé d’una altra índole. Alguns anys vaig constatar la
presència i activitat de persones amb algun grau de minusvalia, ocupats, és de suposar
que de manera retribuïda, en netejar el passeig marítim i parterres de tota classe de
residus indesitjables: papers, plàstics, botelles buides, llosques de cigarettes i altres,
que tiren per terra certs usuaris poc mirats, els quals no es molesten mínimament en
utilitzar les papereres i contenidors de desperdicis, que s’hi troben oportunament col.
locats. Aquesta gent jove, amb dificultats, donaven la impressió de posar diligència i
esment en la tasca. ¿No seria possible de continuar-la?. Enhorabona als responsables
de la idea. Quan una activitat produeix resultats positius o avantatjosos, també és
convenient reconèixer-ho per a la satisfacció dels promotors.
¿Resta encara per sotmetre a revisió qualque problema localitzat en aquest
paratge litoral des de l’arena  fins a les edificacions?.
Idò pens que sí. Perquè, si és d’agrair i de lloar que els encarregats de mantenir
la platja en les millors condicions per als seus nombrosos usuaris, dugueren a la
pràctica la bona idea de posar-hi algunes reconfortants i ben acollides dutxes, ¿com
és concebible que, si foren muntades sobre una oportuna plataforma sòlida -de
marès o de ciment- i es situaren prop dels accessos d’entrada i sortida al passeig, no
construíssin al mateix temps una simple passarel.la, bé fixa del mateix barat material,
o bé de fusta i de caràcter mòbil, per tal d’evitar que, quan un banyista ha pres el
pertinent broll d’aigua dolça per llevar-se la sensació de salinitat, hagui d’enfonsar
els peus altra volta dins l’arena, si també en vol sortir net al passeig contigu? ¿Tant
haguera costat una obra així i tan curta, que permetria als beneficiaris i al propi
passeig una neteja més completa? O ¿és que els dissenyadors de les dutxes no hi
caigueren en aquest simple problemet?.
I al propi temps, ¿no es podria aprofitar l’aigua ja utilitzada o sobrant de les
dutxes, que sovint s’escampa dibuixant petits rierols capritxosos pel seu entorn, i
canalitzar-la una mica i fer-la servir per regar qualque planta propícia, com p. e.
canyes altes -de les locals o de les de bambú-, que procurassin puntets de verd,
sense massa  costos adicionals? A la part del passeig de Llucmajor n’hi ha qualcuna
de canya d’ornat jardiner, que sembla ben pensat i tradicional. De canyes així se
n’empraven altre temps a certes festes. I a la península, també. Basta fer una volta per
les denominades Festes de La Magdalena, a la província de Castelló de la Plana. Tots
les participants i romers en duen. I per devers la nostra La Real, per Sant Bernat ¿què
passa en aquest sentit, que en l’actualitat en tornen a dur?. Abans tot s’aprofitava,
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Panoràmica, des de la mar, de la platja a la zona de Palma,
amb l’església de Sant Ferran a Las Maravillas, i alguns hotels primerencs. Molt de pinar (1958).
Foto Casa Planas. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.

inclusivament les coses menys inimaginables. Si nó, pensem amb les ximbombes,
ara que parlam de canyetes.
Una nota més sobre el passeig marítim, però que afecta en el cas a la conducta
d’algunes persones que el disfruten. Perquè, si cal remarcar que a un costat dels
parterres, just devora la via àmplia per al tràfic rodat, s’hi construí a propòsit un
carrilet reservat als ciclistes -una bona idea, segons d’entrada s’hauria de creure-, són
no pocs els qui circulen en bicicleta que no utilitzen el “seu” carril propi i prefereixen
rodar, fent sovint zig-zags, sobre l’espai de la plataforma destinada als vianants. Amb
la qual manera d’obrar els tranquils passejants queden exposats a qualque ensurt per
darrere, si qui condueix el vehicle amb rodes més ràpid no posa tot l’esment en evitarho. ¿Per què no empren la via que se’ls dedicà aposta?. Hauria de ser obligatori i no
deixar gastar els diners que val una construcció així, de manera inútil.
Finalment -i reconec per endavant que el que vaig a manifestar resulta no poc
utòpic-, com que resulta que, per mor de què els edificis que configuren la façana
marítima -cases particulars, hotels, comerços, cafeteries, etc...- foren construïts a
moments distints i no solen obeir a cap planificació prèvia ben estudiada, cal admetre
que a voltes produeixen un aspecte prou anàrquic.
Davant d’una realitat així, ¿per ventura seria possible donar un cert toc
d’homogeneitat i harmonia, per poca que fóra, no tant a l’estructura arquitectònica,
però sí en ordre al seu impacte tonal?. No estic gens segur de la meva elucubració.
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Vista de la primera línia de la zona de Palma fins al final, des de l’Hotel San Francisco (1958).
Foto Casa Planas. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.

Però, en passejar-hi per davant, se m’ha ocorregut a qualque moment imaginar que
si al manco s’adoptàs per a les façanes un predomini del color blanc o molt clar,
de manera similar a com succeeix en altres regions i indrets de la Mediterrània,
probablement s’obtindria una sensació quelcom més conjuntada, a part de luminosa,
en lloc de tants de contrasts de matisos no sempre ben conjugats per a la contemplació
visual. Simplement és una suposició...153.
***** ***** *****
Després dels punts de vista fins aquí exposats, i que pertànyen ben segur al camp
de criteris personals sobre fets o situacions que d’alguna manera he pogut presenciar
durant uns anys, em plauria també en aquest apartat retrocedir a altre temps,
més llunyà, per tal d’aventurar una aproximació a l’aspecte que oferia aleshores
aquest espai tan ostensible on avui s’alcen unes edificacions de bigarrada finalitat:
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Sobre la mancança d’un estil arquitectònic de bona qualitat i les repercussions dels grans edificis sobre el paisatge
tradicional per la zona, Damià TOMÀS GARAU: Pregó de Fires 1989. Arquitectura de Llucmajor: entre la
tradició i la modernitat, Ajuntament de Llucmajor, 1990, p. 26, ha patentitzat les següents reflexions: El segle XX
es caracteritza també pel protagonisme que cobra la costa llucmajorera com a conseqüència del nou concepte de
l’estiueig, sobretot en un lloc que avui té anomenada a tot Europa, com és S’Arenal. Començaria a obrir-se camí
entre les casetes dels mariners i les barraques dels trencadors. Naixeria així la primera pensió. Naixerien els
primers hotels; i els trencadors es farien cambrers. Una nova època començaria per a Llucmajor.
	El nostre poble, que havia vist partir molts dels seus fills per la manca de recursos, es convertiria en capdavanter
de l’anomenada “balearització”. Dissortadament, no hi havia models arquitectònics adequats a la nova situació,
ni la urgència permetia l’estudi adequat. Emparats en nous materials -ferro i formigó- i les noves tècniques
constructives -pilars i bigues- que deixen gratar el cel, naixerien construccions totalment impersonals, fora de
context, que, trepijant les normatives de l’època, entre l’empenta d’uns i la ignorància de tots, feren malbé tradició
i paisatge. S’ha d’acceptar que té raó, i procurar conservar al manco certes casetes tradicionals -baixetes això sí-,
però que tenen tant d’encant i de valor patrimonial arquitectònic. Pens.
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habitatges, comerços, bars, centres d’oci o alguns grans allotjaments per a turistes i
visitants, que encadellats uns amb els altres representen una espècie de teló de fons
dels segments que s’estenen entre ells i la mar protagonista.
I en aquest sentit hem de remetre altre vegada com a preambulars a les imatges
inicials ja plasmades més amunt per de B. FONT en pintar amb paraules què desde
Can Pastilla a s’Arenal, sólo la blanca casita porticada con torre de Ca’n Moner,
rompía en el horizonte suave la verde y tupida floresta costera, fent al.lusió a les
primeres edificacions d’estiueig aixecades en aquesta primera línia. I en paral.lel
tornar a repetir amb B. SBERT que antigament en aquest espai existia només un
carrerany propi de pescadors, caçadors o contrabandistes... ¡Quins canvis!.
He d’advertir en abordar el tema, i com a pressupost previ, maldament em
repeteixi, que m’inclin a considerar la llarga platja s’arenalera com una unitat
-geogràficament, ho és ¿o no?-, prop de la qual s’han anat creant trams de terreny
edificats que porten noms distints des del més llunyà de Can Pastilla, com per
exemple els de “Ses Fontanelles”, “Es torrent de ca n’Alegria””, o bé “Sometimes”
a uns 2 km. de Can Pastilla i uns 10 de Palma, que precedeix al de “Las Maravillas”,
denominació deguda a una antiga pensió que duia precisament aquest nom, i es troba
més o manco a l’eix de l’Església de Nostra Senyora dels Àngels o La Porciúncula,
“Can Moner”, i “Cas Conseiers” (segons la pronunciació popular que designa a la
gent  procedent del poble mallorquí de Consell).
Cal advertir en aquest punt de l’exposició que precisament la longitud i diversitat
d’aquesta primera zona propera a la mar varen induir a què, al final de l’any 1966,
es prengués la decisió de donar una mateixa i única denominació al conjunt, la de
Platja de Palma154, per tal de facilitar-ne la ubicació concreta dins el territori global
de l’Illa, sense perill d’equívocs i dubtes.
Però mirant cap enrere, hom pot assegurar que respecte d’un dels projectes més
primerencs per tal d’iniciar l’establiment de cases d’estiueg a la platja de S’Arenal, en
aquesta ocasió al municipi palmessà, FONT OBRADOR n’ha refrescat la memòria
sota els epígrafs de “La urbanización del pinar de Son Sunyer” i “Las ilusiones de
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Per a altres detalls sobre la qüestió, veure B. SBERT: Una evolución turística..., p. 20-24. El mateix autor, però a
l’obreta “La transformació moderna de s’Arenal”, p. 34, recalca la constitució de l’Associació d’Hotelers d’aquesta
platja, que es reglamentà el 1977: Té per objecte la promoció i el planejament turístics i la dignificació i la defensa
d’una política de preus, elaborar estudis diversos, fomentar i mantenir relacions públiques encaminades a oferir
una imatge real enquadrada dins la pròpia realitat socioeconòmica espanyola, mallorquina i de la zona i, en
general, qualsevol altra activitat d’estudi, finançament o operativitat relacionada directament amb la indústria
turística... L’any 1977, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears concedí a l’Associació de la
nostra zona el primer premi com a entitat més distingida dins el sector turístic. Els seus Presidents han estat Josep
Forteza-Rey Borralleres i Bartomeu Xamena Simonet; els seus Gerents, el mateix Forteza-Rey, Alfonso Díaz Sáez
i Bartomeu Sbert Nicolau, un fill de l’autor. Fins al moment de l’esmentada publicació.
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Bennásar y la visión de futuro de los lluchmayorenses”155, d’on extreurem algunes
notes per evitar el seu oblit:
Si hem afirmat més amunt que la població de S’Arenal s’ha format sobre la
base territorial de tres grans possessions, dues a la part de Llucmajor -Son Delabau
i Son Verí d’abaix- i una pertanyent al terme de Palma -Son Sunyer-, ens fixarem a
continuació en aquesta darrera.
Pel que respecta a ella, el lluchmayorense Juan Catany Salvá había adquirido
la finca en 1910 a Antonio Roten Gual, Marqués de Campo Franco... Tenía 434
hectáreas de extensión, entre pinares, monte bajo, arenales y pantanos. Lindaba por
N. con las sementeras “Clot des Porcs”, “Arenes de dalt” y “d’abaix”, y “Serral
des Verro”; por el E. con establecimientos del predio “Son Delabau”; por el S. con
propiedad de Pedro Francisco Obrador; y por O. con parcela de este último y el
mar.
L’esmentat Joan Catany, alias “l’amo en Joan de Sa Calatrava”, va promoure
dins el terrenys que havia comprat l’edificació de cases de recreació i esbarjo en una
natura d’aires marins, però les coses no li anaren massa bé, i aleshores el “Fomento
Agrícola, Industrial y Comercial de Lluchmayor” es féu càrrec d’aquell patrimoni.
L’indicat Fomento, banco local..., emprendió la parcelación de una gran sección
de la playa..., cuyo eje central lo constituían los terrenos de la actual Porciúncula y
Hoteles San Francisco y Playa Golf. La parcelación en grandes manzanas de unos
15 a 2000 m2. de superficie, permitía el trazado de un extenso conjunto de calles,
dispuesto a cordel, cuya característica más notable era su primera línea, precedida
de una orla verde, que le prestaría especial encanto.
L’arquitecte del projecte d’urbanitzar aquesta zona l’any 1913 fou l’aleshores ja
famós Gaspar Bennàssar Moner156, lloc on ell mateix va adquirir un solar, igual que
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S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 23-26 i 30-31. Inclou una reproducció del “Plano de una parte del pinar de Son
Suñer del término de Palma, a escala de 1:2500”, signat per l’arquitecte Gaspar Bennàssar el 23 de juliol de 1913.
Al peu del plànol hom comenta que sobre los sectores de manzanas, divisibles en solares, figura el nombre de su
propietario correspondiente. Muchos de ellos medían unos 17 m. de fachada por 80 de fondo, pudiéndose adquirir
por el precio de 600 ptas. cada uno. L’equivalència actual és de 3,61 euros, mutatis mutandis, per descomptat.
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 aspar Bennàsar, nascut a Palma l’any 1869, fou arquitecte diocesà de Menorca i Mallorca; arquitecte municipal
G
de Palma; arquitecte del Ministeri d’Instrucció Pública, de la Junta d’Audiència de Palma i del Reial Patrimoni. Es
pot considerar l’autor de la Palma moderna per la seva labor com a arquitecte municipal quan s’ordenà l’espai
exterior de la Ciutat i s’aplicà el Pla d’Eixampla de Bernat Calvet (1901), que va haver de dirigir. Com a resultat
d’aquest pla, s’encarregà de l’enderrocament de les murades... Entre les seves nombroses obres arquitectòniques
hom pot esmentar l’edifici del Triquet i del Bar Cristal a les avingues, la Caixa d’Estalvis (Sa Nostra) al carrer
Ramon Llull, els Magatzems de l’Àguila, l’Escorxador Municipal, el Cine Born, la Plaça de Toros, el Pont del Tren
a les Estacions de Palma, etc..., etc...
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Ferran Alzamora157,  qui era aleshores el President del “Fomento de Turismo” creat
pocs anys abans, el 1905, per un membre de la mateixa família, Enric Alzamora158,
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palma.
Altres compradors de trasts eren persones de la capital ben conegudes, entre les
quals figuren noms com els de Pedro Bosch, Francisco Pizá, Damián Bennázar
-germà de l’arquitecte-, Antonio Camps, Antonio Roca, Bartolomé Moner -ben fàcil
d’identificar-, Pedro Garau -l’enginyer de la via fèrria de Palma a Sóller, amb el
seu túnel, i director de la Junta del Port de Palma, un personatge que es recordat a
la denominació d’una plaça i mercat municipal de Palma-, Julián Garau, Damián
Monserrat -qui n’adquirí tres parcel.les contigues, grans, sobretot una d’elles-,
Miguel Lladó y Gregorio Carbonell, els quals així mateix compraren més d’un troç.
Entre els terrenys d’aquests darrers i els de Damián Monserrat se’n trobava un,
igualment prou grandet, destinat a la Comunidad Franciscana.
En aquest cas, B. FONT, qui inclou entre els compradors a Pedro Salvá de “Ca’n
Pere Llapassa”, precisa que en 1915 el P. Bartolomé Salvá, Ministro Provincial de la
T.O.R. franciscana adquirió unas 29 cuarteradas para la Comunidad del Convento

157

 . LLINÀS ha deixat constància al llibre de B. SBERT: Una evolución turistica... de què aquest personatge de
O
la societat palmessana feria construir l’esglesieta de Sant Ferran, de Las Maravillas: La Iglesia de San Fernando
fue costeada por Fernando Alzamora y de aquí su nombre dedicado a gratitud y honor hacia su benefactor, y que
al mismo tiempo estaba ubicada en un solar de su propiedad. Los planos fueron de un joven Arquitecto llamado
Francisco Casas Llompart a principios de los años treinta del siglo XX. Terminadas las obras, Fernando Alzamora
la regaló al Obispado, pero no pudo ser abierta al público de los feligreses por carecer del requisito “sine qua non”
de haber sido bendecida la primera piedra o solar. Años más tarde hubo dispensa especial y dicha iglesia vino a
cubrir una necesidad sentida desde mucho tiempo atrás. Por otra parte, el joven arquitecto diseñó años después la
Capilla de Ses Cadenes y el Hotel Saga, entre otros edificios de la Playa de Palma.

158

 uant a la constitució de la Sociedad Fomento de Turismo de Mallorca -o simplement el Foment, com se la coneix
Q
de manera habitual-, segons les interessants informacions de B. SBERT: Una evolución turistica... , p. 25: En el año
1903 se publicó un libro de cerca de medio centenar de páginas titulado “La Industria de los Forasteros”, cuyo
autor fue el felanigense Bartolomé Amengual Andreu (1866-1961). Amengual había tenido ocasión de conocer
de cerca la organización del turismo en Italia, Suiza y Francia. El prólogo lo escribió Joan Alcover, un dels
nostres grans poetes mallorquins. El autor del libro señala en su primera página lo siguiente: “La Industria de
los Forasteros lejos de ser materia pecaminosa, constituye uno de los negocios más lícitos y honestos que puedan
darse en el vastísimo campo de las especulaciones económicas”. Cuando Amengual señala forasteros, lo hace en el
sentido de que a todo visitante a una zona determinada se le llamaba forastero. Avui els denominam turistes, en el
cas. Recordem igualment de cara al fenomen del turisme a Mallorca que pel gener del mateix any 1903 s’inaugurà
el Gran Hotel de Palma, proper al Teatre Principal, si bé anys abans, pel 1880, al carrer Conquistador, davant
l’aleshores Círculo Mallorquín -ara seu del Parlament de les Illes Balears-, ja havia funcionat l’Hotel Mallorca,
regentat per un matrimoni català i que degué existir durant un quart de segle. A Llucmajor, els primers hotels foren
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de Palma por 13.200 ptas: son los terrenos llamados de “La Porciúncula”159. La
suma de diners equival a 78,33 euros d’ara, en un canvi purament oficial.
Este fue uno de los más antiguos y notables precedentes urbanísticos de toda la
playa, que merecen recordarse con respeto y nostalgia. En efecte, sembla que estava
presidit per una planificació ordenada.
Un altre gran projecte de per aquelles dates, o per ser més exactes d’un poc abans,
derivà de la circumstància que en julio de 1912 el arquitecto G. Bennássar pronunció
una conferencia en la Asociación de la Prensa de Baleares sobre “Reforma de
Palma... y prólogo de una idea sobre turismo”, del mayor interés para S’Arenal. El
comentario alusivo, publicado en el “Lluchmayor”, se refirió a “su bello sueño de
construir en el Arenal de Son Sunyer una ciudad sportiva, de transformarlo en una
Olympia moderna”. Se vio en ello una idea digna de un genial artífice, que estaba
muy enamorado de su país... Però just quedà en això, en un somni160.
Desde hacía tiempo sentían los lluchmayorenses una predilección por el sitio, y
consideraban que tenía derecho a no ser lo que era: un foco de miasmas creadoras de
paludismo, sinó un lugar delicioso y atrayente, un verdadero “sanatorio marítimo”.
Les cometes són nostres.
Los lluchmayorenses no habían llegado nunca en sus deseos e ilusiones a soñar
lo que entonces proyectaba la imaginación de aquel arquitecto. Más modestos
en sus aspiraciones, pensaban sólo en llamar la atención sobre aquel sitio para
conseguir que hacia allí se dirigiera gran parte del movimiento veraniego de Palma
y del interior de la Isla. Creían que sería cosa fàcil desarrollar allí “la industria del
bañista”... por las excepcionales condiciones de aquella playa, y ser muy pronto
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A un dels exemplars de S’Unió de S’Arenal s’indica que foren 30 quarterades. Tanmateix la diferència no és
gens determinant. Ja hem fet esment a l’edificació d’una primera església a La Porciúncula. Ara bé, la nova,
extraordinàriament interessant i bella -que qualcú ha batejada amb el sobrenom de “catedral de vidre”-, fou
construïda entre 1964-1968 per l’arquitecte Josep Ferragut Pou, i impulsada pel Franciscà P. Antoni Bauzà Gayà.
Un resum de la història i vicisituds de La Porciúncula  figura a la Gran Enciclopèdia de Mallorca, sub voce.
	
Cal advertir que entre el grup de construccions que de manera progressiva han anant constituint l’actual Porciúncula
s’hi troba un Museu, obert al públic des de 1994. Va començar a funcionar l’any 1950. En té esment amb amorositat
franciscana el pare Joan Llabrés Ramis, vertader sacrificat en aquesta obra de consulta, on trobam materials de
diverses civilitzacions i on continuen arribant peces que l’enriqueixen científicament i artísticament (Veure B.
SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, escrit l’any 1989, p. 38. Hom pot consultar igualment la Gran
Enciclopèdia de Mallorca, sub voce “Museu de la Porciúncula”, que mostra una fotografia en color de les seves
instal.lacions).
160

Aquest projecte ja havia estat tractat pel mateix FONT OBRADOR: “Quan S’Arenal era s’arenal”, on es reprodueix
el text aparegut al periòdic Lluchmayor de 20 de juliol de 1912 concernent la conferència de Gaspar Bennàssar
al.ludida. I on s’afirmaven, entre d’altres coses, que sobre la intenció dels empressaris llucmajorers d’iniciar a
S’Arenal una industria del bañista..., no era estorbo para nuestro pensamiento el fantasma del mal estado en
que hoy se encuentra aquel sitio, porque creíamos y creemos que aquellas blancas arenas y terrenos pantanosos
han de convertirse en hermosa huerta que, cual la valenciana, exhale el suave y encantador aroma del azahar.
¡Vaja un exemple, l’elegit, amb aquests perfums!. Igualment, ja es pensava en instal.lar un tramvia que hi arribàs,
anteriorment al tren. El lloc es anomenat aldea del Arenal de San Cristóbal.
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poblada la ribera de poéticas casetas, risueños chalets y confortables hoteles y
restaurantes. No anaven gens desencaminats.
Todo ello parecía obra de pocos años...
Todo ello se decía por los lluchmayorenses, que fueron los primeros y acaso los
únicos en tener una fe verdaderamente ciega en S’Arenal en una época de la mayor
ignorancia del lugar, precediendo unos 8 años al tranvía y unos 4 al ferrocarril.
Recordem igualment els comentaris sobre la importància que representà per
a l’aleshores Vila de Llucmajor que pel 1914 el camino de S’Arenal pasaba a
carretera del Estado, prolongándose desde este caserío hasta el Coll d’en Rabassa,
corriendo paralelo y a pocos metros de distancia de la orilla del mar... On l’autor al
que seguim explicita que, si bien era verdad que la nueva vía hacia Palma resultaba
de una mayor longitud que la directa -la vella carretera per S’Aranjassa-, no lo era
menos el que reunía grandes ventajas por las condiciones naturales del trayecto
y por la sugestión de la proximidad al mar, no dudando que se convertiría en el
camino ordinario del tránsito.
Quant a la progressiva promoció turística de S’Arenal, ja sia d’un costat, ja sia
de l’altre del torrent divisori de municipis, poden resultar si més no intrigants les
notícies tretes a llum, un cop més, per FONT OBRADOR161, sobre el fet que el 15
de febrer de 1921 un foraster José A. Ruiz Rodríguez Méndez, natural de Màlaga,
però resident al S’Arenal llucmajorer, amb la seva esposa, Teresa Margarita Leclerc,
dirigí una carta al Batle de Llucmajor, Miquel Mataró Monserrat, on li exposava la
constitució d’una Junta de engrandecimiento y propagadora de las bellezas de El
Arenal. Al primer article dels seus Estatuts, datats del 25 de febrer, s’explicitava
que sota aquest nom se funda en el Arenal un Patronato de Turismo que se propone
propagar las bellezas de su playa, de sus montañas, de cuantos atractivos naturales
encierra y contiene, fomentando todas las iniciativas que redunden en beneficio de
el Arenal.
El 19 de març següent, en l’acte de presa de possessió de la Junta, sembla que
hi assitiren més de 100 veinats, els quals anomenaren una Comissió composta per
Damià Jaume, Manuel Soler, Pere Muntaner, Josep Monserrat, Maties Pellicer,
Sebastià Fullana, Jaume Pons, Pere Servera, Antoni Tomàs, Baltasar Mortera,
Miquel Peña, Damià Coll, Miquel Cardell, Antoni Vaquer, Pere Clar i Gabriel Salvà.
161

	S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 55-56.
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Al mateix llibret també s’indica que a la revista titulada Concepción Arenal162,
núm. 6, editada per la Sra. Leclerc, al preu de 0,25 pts. l’exemplar, s’hi donaven
notícias del caserío y también incluía un curioso trabajo sobre Pedro Sastre
Obrador, alias “Pere de Son Gall”, inventor del nuevo helicoplano denominado
Cometa-Giro-Avión, un eventual precursor dels helicòpters, sobre qui es poden
adquirir més informacions a la consabuda i imprescindible Historia de Llucmajor,
al volum corresponent.
La apertura en su domicilio, a la plaça Nova, de una “Oficina de Turismo de
El Arenal”, adherida al “Patronato Nacional de Turismo”, “Fomento de Turismo
de Mallorca” y relacionada con todas las entidades turísticas de España, llamó la
atención. Se anunció la “Guía del turista del Arenal” en varios idiomas. ¡No estava
malament una idea així!. Ara bé, el Governador Civil de Balears, va contestar que “el
Estado, primero, y los Ayuntamientos de esta capital y de Lluchmayor, se ocupaban
y preocupan del fomento del turismo, mejorando en lo posible caminos, carreteras
y demás vías de comunicación”, negando la autorización para la inscripción en el
Registro de la expresada Sociedad. Se dudaba del fin que con ella se perseguía.
Los periódicos locales publicaron el 12 de noviembre un escrito referente al
puerto de refugio de S’Arenal, que manifestaba su repulsa por cuanto allí se había
realizado. Nuestro Ayuntamiento se opuso abiertamente en contra de ellos. Todo
eran reveses para el matrimonio Ruiz-Leclerc, que claudicó y marchó.
Iniciada, per tant, la transformació de les zones properes a la platja, tant al terme
municipal de Palma, com al de Llucmajor, amb successives obres i construccions de
diversa finalitat o ús -personal o col.lectiu-, estim d’obligada i reconeguda referència
detenir-nos una estoneta sobre el procés d’habilitació d’hotels i d’altres establiments
d’hospedatje, molts d’ells anteriors als gran edificis actuals de semblant missió,
per la raó d’haver constituït un dels fonaments més sòlids i positius de la notable
prosperitat i evolució de S’Arenal.
2) Uns elements fonamentals: els Hotels en general. Precedents.
Després del que venim exposant sobre la primera línia de la platja de S’Arenal
en sa globalitat, em permetin unes reflexions, per poc que puguin valer, destinades a
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Es tracta, com ja s’ha avençat, de la revista més primerenca editada a S’Arenal pels anys 1929-1930. Sobre el tema
hom pot consultar B. SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, p. 34-35. També B. FONT: S’Arenal:
Miscelánea histórica..., p. 55-56, s’ha ocupat d’aquesta publicació i dels seus promotors, José A. Ruiz i la seva
esposa Teresa Margarita Leclerc, granadina, que residiren a S’Arenal al manco des de 1921 a la denominada “Plaza
Nueva”, que des de 1929 portà el nom de la “Reina Maria Cristina”, i que en temps de la segona República
Espanyola tengué el de “Mariana Pineda”, en honor d’una granadina considerada com a màrtir de la llibertat,
per quant fou condemnada a mort l’any 1831 per haver brodat una bandera amb el lema lliberal: “Ley, Libertad,
Igualdad”. El nom recobrat és el de la Reina esmentada.
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glosar unes edificacions lligades a ella, sense les quals molt probablement S’Arenal
no s’hauria convertit en el que ha arribat a esdevenir. Hem referesc més en concret
als hotels i a altres allotjaments de gent de passatge.
Si, recolzat una volta més en els estudis i publicacions de Bartomeu FONT, he
tornat a recordar, com manifestava a l’inici de les presents notes, que durant molts
d’anys al llarg del litoral s’arenalec palmessà tan sols s’hi detectava el volum dels
xalets de Ca’n Moner -que en si ja constituien una clara manera d’aprofitar l’ambient
d’una zona marina-, mentre que per l’altre costat, pel de Llucmajor, destacava sobre
el litoral rocós de Son Verí la fàcilment distingible massa de Son Grauet, i també
hem fet esment a alguns projectes pioners de parcel.lacions prop de la platja, tant
a un municipi com a l’altre dels que integren S’Arenal, cal reconèixer que un dels
motors de la seva transformació en sa globalitat han estat les construccions, més
primerenques o més tardanes, més simples o més ambicioses, destinades a acollir un
contingent humà esdevingut essencial en aquest procés: els visitants i turistes que
cercaven mar, platja, sol, bon clima, descans, diversió i bon tracte.
Però abans de profunditzar en l’assumpte concret, diguem uns breus mots
per perfilar una mica més les dues construccions ja esmentades, però que s’han
de considerar com a capdevanteres en general de moltes d’altres d’ulteriors a
un S’Arenal encara prou verjo, malgrat encara no es dedicassin a la recepció o
acollida econòmicament explotable de visitants de fora, per tractar-se d’habitatges
de propietat privada i d’ús personal o familiar. Seran com un aperitiu del món de
l’edificació excepcional d’un litoral totalment transformat en qüestió d’un període
de temps no tan extens en termes relatius i comparatius amb els segles anteriors.
Seguint els retalls memorístics en aquest cas d’O. LLINÀS163, ens assabentam
de què Can Moner... eran tres chalets preciosos adosados, muchísimos años
única edificación a lo largo de toda la playa de S’Arenal desde el pequeño núcleo
urbano hasta Can Pastilla. Un lugar conocidísimo como eran Las Maravillas, Ses
Fontanelles, Cas Frares, etc..
Como se ve en la fotografía, que aporta al seu escrit, en plenas dunas marítimas,
entre bajas sabinas, retorcidos tamarindos, lentiscos, cardos y azucenas de intenso
olor, un visionario y promotor, don Bartolomé Moner, propietario de una enorme
parcela, intentó el desarrollo de esta zona de playa, poniendo a la venta solares con
poca fortuna -según un descendiente suyo, a 0,10 céntimos el metro-, y así quedaron
solitarios los chalets construidos para cada uno de sus tres hijos, Matilde, Miquel
y Antoñita, con sus escaleras, terrazas y jardines en la parte trasera donde, aunque
parezca inverosímil, los tomates y sandías se cultivaban, siendo sabrosísimas, a
pesar de estar regadas con el agua salobre que sacaba un molinillo de viento...
163

O. LLINÀS: “Can Moner. Mientras haya quien te recuerde, vivirás”, a S’Unió de S’Arenal (octubre de 1997) p. 11.
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Dels tres infants esmentats, Matilde es casaria amb Pere Barceló, conegut pintor i
Director de Belles Arts. Miquel fou enginyier. I Antonyita va contreure matrimoni
amb un militar, el Coronell Julián del Blanco, lo que demuestra lo relacionados que
estaban con las altas instancias, tanto culturales, civiles y militares de Palma, y la
amistad con las familias más pudientes de la capital...
Pasaron los años y las casas siguieron casi solas en todo el litoral. La familia
aumentó; las chicas de la servidumbre llegaban hasta S’Arenal de paseo, haciéndose
novias y casándose alguna con jóvenes del pueblo. Recuerdan melancólicos
el saloncito de la Pensión Maravillas -origen del nom de la barriada-, donde los
domingos por la tarde hacían baile.
Fue suceso muy comentado la salida en la playa, frente a Can Moner, de una
treintena de cachalotes, a la que fueron a ver una multitud de gente llegada de
diversos lugares, a pesar del fuerte olor que desprendían y que fueron allí mismo
enterrados.
Descendientes de los primeros propietarios, los Barceló Rosselló, los Carbonero
Rosselló, Marieta, notable pintora, etc... fueron vendiendo sucesivamente los
chalets, creo que a la familia Contreras que, previa reforma, los convirtió en el
actual “Hotel Los Angeles”, hoy cerrado y, como hemos dicho al principio, se
proyecta derribarlo... Pero mientras le recordemos, seguiremos viendo la silueta
blanca, solitaria, allá lejos, entre el verdor de los pinos: Can Moner.
On, hom pot començar ja a trobar mencions a algun hotel posterior.
Pel que respecta a Son Grauet, de l’altra banda s’arenalera, es tracta d’un
imposant edifici fet alçar per Miquel Vanrell entre 1904 i 1909, i bastit materialment
per Julià Montserrat, el cap d’una dinastia de picapedrers que construiren prou més

Vista de l’Hotel Terminus (1916 ?). Gentilesa d’Antònia Aina Salvà Llambias.
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cases a S’Arenal. El nom li provenia d’una finca que el propietari tenia a Llucmajor,
per bé que moltes de persones li deien Can Vanrell164.   
I entrant ja en matèria, després d’aquests dos incisos, i per tal intentar donar
qualque clarícia sobre els orígens i avenços d’un sector de progrés econòmic per a
S’Arenal com és el denominat terciari -o dels serveis, on es troba inclosa l’hosteleria‑,
s’ha de fer forçosa menció a alguns dels albergs i hotels pioners dels dos municipis
s’arenalers, que segons B. SBERT, en un ampli estudi que ha publicat al respecte165,
es muntaren en cinc fases temporals successives, de les quals la més antiga va del
1900 al 1950; una segona abraça els anys 1951 a 1960; una més transcorr des del 1971
al 1980; i com a final, apunta la de 1981-2002, per quant aquest darrer any correspon
a la data de l’edició del llibre que seguiré tot d’aprop en el present apartat166.
2.1) L’Hotel Terminus, a S’Arenal de Llucmajor
La primera referència de diversos autors a aquesta classe d‘hostalatges per a
clients-visitants pertany a l’Hotel Terminus (llegiu aquest vocable llatí amb l’accent
sobre la primera síl.laba, o sia, Términus), que estava situat al carrer o avinguda de
Miramar, angular con la calle Platja, o sia, en primera línia litoral, per davant d’on
ara s’aixeca el restaurant del primer Club Nàutic Arenal, o Club vell.
Una fotografia de l’hotel, però sense datar-la, figura a l’opuscle de B. FONT,
tantes vegades consultat167, que conté notícies del major interès pels qui ens agrada
conèixer S’Arenal d’una manera més intensa. Diu FONT sobre aquest allotjament
pioner:
...Recordaba establecimientos de igual nombre en otras ciudades, pero podría
convenirse que su significado era de acuerdo con su emplazamiento: la última de
todas las casas del Paseo de Miramar, en un marco singular por la proximidad del
pequeño puerto, entre la playa y las rocas, y con el bosque de Son Verí al fondo,
sirviéndole de marco.
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Vegeu  O. LLINÀS: “La escalera de Son Grauet “, a S’Unió de S’Arenal, ( juny 2003) p. 19.
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	Una evolución turística..., p. 125 i ss.
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	Pel seu costat, la Gran Enciclopèdia de Mallorca, sub voce “Arenal, S’”, afirma que a partir de la dècada dels 40
va prevaler la funció de lloc d’estiueig i, a partir del 50 es llançà l’activitat turística, que devers el 1914 ja s’havia
iniciat amb la construcció d’un petit Hotel, el Términus, fundat per en Berga al carrer de Miramar. El fenomen
turístic hi provocà un notable augment de la població, formada en gran part per immigrants dedicats a activitats
terciàries... Entre el 1960 i 1968 s’hi construiren la majoria de petits hotels existents i a partir d’aquesta data es
produí un canvi de tendència i s’edificaren blocs més grossos i de més categoria.
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	S’ Arenal: Miscelánea histórica..., làmines i p. 44-45. FONT no indica tampoc la data de la posada en marxa de
l’hotel, però Antònia SALVÀ: “Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 46, anota que es va contruir l’any
1915.  A vegades les dates d’uns i altres no convergeixen.
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El inmueble, todavía sin acabados, pertenecía a Matías Salvá Ordinas, alias
“Flauta”.
Allí puso su interés en montar un establecimiento del ramo -categoría de hotelun hombre llamado Francisco Berga Oliver, natural del barrio marinero de Santa
Catalina de Palma, hijo de Miguel Berga Oliver, médico, y de Rafaela Oliver Palmer,
de una tradicional familia de comerciantes, con preferente dedicación a la Marina
mercante...
Con un bar, sala-comedor, cocina, 4 habitaciones dobles y 2 individuales, más
un servicio de W.C. general, Francisco Berga -convertido en Director, barman y
cocinero a la vez- se lanzó a su aventura. Contaba con la amistad y el apoyo del
celoso Alcalde y gran amante de S’Arenal Miguel Mataró Montserrat.
La clientela, siempre fue escasa...: unos palmesanos y, circunstancialmente,
el llamado “Governador d’Enderrocat” comieron y se hospedaron en el
establecimiento.
El Padrón de 1921 sitúa la circunstancia, lo más temprano posible, hacia 1919;
hemos visto una solicitud para levantar un balneario ante el hotel del año 1923...
Tremenda aventura la de aquel hombre en unos momentos adversos... en los que
conoció muchas desgracias personales, tals com la mort dels seus pares i la de la
seva esposa, entre 1921 i 1929. Ell moriria als 63 anys, el 1936.
Desde El Molinar hasta S’Arenal, en aquellos años solo existían el “Hotel de la
Ciudad Jardín” y el “Hotel Terminus” de este caserío. El precedente, bajo diversos
aspectos, tendría sus émulos años después, pero sus fundadores merecen hoy
recordarse como pioneros de la industria, desde el punto de vista de su clasificación
coetània.
I així, és ben legítim i merescut que un dels carrers de la part més antiga del
S’Arenal llucmajorer porti el seu nom, si bé hi figura tan abreujat -”carrer Berga”,
sense més- que resulta un tant difícil d’identificar-lo amb aquest benemèrit promotor,
si no hom sap molt bé la història inicial del poblat s’arenaler.
Un altre comentarista sobre del mateix establiment, B. SBERT, torna a mostrar la
mateixa fotografia que, segons el seu peu, fou realitzada l’any 1916, i a més precisa
com a data d’inauguració de l’altre hotel esmentat,  l’ “Hotel de la Ciudad Jardín”,
l’any 1922.
Com avençava FONT OBRADOR, la multiplicació d’hotels s’aniria convertint
de manera progressiva en una gran realitat, sense oblidar l’existència, així mateix
molt inicial, d’establiments d’una categoria o modalitat un tant diferent, com el cafè
i fonda de “Ca na Grina”, al carrer de Sant Cristòfol, no lluny de la mar, que en boca
aquesta volta de B. SBERT fue posiblemente la primera hospedería en El Arenal
(año 1910-1912), quizás anterior al que se considera primer hotel de la zona, el
Terminus, con sus 4 o 5 habitaciones... Dotado con luz de carburo distribuída a sus
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habitaciones con la clásica tubería de plomo y un mechero para alumbrar... Més
tard passaria a denominarse Bar Pensión Canals -pel nom del propietari de torn,
Andreu Canals Perelló-, más conocido por Bar Canaletas, si bien jamás dejó de
conocerse por el popular nombre de Ca na Grina, “mal nom” de sus fundadores.
També al.ludirem a altres locals de trobada o de passatemps i oci que foren
notables per aquesta zona de Llucmajor, propera a la mar i la platja, com el de “Ses
Enramades” (o “Cas Baster”) i el de “Ca’n Espirut” (normalitzat “Ca n’Espirut”).
2.2) Altres Hotels inicials, tant a S’Arenal de Palma com al de Llucmajor, a
partir de devers 1950.
En una etapa considerada així mateix com encara primerenca, emperò ja un tant
posterior, a la part del municipi palmessà s’iniciaren l’obertura d’alguns establiments
d’allotjament, l’introductor dels quals fou inaugurat el 1942 sota la denominació de
Pensión Brisas.
Segons les planes redactades per B. SBERT168, on s’alça l’Hotel San Francisco,
abans existí la pensió Brisas. El seu promotor i propietari, Nofre Moyá Carbonell,
popularment conegut com “l’amo en Nofre de Brises”, em concedí una entrevista,
que es va publicar al diari “Baleares” el dia 17 d’agost de 1972, i de la qual he
sostret el següent:
“Siendo yo propietario de la Fonda Colón, de Palma, en el año 1935, vine varias
veces a s’Arenal para visitar a un amigo. Durante el trayecto a pie, desde Can
Pastilla a sa Illeta des Republicans no podía saciar mi sed, ni pararme a descansar.
Todo era campiña salvaje. Pero a la primavera del año siguiente, 1936 -l’any en què
esclatà a mitjan juliol el conflicte civil entre espanyols- compré 750 m2. de terrenos
cercanos al mar y empecé a construir, en horas libres, lo que en 1942 -la Guerra
espanyola havia acabat pel mes d’abril de 1939- inauguré como Pensión Brisas y
cara al público.
Contaba con 14 habitaciones, y había servicio de bar. Las camas estaban
asentadas sobre dos gruesas piezas de marés de “gruix de rei o d’emperador”, con
adecuado somier. Los sábados y domingos se trabajaba bastante, y el precio era de
15 pesetas los dos días (0,09 euros, segons la borsa).
En 1951 lo vendí todo por 600.000 pesetas (3.606,07 euros). Yo lo había
comprado 15 años antes por dos mil duros (o sia, 10.000 pessetes, equivalents a
60,10 euros) y a pagar 200 pesetas al mes (1,20 euros). Tuve que aguantar repetidas
veces en los primeros años: ¡“Nofre, tu estàs loco”!.
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“La transformació moderna de s’Arenal”, p. 27.

––––

159 ––––

L’amo en Nofre sembrava entorn de l’establiment hortalisses com cols, pebres,
tomàtigues, lletugues, carxofes, espinacs, síndries o melons. En menjaven la seva
família, però també els clients. Era un temps que es feia el mateix dins el Torrent
dels Jueus -a l’hort de Can Alegria- , ja que aleshores no havia rebut cap palada de
ciment ni baranes noves ni descurades. Un paratge quasi natural.
L’any 1953, al mateix solar de la pensió Brisas, s’hi aixecava majestuós l’Hotel
San Francisco, que comptava amb el primer telèfon de la zona, el número 438.
La pensió es trobava, per tant, pel costat esquerre de l’antic camí que duia cap a
La Porciúncula. En ser venuda a la família Contreras, els nous amos hi edificaren, en
efecte, el primer Hotel San Francisco.
I ja tenim unes primeres nocions més sobre el que ocurria al municipi capitalí
en qüestió d’allotjaments per a gent de fora, que hi acudia cada vegada en major
nombre.
Quant al terme de Llucmajor, on retornam després d’haver ja nomenat “Ca na
Grina”, un del establiments d’aquesta classe precursos dels grans hostatges seria la
Pensión Bonet oberta el 1953 pel matrimoni Josep Bonet Tur i Jerònia Vaquer Fullana,
a un punt un tant emblemàtic, perquè hi havia precedit un cafè ben tradicional, el
de “Ses Enramades” o “Cas Baster”. Situació: al cantó del carrer de Sant Cristòfol
amb el passeig marítim dels Republicans. Tenia poques habitacions, però les anaren
augmentant. El 1968 canvià de propietaris, i el 1974 fou donat de baixa com a
pensió, però continuà amb categoria de cafeteria. Alguns anys després, al mateix
local hi funcionà una hamburgueseria, la Wendy, i actualment els seus baixos estan
adaptats com a Sucursal de la Banca March, al cantó, i per una Pasteleria, aquesta
arran d’un passeig que recorda a aquells republicans tan assenyalats...
Amb independència dels casos concretats, i proseguint amb els textos de
B. SBERT, s’ha de ressenyar que precisament dins la dècada dels 50 començà
l’edificació d’hotels importants, d’un costat i de l’altre del límit entre Llucmajor i
Palma, entre els que s’han d’incloure, sens cap ànim exhaustiu, els següents:
- el  Copacabana, de 5 plantes, al final del carrer Berlín, 41, al municipi de Palma,
la llicència del qual fou de dia 1 de gener de 1955. Al davant seu existia i encara
existeix l’hermós xalet Bellavista.
- el Tívoli, del 1956, abans just pensió169, situat al final del carrer Lisboa, després
d’atravessar les antigues vies del tren, també a la zona palmessana.
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 egons O. LLINÀS: “Orígenes de la Urbanización Bellavista”, a S’Unió de S’Arenal (septembre de 1995)  p. 19,  
S
Manolo Vives, fill de Lluís Vives, el 1961 construye una pista de patinaje entre el Hotel Tívoli y el Copacabana,
donde en verano se celebraban veladas de exhibición con gran éxito de público, tanto local como de turistas. Al
final de la calle Berlín monta un minigolf, ya que no había más que el del Hotel Brisas en toda la playa.
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- la Residencia Solimar, inaugurada pel juny de 1956, amb 4 plantes i 41
habitacions, el primer hotel “moderno” del término de Llucmajor... y categoría de
pensión de segunda, cuyo comedor estaba ubicado en la parte posterior del solar de
Ca Na Grina... La Residencia Solimar passà l’any 1968 a hotel de 3ª categoria, amb
229 places170. Està al carrer de Berga.
-   el Los Angeles, ubicado en la Avenida Nacional, en el solar conocido por
“Can Moner” (zona de Palma, per tant), la llicència del qual data de juny de 1956, i
que després d’esser venut, ja més tard en el año 2000 se inauguró en el mismo solar
el Mega Park, establecimiento que se ha convertido en emblemático en su género de
cervecería y similares171.
- l’Acapulco, de atrevida silueta, erigit per “Construcciones Mayol”, que tengué
autorització d’obertura pel mes d’abril de 1958, situat després del Lido al tram de
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Sobre els constructors i impulsors d’aquest Hotel i uns pocs anys després de l’Hotel San Diego, al que dedicarem un
espai més llarg, hom pot consultar així mateix una nota biogràfica titulada “Estampas nº 16. En Canals”, publicada
per O. LLINÀS a S’Unió de S’Arenal (maig de 2002) p. 24, on s’inclou una fotografia de l’any 1941 del matrimoni
format per Andreu Canals Perelló, de Santa Maria, i Magdalena Morro Cañellas, de la mateixa localitat, que
arribaren a S’Arenal l’any 1946 per a regentar la fonda-pensió “Ca na Grina”.
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 ull advertir des d’aquest moment que en les presents evocacions no farem cap referència especial als macrolocals
V
de diferents modalitats que han anant sorgint a S’Arenal, de vegades amb gran èxit de públic, devers la primera línia
edificada de la platja, per la zona de Palma. Evidentment, el negoci és el negoci -la pela és la pela, com hom diu a
qualque part d’Espanya, no lluny de les Balears-, i a més hi ha gusts per a tothom. Però, al meu modest entendre,
estan de més i fora de lloc al manco alguns “pastitxs” d’edificis amb pretensions historicistes, que res aporten al
redol ni estèticament parlant ni d’acord amb les nostres maneres tradicionals. Tot hauria de tenir uns límits, crec.
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Sometimes, i antes d’arribar al Biarritz a Las Maravillas. L’Hotel Acapulco172 té com
a adressa: carrer Costa Brava, 2.
- el Neptuno, a primera línia de l’avinguda Nacional, antes d’arribar a l’Hotel
Los Angeles, per la construcció de la fase inicial del qual es demanà permís pel gener
de 1959.
A ells en seguiren d’altres, que no enumerarem i que figuren al citat llibre. Alguns
d’aquest hotels foren de nova planta, però altres anaven substituint, com més amunt
hem insinuat, a antigues tavernes i cafès populars, com el de “Ses Enramades” o
“Cas Baster”.
La tira d’hotels de la zona lligada a la mar, assenyalats al Mapa general de
Mallorca de MASCARÓ PASARIUS (1958), eren per la part de Sometimes el Lido
i l’Acapulco. Per la de Las Maravillas, el Biarritz, San Francisco, Brisas, Neptuno,
Los Angeles, i Las Dunas. I a l’avinguda Nacional, el Marítimo. Mentre que a
S’Arenal de Llucmajor hi figuren, el San Diego, el Solimar i el Siroco.
I  novament, segons B. SBERT173, a la zona llucmajorera, el primer hotel
de l’era moderna fou el Solimar, inaugurat dia 11 de juny de 1956. Pertany a la
família Canals, una família que arribava a s’Arenal l’any 1945 i hi fundava el barpensió Canaletas.
Establiments hotelers pioners, de Son Verí a Can Pastilla, foren el
Copacabana, el Biarritz i el Lido, cada un d’ells amb 30 habitacions; l’Acapulco
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Aquest hotel ha estat objecte d’un dels articles retrospectius elaborats per O. LLINÀS: “Hotel Acapulco Playa, Mon
amour”, a S’Unió de S’Arenal (juny de 1997) p. 16, amb motiu de complir els 40 anys, respecte del qual, segons
el recorda l’autor, al movimiento de arena y tierra comenzado en mayo de 1957 davant de l’Hotel Lido siguió una
concienzuda construcción que duró 11 meses.
	Los promotores de la singular obra fueron “Construcciones Mayol”, conocido empresario que urbanizó también
Sometimes y Cala Blava. Don Antonio Rosselló, propietario-director del famoso, aunque pequeño, restaurante
“Tritón”, situado en una esquina de la plaza de la Reina de Palma, y don Armando Orfila, que tenía la concesión
de los bares del aeropuerto y dueño del restaurante “Pequeño Mundo”, entre Palma i l’aeroport.
	Algunos de los obreros... eran del Arenal, e iban al trabajo en bicicleta. Los de Palma se trasladaban a la obra con
el pequeño autobús “camiona”, que conducía “mestre Tomeu”. Salía de Palma del Bar Avenida -a les avingudes,  
per la part de darrere del Teatre Balear- a las 7,30 de la mañana y paraba un momento en el Coll d’en Rebassa,
dando tiempo a tomarse un cafetito...; durante las obras se trasladaban muchos días a S’Arenal en bicicleta para
comer en el Bar Restaurante “Cas Baster” -hoy Oficina Banca March-, cuya propietaria, doña Gerónima, les
hacía unas “sopes de peix” i “peix frit” con el pescado que su marido en un santiamén iba a buscar del “mollet”
y sacaba del vivero de su barca... Esto compensaba el trayecto por la todavía estrecha carretera, que los días de
viento se cubría de fina arena y hacía zigzaguear las máquinas...
	Las obras duraron 11 meses..., inaugurándose en abril de 1958. En todos los sentidos el Hotel Acapulco significó
una nueva concepción del lujo, trato y servicios al visitante... Sin embargo, su capacidad era relativamente
pequeña: 4 suites, 40 y pico de habitaciones dobles y algunas de individuales, es decir, un centenar de clientes...
Los primeros clientes fueron alemanes, pagando por la pensión completa 160 ptas. diarias, o sia, devers 1 euro
actual ... Me cuenta el Sr. Juan Sendra un largo anecdotario, imposible de incluir en esta página, entre ellas el
revuelo que se armó con la llegada de las hijas del Rey Faruk d’Egipte y su escolta especial.
	
En el año 1960 hubo una ampliación: el largo delantero fue convertido en piscina. Luego sucesivas
reestructuraciones. Por allá 1987 cambio de propietarios, etc... Hasta el día de hoy...
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amb 50; l’Arenal amb 12; el San Francisco amb 43; el Jutlandia, el Siroco, l’Oasis
i l’Olimpo, amb aquell professor-propietari, el Sr. Robles, qui ja organitzava
excursions d’estudiants madrilenys en l’època de vacances escolars.
En contrast amb edificis d’una certa corpulència com els enumerats, que alternaven
amb altres de proporcions més reduïdes -destinats a comerços, cafeteries i casetes
particulars-, una petita singularitat que cridava l’atenció no enfora del torrent dels
Jueus en la zona municipal de Palma, al cantó més proper a la capital de la conjuncció
entre l’avinguda Nacional i el carrer Berlín, era una fonteta, ja desapareguda, que
darrera la seva innegable utilitat en uns temps molt menys còmodes que el de les
actuals aixetes casolanes individuals, amagava una petita història. L’ha feta reviure
O. LLINÀS174, segons el qual provenia d’una cisterna pública bastida més enfora del
passeig litoral, a una plaça -l’ara denominada dels Nins-, des d’on salía una pequeña
acequia tapada o canal que, bajando por la calle Berlín, conducía agua potable a la
“Fonteta”, una bonita fuente situada como proa a una pequeña placita triangular,
llena de “corre-corre” y tamarindos.
Sempre d’acord amb l’indicat articulista, un dels Batles de Palma, Mateu
Zaforteza Musoles, i la seva esposa, Antònia Socias i Montis de Ca’n Clar de
Llucmajor -la família propietària de la finca de Capocorp, entre d’altres-, estiuejaven
a un gran xalet situat als carrers de S’Arenal de Berlín i d’Asdrúbal, aleshores encara
no acabats. I seria ell qui devers 1937 -durant la Guerra Civil espanyola- mandó
construir el depósito de la plaza, además del afirmado de las calles Berlín, Lisboa,
Milán y Avenida Nacional, así como la regularización y expropiación de parcelas que
las afectaban. Porque hay que saber... que las calles nombradas, así como la plaza
que encabeza el recuerdo de hoy, no tenían el nombre actual. Por ejemplo, la calle
Milán se llamaba “Trevi”; la calle Lisboa se llamaba “Tresino”; la calle Berlín,
“Magón”; y las adyacentes estaban numeradas. Aquí no eren lletres, com a la part
de Llucmajor, sinó xifres, per situar les vies interiors. Aquests noms de l’Antigüetat
clàssica tenien relació, com és ben conegut, amb el general i heroi Anníbal i amb
les seves batalles habitualment victorioses contra els romans, els quals aspiraven a
formar el propi imperi en front del poder nordafricà dels cartaginesos. Aquest darrers
per la nostra geografia hispànica dominaven per exemple Eivissa, l’antiga “Ebussus”
de les Illes Pitiüses.
No todas las calles tenían entrada o salida a la Avenida Nacional -prossegueix-,
sinó que estaban cortadas por pinar o por unos pasos particulares para carros
o coches de los propietarios de las casas que miraban al mar. ¡Vaja unes
transformacions tan inimaginables per aquesta zona, mereixedores de tenir presents
per a entendre l’evolució de S’Arenal en son conjunt!.

174

“La Plaça dels Nins”, a S’Unió de S’Arenal (febrer de 1999) p. 17.
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També ens informa que el primer nom de l’actual plaça del Nins, fou el de “Plaza
del Sol y Glorieta”; que després dugué el del “Generalísimo” a conseqüència del
conflicte armat de 1936-1939; més tard el de “Las Copiñas”, i així fins al que ara
mostra.
Antònia SALVÀ175, al seu torn, ha deixat recordança d’alguns comerços que un
temps trobaren aixopluc en aquesta placeta, com fou la botiga de “Can Restes”, oberta
l’any 1925 i situada on avui es troba la pastisseria “Can Damià”; o una carnisseria,
que despatxava igualment queviures i llet, i estava on el “Colmado Ordinas”. També
fa esment de la merceria “La Paloma”.
Però, impulsivament, recollim mot a mot algun dels paràgrafs del seu Pregó,
perquè són, una volta més, autèntiques estampes d’un ahir o despús-ahir, com quan
indica:
També record que devers l’any 1959 en aquesta plaça, na Bel Tomàs “Maonesa”
venia llet, que anava a cercar a l’hort de can Sitjar amb na Carussa, la seva
somereta. Al seu jardinet, darrere ca seva, aprofitava per vendre gelats i refrescs
a l’estiu. Els fidels clients de l’Hotel Copacabana eren els consumidors d’aquella
petita i improvisada gelateria.
Així s’ha anat formant passa a passa el S’Arenal d’avui en dia.
2.3) L’Hotel San Diego (1960-1976), i alguns establiments precursors de per
la zona.
Una volta arribats a l’indret de la fonteta descrita, i prosseguint per damunt del
pont del torrent del Jueus més atracat a la mar, després de passar per davant del
carrer denominat de Torrent i finalment creuar el gran protagonista de Sant Cristòfol,
s’eleva un dels edificis d’hosteleria que, crec no equivocar-me en excés, si afirm que
per a molts de residents i turistes és dels més significatius dels que comparteixen
veïnatge directe amb la platja a la zona de S’Arenal de Llucmajor. Es tracta de l’
Hotel San Diego, nom que segons tenc entès li assignà un cambrer que hi servia.
Com a estiuejant de fa un grapat d’anys per ben a prop d’aquest redol s’arenaler,
he pogut adonar-me, i sens dubte com jo mateix moltes de les persones aquí assistents,
d’algunes vicisituds sobre la seva constitució paulatina, en les quals em concentraré
uns moments en considerar-lo així mateix representatiu d’altres de més o manco
anàloga categoria. En qualsevol cas, una de les mutacions notables del paisatge urbà
al punt on s’alça fou causat per la seva edificació per etapes.
Emperò, abans d’enfocar-lo tot en concret -si m’ho accepta la seva amable
paciència, benvolguts oients- i de cara a una major comprensió dels canvis ocorreguts
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per l’indret on està situat, ens traslladarem una volta més en un viatge imaginari a
través del temps a uns anys, ja un tant llunyans, de devers el 1900, per congregarnos a la boca d’aquest carrer de Sant Cristòfol pròxima al litoral. I com que són
referències a situacions o coses d’antes, que no he viscut personalment, m’hauré
de valer igual que en altres apartats precedents de les informacions obtingudes en
base a recercar entre les planes escrites per altres testimonis, ben assabentats sobre
els esdeveniments d’un S’Arenal anterior, als qui ens aproparem fidelment, indicant
sempre la procedència de qualsevol notícia així recollida, en reconeixement als
autors originals, tal com pertoca.
Reiterem, abans de tot, que l’Ajuntament de Llucmajor en sessió de dia 11 de
setembre de 1900 en acordar posar nom a alguns punts topogràfics dins un encara
incipient nucli poblacional, a la llegada al Arenal hasta la orilla del mar se le
bautizó con el nombre de “San Cristóbal”...; en el mismo lado izquierdo de la calle
de San Cristóbal y que partiendo de ésta se dirige al Mollet se le dio por nombre
“Miramar”, mentre que a la que existe en el lado derecho... frente a esta última en
dirección a Son Sunyer, se le dio el nombre de “los Republicanos”176.
Idò bé, just en aquest creuer de carrers existiren un temps dues tavernes, una
al cantó amb Republicans, que fou coneguda com “Ses Enramades”, per les de
branques de pi que cobrien la terrassa davantera, o “Cas Baster”; i una a l’enfront
d’ella, a l’altre costat del carrer de Sant Cristòfol, cantó amb Miramar, que dugué el
nom de “Can Espirut” o “Ca s’Espirut”, i més tard el de “Can Caragol”.
En ambdós casos es tractava de locals oberts, dia rera dia, a un públic corrent
d’aleshores, els quals han merescut l’atenció de més d’un dels autors que s’han
penjat sobre aquest primerenc redol urbà.
Així, B. FONT177 va anotar que “Ses Enramades” o “Ca’s Baster” era una casa
propiedad de Juan Rigo Catany, de “Garonda”, en la que habitó “Madò Pastilla”,
y después Lorenzo Catany Vidal, alias “Ferragut”, emigrado a Marsella en 1912,
sucediéndole Antonio Oliver Catany, Guarda Jurado de Son Sunyer, fallecido en
1918. Este era hermano de Damiana, la esposa de Lorenzo. Le siguió su mujer,
Jerónima Vaquer Fullana, alias de “Ca’s Baster” de Lluchmayor. Es tractava d’una
taberna y local contiguo, donde existían distintos hogares, para servicio propio.
O. LLINÀS, s’ha fixat en el cafè de “Cas Baster”, conduït per Josep Oliver
Vaquer, alias “Baster” 178, i la seva dona Margalida Tomàs Màs, alias “Vella”, ambdós
176
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B. FONT: S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 20. Vegeu més amunt les notes sobre la denominació d’alguns altres
carres i places d’aquesta part s’arenalera i els seus eventuals canvis.
	S’Arenal: Miscelánea histórica..., p. 39.
Un baster és una persona que fa o adoba basts, espècie de sella, amb arçons molt sortits. Serveix per a traginar
càrregues feixugues a l’esquena de les bísties. El llit de bast anava ple de palla o de llana perquè fos blan i no fes
mal a l’animal (Vegeu p. e. Gran Enciclopèdia de Mallorca, sub voce).
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naturals de Llucmajor: él era hijo de los primeros propietarios del café Cas Baster,
abierto a principios del siglo en la calle San Cristóbal frente al mar y las casas “dels
Republicans”. Ella hija de “Can Lluc”. Regentaron dicho café muchísimos años,
llamado también popularmente “Ses Enramades” por sus grandes ombráculos de
pino. Además era fonda, pensión, sede del Club de Fútbol, etc., referencia y punto
de encuentro.
Mas tarde, reformado y modernizado, su hijo José siguió al frente con el nombre
de Cafetería Bonet. Hoy en sus locales están ubicadas las Oficinas de la Banca
March.
I a un altre article seu179 precisa que “Cas Baster” era otro punto de referencia
obligada en la historia de S’Arenal. Gruesas columnas de marés blanqueadas
sostenían un largo y ancho porche que, en verano, duplicaba su sombra merced
a una enramada de pino verde. El café era más bien estrecho y alargado como el
mostrador al final, seguía la cocina y un pequeño comedor al que se accedía por
una pequeña escalera. Al tener enfrente la casa desaparecida y famosa “Illeta dels
Republicans”, por la tarde se estaba estupendamente al fresco. En invierno, unos
clientes fijos componían unas mesas de “truc”, “marilla” o “dominó”. Ambiente
marinero, excelente comida y regentado por la saga de la familia Oliver, estuvo
presente en todos los acontecimientos del viejo Arenal, origen y fundación del Club
de Fútbol. Fue modernizándose al compás de los tiempos. También desparecido, hoy
sede de la Banca March.
Quant a Antònia SALVÀ180, no ha oblidat d’aportar notícies sobre el mateix local
i els seus amos en aquests termes:
Respecte a Ses Enramades, o sia, Cas Baster...: M’han dit que devers l’any 1925
madò Jerònia Vaquer i els seus fills, Sebastià i Pep, vengueren a Cas Baster. Era
un cafè de mariners. L’any 1933 la madona, vídua, es tornà a casar amb l’amo en
Pep Bonet, eivissenc i pescador... L’any 1943, l’altre fill, en Pep, es casà amb na
Margalida Tomàs, “Vella”, i l’any 1946 nasqué Pep Oliver “Baster”, molt conegut
a S’Arenal.
La família dugué el negoci fins al 1953, que el transformaren en “Pensión
Bonet”, de 9 habitacions dobles i una d’individual. El vell Baster morí l’any 1968.
Dos anys més tard modificaren els baixos i hi feren una cafeteria molt moderna. La
padrina morí l’any 1978; i el matrimoni i el fill quedaren a càrrec del negoci. L’any
1981 morí mestre Pep Oliver; i el seu fill i la mare continuaren fins a l’any 1986, que
el llogaren a una hamburgueseria, i dos anys més tard a la Banca March. I  fins avui.
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O. LLINÀS: “Los cafés en el Arenal del 42”, a S’Unió de S’Arenal (desembre de 1992) p. 14.
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 20 i 30.
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Vista de la Cafeteria San Diego (1969). Foto Antònia Salvà Sastre.

En passar a l’altre conegut local del carrer de Sant Cristòfol, front per front del
de “Ses Enramades”, que es deia, segons hem avançat, “Can Espirut”181, B. FONT
n’ha comentat182 que Miguel Tomàs, de Lluchmayor, dio su apodo a la taberna,
alquilándola luego a Damián Coll y Coll, alias “Caragol”, conociéndose por “Can
Caragol”, donde en la tercera década del siglo se servían almuerzos y meriendas
por precios módicos. Miguel Tomàs, su hijo, continuó el negocio hasta su cierre.
Altres menudències les proporciona O. LLINÀS183, en fer observar que Damià
Coll Coll, alias “Caragol”, estava casat amb Margalida Clar Puigserver “Fogona”,
ambdós llucmajorers. En el año 1924 arrendaron el café “Can Espirut”, que recién
había dejado la familia de Magín Oliver, muy conocida. El café estaba situado
donde hoy está la cafetería “San Diego”, que a partir de entonces se llamó “Can
Caragol”.
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 em cercat referències sobre aquest nom, i les úniques que hem trobat figuren a l’esmentada Gran Enciclopèdia de
H
Mallorca, sub voce, on s’indica que correspon a una propietat rústica del terme de Palma, situada entre Son Mosson,
cal Alegria i Son Montserrat, on hi ha dues coves prehistòriques funeràries. A obres de caràcter antroponímic antic,
com la de Joan MIRALLES MONSERRAT: Corpus d‘antropònims mallorquins del segle XIV, Barcelona, 1997, no
hi és.
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	S’Arenal: Micelánea histórica..., p. 39.
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“Can Cargol. Una familia bien arraigada a S’Arenal”, a S’Unió de S’Arenal (novembre de 2002), p. 5; i sobre l’amo
en Pau i la seva dona Francisca, que regentaren  el Cafè de “Can Espirut” entre 1920 i 1923 a “L’amon Pau Oliver,
en Magí, na Francisca...Una família pionera”, a S’Unió de S’Arenal (febrer de 2000) p. 9.
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I a un més dels seus títols, “Los cafés en el Arenal del 42”, ja citat, insinua que
“Can Espirut”, donde hoy se levanta el Hotel San Diego, era un café sin estructura
especial ni tradición, sin una clientela fija. Más frecuentado los veranos, no pudo
competir, a pesar de su buena situación, con su vecino de la otra acera.
Mentres, Antònia SALVÀ184 l’ha presentat d’aquesta guisa:
Al cap de cantó del carrer de Miramar es trobava “Ca s’Espirut”. En Miquel
Tomàs de Llucmajor és qui va posar nom a aquesta taverna, fins que la va llogar a
en Damià Coll Coll “Caragol”. Així “Ca s’Espirut” va dir-se “Can Caragol”. El
matrimoni vengué amb dos fills, en Llorenç i en Pedro, i l’any 1924 nasqué n’Antònia.
En aquesta fonda hi servien berenars i dinars a preus econòmics... Antònia i el seu
novio varen ser taquillers al “Florida Park” -un lloc d’esbarjo musical i de ball que
surt a part o banda dels presents comentaris. De casats anaren a viure a Can Pastilla,
on tenen l’“Hostal Bar Maracaibo”.
Després d’evocar, de la ploma d’autors tan embeguts d’imatges i records del
S’Arenal d’un temps com els que venim citant i citant merescudament, sense deixarlos dins l’ombra, i abans de donar una passa més respecte dels habitacles d’allotjament
i de restauració que varen anar sorgint per aquí des de llarga temporada, per ventura
seria un moment oportú, posat que s’ha al.ludit en més d’una ocasió a la pràctica
organitzada de l’esport del fútbol a S’Arenal, per subratllar aquesta afecció local,
tal com ho féu p. e. O. LLINÀS, jugador ell mateix un temps, a “El Club de Fútbol.
Rememorando sus principios”185.
És en aquesta col.laboració a la tan bàsica revista S’Unió de S’Arenal, on
incideix en què quizás las primeras referencias se remontarán y coincidirán con
el traslado de su sede social en “Cas Baster” al Bar “Canaletas”, con cambio de
nombre de Club Deportivo Arenal a Club Deportivo Arenalense, y a su inscripción
en competiciones regionales a principios de los cincuenta, pero antes de llegar a
ello, como todas las cosas tuvo sus comienzos.
Los jóvenes de S’Arenal, pocos en invierno, se reunían en tertulia bajo los
árboles y terrazas de la calle de San Cristóbal; los domingos iban a Palma, unos
a las carreras de galgos, una altra afició ben cultivada a Mallorca un temps..., al
circo en su temporada, al hipódromo a cortejar..., per quant les carreres de cavalls
també han tengut gran acceptació entre molts de mallorquins... En verano el pueblo
estaba mucho más animado, y ... estos mismos jóvenes empezaron jugando al fútbol
entre ellos, en una explanada cerca de donde está situada actualmente la Plaza de
mercado -la plaça Major d’ara- una charca muy próxima, donde todo el año había
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 20 i 30.
	A S’Unió de S’Arenal (maig de 1993).
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agua servía para refrescarse; organizaron los primeros partidos bajo las enramadas
de “Cas Baster”, lugar de encuentro.
Para ello despedregaron un terreno un poco más allá al anterior referido, entre
pinos y acebuches, cerca del actual Campo Antonio Roses. Su éxito y sus reuniones
en dicho café -uno de los hijos del dueño José Oliver a veces participaba- motivaron
a éste a poner a disposición de los jóvenes un cuartito con altillo pegado al bar y
que servía para guardar enseres de pesca -redes, remos, corchos, boyas, etc...- y
fuera asimismo utilizado como vestuario, donde se guardaban las camisas y medias
en un baúl de mimbre. A veces se equipaban en alguna casa particular, más cerca
del campo.
El café se convirtió en el Club, al principio sin directiva ni entrenador... Cada
temporada se organizaba mejor...; en 1947 ya se había formado una Directiva...; se
amplió el terreno de juego, despedregándose entre todos una y otra vez. En honor
a la verdad, nunca fue duro ni se encharcaba debido a una suave pendiente; se
señalizaba con arena fina, y claváronse porterías fijas, aunque sin red.
El público sentábase sobre piedras grandes o trozos de marés de las vecinas
canteras cerca del campo, frente a la Estación del ferrocarril, guardándose del sol
bajo los pinos..., tan propis del paisatge original. Entre los jugadores la rivalidad era
más sana, pues los componentes de las Peñas de Llucmajor eran la mayoría amigos;
no así los del Molinar o los de Sant Jordi, con los que siempre las espadas estaban
en todo lo alto...
A principios de los 50... trasladóse el Club al Bar Canaletas. Nuevo nombre,
nueva Junta directiva... Estamos en 1953... L’article és més extens, i a ell cal acudir
per a completar informació pertinent.
Quant a B. FONT186, ha subretxat que el 13 de diciembre de 1923 fue presentado
el “Reglamento de la Sociedad denominada Arenal F. C.” al Gobierno Civil de la
Provincia a los efectos prescritos por la ley. El Reglamento, que constaba de siete
capítulos, había sido firmado por Miguel Mora, Gabriel Garcías, Rafael Guasp,
Juan Roig, Antonio Roig, Antonio Contestí y Andrés Oliver. Constaba que el objeto
de la Sociedad “es fomentar todos los sports, teniendo siempre especial atención
a la cultura del hombre y en bien de la Nación”. Unes hermoses intencions, sens
dubte, tant pel cultiu dels valors de la personalitat humana, com en relació als debats
i confusions que vénen sorgint d’un temps ençà entorn a l’alcanç del terme “nació”,
per causa d’uns certs extremistes, que mai estaran conformats, si no...
Los jóvenes deportistas arenalenses quedaban de este modo organizados y
reconocidos ante la ley; las autoridades municipales les animaron, siendo así que
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S ’Arenal: Micelánea histórica..., p. 51-52. Una còpia del Reglament al que al.ludeix, de data de dia 1 de desembre
de 1923, figura a la seva Historia de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 263 i ss.
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en la Junta general del 6 de enero de 1924 acordaron nombrar Presidente honorario
al entonces Alcalde, Juan Mir Company.
També B. SBERT187 s’ha interessat detingudament per aquest tema, i en la
publicació editada al respecte hom hi pot trobar notícies de l’ordre següent:
El actual equipo del Unión Deportiva Arenal fue fundado en 1970. Las primeras
reuniones de un grupo de amigos amantes del fútbol tuvieron por escenario la
Cafetería San Diego y la Cafetería Bonet... La idea fue tomando cuerpo y el grupo
se hizo más numeroso. A los pocos meses se inscribía el nuevo club en la federación
Balear de Fútbol... En sus inicios el U. D. Arenal carecía de todo, incluso de terreno
de juego donde jugar sus partidos en casa.
En un principio se pensó en disputar los partidos en el denominado “Campo
Tres Palas”, junto a Ses Cadenes. Luego se miraron unos terrenos junto a la
Urbanización de Cala Blava, y también se pensó en ir a disputar los encuentros en el
Campo Municipal de Llucmajor. Dado que la sociedad tenía sede social en término
llucmajorer, calle Republicanos, núm. 1, la iniciativa no fue muy ben acogida.
No fue ello necesario, ya que en el tiempo récord de unas tres semanas se
allanaron unos terrenos no muy lejos de donde S’Arenal en las décadas del cuarenta
y cincuenta ya había tenido pintoresco campo de fútbol, situado en la finca de Son
Verí, poco más arriba de lo que fue Estación del ferrocarril, campo que había
desaparecido debido a la proliferación de canteras de marés, siendo absorbido por
el picoteo de la escodra o el rugir de las màquinas eléctricas o a motor de gas-oil.
¿S’ho imaginen?.
El campo de fútbol que acababa de nacer recibió el nombre de “Campo Roses” en
atenencia a la cesión que se logró para poder practicar el balonpié de su propietario
Antonio Roses Montis. Dicho recinto aún hoy existe y se juegan interesantes partidos
correspondientes a regional, fútbol base y de empresas. El “Campo Roses”, en sus
inicios sin cercar por ninguna parte, fue considerado al estrenarse como notorio
logro y, a nivel local, pensábamos contar ya con una especie de mini-estadio.
Més notes, formulades igualment per B. SBERT, sobre l’equip Unión Deportiva
Arenal i els seus directius consten a una altra de les seves diverses publicacions188,
on igualment tracta de la fundació del C. F. Brasilia i de l’equip de bàsquet Imprenta
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	Historia del Unión Deportiva Arenal. Bodas de Plata de su fundación (1970-1995), 1995, 103 p., il.lustr.
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	Una evolución turística... També cal recalcar en relació a aquest esport, que el 29 d’agost de 1989 s’inaugurà la
primera fase de les obres del nou Camp Municipal de Fútbol.
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Bahía, i al.ludeix a diverses entitats esportives més, com el Club Ciclista Arenal189,
el Club Petanca Son Verí i el Club Petanca Arenal190. Un dels detalls assenyalats és
que el Camp Roses es construí en un espai de temps rècord, un poc a la mala, però
ja s’hi podien jugar els partits de casa. I, fetes algunes millores, ha subsistit 19
temporades!. Aquestes asseveracions són de 1989.
Després de la disgresió que acabam de dedicar a loor d’esports tan arrelats aquí,
a S’Arenal, com és el del fútbol, o encara d’altres, i per tal de reprendre el tema
dominant elegit per aquest epígraf sobre la formació d’establiments d’hosteleria i
dels més destacats d’entre ells -els quals sens dubte han influït en substituir imatges
d’altre temps dins l’estructura urbana, i també social, d’una zona tan animada com
la del carrer de Sant Cristòfol pròxima a la mar-, potser seria apropiat fer qualque
menció a alguns altres locals de caràcter semblant als que ja hem evocat just un poc
més amunt, com per exemple un que estava devora “Ca’n Espirut” i que, entre les
seves activitats es comptaven l’allotjament i la restauració de clients, essent un dels
precursors dels grans hotels d’ara, però en anys bastant més enfora. Em referesc,
com molts de s’arenalers de sempre poden endevinar, al denominat “Ca na Grina”.
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 obre la bona acceptació del ciclisme a S’Arenal, que ve de lluny, hom por consultar per exemple les notes
S
publicades per FONT OBRADOR sobre “La festa de la bicicleta de 1916”, a “Quan S’Arenal era s’arenal”; o del
mateix autor “La fiesta del pedal”, a S’Arenal: Micelánea histórica..., p. 40. Vegeu així mateix, l’article “La Fiesta
del Pedal” d’O. LLINÀS, a S’Unió de S’Arenal (novembre de 1994), p. 15.
Antònia SALVÀ: “Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 42-43, ha fet referència a què, després que els
germans Mora arribaren l’any 1935 a S’Arenal, un d’ells, en Toni, posà un taller de reparacions de bicicletes al
carrer Trencadors. I així mateix que en Santiago Roig Pardos, nascut l’any 1921, arribà a s’Arenal l’any 1947
amb la dona i els fills, Santiago i Tere. El 1950 va posar un taller de reparacions de motos i bicicletes a la carretera
Militar, núm. 27. Actualment escriu i bé a la revista S’Unió de S’Arenal, on narra vivències de llavors.
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B. SBERT, ja esmentat, Historia del Club de Petanca Son Verí 1972-1997.

Vista de l’Hotel San Diego (1963).
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B. FONT, com en altres casos precedents191, n’ha procurat la següent descripció:
En el último lustro del siglo XIX, Gabriel Garcías Roca, alias “Nyico”, y su
esposa, Francisa Ana Garau Fullana, llamada “Na Grina”, vinieron al caserío y
abrieron taberna en los bajos, que alquilaron, de la casa de “Cas Sucrer”192, de la
calle de San Cristóbal. Pronto sirvieron comidas y artículos diversos. “Madò Grina”
había estado como cocinera al servicio del “Senyor de Cas Frares”, convirtiéndose
en experta conocedora del arte culinario.
Adquirieron un solar ante su establecimiento, que construyeron al poco.
Entre los años de 1913-1914, la nueva casa, con amplia terraza, espacioso
bar-salón, cocina y 12 habitaciones, abrió, luciendo al exterior un rótulo de “Café
Fonda Ca na Grina”. El “taulell”, entrando a mano izquierda, largo y alto; y tras él
una variedad de botellas de licor... Buenas comidas y sobre todo buenos arroces se
servían a todas horas, lo mismo que desayunos y meriendas. Gabriel, el hijo, era un
consumado pescador, procurando que las mejores especies de la fauna de S’Arenal
no faltaran nunca en la cocina.
En verano, catalanes y madrileños ocupaban completamente las plazas; los
mallorquines acudían atraídos por el exquisito gusto de los platos, sobresaliendo la
paella, los salmonetes al horno, el pollo asado, la ternera, las chuletas, no faltando
los mejillones, que se importaban de Barcelona, y la langosta en vivero. María
Garcías -la filla- e yerno Gabriel Servera fueron los llamados a dar continuación a
la obra.
Los precios de comida que regían en el establecimiento, ya en la última época,
eran: ración de paella, 1 pta.; ídem de pollo, 1 pta.; pan, vino y aceitunas, 0,50
pts.; plátano y almendras, 0,25 ptas., unes postres combinades ben típiques entre
nosaltres. ¿S’atreveix qualcú a fer el càlcul en la moneda actualment oficial?. ¿I a
comparar-los amb els d’avui en dia?.
Por lo que respecta a la fonda: habitación en cama matrimonio, 1,50 ptas., o sia
menys d’un euro; y pensión completa entre 5,50 y 7,50, según régimen de primera
o segunda clase, más bien ateniéndose al número de platos y postres. La primera
consistía en 2 platos y fruta. Y la segunda, 3 platos y 2 frutas.
“Madò Grina” hospedó en su casa a los primeros turistas extranjeros de
S’Arenal, dando cobijo y comida, además de entretenimientos, como el billar, e
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	S’Arenal: Micelánea histórica..., p. 39.
 especte a aquest establiment del S’Arenal primerenc, O. LLINÀS en un escrit del títol de “Can Pedro”, publicat
R
a S’Unió de S’Arenal (març de 1998) p. 18, amb motiu del seu tancament, proporciona dades especificadores de
què Cas Sucrer... era una hermosa casa. Els seus propietaris tenien una tenda a Llucmajor, a un cantó del carrer de
Sant Miquel, dedicada a la venta de azúcar, caramelos, confites, turrones, etc... De donde su sobrenombre o apodo.
Bartolomé “Sucrer” i esposa, perteneciente a la familia “Molí Nou”, tenían dos hijas y un hijo...
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incluso baile en días señalados... El comedor acogió comensales de toda clase, sin
olvidar a los políticos llucmayorenses, que allí se reunían en camaradería.
Quant a O. LLINÀS193, ha fet un itinerari pormenoritzat per l’interior del mateix
establiment i n’ofereix l’ambient que el caracteritzava:
En “Ca na Grina” en la misma calle más abajo, estaba el más cosmopolita
del pueblo como café, fonda y pensión, elegante con alta terraza delantera, una
gran sala cuadrangular con mesa de billar, y el mostrador de frente a las entradas
de grandes vidrieras; a la izquierda y dentro del café, una bonita escalera con
pasamanos subía a las habitaciones. Más adentro, en segunda instancia, la cocina
y espacioso comedor. Seguía una terraza desde la cual, bajando unos escalones, se
accedía a un largo y ancho corral con salida a la otra calle, lugar de transacciones
comerciales. Allí los juegos de naipes -“tute” y “marilla”- eran los más frecuentes.
Con la llegada de la familia Canals, aumentó todavía más como punto de
referencia y centro de reunión. Los sábados y domigos era todo un bullicio. Los
jóvenes tuvieron ocasión de bailotear en la sala comedor con un tocadiscos marca
“La Voz de su Amo”, de los que en los 40 recuerdo solamente tres en el pueblo: el
dicho, uno en casa de la familia Cabrer y otro en Cas Baster.
Respecte a l’extensió material de “Ca na Grina”, el solar llegaba hasta la otra
calle, antes llamada General Mola, hoy Berga, llena de matas, arena y pinos...
¿S’ho poden algunes de les persones més joves creure, en comparació a com és
ara el lloc?. Según descendientes directos, toda la parcela hasta la Plaza Nueva
-hoy Reina María Cristina- se podía comprar por “cinc-cents duros”, o sea, 2.500
pesetas..., que equivalen en el canvi oficial a 15,03 euros.
En aquellos años de principos de siglo, don Gabriel Garcías se encargaba de
recoger la correspondencia que le dejaban en S’Aranjassa, sin cobrar nada en
absoluto por ello. Hasta que se inauguró el tren. ¡Ah la correspondència o les cartes!.
De este matrimonio -format per Gabriel Garcías i Francisca Aina Garau, alias
“na Grina”- nacieron tres hijos: Catalina, María y Gabriel...
María se quedó en la nueva Fonda-pensión..., y Catalina, casada con Lluc
Tomás, se hizo cargo del nuevo café durante unos 14 años. Entonces se llamó “Café
Can Lluc”, nombre que pervivió mucho tiempo después de que se marcharan.
Estamos en 1926 -¡quasi res!-, cuando los nuevos explotadores del Café, un
matrimonio formado por Juan Barceló y “Na Borronada”, empiezan una aventura
que dura poco..., por lo que después de año y pico lo traspasaron al matrimonio
Lucas Tomás y esposa... La precaria salud del padre fue la causa de que seis años
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“Los cafés en el Arenal del 42”, a S’Unió de S’Arenal (desembre de 1992) p. 14. Altres informacions provinents del
mateix autor sobre “Ca na Grina” i els seus amos: “Ca na Grina” a S’Unió de S’Arenal (març de 2002) p. 9;  i  “En
Canals”, a la mateixa revista (maig del 2002) p. 24.
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después, en 1934, tuvieran que dejar el Café... Ja s’havia fet el canvi de règim
governamental, de Monarquia a segona República, pel mes d’abril de 1931, per a
cronolitzar les coses.
El motivo apuntado, falta de salud, hace que la familia Tomás deje el Café y lo
tome seguidamente, en 1934, el matrimonio formado por Onofre Arbona y Catalina
Moreno..., de Santanyí...
El negocio iba muy bien cuando estalló la Guerra Civil de 1936, durante la cual
fueron encarcelados y fusilados “l’amo de Ca Na Grina” y el de “Can Nofre”, que
así se llamaba en aquellas fechas nuestro café.
Tal com reflecteixen les notícies precedents, hom pot deduir que la persistència
de “Ca na Grina” no deixà de tenir els seus vaivens.
Després dels minuciosos apunts anteriors, hom pot també accedir per via de
complement a Antònia SALVÀ194 qui, com a directa coneixedora del procés de
formació de l’ulterior Hotel San Diego, ha precisat que a on ara és la recepció
de l’Hotel San Diego era Ca na Grina, que els anys 30 era cafè, fonda, tenda de
queviures i a qualque moment fins i tot tenda de carnisseria. En aquells temps hi
havia molts soldats d’artilleria a Enderrocat, que eren els millors clients.
L’any 1946, un d’aquests militars, Andreu Canals, va venir de Santa Maria a
S’Arenal amb la seva esposa, Magdalena Morro, i dos fills petits, en Pere i en Mateu,
a cercar el sustent per aquí. Aquest matrimoni s’interessà al principi pel cafè i fonda
“Bar Canaletas”, que derivava del llinatge del marit, on amb la simpatia de l’amo
Andreu i el saber fer de na Magdalena, que treballaven 14 hores diàries... els caps
de setmana, durant tot l’any, no hi faltava gent de Llucmajor i de Palma que anava
a menjar una bona paella o una torrada de peix.
Serien ells mateixos qui feren construir un hotel, el Solimar -el nom ho diu tot i
ens hem referit a ell en més d’una ocasió-, que inauguraren el 16 de juny de 1956.
Donava al carrer aleshores dit del General Mola -actualment Berga-, paral.lel al de
Sant Cristòfol, no lluny de l’avinguda Miramar. Cobraven 60 pessetes (0,36 euros)
per dia i pensió completa.
Degut a l’impuls del turisme creixent, beneficiós per al negoci, un poc més tard,
l’any 1959, compraren Ca s’Espirut i l’any vinent -el 1960, per tant- inauguraren
l’Hotel San Diego, amb 6 cambres tan sols, o sia, ben limitat encara, i per al qual es
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 16 i ss.
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cercaven al.licients, com el de la música195. En realitat, es tractava de la Cafeteria
San Diego (1960), que es tranformaria en Hotel San Diego (1963).
El 1962 adquiriren els damunts de cas germans “Molí Nou” -un xalet, la
nominació del qual prové d’un antic Batle de Llucmajor, i que es trobava entre “Can
Espirut” i “Ca na Grina”-, que afegiren al que ja havien fet. L’Hotel va quedar així
amb 178 places i 9 pisos, un augment considerable, sens dubte.
Després d’algunes controvèrsies per raons de propietat, l’antiga fonda de “Ca na
Grina” fou esbucada pels seus propietaris -Bel de “Ca na Grina” i el seu marit Bernat
Gelabert, alias “Misser”, un mestre d’obres-  per fer-hi un hotel de quatre plantes,
de nom de “Cel Blau”. Un any després li afegiren l’alçada que faltava fins als 30
metres -la màxima altura que era permesa a S’Arenal de Llucmajor des de temps del
Batle Mateu Montserrat Calafat196.
Ara bé, l’any 1976, Pere Canals Morro, fill d’Andreu Canals -aquest ja difunt-,
comprava el “Cel Blau”, l’ajuntava amb la resta, i el convertia en l’actual “Hotel
San Diego”, de 350 llits. Pere Canals és el marit de l’autora del Pregó a la que
seguim en les presents notes retrospectives.
Les diverses empentes fins a arribar a la conclusió d’aquest Hotel que està
concentrant la nostra atenció són, no cal negar-ho, una mica entremeliades o
complexes, però amb uns resultats d’aquells que impacten.
L’impacte és així mateix ambiental, si hom compara per via de fotografies
antigues l’aspecte que oferia el punt on està emplaçat per aquells anys de quan
s’Arenal era encara s’arenal, com ha plasmat en expressió encertada B. FONT en
un dels seus Pregons, aquí reiteradament al.ludit. Cada cosa al seu moment.
La història del muntatge progressiu de l’Hotel San Diego, que en part he pogut
seguir com estiuejant ¿no val la pena de prenir-la en consideració pel que significa
per al desenrotllament de l’hosteleria a S’Arenal de Llucmajor, i al propi temps com
a cas de mutacions notòries del paisatge material en un punt privilegiat de la costa i
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 egons la mateixa autora i publicació, p. 44, de per aquests anys, una persona connectada amb diverses activitats,
S
com el món de la diversió, del transport, i de l’hosteleria, va ser Jaume Oliver “Pelín”, qui és mencionat per quant
la primera orquestra que llogà l’amo Andreu Canals amb contracte l’any 1957 fou l’Orquestra Montecarlo. N’era
director en Jaume Oliver “Pelín”. I com a prova de les múltiples capacitats d’aquest homo, afegeix: El 1958 i 1959
ja controlava 4 taxis propis i tots els qui hi havia a Llucmajor, així com algunes furgonestes de Campos. Va arribar
a transportar un horabaixa de toros fins a 200 persones. En aquell temps no hi havia guies ni autocars organitzats.
A tenir en compte per a la història local dels mitjans de locomoció.
	
El 1960 llogà l’Hostal Cóndor, al carrer de la Salut; i el 1961 va fer l’Hotel Pinos Mar I, i el Pinos Mar II. Entre
1969 i 1970 va fer el “Luna Park”- un hotel ubicat al carrer Quarter, abans de les antigues vies del tren- i arribà a
manejar 1.350 clients. L’any 1971, per qüestions econòmiques, va haver de tancar. Ha esta el director de la Coral
Marina de la tercera edat. I és col.laborador de S’Unió de S’Arenal. ¡Vaja un curriculum!.
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Respecte de les altures i nombre de pisos autoritzats en els Plans d’Ordenació Urbana de 1958 i de 1967, i les
seves repercussions, hom pot consultar B. SBERT: Una evolución turística..., p. 56 i ss.; i també “La transformació
moderna de s’Arenal”, p. 21.
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platja, ja que en l’actualitat en res s’assembla al que presentà durant molts d’anys?
Basta contemplar per a adonar-se’n imatges en foto com les de “Ca s’Espirut”, “Ca
na Grina” o fins i tot “Ses Enramades” a l’altre costat, anteriorment a què la força
detonant del turisme -causa per altra part de progrés econonòmic i de benestar socialprevalgués per damunt de qualsevol altra consideració urbanística i ecològica. ¿Com
s’ha d’enjudiciar aquest fenomen, tan característic de la terra nostrada, i no just en
aquest indret concret?.  
Un comentari més, efectuat per Antònia SALVÀ197, pot servir per ventura per
tancar aquest espai especialment enfocat als establiments d’hosteleria i al seu auge:
Des de l’any 1915, que el senyor Francisco Berga construí al carrer de Miramar
l’Hotel Teminus, de poca durada, passant per la fonda de Ca na Grina, i fins a
l’any 2000, que fou inaugurat el Marriot de Son Antem, tenim una llarga llista
d’uns 40 establiments turístics amb més de 12.000 places, sense comptar els Hotels
Cóndor, Aragón, Moro, Sirocco, Jutlandia, Bonamar, Maracaná, tots despareguts i
reconvertits per altres usos.
Dins la mateixa línia de la gran expansió hotelera a S’Arenal en son conjunt,
consten a la Gran Enciclopèdia de Mallorca198 dades com les que hem pres i
reproduïm:
Entre el 1960 i el 1968, s’hi construïren la majoria dels petits hotels existents
i, a partir d’aquesta data, es produí un canvi de tendència i s’edificaren blocs més
grossos i de més categoria.
Abans de 1960, s’havien construït 11 hotels i 8 hostals.
De 1961 a 1966, es construïren 47 hotels i 32 hostals.
Des del 1966 fins al 1970, la xifra s’incrementà amb 59 hotels més i 38 hostals.
Del 1971 al 1974, augmenta amb 25 hotels i 10 hostals; i entre el 1975 i el 1980
s’edifiquen altres 5 hotels.
Així s’assoleix, el 1980, un nombre de 147 hotels i de 88 hostals, entre els quals
119 són d’una estrella i 7 de quatre estrelles.
El 1989, existeixen 114 hotels: 4 de quatre estrelles, 45 de tres, 22 de dues i 31
d’una. A més de 55 hostals i blocs d’apartements. I aquí s’atura.

197
198

“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 45.
	Sub voce “Arenal, S’ ”. El volum està publicat l’any 1989.
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Es tracta, de bon de veres, d’un esforç coratjós que mereix reconeixença als qui
l’han impulsat i duït a bon terme199.

199

 propòsit de les persones que han sabut veure l’avantatjós assumpte del turisme i aprofitar les possibilitats del nou
A
fenomen social que aquest arribaria a repesentar, val la pena de passar un bon moment en la lectura dels comentaris
fets per Javier COROMINA: “Los intuitivos del Turismo”, a S’Unió de S’Arenal (juny de 1999) p. 16. En el cas, no
es refereix als grans empressaris i magnats de l’hosteleria -alguns d’ells famosos internacionalment-, sinó a aquelles
persones senzilles que, com diu, sin saber hacer la O con un canuto, tuvieron la inteligencia natural suficiente y el
olfato necesario para intuir que podían forrarse con el turismo y, al hacerlo, contribuir al desarrollo de Mallorca.
	
Entre els quals parla d’un tal Toniet qui hizo sus primeros duros con el contrabando, pero los sudó acarreando
fardos de tabaco rubio por los acantilados de Cabo Enderrocat. Cuando el turismo pobló las costas mallorquinas,
el Toniet comprendió que era menos arriesgado y más seguro que el contrabando suministrar a los establecimientos
hoteleros algo abundante en unos puntos de la isla i escaso en otros. Es tractava de l’aigua. Empezó con una
camionetilla con cuba acoplada, sin legalizar, y en cuando pudo adquirió un vehículo-cisterna con los papeles en
regla, pues estaba harto de problemas con la Guardia Civil. Hoy el Toniet tiene una considerable flota de camiones.
Sigue el hombre sin saber escribir, i ni puñetera falta que le hace, porque es un auténtico lince para las cifras de su
negocio y un archivo viviente para los pedidos. I com ell, d’altres persones amb vista, cada una en el seu ram.
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Vista antiga del torrent tot sembrat des del pont del tren.
Foto de Sebastián Mulet Barceló. Cortesia de la Biblioteca Pública de Palma.

VIII
ALGUNES NOVETATS AL TORRENT DELS JUEUS
(2004)

Qualsevol perfeccionament que s’hagi pogut produir en aquest paratge tan
singular, limítrofe entre Palma i Llucmajor, i als seus voltants, ha de ser en principi
ben rebut.
En tot cas, i per entrar en el tema, estim que degut a les seves característiques de
diversa índole -i és una opinió que segurament compartirà molta més gent- resulta
imprescindible, per davant de qualsevol altra apreciació, salvaguardar en tot i per tot
l’antic pont del tren, que com un teló de fons forma part intrínseca d’una monumental
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estampa que ha esdevingut típica i patrimonial de S’Arenal, igual que alguns altres
elements constructius i paisatgístics units a l’indret200.
Benvinguda, per tant, la regularització i consolidació obrades al llit del torrent
-que altre temps era sauvatge o si nó fins i tot cultivat-, les quals li aporten d’entrada
una sensació de netedad i cura, si aquesta es manté.
Ja hem afirmat quelcom de positiu sobre la utilitat del nou pas obert fa pocs anys
per medi d’un senzill pontet que permet el trànsit de peatons i vehicles des dels
carrers contigus de la zona de Palma cap a la de Llucmajor, a través sobretot del
carrer de Marineta. És un pontet situat antes d’arribar a un altre ben anterior, proper
a la desembocadura del torrent, tan imprescindible en relació al passeig marítim.
I més allunyat, però precedint al pont del tren, n’existeix encara un altre, a la
Carretera Militar, o pont militar, així mateix digne de tot respecte. Una autèntica
seqüència de ponts sobre l’esmentat torrent, poc repetible.
La darrera de les reformes que hem pogut presenciar, residents i estiuejants, als
costats del torrent en part d’aquest tram, és just de fa molt poc, 2004, quan es col.
locaren baranes de protecció a ambdós laterals del curs -que naturalment discorr a
un nivell més baix-, les quals al propi temps que l’embelleixen li proporcionen, en
ser calades, una sensació visual de major amplitud, tal com va succeir també no fa
molts d’anys a Palma, a Sa Riera, al llarg del passeig Mallorca, que fins aleshores
mostrava com unes valles tapades amb mitjans de marès, opacs. Tot un èxit doncs
per a S’Arenal, per bé que a Palma les baranes d’ara són metàl.liques i més primes,
i per això procuren una impressió de encara més espaiositat.
Recordam, emperò, que les proteccions als costats del nostre torrent del Jueus
foren també a determinats moments d’aquest darrer material, amb barres horitzontals,
per bé que la descurança de les mateixes produí qualque reclamació satírica, com la
signada el 1988 per G. R. -unes sigles, que no sé identificar- i que deia així201:
Les baranes del torrent,
havem dit altres vegades,
estan totes rovellades;
i és cert que ningú mos sent
200

201

 er recordança d’un detall sobre la construcció d’aquest emblemàtic pont, no sempre ben atès quant a la seva
P
conservació, Bartomeu SBERT a la presentació que va fer del Pregoner de les Festes de Sant Cristòfol del 2003,
Miquel RIBOT MUNTANER, ponderà que en Miquel, és Muntaner per part del llinatge matern, la quarta
generació d’una família fortament entroncada amb s’Arenal. El seu repadrí, més conegut pel “Ferrer vell de
s’Arenal”, va instal.lar la ferreria al carrer del Fort (avui carrer dels Trencadors), cap de cantó amb el carrer
del Torrent. Aquell repadrí s’establí a la nostra zona l’any 1910. Temps suficient per ser la persona que obrà i
construí les arquitectòniques baranes de protecció situades al pont del tren dels Jueus i al de les Set Boques. ¿S’han
conservades totes, per ventura?. Més aviat no...
	Publicada a S’Unió de S’Arenal (maig de 1988) p. 33.
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dels qui han de tenir esment
de què estiguin ben pintades.
És ben hora de fer-ho,
bé sia els Ajuntaments
o qui cuida dels torrents.
No dexeu passar més temps,
que la cosa ja fa olor
i qui avisa no és traidor.
Seguint aquestes petjades
heu direm deu mil vegades.
Fins que estiguin ben pintades
no acabarà sa cançó.
¡L’ingeni del poble!.
Però ara ja no tornarà a passar. No hi haurà motius de manca de pintura202.
¡Felicitacions a qui correspongui!.
Un dels significats que entranya el torrent del Jueus, tan transitat per medi dels
seus successius ponts, i tan contemplat des dels mateixos pels vianants, consisteix
en assenyalar la divisió de termes entre el municipi de Palma i el de Llucmajor, que
la gent local tan bé sap.
Per als qui venim de fora a estiuejar o per als simples turistes no està de més
donar alguns detalls al respecte, notícies que demanarem al tan recurrit B. FONT203,
qui ens assabenta de què en 1862 se hablaba de las dificultades sobre la división de
términos entre las Corporaciones Municipales de Palma y Lluchmayor.
El 10 de enero del siguiente año, las Comisiones designadas al efecto por ambas
llegaron a un acuerdo sobre el deslinde de un municipio y otro en el punto llamado
“Coma Pregón”.
No fue así en lo referente a la división en el “Torrent dels Jueus” de S’Arenal,
por cuanto las gestiones empezaron en 1908, teniéndose aquel año dos entrevistas,

202

 er bé que poden sorgir altres causes que llamentar, ja que a hores d’ara, quan s’escriuen les presents notes, hom pot
P
veure qualque barrot de la nova barana romput i llevat. ¿Serà obra d’algun bàrbar, dels que no saben entretenir-se si
no fan malbé les coses d’altri i entre elles el mobiliari públic, que en definitiva ha de ser sufragat amb els imposts de
tota la ciutadania? ¿Serà qualque cotxe que hi ha pegat, i per què?. De ser per qualsevol d’aquests motius, cal paral.
lelament llamentar la manca d’educació urbana dels qui actuen de manera irresponsable. Que també n’hi ha.

203

	S’Arenal: Micelánea histórica..., p. 22.
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insistiéndose en 1921, 1922 y 1923, lo mismo que en 1924, en cuya última fecha se
llegó, por fin, después de tantos años, a la tan deseada avenencia.
Les peripècies de les converses entre els representants dels Ajuntaments de
Palma i de Llucmajor de l’any 1908 i els següents són especificades al mateix llibret,
pels qui les vulguin seguir punt per punt.
Però, per acostar-nos a la solució final just repetirem que en la entrevista de las
Comisiones... de 1922, la de Palma sostuvo que la línea divisoria debía ser el cauce
desde el puente del ferrocarril hasta el mar, y la de Lluchmayor que la divisoria
pasaba por la calle primera abierta más allá del Torrente, casi paralela al cauce de
éste hasta llegar al puente militar, y de este punto enlazar con la pared que había
construída como divisoria de los predios “Son Sunyer” y “Son Delabau”.
Finalmente, en 1924, se apreció la divisoria por la orilla izquierda del Torrente
bajando desde el puente del ferrocarril al mar204... Era Batle de Llucmajor, Rafel
Cañellas Caldès.
Segons un extracte anònim del llibre de B. SBERT: Una evolución turística.
Historia de la Playa de Palma...205, no fue hasta 1924 cuando... se delimitan
términos, llucmajorers y ciutadans. Los mojones se ponen uno en el centro del cauce
lindante casi con las poéticas azules aguas del mar; otro se puede ver en el puente
de la Carretera militar lindante parte palmesana, y una tercera piedra mojón está
situada en las cercanías del “pont del tren” asimismo parte de Palma, a unos 30
metros de dicho puente.
I és l’indicat autor, però a una altra publicació206, qui després d’advertir de
l’existència d’una comèdia de Sebastià Vallespir titulada Dos batles per a un poble,
on es toca el tema de la divisió de termes, inclou una poesia ben adient:

204
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Segons O. LLINÀS: “S’Arenal en el record...”, p. 23, aquesta era la separació indicada pel mapa del Cardenal
Despuig.
	A S’Unió de S’Arenal (octubre de 2005) p. 17.
“La transformació moderna de s’Arenal”, p. 33. Els més curiosos poden llegir al Pregó titulat “S’Arenal en el
record...”, d’O. LLINÀS, p. 23, una anècdota relacionada amb el problema dels límits entre els dos municipis,
que es produí amb motiu de la defunció de la madona de Can Alegria, l’esposa de l’amo en Miquel Cardell. ¿On
l’havien d’enterrar, a Palma o a Llucmajor, d’acord amb l’habitació on va morir i la línia divisòria de termes?.
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Un torrent d’arena fina,
arena per tot arreu,
on fineix nostra marina,
i només mar i mar es veu.
Torrent que uneix dos pobles,
i que no els separa, no!
Torrent que n’és punt major
per unir sentiments nobles
De Ciutat i Llucmajor!.
El seu jaç, ja canalitzat d’obra, convé que estigui sempre ben expedit, puix que
de tant en tant ha de donar sortida a qualque tempesta d’aigua, com per exemple a
una ocorreguda el vespre del 26 al 27 d’octubre de 1947, quan els llamps fins i tot
tomaren el petit campanar de l’església vella, l’única aleshores existent207. O a una
altra tormenta igualment sonada durant la nit del 15 al 16 de setembre de 1962, al
final de l’estiu, com sol ser prou habitual a les nostres latituds una vegada passat
Sant Bernat -Sant Bernat, tapau-li es cap, com diu el refrany, al.ludint a la calor més
forta, que comença a minvar. O així mateix a la torrentada d’abril de 1988, aquesta
volta abans de la venguda dels estiuejants.
O. LLINÀS, ¿com no?, ha fet memòria d’alguns d’aquests fenòmens
meteorològics, amb conseqüències sovint desagradables, per quant han sido varias
las grandes tormentas y llegadas de los torrentes con inundaciones, tanto en el de
Son Verí o “Saluet”, como en el “dels Jueus”.
El primero -el del Saluet- con arrastre de barcas hacia mar adentro e inundaciones
masivas. El segundo -el dels Jueus- arrastrando los cultivos de Can Alegría -un
hort al que farem esment dins uns segons-, llenando de agua terrosa los sótanos,
semisótanos y las cocheras construidas a ambas laderas o márgenes del cauce.
També s’ha referit a desastres per altres causes, com els vents: Nos contó hace
años “madò Catalina des Molí” -el d’en Catany, al final del carrer de Sant Cristòfolque en la década de los años 20, un “fibló” arrasó cuantas enramadas había en
S’Arenal; muchos tejados quedaron arrasados y los tres grandes molinos que
jalonaban el pueblo perdieron las antenas, que nunca más se repusieron.
D’aquests tres molins, dos eren de guix, amb antenes de vela, el d’en Catany
i el de Can Pere, el darrer en sortir de S’Arenal al costat de la carretera vella cap a
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Vegeu per exemple, els articles d’O. LLINÀS titulats “El campanario abatido”, a S’Unió de S’Arenal (maig de
2000) p. 14;  i “Des molí”, a ibidem (juliol de 2001) p. 31.
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Llucmajor. L’altre molí era com els d’aigua d’horta, però aprofitat per moldre pebre
bort. Es deia de n’Alegria, de la família Cardell, emparentats amb l’amo de l’hort de
Can Alegria. I estava situat per davant l’església, si he comprès bé les informacions
orals que m’han regalat.
Però, de qualsevol manera, ¡quin espectacle tan desolador el d’un molí destrossat!
A mi m’angoixen ¿No hi hauria manera d’aconseguir restaurar i mantenir en deguda
forma els molins tradicionals restants, sobretot els més visibles i interessants,
acudint per exemple a una fórmula de col.laboració amb promotors comercials, i
a canvi d’una minúscula concessió de propaganda a la torre o a la cúa, just amb la
marca o nom de l’empresa restauradora, sense empestifar-ho tot sencer? ¿No seria
més agradable, malgrat la presència d’un breu anunci, que haver de contemplar-los
espanyats i moribunds, essent així que es tracta d’uns distintius tan propis de certes
comarques nostrades?.
D’altres extrems de la intempèrie, pensam en el cas en les nevades, com la que hi
hagué l’any 1956, no he tengut l’oportunitat de presenciar-ne cap a S’Arenal com a
estiuejant -cosa ben lògica-, però sí qualque ventada, que sol sorprendre a més d’una
persona poc habituada a la nostra climatologia, o poc previsora. ¿Conseqüències?:
vidres romputs a portes i a finestres deixades obertes; matalassos de platja, de plàstic,
que, amuntegats a les terraces, volen per l’aire, igual que peces de roba esteses i poc
subjectades al cordell; papers i altres matèries volàtils per tot arreu, etc..., etc... Quan

Vista del torrent des del pont del tren (1952). Foto de Jaume Llinàs.
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els vents forts apareixen de sobte, poden fer matx, igual que qualque barrumbada,
que a voltes anega certs carrers, esplanades i plantes d’habitatge semisoterrades, i
sol venir acompanyada de quantitat de trons i llamps, que fan feréstec. En més d’una
ocasió hem presenciat el pendent del carrer de Sant Cristòfol que més aviat semblava
una riera, en direcció a la zona litoral més baixa, que queda de moment intransitable.
I la franja de l’aigua més propera a l’arena, tota térbola.
Tornant novament al torrent en si, voldria esmentar, com a detall curiós poc
conegut per la gent de fora, que el seu llit ha donat acollida a qualque esdeveniment
gens relacionat amb l’aigua, com va ocórrer l’any 1975 quan el Concejal de
Llucmajor, Pere Canals, organizó un festejo taurino que se celebró en el cauce del
Torrente dels Jueus, segons ha contat un pic més O. LLINÀS208.
Idò bé, festes d’igual natura ja se n’havien celebrat no dins el propi torrent, però
sí a un lloc tot veí, perquè el mateix autor, en recordar un personatge local popular,
com fou “Bartolomé Clar ‘Goxet’, Caminero”209, assegura que aquest vivía en la
calle Marineta, en la casa hoy señalada con el núm 7, esquina Torrente, que era una
casa baja rodeada de un gran solar cercado de gruesa pared seca, de la que queda
un lienzo en su parte posterior visible todavía. Ara és una solar, tancat, i utilitzat
crec que per la Policia Municipal. Allí tenía gallinas, conejos, cabras, engordaba
cada año un cerdo, como era costumbre en muchas casas, y sobresalía un montón
de cepas y leños o “rabasses”.
Però també diu que en este solar, junto al contiguo de “ses Redoletes”, se
celebraban corridas de toros con carros y empalizada. Se entraba por un doble
portalón de medio punto justo al lado del actual local comercial “Ascensores Aspe”,
ja desaparegut, com hem fet observar.
En veritat, ni jo ni cap dels meus familiars no teníem la més mínima idea de què
tan a prop d’on residim a l’estiu s’hi haguessin fet curses de braus, en altra hora.
I per remat, la sorpresa va augmentar en assabentar-nos de boca d’en Nofre
-Onofre Llinàs, com podeu comprendre- que al corral de les cases de l’amo de
Ca S’Hereu -al cantó superior dels carrers Marineta i Sant Cristòfol- també s’hi
celebraven espectacles o diversions d’aquesta espècie. A peu pla, ¡quasi just davall
del nostre habitatge s’arenaler!. ¡I en té una fotografia ben convincent i expressiva!.
¿Els pot entretenir, Senyores i Senyors, conèixer qualque coseta més sobre l’aire
que es respirava un temps pel paratge que es pot contemplar des de l’últim pont del
torrent dels Jueus mirant cap a l’interior terrer?. ¿O des del ferrocarril?.

208

“Recordando la Peña “Fiesta Brava”, a S’Unió de S’Arenal (juliol de 1995) p. 7.

209

	A S’Unió de S’Arenal (octubre de 1993) p. 12.
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Doncs, si hom fa un bon bot cap enrere, una de les imatges retrospectives que
oferia aquest indret, a part del majestuosa silueta del pont del tren des què fou
construït, consistia en un hort, conegut com Can Alegria -normalitzat Ca n’Alegria-,
lloc per on més tard s’instal.laria una fàbrica de cartó i després unes cotxeries per a
autobussos.
Anem per parts.
Els terrenys i cultius de Can Alegria pels costats i dins el torrent són un dels
records que guarden encara alguns s’arenalers, abans que la zona fos edificada
progressivament, fins i tot amb cotxeries laterals, que tanta falta fan.
O. LLINÀS ha descrit aquests sembrats al manco en dues ocasions210.
En una  d’elles esmenta que Miquel Cardell, alias “Alegria”, l’any 1914, quelcom
antes per tant del funcionament de la línia fèrria, cambió una finca rústica sita en
el término de Llucmajor, “Ses Basoles”, por una gran parcela en la llamada “Sa
Marineta” perteneciente al predio Son Delabau. Este terreno-huerto estaba situado
entre el que fue puente del tren, la carretera Militar y llegaba casi hasta el mar, a la
derecha del Torrente dels Jueus.
El Sr. Cardell enviudó joven y, de entre sus hijos, Magdalena, casada con don
Juan Garau Garí, vino desde Llucmajor al Arenal a vivir con él y cultivar el huerto
con dos hijitas de corta edad, Coloma y Margarita, ya en fecha de 1923.
Aunque el Sr. Cardell vendió algunos solares tanto a su hermano, Julián, como
al Sr. Salvá -donde éste montó una fábrica de cartón-, etc..., se quedó con toda la
parte central de lo que se llamó “s’hort de Can Alegria”...
Las casas estaban situadas en el centro, a la derecha del torrente. Primeramente
era una pequeña casita. Luego con la llegada de su hija construyeron unas más
grandes, además de vaquería, gallineros, cobertizos, etc... Casi al frente, una noria
movida por un mulo o un asno sacaba continuamente agua potable y fresca del pozo
que aún existe.
Anchos bancales limitando con la carretera descendían suaves hasta el cauce
del torrente que, como he dicho, también era cultivado, a pesar de que más de una
vez sufrió tempestuosas torrenteras que se llevaron lo sembrado hasta el mar..., una
arrastró toda la producción de sandías...
Se sembraba alfalfa, patatas, verduras, hortalizas. Había bastantes árboles
frutales, como higueras, granados, parras, y detrás de las casas, cercados con baja
pared, membrilleros...
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“S’hort de Can Alegría”, a S’Unió de S’Arenal (abril de 1993) p. 5 ; i “Estampes... Can Alegria”, a S’Unió de
S’Arenal (novembre del 2001) p. 9. Aquest darrer escrit consisteix en una nota biogràfica, fotografia inclosa, del
matrimoni format per Joan Garau Garí i Magdalena Cardell, ambdós llucmajorers, i arribats a S’Arenal l’any 1925.
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Vista del pont del tren en l’actualitat.

En “Can Alegria” se vendía leche, ya de sus vacas, o traída... También se
vendían huevos, verduras, etc...
Quiero decir aquí, como curiosidad, que el pozo de la noria es poco profundo...,
al cual se llega por unos escalones: servía como frigorífico para la leche durante
el verano...
Hoy las viejas casas, muy deterioradas, medio escondidas tras nuevas y altas
edificaciones, en nada recuerdan aquellos tiempos de esplendor de los años 40 y
50... Es troben, emperò, més enllà del pont de la Carretera Militar que passa sobre el
torrent del Jueus, a la zona de la dreta, per on en l’actualitat existeix una Guarderia
de dia per a persones majors.
Luego llegaron el deslinde -dels dos municipis, vol dir-, permuta de terrenos con
el Ayuntamiento de Palma, encauzamiento del torrente, etc... Al quedar ya solos,
el matrimonio formado por la heredera, Coloma Garau, y Monserrat Ordinas,
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fueron reduciendo los cultivos; los árboles frutales eran a veces objeto de destrozos.
Decidieron retirarse.
Era el año 1963: construyeron unos inmuebles en los solares con fachada a la
Carretera Militar, dejando las viejas casas.
Más tarde, con el “boom” turístico, fueron alquiladas para montar un bar. Hoy,
repito, medio escondidas, irreconocibles...
¡Sí que ha mudat d’aspecte aquest indret!.
Diguem ara algunes paraules en relació a la coneguda fàbrica de cartó que uns
Salvà -un llinatge molt típic i estès per la contrada- varen muntar a un dels costats
del mateix torrent, al de Llucmajor, on feia no poc embalum. Just devora hi havia
una caseta de pedra, com a de roter, segons m’informen.
Seria Jaume Salvà Rubí, alias Jaume “de Cas Capser”, de Llucmajor, localitat on
aquesta família ja es dedicava a la producció de l’esmentat material211, qui comprà
una part de Can Alegria pel 1939, i després la transformà en fàbrica de cartó.
Per als qui no han tengut l’oportunitat de veure les interioritats d’una indústria
d’aquesta classe, cal indicar que la matèria primera que s’emprava era paper vell,
que es feia convertir en una pasta licuosa per a reciclar-la. Amb aquesta pasta i
mitjançant els pertinents motllos es preparaven làmines de cartó de paper nou, que
després de prensar-se s’eixugaven al sol. En el cas, dins del torrent dels Jueus.
Si acudim altra volta a O. LLINÀS, ha concretat alguns trets d’aquesta empresa
paperera i cartonera en “Aquella fábrica de cartón”212, començant per la data en què
s’obtingué el permís municipal per a la seva instal.lació, el 5 d’octubre de 1940.
El lugar escogido -diu- fue un gran solar a la vera del torrente del Jueus, cuyo
patio sirvió después para cocheras dels autobuses de Palma...
Como no había en aquellas fechas corriente eléctrica en el Arenal, la maquinaria
funcionaba con un motor de gas (gas pobre) obtenido por la combustión de leña y
cáscaras de almedra, transportadas desde “Can Meco” de Llucmajor en un camión.
La pasta se obtenía de papel viejo reciclado que llegaba en grandes (balas)
fardos, y que al no bastar el de Mallorca venía mayormente en un barco desde
Málaga. Antes de su transformación, manteníase fuera de la fábrica, al lado de
la puerta principal, y allí los chicos a la salida del colegio se subían a ellos y,
excavando y hurgando, obtenían cajitas, cromos, sellos y bagatelas. Eren els anys
immediats a la Guerra Civil amb escasseses... de quasi de tot.
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Per a més informacions sobre l’establiment del sector paperer a Llucmajor ja l’any 1904, veure B. FONT
OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 485.
	A S’Unió de S’Arenal (març de 1992) p. 13.
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De cara als seus resultats, una prensa hidráulica sacaba el máximo de agua de la
pasta -que com hem dit consisteix en una espècie de papilla cel.lulòsica preparada
amb el paper vell ben desmenussat dins aigua- y cortado el cartón se extendía para
su secado en las laderas del torrente. Estas eran arenosas y blancas, lindaban con
los corrales y cocheras de las casas de las calles Milán y Torrente -¿es figuren el
paisatge?.
La calle Mojón no existía y su nombre se debe al mojón de piedra viva, colorada,
y que puesto en el centro del torrente, pegado al puentecito, por donde antiguamente
pasaba el tranvía -el més proper a la platja, per tant- divide a los dos municipios.
Pequeñas sabinas, bajos matorrales e hierbajos llegaban hasta el mismo cauce y
sobre éstos se extendían los cartones grises-marrones, cuadrados.
Més tard, a causa d’una major producció de material, el cartó es transportava
en carro fins a un descampat del municipi de Palma, rodejat aleshores de grans
figueres, on ara hi ha una placeta davant l’Ambulatori i una Guarderia infantil, vora
la Carretera Militar, anant cap a les Escoles Graduades, construïdes durant la Segona
República espanyola, que avui són utilitzades com Oficines Municipals de Palma,
en direcció a la mar.
No olvidamos las prisas y carreras para recogerlos cuando una súbita lluvia
aparecía.
El horario de trabajo era de 8 a 12 por las mañanas, y de 2 a 6 por las tardes.
Una potente sirena se encargaba de avisar estas horas, sirviendo de guía para todo
el vecindario... El 1954 se recibió un oficio del Ayuntamiento por el cual se prohibía
el ruido a las horas de siesta...
Esta pequeña industria familiar, única a S’Arenal de Llucmajor, si exceptuamos
la fábrica de pimentón -la dels Cardell-, que era de temporada, dio a ganar unos
pequeños jornales, ayudando no poco a las economías caseras.
Con la llegada de la electricidad, cuyo primer empalme lo tuvo el huerto de Son
Verí d’abaix, al lado del actual Aquacity, y de allí a la fábrica, ésta llegó a tener 30
trabajadores que fueron mejorando su trabajo. Se puso una máquina automática
para bolsas, secadero interior, etc...
Pasan los años hasta que la empresa decide en 1961 trasladarse a Palma y
montarla cerca de donde están hoy las oficinas de GESA, el gran edifici de vidres
que tant es veu en entrar a Ciutat, el manteniment del qual encara és insegur, i que
al seu torn va substituir una primitiva fàbrica central de la Companyia Mallorquina
d’Electricitat de Palma (1917), que havia estat projectada per l’arquitecte Gaspar
Bennàssar Moner, ja al.ludit. També desapareguda, llamentablement. I el patrimoni
arquitectònic de ciutats i pobles ¿què?.
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Antònia SALVÀ213 ha dedicat igualment uns records a aquesta fàbrica, on es
repeteixen algunes de les notícies ja indicades i on afegeix:
En aquell temps només hi havia 4 cotxes, el de l’amo Andreu Canals, el de l’amo
en Mateu “des Ciment”, el del municipal (que no servia per a res) i el de l’amo en
Jaume -o sia, Jaume Oliver, “Pelín”. Sempre molt disposat a ajudar a tothom, més
d’una vegada va haver de dur gent a Llucmajor o a Palma fent de taxista de franc
Entre els anys 1957 i 1960, la fàbrica va tenir moltes de denúncies a causa del
renou i varen tancar. Amb el seu fill Maties anaren a Can Pere Antoni, a on posaren
fàbrica de paper molt a prop d’on avui hi ha les oficines de GESA. En Maties és ara
president de l’Associació de la Tercera Edat...
Després d’emigrar els capsers de S’Arenal, el pati de l’antiga fàbrica serví per
a cotxeres dels autobussos de Palma. El primer d’aquests vehicles de transport col.
lectiu era de color groguenc i marca Hispano-Suïssa. Les cotxeres, una volta en
desús, sobre les que he pogut reunir molt poca informació, es posaren en venda el
1988. La part trasera de la fàbrica, després cotxeres, s’aprofità per obrir la nova via
de circulació des del carrer de Cannes del municipi de Palma i per damunt del nou
pontet sobre el torrent del Jueus, la qual prolonga el carrer de Marineta, a la part de
Llucmajor, un event que ja ha estat objecte de la nostra consideració.
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“Una passejada pels comerços de s’Arenal...”, p. 37.
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Detall d’una façana de l’edifici S’Arenal Park (2005).

IX
S’ARENAL PARK
(2005)

I de mica en mica anam arribant a vivències tot recents. ¡A enguany mateix!.
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Un dels laterals de l’edifici S’Arenal Park (2005).

¿Els sona, Sres i Srs., una “cuña” publicitària que des de fa poc se sent amb
freqüència i diu:
Largo - corto // Grande - pequeño // Con - sin // Alto - bajo // Fresco - caliente
// Abajo - arriba // Ràpido - lento // Dulce - salado //Dentro - fuera.
Para gustos: colores.
S’Arenal Park, ¡el centro de todas las miradas! ?.
En efecte, es tracta d’un anunci que trasmet per les ones electròniques de la radio
i la TV la creació al nostre S’Arenal de Llucmajor d’una obra, que hom pot qualificar
al manco de sorprenent: l’edifici que en aquest moments ens dóna estatge.
No fa falta que n’expliqui les característiques, perquè, igual com en el cas de
l’església parroquial s’arenalera, de segur que molts dels assistents les coneixen molt
millor que jo, qui abans d’avui just vaig venir un dia a visitar la nova construcció
per a endur-me’n una impressió directa de cara a un eventual comentari en públic,
com el present.
Com Vostès saben, després que l’Ajuntament formàs un Parc Municipal correlatiu
al planejament i formació d’un nou i ampli centre urbà a S’Arenal en una zona de la
localitat en constant expansió cap a la part alta de la mateixa, on primer de tot s’hi
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estructurà la plaça Major com a nucli vertebral, havia quedat un buït a un costat de
l’esmentat Parc, com una espècie de fondal, que qualcú vengué en denominar “Es
Clot”.
El cert és que en aquest precís indret varen anar prenint cos i forma des del
2003 uns volums arquitectònics, rodejats de valles protectores amb teles, els quals
resultaven no poc misteriosos, al manco pels qui intentavem guaitar-hi per qualque
forat. ¿Què hi faran aquí, ens preguntàrem més d’un, com jo mateix?.
Ara ja hom pot contemplar obertament els resultats: es tracta d’un considerable
complex multifuncional, de caràcter eminentment comercial, però que així mateix
acull qualque altra instal.lació tan essencial i específica com les noves Oficines
Municipals, i no conec ben bé tot l’abast del projecte.
Aquest modern conjunt fou inaugurat oficialment el 14 del proppassat mes d’abril
amb l’assistència del President de la Comunitat Autònoma, el Molt Honorable Sr.
Jaume Matas, de l’Il.lim. Batle de Llucmajor, Sr. Lluc Tomàs, i dels Regidors del
Consistori, així com d’alguns membres de l’entitat constructora, el Grup FER -del que
n’és propietari Fausto Ferrero214-, tals com Maria Ferrer, Gerent del Grup, i Antoni
Fita, Director de la Divisió de Centres del mateix i, ¿com no?, de la dissenyadora de
la decoració de l’edifici, la coneguda promotora de moda, Agatha Ruiz de la Prada,
la impromta de la qual s’hi reflexa ben evident.
Aquest multiprojecte fou encarregat a l’arquitecte Carlo Montaldo, i s’ha duït a
bon port per l’esmentat Grup en col.laboració amb l’Ajuntament de Llucmajor.
El dia inaugural indicat, i després dels discursos de rigor, se pudo asistir a una
espectacular demostración de Danza vertical y acrobàtica sobre una de las paredes
laterales de S’Arenal Park y a una gran “batucada” -un vocable que desconeixia, i
que és aclarit com desfile festivo de tambores y zancudos-, mientras se iba sirviendo
un surtido gastronómico de comidas y bebidas que conformaba a los más estrictos
paladares, un detall pel demés obligat en actes d’aquesta sort, si bé no sempre és tan
deliciós com aquí hom assevera215.
¿Què dir per part meva davant d’una mena d’edifici trencaclosques, que sols he
examinat encara d’una forma molt superficial?.
Doncs personalment el que he vist fins ara m’agrada, i en primer terme com a
idea, a risc de no conèixer-ne totes les desitjades possibilitats de funcionament exitós
fins que estigui en plena activitat i s’hagi explotat tot el potencial que pugui ofertar.
I, a més, aprecii el seu atreviment constructiu i decoratiu, que sens dubte
representa un concepte de creativitat innovadora.

214

El “Grup Fer” ha pres probablement la denominació a partir d’algunes inicials d’aquest nom i llinatge.
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Hom pot veure més informació sobre l’acte inaugural a la revista NewsFer, núm. 14 (maig-juny de 2005) p. 23.
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Així mateix, i ho confés obertamet, un dels aspectes que més m’han cridat
l’atenció és la solució procurada a l’entorn, espaiós i dins unes perspectives òptiques
que fins i tot s’eixamplen cap a horitzons dels que la nostra localitat no ha mai de
prescindir, com el seu litoral. I en aquest sentit, S’Arenal Park no sols és subjecte de
vista, sinó que té vistes. ¡Molt bé!.
Per altra part, ho torn a remarcar, ve a procurar una seu permanent i digna a
les Oficines Municipals s’arenaleres -carrer Maria Antònia Salvà, sense número-,
inclosa la cobertura de serveis culturals tan útils i necessaris en el món d’avui en dia
com són les Biblioteques216, Sales d’Exposicions o Saló d’Actes.
A més a més, la contigüitat del Parc Municipal, que li dóna amplitud i possibilita
eventuals actes culturals a cel obert, sobretot a l’estiu, com vetllades musicals i altres
espectacles, sembla sens dubte tot un avantatge.       
És per aquest conjunt d’arguments que consider al S’Arenal Park com un repte
que valia la pena dur envant, i del que cal felicitar als impulsors i creadors, desitjarli tota espècie de reeixida, i que no sigui la darrera obra capdavantera que puguem
veure a S’Arenal de Llucmajor, a un punt adequat.
Igual que desitjam tota classe de ventura a les noves vies de comunicació -m’estic
referint a l’autopista a punt de concloure’s- tan imprescindibles a l’etapa del món en
què vivim i ens movem, amb més circulació automovilística de cada dia. Això sí,
amb el màxim respecte possible a les exigències ecològiques.
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 l   8 de novembre de 1991 es firmà un conveni per obrir la primera Biblioteca pública municipal a S’Arenal,
E
inaugurada el mateix any. La Biblioteca tenia la seu al carrer Berga, 64.
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X
L’AMBIENT HUMÀ AL S’ARENAL D’AVUI:
UNA VISIÓ CONFUSA

Com a últim apartat de les presents i més que extenses impressions sobre S’Arenal
durant el període de vivències pròpies al lloc -tanmateix llarg de quatre decennis i
en el qual s’han acumulat prou successos de suficient interès públic-, m’atreviré a
formular unes reflexions en veu alta, sempre personals, sobre un aspecte essencial
en tota població, per bé que aquesta volta no concerneix a canvis o modificacions
en les estructures materials i paisatge físic, sinó a la col.lectivitat humana que la va
conformant progressivament.
Entenc que resulta no poc arriscat entrar en un tema tan polièdric com delicat,
i que a qui s’hi afiqui li poden fàcilment atorgar etiquetes no exactament correctes,
però també estim que no hauria participat d’una manera compromesa en la meva
intervenció en públic, esquivant-me fàcilment, si no em pronunciàs al respecte a
través d’unes consideracions sinceres, i voldria esperar que encertades.
He vist recollit a un dels darrers Pregons de Festes de S’Arenal, el pronunciat per
Antònia SALVÀ217, que devers els anys 1943-1945, quan els seus pares arribaren i
començaren a treballar a aquest encara reduït poblat, hi havia unes seixanta famílies,
que n’eren una de gran. Seixanta famílies a un promig de 5 persones cada una feien
un total de 300 habitant; i a un promig de 6 persones cada una resultaven uns 360
s’arenaleres i s’arenalers. Com a màxim. També hem apuntat i comentat altres dades
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d’aquest tipus, derivades generalment de padrons de població de Llucmajor, més
antics, que incloïen la de S’Arenal, com els dels anys 1887, 1897, 1910, 1921 o 1930.
També es desprèn d’ells que de manera prioritària les famílies aquí establertes
procedien de la contrada de Llucmajor, però que així mateix en vengueren de Palma
o d’alguns pobles de Mallorca, com Manacor, Santa Maria, Sa Pobla, Felanitx,
Algaida, Inca, Establiments, Santanyí, Alcúdia, Marratxí, etc..., o fins i tot qualque
eivissenc, de l’Illa germana. I esporàdicament hi figuraven alguns peninsulars,
molts dels quals se’n tornaven al lloc d’origen, entre els quals hem vist registrat
qualque valencià, alacantí, sevillà, toledà, barceloní, de Soria, de Badajoz, de Cádiz,
d’Albacete, de Málaga, de Granada o de Zamora. En qualsevol cas, aquells qui es
quedaren a viure entre els de primera generació localista, tots junts varen constituir el
nucli bàsic d’una espècie de comunitat s’arenalera, sense la més mínima diferència
entre uns i altres, estim.
Amb tot, a partir de certes dates cronològiques que no estic en condicions de
precisar, i manco de modo seqüencial, aquestes xifres poblacionals inicials anaren
in crescendo i a voltes d’una manera un tant accelerada. I fou amb el conjunt així
constituït com es va continuar dibuixant-se un panorama o ambient humà s’arenalenc
fonamental.
Ara bé, si hom pogués fer la il.lusionària experiència de què les persones del
S’Arenal de llavors -moltes d’elles familars o conegudes nostres, que en bon nombre
ja han partit cap al regne de l’eternitat- poguessin hipotèticament regressar a la vida
i contemplar la població actual -i no em referesc ben segur a la gent de simple pas, a
títol de turistes o de visitants, sinó als residents més aviat estables que ocupen pisos
i habitages dels carrers i places s’arenalers que ells varen freqüentar-, se’n durien
segurament una gran sorpresa i impacte per com ha canviat aquí de forma ostentosa
i ràpida el component humà en uns lustres, en uns anys.
Basta sortir de casa, en particular a partir de la caiguda del vespre, però també
abans, per observar-hi no pocs habitants més o manco permanents, que no fa un
excés de temps eren pràcticament desconeguts per aquestes llars: pertanyen a ètnies
variades i sovint vengudes de prou lluny, empren entre elles parlars que ens resulten
del tot estranys, porten sovint vestimenta que antany resultava exòtica o inusual
per aquí, etc... I això de cara al que és purament exterior, als carrers i llocs públics,
sense entrar en la intimitat de les seves cases i dels seus costums, creences, o d’altres
característiques identitàries. És simplement una realitat, igual que ho eren i ho
segueixen essent uns habitants ancestrals del lloc, per quant es solen distingir entre
si a vegades fàcilment, a simple vista.
Els escrits que apareixen als periòdics i revistes de les nostres Illes, igual que als
peninsulars, o fins i tot als de l’estranger, i es detenen sobre el que es ve denominant
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fenomen de la immigració, són freqüents. Resulta ben senzill de constatar i en
citarem qualcuns.
Quant a S’Arenal, més en concret, si s’analitzen amb detenció les dades que de
tant en tant procuren no poques publicacions, que semblen fins un cert punt fiables,
hom pot aproximar-se al volum de la qüestió.
És el cas, p. e. de les que apareixen en un documentat article més d’O. LLINÀS
aparegut a la revista preferida de sempre, una persona qui ha viscut el lloc des de dins i
des d’infant, i que du l’explícit títol de “La inmigración en el Arenal. Reflexiones”218.
Es tracta d’un text redactat amb motiu d’uns col.loquis o taules rodones sobre
l’expressat tema, celebrades a la capella vella de S’Arenal entre el 12 de maig i el 2
de juny del 2003 -no fa tant, doncs-, que foren promogudes per diversos Colegios,
Asociaciones, Parroquia, Amics del Reis, etc., amb la participació d’alguns
immigrants. Encontres d’aquesta índole no han estat els únics a Mallorca, ni molt
manco, i pel fet d’organitzar-se són ja en sí un símptoma de què interessen no sols
a certes persones particulars, sinó a determinats sectors de la societat illenca més
amplis. ¿O no és així, sense caretes?.
Segons es refereix a dit article, en les esmentades reunions s’hi manifestaren
opinions no sempre concordants -una situació sens dubte comprensible i esperable-,
i on el último día entregaron un impreso con el número de inmigrantes, supongo que
legales, que viven en el Arenal: 4.387 de 77 nacionalidades. Comentari conseqüent:
no es difícil intuir lo que costará la integración, si uno de cada 3 vecinos de S’Arenal
tienen costumbres y “modus vivendi” diferentes.
L’imprès repartit contenia, en efecte, un llistat oficial d’immigrants a S’Arenal
de Llucmajor datat del 31 de maig del 2003, que qui sap fins a quin punt reflecteix
la realitat dels vertaderament existents, per allò dels il.legals incontrolats, que també
segons la premsa no són quantitats menysprenyables.
D’acord amb aquest informe, l’estadística dels europeus de dites característiques
pujava aleshores a 304 persones procedents de 31 països, entre les quals -i és una
xifra que reproduïm per reflexionar- de romanesos n’hi havia 45. ¿Per ventura
qualque expert coneixedor de S’Arenal creu sense cap mena de dubte que sobretot
a l’estiu just hi ha 45 persones d’aquesta nacionalitat que s’agombolen per aquí?.
Altres quantitats de persones immigrants eren les següents: 853 provenien de
terres americanes: canadencs, nordamericans, mexicans, cubans, sansalvadorencs,
dominicans, de la Trinidad, bolivians i brasilenys, essent així que els més nombrosos
els constituien 346 argentins i 103 colombians.
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	A S’Unió de S’Arenal  (juliol de 2003) p. 53.
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Quant als originaris de països africans sumaven 429: d’Argèlia, Egipte, Gàmbia,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatorial, Kènia, Mali, Mauritània,
Nigèria, Sudàfrica, Somàlia, i els més abundants: 189 senegalesos i 152 marroquins.
Si passam als asiàtics, el nombre ascendia en aquel moment a 40 persones,
provinents de Filipines, Indonèsia, Israel, Japó, el Líban, Pakistà, República de
Corea, Corea del Nord, Turquia i, com en més quantitat, 11 xinesos i 11 de la Índia.
¿De veres, tan pocs xinesos o tan pocs indostànics?.
De la llunyana, i sovint pròspera, Austràlia, just en figurava un de censat.
Cal insistir en què les xifres precedents no són al bon tun-tun, sinó les que obren
al Cens Municipal de Llucmajor de fa un poc més de dos anys219.
Així mateix resulta fàcil de captar, maldament no ens situem pròpiament a
S’Arenal, com el nombre d’alguns dels col.lectius enumerats, com marroquins,
xinesos, hispano-americans i gent de diferents procedències africanes es multiplica
sens cessament. ¿Voleu acompanyar-me, per a comprovar-ho, a fer una volta per
alguns carrers i places d’algunes barriades de Palma, on p. e. s’ha oberta una mesquida
per facilitar els deures religiosos als qui professen les creences islàmiques?.
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Amb posterioritat a aquestes dades, les més recents que he pogut consultar figuren al periòdic Baleares sin fronteras,
núm. 28, p. 41, on sobre Llucmajor i respecte ja del gener de 2006, hom proclama que és Municipi cosmopolita,
terra generosa, gent tolerant. Tots junts feim poble. Ajuntament de Llucmajor. Perquè a més de 15.000 mallorquins,
hi conviuen procedents de diverses Comunitats Autònomes espanyoles: 62 bascs, 21 canaris, 14 melillencs,
441 murcians, 25 navarresos, 24 ourensans, 62 palentins, 84 pontevedresos, 75 salmantins, 40 saragossans, 10
segovians, 592 sevillans, 7 sorians, 40 tarragonins, 16 terolans, 63 toledans, 202 valencians, 47 vallisotelans i 48
zamorans. On els més nombrosos són els de Sevilla, Múrcia i València.
I així mateix, com a provinents de països europeus, se’n compten: 1.212 alemanys, 2 andorrans, 269 anglesos, 44
austríacs, 78 belgues, 24 búlgars, 3 croates, 14 danesos, 1 eslovè, 6 finlandesos, 217 francesos, 112 holandesos,
3 hongaresos, 7 irlandesos, 78 italians, 7 jugoslaus, 8 luxemburguesos, 2 macedonis, 5 noruecs, 14 polonesos, 20
portuguesos, 8 romanesos, 16 russos, 37 suecs, 76 suïssos, 7 turcs, 6 txecs i 2 xipriotes. Aquí els que més abunden
són els alemanys, anglesos i francesos.
Quant als asiàtics sumen: 1 coreà, 11 indis, 4 indonesis, 1 iranià, 5 israelians, 4 japonesos, 1 jordà, 1 libanès, 1
pakistanès i 11 xinesos. Predominen els indis i els xinesos.
D’Àfrica en són originaris: 1 angolès, 49 argelins, 174 argelians, 1 camerunès, 1 egipci, 2 gambians, 1 ghanès, 18
guineans, 1 kenyà o keniata, 2 malians, 98 marroquins, 1 ruandès, 100 senegalesos, 2 sud-africans i 1 tunisí. On la
major quantitat l’ostenten els argelians, senegalesos i marroquins.
D’Amèrica, tant del Nord, del Centre, com del Sud, hom hi troben: 2 bolivians, 18 brasilers, 9 canadencs, 47
colombians, 35 cubans, 26 dominicans, 36 equatorians, 27 nord-americans, 2 guatemalencs, 2 hondurencs, 1
nicaragüenc, 2 paraguaians, 17 peruans, 1 salvadorenc, 1 de la Trinitat, 43 urugaians, 22 veneçolans i 26 xilens. On
destaquen en nombre els naturals de Colòmbia i d’Uruguay.
I, finalment, de les terres llunyanes d’Oceania hi ha: 4 australians i 5 filipins.
Si no m’he errat o oblidat de qualcú.
Però, a més dels censats, ¿hom pot creure amb tota seguretat que no hi ha també més d’un il.legal, sense papers en
regla ni control? Aleshores, ¿quants d’immigrants existeixen a l’esmentat terme en realitat?.     
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I és ben de sospitar amb fonaments que el mateix ocorr no sols per diverses
zones de Palma ciutat, sinó també a bona quantitat de localitats de Mallorca220. I
això significa que en conjunt s’estan produint a l’Illa canvis notoris respecte de la
població tradicional, per raó de nouvinguts des de diversos països de l’estranger per
a treballar o viure aquí, donada la millor qualitat de vida a Espanya en general que
als seus llocs d’origen. ¿O no és així?.
A l’escrit d’O. LLINÀS expressat, on es toquen molts d’aspectes referits a la
immigració que aquí no recollim però es poden llegir a l’original, es fa així mateix
un examen quelcom global dels resultats que els corrents immigratoris han suposat
per a Mallorca, i a S’Arenal per descomptat, a través de diverses etapes, on por
los años sesenta y setenta llegaron a tope peninsulares para trabajar durante la
temporada turística y que regresaban a su lugar de origen para la campaña de
la aceituna; y sabe Dios y cualquiera, que lo que honradamente se ganaba, se lo
mandaban a su familia a través de la Caja Postal. No quedó ni un sótano ni una
cochería vacía.
És iguament cert que n’hi hagué que, a la vista dels avantatges que representava
trobar feina a Mallorca i a les condicions més acomodades de viure-hi, es varen
quedar d’una manera permanent. I per això prossegueix: Hoy todos tienen su casa,
y 30 años después podemos decir que hay una gran simbiosis con los naturales
de aquí, probablement sobretot perquè la gent que compon ja la segona generació
d’aquells primers desplaçats, educada als centres d’ensenyament illencs, on han fet
amistats, o fins i tot han contret matrimoni amb nadius, es senten d’alguna manera
mallorquins. Això no obsta per a què a les respectives famílies es mantengui viu el
caliu dels orígens, tal com es manifesta p. e. en la constitució de Centres regionals,
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 o prova p. e. un recentíssim article del periodista Toni LIMONGI CORRÓ: “Els nous mallorquins. El col.lectiu
H
marroquí a Mallorca”, aparegut a Lluc. Revista de cultura i d’idees, núm. 844 (març-abril de 2005) p. 4-6, a base
de dades obtingudes a l’Institut Balear d’Estadística, on es reflecteix l’augment d’aquest col.lectiu concret en els
darrers temps. Segons tals informacions, l’any 2003 dit grup era el segon en importància a Mallorca amb 9.590
empadronats (12.650 a les Balears), sobrepassats just pels alemanys.
Per a constatar aquest creixement, s’ha de saber que el 1996 els marroquins empadronats a l’Illa sols sumaven 1.564  
(i  2.306 a tota la Comunitat Autònoma). L’any 1998 ja havien augmentat fins a 1.918 a Mallorca (i 2.846 a Balears).
L’any 2000 ascendiren a 3.799 a l’Illa gran (i 5.201 a Balears). El 2002 hi havia 7.765 marroquins a Mallorca,
xifra que significa que amb un sol any hi varen arribar un total de 1.825 persones. Es pot afirmar que el “boom”
migratori d’aquest col.lectiu és cosa d’aquests darrers anys, coincidint amb els dels altres països no comunitaris.
Ara bé, una de les informacions que més poden sorprendre de l’indicat estudi són les declaracions d’una immigrant
marroquina, Zohra Laroussi, la qual treballa com a mediadora intercultural a l’Ajuntament de Manacor, lloc que
li sembla millor que Palma. Ella diu: “La identitat mallorquina es veu més als pobles que no a Palma. Jo he après
a parlar català de Mallorca a Manacor, perquè ho necessitava de veritat. A Palma no, la gent oblida molt sovint
la seva identitat i em parla directament en castellà. Situació que no ha d’estranyar, si la gent nadiva la identifica
a primera vista com a una persona immigrant, sense sospitar que, en aquest cas prou excepcional, també ha fet
l’esforç de parlar l’idioma de la terra on ara viu i treballa. I és ella mateixa qui afegeix: Crec que el mallorquí hauria
d’aprendre a valorar el que és seu i no deixar-se influenciar massa per l’exterior. Si no ho defensa ell, no ho farà
pas ningú”. ¿Què ho han sentit a això en boca de qui ho diu?.
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on es celebren encontres i festes civils i religioses pròpies, es cultiven les dances o
la cuina tradicionals, etc... 221.
En tot cas, habitualment no sorgeix cap problema ni de convivència ni de fusions
personals o familiars entre gent d’aquí de tota la vida amb altres ciutadans espanyols
de les característiques esmentades. D’un procés així, n’hem estat testimonis i hi
estam immersos, també els qui venim a passar els mesos d’estiu per la contrada222.
Però des de fa uns anys i ara mateix succeeix, sembla que les qüestions derivades
d’una nova immigració en augment i a voltes massiva no són tan senzilles, i que per
això la seva complexitat requereix una atenció adequada i constant per part de les
autoritats al nivell pertinent, a fi de què no es puguin produir situacions incontrolades
en cap sentit, que sens dubte no serien desitjables per a ningú, per a cap de les parts.
Ja es sabut que el món s’ha eixamplat i que sovint hom parla de fenòmens
de globalització, però una de les qüestions més concretes, reals i urgents que es
plantegen dins certes societats en l’actualitat és, crec, la de la immigració, o si més
no de la il.legal.
Per això, l’esmentat articulista també manifestava:
Hoy estamos ante un caso de mayor envergadura. Mallorca genera mucho dinero
en verano, pero en invierno ¿hay para todos?. Creo que hay que poner un poco de
orden. El Estado, con diferentes convenios bilaterales con países de suramérica,
europeos y norteafricanos ha de intentar frenar la inmigración incontrolada...
Inmigración sí, pero controlada, como lo estoy yo: “dónde vivo”, “qué gano”,
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 egeu p. e. la celebració de la romeria del Rocío, comentada a les planes de S’Unió de S’Arenal (juliol de 2002),
V
algún festival de “cante flamenco”, etc...
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B. SBERT: “La trasformació moderna de S’Arenal”, p. 12, text redactat l’any 1989, s’expressava en aquest
termes: La transformació moderna de s’Arenal és el títol elegit per al treball d’avui vespre. Una evolució, una
transformació arenalera que he vist i viscut. Aquesta transmutació es produeix a s’Arenal dins la darrera trentena
d’anys. Entrada la dècada dels seixanta s’Arenal canvia la pell: l’avanç de les tècniques és un fet. Neix i creix una
innovació fulminant; un món nou ple de vida i de progrés tresca el camp econòmic i social i agafa de cada dia més
força. Es creen empreses noves i conseqüentement llocs de feina. Tot de pressa i corrents, tal volta un poc massa.
Any rera any els turistes continuen venint... Com a contrapartida, es van rompent motles i estimades tradicions molt
nostres. És, en cert aspecte, el preu del canvi... No val pensar el que els nostres estimats padrins devien creure. Això
era: el futur en la pesca, la caça, les pedreres de marès, la llenya i el conreu dels termes. La vinguda implantadora
del turisme i la seva indústria feren canviar estructures. Alteració evident i evolució transcendental. Però ¿es
podien preveure així mateix uns canvis tan dràstics i ràpids com els que s’estan produint els darrers anys, sobretot
en alguns aspectes socials?.
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“mis impuestos”,“mi seguridad social”, “mis derechos”, etc.... I encara entén que lo
que no debería ser, no sé si irreversible, és este acoso en primera línea -de S’Arenal,
per suposat-, i en posa exemples que aquí obviam repetir en sa totalitat, entre els
quals figuren: un grupo de rumanos trileros, dos grupos vendiendo drogas..., un
rosario sin fin. Y dejo para la policía la segunda línea de la playa. Així de clar. I
continua: Esta pobre gente desesperada viene al primer mundo para mejorar en
todos los sentidos. Han visto la televisión, han oído relatos hablando del bienestar;
y allà voy aunque sea con patera o més recentment amb els denominats”cayucos”. O
com a turistes, que després ja no se’n tornen. ¿Llegarán a integrarse con el tiempo?.
Me gustaría ser optimista, pero... Recordem que l’escrit  està datat el 2003.
Una cosa sembla certa i és que una forta immigració, de cada vegada més
insistent, comporta qüestions que les autoritats estatals i altres haurien de tenir molt
ben analitzades. I conèixer-ne els avantatges i els inconvenients.
A on hom vol arribar: ¿a donar entrada franca a tohom que vulgui venir a establirse a Espanya, i han d’actuar d’igual manera altres països propers als nostres, com
Portugal, Itàlia, França, o encara d’altres més allunyats, amb els quals hem suprimit
les fronteres?. ¿O bé s’han de determinar unes limitacions raonables i raonades,
de cara a mantenir un status econòmicosocial convenient, i unes normes de bona
convivència entre tots?. ¿Hom vol mantenir una forma de “nació espanyola” -ja tan
variada i rica culturalment, però amb uns lligams seculars entre els diversos espais
geogràficopolítics que la componen, ara anomenats Comunitats Autònomes-, o s’ha
de preferir crear una nova societat multicultural, amb elements humans provinents
de múltiples països i amb distintes maneres de vida i de pensar?. ¿Què fer?.  
El panorama humanopoblacional resultant d’una intensa immigració no es pot
besllumar sempre sense conseqüències, algunes de les quals poden alterar el ja
existent amb anterioritat. Pens que a Espanya en general -i a altres països europeus
també- s’estan vivint moments importants al respecte, si no hom té en compte, a  
fi de controlar la qüestió adequadament i correcta, factors com p. e. la capacitat
d’absorbir a cada nivell -nacional, regional, de comunitat autònoma, comarca o
població concreta- el contingent d’immigrants realment assumible. Perquè aquest és
una variable del conjunt que no resulta ni molt menys il.limitada per tal de mantenir
en equilibri i en condicions dignes i justes aspectes tan bàsics com el del treball, de
l’habitatge, i dels serveis socials (educació, sanitat, prestacions d’atur, etc...), tant
per als nacionals com per als procedents de fora legalment acceptats, que han de
rebre el mateix tracte. ¿Qué passaria p. e. davant d’una crisi en determinats sectors
essencials de treball, i quines són les previsions pel cas de sorgir una situació d’atur,
que a més de la normal de cada any o de temporada, afectàs l’economia nacional o
local de manera important i més o manco permanent?.
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No crec, honradament, que ni l’articulista citat ni el que subscriu siguem els
únics en fer-nos preguntes com aquestes, que afecten el nostre entorn habitual en
múltiples sentits223. I d’altres de caràcter més general, humà.
Quant a les paraules manifestades per LLINÀS, potser hi afegiria qualque
consideració més, per mor de l’experiència personal d’haver viscut temporalment
fora d’Espanya ja fa uns decennis: a Alemanya primer, i a França després, en aquest
darrer país durant 10 anys seguits.
Aleshores, les condicions de les meves estades, com a resident a un altre
país, que no era el propi, en un temps en què Espanya encara no pertanyia a la
Comunitat Europea i per tant jo era considerat un autèntic immigrant, eren poc més
o manco les següents: totes les meves activitats i situacions personals i laborals, de
domicili, d’ingressos, etc... estaven perfectament controlades per la Policia especial
d’Estrangeria, alemanya o francesa, i em semblava natural que fóra així.
Aleshores, a França p. e., per poder-me quedar-hi, i no com a simple turista en
trànsit, havia de presentar des d’un principi i abans de tot a l’esmentada Policia un
certificat del meu empresari -que en el cas era el Rector d’una Universitat, on em
contractaren per a l’ensenyança- per demostrar que feia feina legalment, pas previ
obligat per a què se’m concedís una Carta de Resident -la Carte de séjour, com
es denominava, de color vermell i extensa com un acordeó-, on constaven tots els
controls prescrits per les autoritats franceses, i que sempre havia de portar damunt,
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 n aquest sentit, m’han cridat l’atenció unes xifres i interpretacions molt més recents que les que hem reproduït
E
antes respecte de S’Arenal, les quals han estat publicades a un dels periòdics palmessans de distribució gratuïta, el
Setdies, núm. 153, p. 2, signades per B. R., que, de ser correctes, significarien que la societat de Mallorca en general
mostra una certa preocupació davant la immigració, en els darrers temps tan quantitativament ponderable, amb
afirmacions de la següent índole:
Los mallorquines consideramos el precio de la vivienda y la inmigración como nuestros dos mayores problemas,
según una encuesta realizada por la empresa GADESCO. Esta percepción, sin embargo, no es excepcional de los
habitantes de la Isla. A nivel estatal, la immigración también es considerado el segundo gran problema por el resto
de los españoles, aunque en este caso el primero es el paro.
	De acuerdo con este estudio, el 86% de los baleares considera que solo se debería admitir la entrada de inmigrantes
con contrato de trabajo; en tanto que un 7,5% opina que se debería impedir absolutamente la llegada de nuevos
extranjeros... En otro orden de cosas, el 47,4% de los mallorquines opinan que los sueldos bajan con la llegada de
los inmigrantes. Si bien el 67% cree que los extranjeros permiten cubrir puestos de trabajo sin candidatos.
	A la pregunta de si un inmigrante que se queda mucho tiempo sin trabajo debe ser expulsado, el 28,2% de los
entrevistados afirma estar de acuerdo, porcentajes que se sitúan en el 80,3% cuando la cuestión es si un inmigrante
debe ser expulsado en caso de delito grave.
	Mientras, la gran mayoría de los isleños considera que entre los derechos de los inmigrantes se encuentran
la reagrupación familiar, el acceso a la sanidad y la educación pública, y obtener un trabajo en igualdad de
condiciones que los españoles. Cosa ben comprensible.
I en un exemplar posterior, el núm. 158, p. 3, del 3 al 9 de març de 2006, el mateix periòdic, en publicar els resultats
d’una enquesta realitzada pel Centro de Investigaciones Científicas, un organismo perteneciente al Gobierno
central e independiente en sus trabajos, escriu: La inmigración es para los encuestados de Baleares el mayor
problema con el que se enfreta la Comunidad Autónoma. El 21,1 % así lo ve, el mayor porcentaje de toda España.
Le siguen en el grado de preocupación, la situación económica (24,5 %) y el paro (20,6 %), con la vivienda, la
seguridad ciudadana y las cuestiones medioambientales más atrás. No fan falta comentaris.
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com si es tractàs d’un D. N. I. per a estrangers. I cada sis mesos havia d’entregar la
pertinent certificació laboral en regla per a obtenir la renovació del permís de sojorn.
Així mateix, s’havia de comunicar a la Policia el domicili; i, si hom canviava de
casa, era preceptiu donar-se de baixa al Districte policial pertinent i d’alta al de la
nova residència. Les autoritats del país sabien perfectament si vivia sol o amb altres
persones, i quantes, i com era la meva vivenda: normal o luxosa, pròpia o de lloguer,
etc...
Per descomptat i fora de tot dubte, havia de fer la declaració de renda anual
d’acord amb els ingressos laborals. I, en correspondència, disposava del serveis
socials sanitaris pertinents.
O, fins i tot, ocorria que, malgrat ja estigués en possessió del permís de conduir
espanyol, als 3 mesos de viure a França -on durant aquest breu temps podia circular
com a turista-, vaig haver de passar l’examen francès de conduir com a resident. Que
era prou dur. Més que aquí.
I quan, després de disfrutar d’unes vacances a Espanya, arribava a la frontera
francesa havia de declarar tots els objectes que estiguessin gravats amb drets de
duanes per als nacionals. I abonar-los, com p. e. un vestit nou -un traje- comprat en
terra espanyola.  
En suma: l’Estat o el Govern respectiu exercien un control prou ampli i efectiu
sobre la meva persona, com a immigrant, com a resident estranger.
Però, i al nostre país, ¿què ens ocorr als espanyols?.
Aquí, l’Administració Pública pertinent posseeix fins i tot les nostres emprentes
dactilars. Sap o pot saber ràpidament on vivim i, a través de sistemes com és el
cas dels Censos d’empadronament i població, coneix moltes dades ben concretes
sobre la nostra vivenda, o sobre la nostra família. I hem de declarar-li els guanys
anuals i la font del mateixos, o qualsevol altres béns de la nostra propietat de natura
preceptiva. I ens concedeix o no el permís de conduir, segons sia procedent, que hem
de renovar amb la periodicitat prescrita. I ens obliga a revisar l’estat del cotxe que
posseïm, segons els terminis oficials establerts. En una paraula, controla les nostres
principals dades i activitats com a ciutadans nacionals. ¿Què més controls hom pot
demanar-nos?.
Amb tot, hem de considerar normal que l’Administració actui així, perquè al
propi temps ella, al grau que correspongui, ha de registrar dades fidedignes per
estar en degudes condicions de planificar els serveis públics pertinents: en matèria
de sanitat, de centres d’ensenyança, de subministrament d’aigua, d’eliminació de
residus, construcció de carrers i carreteres convenients, espais públics, vivendes
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socials, locals per a la tercera edat224, instal.lacions per a la pràctica d’esports, etc...,
etc... Són despeses a les quals ha de contribuir la ciutadania amb imposts, segons les
possibilitats de cadascú en ingresssos i béns.
Idò bé, si l’Administració Espanyola, al nivell que pertoca, exerceix tants de
controls sobre els naturals del seu territori, ¿com no els hauria d’aplicar a la gent de
fora del país, als estrangers, si més no en el mateix grau?. ¿Poden ser qualificades les
mesures de control d’aquesta natura com una actitud racista, un abús, una persecució,
una injustícia, etc..., etc...?.
¿De què viuen les persones immigrants i les famílies reclamades per reagrupació
familiar?. I ¿com viuen?.
Perquè n’hi ha, sense cap dubte, que es troben en situacions econòmiques
precàries o molt precàries, o que habiten acumulats en un pocs metres d’espai,
etc..., però també és cert que s’en veuen d’altres -i això és a voltes ben perceptibleque condueixen cotxes de luxe, amb senyores al costat endiumenjades de joies
(n’he pogut observar qualcuna -¡paraula!- amb 7 o 8 anells a una sola mà, a més
de pulseres, collars i arrecades costoses); o disposen d’habitatges elegants i ben
situats, amb jardins, piscina i tota classe de comoditats, que requereixen prou diners
per a mantenir-los; posseeixen vaixells de recreació, etc..., etc... ¿D’on provenen
diferències tan patents entre uns i altres?. Fa només poc temps, p. e., que hem llegit
a la premsa el cas d’uns russos que devers Marbella vivien en mansions senyorials,
ornamentades amb pintures valuoses, adquirides amb diners producte d’extorsions,
i també de tant en tant es publiquen notícies sobre xarxes de prostitució forçosa
dirigides per estrangers, de negocis d’estupefaents, de robatoris sofisticats, etc...
¿Com no hauria de dur l’Administració pública un bon control sobre tot aquest món
en son conjunt, igual que sobre els espanyols semblants?.
Per suposat, no m’estic inventant res.
I, si és completament cert que la gran majoria d’immigrants són persones
honrades, feineres, amables -i posau aquí totes les qualitats que hi volgueu afegir225-,
en canvi puc testimoniar haver estat objecte d’alguns perjudicis o maltractes comesos
amb tota seguretat per part de gent de procedència o nacionalitat estrangera. I com
jo, n-hi deu haver més casos, a l’Illa. ¿Qüestió de simple mala sort?.
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A S’Arenal, p. e., el dia 11 de juny de 1986 es fundà oficialment l’Associació de la Tercera Edat local, que  tengué
com a primer local social el bar “Aquí me quedo” de la Plaça Major, des d’on passaren provisionalment als baixos
de l’església, al carrer de la Vicaria. Finalment, pel desembre de 1994 s’ha obert un Centre específic al carrer
Formentera.
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Sent com una obligació de manifestar expressament que jo mateix vaig quedar sorprès de presenciar com de ben
dematí un home de mitjana edat i trets sudamericans, en sortir de ca seva a primera hora, carregat amb una motxilla
a l’esquena, es persignava, conservant costums que un dia foren habituals també a moltes parts d’Espanya. I és de
creure que no feia el senyal de la creu per anar a cometre cap atropellament. És clar que pertot hi ha bo i manco bo.
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¿En puc especificar?. Doncs, robatori d’una cartera manual (amb diners, tarjetes
de crèdit, D. N. I., permís de conduir, telèfon mòbil, etc...) en un gran centre
comercial per part de rumanesos, segons em confirmà la Policia. Obertura del cotxe
aparcat vora una platja i sustracció dels papers, amb tota l’arenga que comporta
obtenir-ne els duplicats, acció que fou atribuida per la Guàrdia Civil a una banda
també d’estrangers especialitzada. Venda enganyosa de roba confeccionada en una
tenda de xinesos a Palma i mal tracte prepotent quan vaig reclamar; també algunes
persones de color -i no sols una vegada- hem tractaren a un supermercat de S’Arenal
amb gran prepotència i desconsideració i al propi temps una d’elles226 insultà a la
caixera, amb paraules que no són repetibles en públic per grosseres. I això ¿perquè?,
¿perquè s’ha d’aguantar als maleducats?.
He estat a punt de sofrir alguns xocs de cotxe, per quant per la meva barriada a
Palma, on hi viuen molts d’immigrants, sovint no respecten la prioritat a la dreta ni
utilitzen els intermitents. I hi ha conductors que s’apoderen del carrer amb els seus
automòbils per conversar amb coneguts, i els que vénen darrera, on es foma cúa, que
esperin.¿Són costums acceptables?. Fins i tot hi he vist circular en bicicleta, però en
contradirecció, a una dona jove no espanyola que tenia una cadireta d’infant ajustada
al vehicle de dues rodes. ¡Sort que no n’hi portava cap de ninet, amb el perill que
això podia suposar!.
En una ocasió, prop de ca meva, un jove de trets nord-africans, potser encara
menor d’edat, s’entretenia en fer bascular amb força un senyal de direcció prohibida
-un disc rodó suportat per un pal metàl.lic. Quan li vaig advertir educadament que el
pal corria el risc de rompre’s, i que en tal cas l’Ajuntament l’hauria de reposar, i que
aixó ens costa diners als contribuients, que som tots, em contestà de mala manera.
Tenc coneguts, el cotxe d’un amic dels quals fou envestit i fet malbé devers Sa
Pobla per un altre, conduït per un immigrant, qui no tenia permís de conduir, ni tans
sols papers de residència legal. En el xoc el conductor mallorquí resultà ferit, amb
conseqüències de durada. ¿Qui indemnitza el perjudicat per uns i altres danys?.

226

 s tractava d’un home, de prop de 2 metres d’estatura, que és de suposar no hauria estat mal alimentat per poder
E
créixer d’aquesta manera, i no com aquells infantons, que es mostren a voltes per la TV, desnodrits, intentant treure
un poc d’aliment matern d’un pit tot sec, i carregats de mosques, imatges que fan estrènyer el cor.
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¿Són els casos referits, pures coincidències i casualitats, o al contrari hi ha
més gent que podria referir experiències així mateix negatives per part d’actors
semblants?227.                  
Som ben conscient que se’m pot objectar que a part o a altra d’Espanya, a
qualsevol dels seus espais territorials, es mouen també quantitat d’individus nacionals
que no actuen de forma correcta ni legal dins la seva pròpia societat, amb idèntics
modals i sistemes delictius. No crec que cap persona amb un comportament normal
els desitji, per molt compatriotes que puguin ser. Però ¿i per ventura necessitam
multiplicar components conflictius i importar-ne encara més?. Per desgràcia, cada
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Justs uns mínims exemples de l’extensió del problema, recollits de la premsa distribuïda a Mallorca, que exposam
de manera extremadament resumida, però que es poden ampliar als respectius periòdics.
Així al redactat en alemany Mallorca Anzeiger:El Aviso, del mes de desembre de 2005, hom hi refereix l’actuació
d’una encantadora dona austríaca, d’accent vienès, que es fa passar per arquitecte a un lloc ben turístic mallorquí,
sense ser-ho, i estafa als clients, però els propietaris tan sols se’n donen compte quan els seus diners ja han estat
gastats de sobra.
	
I  al diari Qué, del  l 2 de desembre de 2005, hi figura la informació de què la Policía confiscó 3.353.410 de euros,
coches de lujo y armas... Los integrantes de estas bandas son personas muy violentas. La mayor parte procede de
los países del Este de Europa, donde la vida humana no tiene gran valor...
El mateix periòdic, al núm. del 12 de desembre de 2005, publicava: La Policía detecta 400 locales que incitan al
radicalismo islámico en España... El perfil es el de un adolescente de nacionalidad española y de origen magrebí,
con un nivel de integración mayor al de sus padres, pero muy susceptibles de sentirse atraídos por los discursos
radicales...
I al núm. de 25 de gener de 2006: La Policía Nacional ha desarticulado una banda de ladrones... Los detenidos,
ocho en total, de los cuales seis eran de Kosovo, uno de la ex-Yugoslavia y otro de Italia, eran muy violentos en sus
actuaciones y estaban altamente especializados.... La mayoría de ellos fueron detenidos en un club de alterne de
Madrid, cuando preparaban su próximo golpe... Ninguno tenía papeles.
I en el núm. del 3 de febrer de 2006: A la 8 de la mañana tres ladrones entraron en un piso de Guadarrama, en la
sierra de Madrid, donde tras amordazar y agredir a los dueños huyeron con un botín de 9.000 euros. Las primeras
pesquisas apuntan a que dos de los individuos eran sudamericanos y el tercero de Europa del Este. Al padre le
exigieron la caja fuerte bajo amenazas de matar al niño o cortarle una oreja...
I al de 14 de febrer de 2006: Los Cuerpos de Seguridad del estado desarticularon 290 grupos vinculados al crimen
organizado y detuvieron a 3.925 personas en 2005, un 15% más que el año anterior, según el Ministerior del
Interior. Su responsable, José Antonio Alonso, destacó que la mayor parte de estas redes se dedicaban al tráfico de
drogas, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y robos con fuerza.
	Las cifras demuestran que al año se detiene a 10,7 de mafiosos implicados en negocios sucios, con una
procedencia de más de un centenar de nacionalidades... En estas bandas, según informes policiales, se mezclan
nacionalidades, desde españoles a franceses. pero también distintas actividades: ladrones de coches de lujo,
traficantes, secuestradores, piratas informáticos, falsificadores de tarjetas, timadores, proxenetas, extorsionadores,
explotadores... No hay rincón español que se libre de las mafias. Menos aún, la capital, Madrid... En 2004 se llegó
al centenar de nacionalidades. Ya se superan....
I al de 22 de febrer: La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han abordado un pesquero panameño en el
que sus cuatro tripulantes ya detenidos, habían escondido 2.500 kilos de cocaína bajo cubierta. Además, han
sido arrestadas otras 17 personas de diferentes nacionalidades, entre ellos un colombiano en Madrid, al que se
considera el jefe de la banda de narcotráfico.
I al de 7 de març de 2006: Los análisis científicos llevados a cabo por la Policía han confirmado el abuso sexual
que llevó a cabo un ciudadano marroquí de 31 años hacia una anciana de 92 -la xifra és correcta- en Villagarcía
(Pontevedra) el domingo 26 de febrero. El agresor fue detenido en su domicilio al día siguiente. ¡Menos mal!.
	
I així successivament. Perquè, per desgràcia, notícies del mateix caire que les anteriors són massa freqüents al
conjunt de territoris espanyols. Davant les quals, reiter la meva reflexió: si ja existeixen al nostre país excessius
individus autòctons que se comporten d’una manera indesitjable i delictiva, ¿quina necessitat tenim d’importar-ne
encara més?. ¿Com s’ha de protegir la seguretat individual, familiar o col.lectiva en general? ¿Que no és per anar
ben vius i comunicar a les autoritats qualsevol cosa sospitosa?. Pel bé propi i el comú.
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dia apareixen notícies preocupants al respecte. No som tampoc el primer en llançar
una veu d’alarma, aquí mateix, a S’Arenal.
Senyores i Senyors, entenc que hi ha certes situacions dins la convivència
comunitària de cada dia que les persones d’hàbits normals no hauríem d’acceptar de
cap manera, com a perjudicials a tota la ciutadania, ni tampoc conductes totalment
rebutjables des d’un punt de vista ètic i legal228.
De manera que, si un estranger vol viure aquí hauria de respectar les
normes legals i també les de bona convivència generalment acceptades al lloc que
han elegit: regles de circulació, de comerç, de tracte, etc... etc... I per això mateix
gaudir de tots els beneficis socials o d’altra classe que els nacionals puguin tenir.
I, per descomptat, deman mil i mil perdons per les meves paraules i observacions
als múltiples immigrants de conducta correcta, ben educats i complidors, dels quals
en cap cas s’ha de poder abusar per part de ningú, sota penes severes als qui ho
pretenguin. Ojalà que la bona gent vinguda pugui superar aquí les seves dificultats.
Ara bé, una de les qüestions que més prest o més tard es plantejaran davant una
immigració massiva creixent, afectarà a la seva eventual integració, no ja legal, sinó
de convivència sociocultural, que comporta altres factors.
Desconec en absolut quina serà l’evolució de la societat en son conjunt -tant
la receptora, com la dels nouvinguts- en aquest sentit i els seus resultats, però a
vegades em deman si no es tornaran a produir situacions com algunes que en el cas
de Mallorca varen ser molt explícites i desagradables, sobretot per als que les vivien
en les pròpies carns. Perquè ¿què passarà si hi ha grups d’immigrants que per la
raó que sigui s’acostumen a habitar reunits en espais urbans ben definits; amb una
vida de relació més aviat tancada entre ells; amb comerços, carniceries, cafeteries,
perruqueries, locals d’ oració o de reunió religiosos, petits centres de comunicació
especial amb l’estranger, inclosa la remesa de les seves economies, etc... etc...
diferenciats, com si es tractàs de barris, semblants als antics calls que un temps,
sortosament superat, també es formaren en terres i poblacions mallorquines?. ¿Fins
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I en aquest sentit, un no ben rotund per exemple a les mutilacions de genitals femenins, per habituals o legals
que puguin ser a altres països. Un no a que hi hagi famílies que tracten d’impedir que les seves filles segueixin
anant als centres d’ensenyament obligatori, després d’haver tengut la primera menstruació. No a les màfies de
prostitució forçada, enganyant sovint a dones joves immigrants amb la promesa d’un treball normal, o a les bandes
d’ introducció il.legal d’immigrants. No a les dedicades a la sustracció de cotxes per vendre’ls a l’estranger, a
les que falsifiquen targetes de crèdit, o blanquejen diners obtinguts de manera il.lícita. No tampoc a cap tipus de
predicació en favor de qualsevol “guerra santa” o a recrutaments d’eventuals terroristes: No a les denominades
bandes llatines que ataquen a altres joves, etc...
Respecte per exemple a determinats costums repulsius sobre les dones a certs països, hem llegit al periòdic Salut i
Força, del 16 al 29 de gener de 2006: El Protocolo sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Africanas, primer
texto de ámbito continental que prohíbe explícitamente prácticas como la mutilación genital femenina, entró en
vigor el pasado més de noviembre. ¿Es respecte a tots els països on s’estilava?. A Espanya no ho podem admetre
de cap manera. O ¿què dir de les lapidacions de dones per haver tengut relacions extramatrimonials?. Són costums
inadmisibles.
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on hom vol arribar per part dels responsables de la societat en comú, i que regeixen
els àmbits nacionals i locals?. ¿No s’han de fer previsions al respecte?.  
En aquest sentit -on no som cap especialista sobre estudis socials- consider que  
els afectats haurien de fer un pertinent esforç, gens fàcil davant d’una diversitat
originària tan àmplia de nouvinguts, si bé no resulta complicat de captar que hi ha
col.lectius per als qui la seva adaptació resulta molt més senzilla, per qüestions de
llengua, de determinades tradicion culturals més similars a les d’aquí, etc...
En tot cas, l’Administració tendrà que preocupar-se de buscar els medis més
apropiats per facilitar aquesta adaptació i integració a la vida normal local, per bé que
es respectin determinats senyals d’identitat propis, excepte els que contravenguin
drets humans assenyalats, tal com ja hem expressat.
Però, a la vegada ¿no haurien de fer també els immigrants un intent semblant
de cara a la convivència habitual d’aquí, i procurar adaptar-se de qualque manera
als costums del punt elegit per viure-hi, en lloc de voler mantenir deliberadament
distintius, que en si ja els separen, com p. e. simplement una certa vestimenta?. ¿Com
trobar solucions adequades a aquests tipus de reptes229? ¿No se n’apliquen a voltes
a altres col.lectius, alguns amb problemes, segons les necessitats i conveniències?.
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Al periòdic gratuït Baleares sin fronteras, especialment dirigit a les qüestions de la immigració, encara que no
sigui l’ùnic, es publiquen continuament notícies que l’afecten. Així per exemple al  núm. 27 hi ha articles tals com:
“Entrevista con Jaume Matas, Presidente del Govern de les Illes Balears: La inmigración requiere toda nuestra
atención y esfuerzo. Los inmigrantes son una fuente de generación de riqueza. Esto es una buena noticia, pero
siempre y cuando este proceso se aborde con garantías y desde la perspectiva del respeto”, “Tras la normalización
masiva del 2005, se han regularizado sólo en Baleares más de 20.000 personas”, “Las Islas Baleares ocupan el tercer
lugar en el ranking de Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de extracomunitarios sobre el total de la
población, alcanzando un 10,2%”, “Algunos medios de comunicación fomentan el racismo con sus informaciones”,
“Nace la Asociación de Amigos de Venezuela y Baleares en pro de la integración”, “21.000 renovaciones de tarjetas
de residencia y trabajo para el 2006 y muchos más expedientes”, “El empadronamiento abre la puerta a los derechos
de inmigrante”, “Aulas sin Fronteras apuesta por la formación del inmigrante”, etc...  
Més exemples. Al núm. 28  hi figuren escrits com aquests: “La Consellera d’Immigració i Cooperació se presentó en
sociedad en las asociaciones y federaciones de inmigrantes de Mallorca”, “Ayudar a encontrar trabajo al inmigrante
es el principal objetivo de FETB (Fundación para la Formación de Empresarios y Trabajadores Turísticos de
Baleares)”, “Los argentinos de Baleares tienen problemas para homologar su permiso de conducir”, “Secrets: el
centro estético ideal para la mujer latinoamericana”, “La mujeres magrebíes de Santa Margalida se decantan por la
integración al municipio a través del aprendizaje del castellano”, etc...
I al núm. 29: “Derecho laboral de los inmigrantes. Derechos del trabajador en casos de incapacidad para trabajar”,
“Cientos de ‘sin papeles’ podrán regularizarse con el pasaporte”, “Enviar dinero con ‘La Caixa’ tiene muchas
ventajas”, “Legalización por matrimonio: ¿me caso aquí o en Argentina?”, “Decenas de médicos en los hospitales
de Mallorca, con acento colombiano”, “Los ‘montuïrers’ estrechan lazos con las comunidades inmigrantes”, “Los
nigerianos somos muy espirituales y creemos en el futuro y progreso... buscamos una vida digna para nuestros
hijos”, “Sa Pobla da la bienvenida a sus nuevos ciudadanos y les emplaza a involucrarse en la vida social del
Municipio”, “La Regiduría de Cultura de Inca aboga por las políticas sociales de integración del inmigrante”,
“En Pollença intentamos propiciar la integración cultural de los recién llegados mediante campañas y jornadas
específicas”, “Cáritas Mallorca ofrece servicio de ayuda al inmigrante y colectivos en riesgo de exclusión social”,
“Comienzan los nuevos cursos de catalán impartidos por Mallorca Sense Fronteres”,  etc...
Creïm que amb els exemples exposats n’hi ha prou per fer-se una idea dels continguts i intencionalitat de l’esmentat
periòdic.  
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Davant d’un fenòmen sobre el que intentam exposar algunes reflexions
personals, a voltes m’inclin a pensar que els successius Governs espanyols no han
sabut preveure la múltiple problemàtica que pot significar una immigració a gran
escala i no ben controlada, i igualment m’inclin a a suposar que a voltes es mostren
condescendències fins i tot envers els Governs dels països originaris dels immigrants
-en el cas que no pertanguin a la Comunitat Europea o no tenguin convencions al
respecte amb l’Estat espanyol- sense la corresponent contrapartida. ¿Es permetria
per ventura als espanyols que viuen a determinades nacions estrangeres actituds o
situacions que aquí són acceptades als provinents de dits països230? ¿O just s’ha de
donar facilitats o cedir per un sol costat, sense reciprocitats?.
Com resulta fàcil d’observar, el tema de la immigració representa, en tot cas a
Espanya -i a no pocs altres països- en aquests moments, un assumpte complex que
s’ha de prendre ben en compte i tractar-lo de la manera més apropiada, sense tancar
els ulls a la realitat o amb actituds poc sensates, a risc de ser considerats, sense més,
com a xenòfobs. Cada moment o període de la història té els seus propis problemes
i just enumerar-los ens duria massa lluny231. El cas és que necessàriament s’ha de fer
front a ells i encarrilar-los de la forma més convenient, per bé de tots.
La relació de temes sobre la immigració, que acabam d’insinuar, fa aflorar sens
dubte incògnites generals dins els països, però també d’específiques de cada lloc
concret, segons el grau i característiques de la mateixa, per quant pot repercutir sobre
certs trets identitaris tradicionals locals.
I en aquest sentit, seria oportú enfrentar-se també a S’Arenal a preguntes de
l’ordre de la composició dels seus pobladors estables d’aquí a uns anys, de les
relacions interpersonals o entre comunitats distintes, o què quedarà o es perdrà dels
costums i idiosincràcia fins ara habituals, que s’haurien de preservar, al manco els
més essencials, crec. En definitiva: ¿qué és allò que d’alguna manera s’hauria de
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A manera d’alguns exemples: ¿podria un espanyol tenir oberts negocis o tallers els dies considerats de caràcter
religiós a certs països, com els divendres o els dissabtes, segons de quin credo es tracti?. ¿Seria possible establir-hi
el mateix nombre de centres de culte per als residents que tenen creències com les professades majoritàriament a
Espanya?. ¿Seria permès a dones espanyoles de certes professions, com p. e. el periodisme o representants de certes
empreses, exercir la seva activitat a determinats llocs sense adaptar-se als costums de vestimenta local femenina?.
¿Seria creïble que s’exigís que als hospitals de certs països no cristians es reservàs un lloc d’oració i culte per als
qui tenen aquesta darrera religió?, etc...
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 asta consultar les hemeroteques, per comprovar que periòdicament sorgeixen uns temes i problemes, que podríem
B
qualificar de vedettes, perquè tenen un protagonisme sobre altres, de caràcter sanitari, laboral, social, polític,
alimentari, d’estafes, de violència, d’inseguretat, etc..., etc... Tots en podem recordar de destacats. La realitat de la
vida és així.
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mantenir, si no hom vol que també baix aquest aspecte S’Arenal ja no sigui s’arenal,
parodiant una expressió emprada més amunt? 232.
Per resumir i concloure l’enrevesat assumpte de la immigració, a qualsevol punt
de Mallorca o d’Espanya en general233, potser que una mena de fil conductor al
respecte podria basar-se al manco en algunes pautes, com són:
a) admetre tans sols immigrants d’acord amb la capacitat quantitativa i qualitativa
que la societat local estigui en condicions d’assumir, mitjançant contractes precisos,
si cal. Però no més, per mor dels problemes en sentit lat que es poden ocasionar,
inclosos naturalment els que atanyen a les persones arribades de fora, que s’han
d’atendre de manera adequada.
b) donar una certa preferència a aquelles persones que presentin característiques
o voluntat d’una major integració, degut a la gran diversitat que presenten i que
dificulta la seva eventual assimilació234.
c) no admetre gent conflictiva de cap classe. La nostra societat no té cap necessitat
d’agreujar els problemes ja ocasionats per les persones autòctones de conducta
antisocial. El tema de la seguretat personal, familiar o de la col.lectivitat ha de ser
primordial.
Les consideracions precedents són per descomptat totalment personals i no volen
involucrar a ningú. En som l’únic responsable.
¡Ah S’Arenal, S’Arenal, el nostre benvolgut S’Arenal!.
És cert que no seria correcte ni just creure que els problemes que puguin pesar
sobre el lloc, es limitin tan sols als que puguin derivar dels aspectes poblacionals
232

Un simple exemple, de pura passada, i que així com així pot semblar a qualcú insignificant. Davant la proliferació
de rétols en llengües estrangeres, que encara molts de nadius no entenen, per bé que els estudiants joves d’ara ja
aprenen idiomes quasi per necessitat, ¿no seria convenient obligar a posar-hi al seu costat una adequada traducció a
qualsevol de les dues llengües oficials a la Comunitat Autònoma Balear, maldament fos amb lletres més reduïdes?
¿Perquè un rétol d’un cert contingut general com Zahnartz, Deutsche Bank, Deutsches Eck, Estate Agency, Bay
Tree Bar, Tanz und Ober Ohne, Living, Frisseur, Frisur, Easy cut, Das fliegende Schiff, der Frosch, etc..., així com
altres més simples com Ausverkauft, Zimmmer frei, No admitance, Eintrit frei, Cool drinks, Reibe Kuchen, Rent
a car, Warme Küche, etc..., just ha d’anar escrit en un idioma determinat i no ha de dur a la vegada la pertinent
equivalència?. I la clientela espanyola ¿què?. O ¿no té valor ni interessa?. ¿No posam nosaltres per facilitar la
comprensió rétols, avisos o anuncis en distints idiomes? ¿Qui no ha vist per exemple al costat de Farmacia els
equivalents Chemist, Apotheke, Pharmacie...; o bé Estirau, Tirar, Pull, Tirez, Ausziehen, etc..., etc...?.
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Segons enquestes recents a nivell nacional, aquesta és la segona de les preocupacions dels espanyols, després de
l’atur que va en primer lloc. Fins i tot ha desplaçat al problema del terrorisme, que ara es troba en tercer punt.
Semblen dades prou significatives, per no ignorar-lo ¿o no?.
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 ovint existeixen detalls que en el fons són indicis de la voluntat o no d’integració per part dels qui els manifesten.
S
En sembla clar, per posar-ne un exemple, que els immigrants que ostenten públicament les vestimentes i altres
usos dels seus països d’origen és perquè els volen mostrar com a distintius, dins una societat que en té uns altres
d’habituals. Hi ha certs elements, que no expressarem amb detall, que són signes conscientment exterioritzats de
diferenciació expressa, i no d’acomodar-se als costums generalitzats al país que han elegit per intentar viure millor.
¿O és una interpretació equivocada per part meva?. Personalment, quan he viscut temporades a l’estranger, sempre
he preferit actuar de manera semblant al de les poblacions o nacions on he residit voluntàriament. És més fàcil.
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enfocats als paràgrafs anteriors, com a més recents i així mateix urgents. Per quant
n’existeixen d’altres que igualment incideixen sobre la supervivència de determinades
qualitats i valors que vénen essent estimats entre nosaltres com a tradicionals i es
consideren necessaris per a preservar i conservar un ambient vivencial que resulti
encara atractiu tant per als residents com per als estiuejants -de sempre o més recents.
So pena de sentir-se eventualment tentats a mudar-se a altres indrets -més tranquils
sobretot235-, com hi ha famílies que s’han plantejat qualque vegada els darrers anys.
Perquè, llamentablement, entre els inconvenients més molests del S’Arenal
actual s’han d’inscriure en bona part els renous.
Sobra renou de moltes classes, si hom vol gaudir d’un entorn quelcom reposant,
com era fa uns anys:
Així, l’estrèpit de certes motocicletes alocades, que circulen a tota velocitat
-més de la permesa, sens dubte- i amb el tub d’escapament desarreglat, un so que
des del carrer, sobretot als estrets, també puja cap amunt, de manera que s’estén
per les terrasses i dins ca teva mateix. El renou de cans, i més cans, que lladren a
qualsevol moment diurn o nocturn, sobretot en abscència dels amos o per manca
d’atenció d’aquests que els deixen en males condicions, uns lladrucs que poden
resultar insoportables quan duren hores i més hores -i no estic exagerant ni mica.
Estridències de radios, tocadiscs i altres aparats quan el to, massa alt, obliga als
veïnats a escoltar, vulguis o no, les emisions preferides d’altri, a no ser que elevis
encara més el dels teus propis aparells, com en un concurs sobre qui pot més236.
Sobra també p. e. la cridòria de persones gates, sobretot de joves estrangers, i
en particular a certes hores del descans nocturn, on no s’ha d’oblidar el de molts de
treballadors, dones o homos -que no tothom és estiuejant-, unes actituts que als seus
propis països no s’atrevirien a exterioritzar, perquè serien immediatament punits237.
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 o fa massa temps que a un reportatge signat per Marisa GOÑI sobre una “Trobada de arenalers y cadeners
N
d’or. Los vecinos más antiguos de la zona celebran la modernidad, pero echan de menos la tranquilidad perdida”,
aparegut al Diario de Mallorca de 29 de gener de 2001, es manifestava que: Especialmente emotiva fue la entrega
de la distinción a Magdalena Cardell , de 101 años, que fue recogida por su hijo, Miquel Contestí. Aquest darrer va
fer el següent comentari:“Hemos ganado y perdido muchas cosas. Antes trabajábamos en las canteras de marés,
íbamos a todas partes a pie, paseábamos por la playa y nos reuníamos en una terraza iluminada por cuatro
bombillas. Todo era muy familiar. Ahora hay coches, más servicios, pero hemos perdido aquella maravillosa
tranquilidad”.
	
I  respecte a Francisco Guasp, este cantero y albañil jubilado añora aquellos días en que “íbamos a buscar nidos, a
perseguir perdices y conejos, a pescar. Hoy se ha perdido aquella tranquilidad. En realitat, no fa falta remuntar-se
a tan lluny.
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 lgunes queixes sobre els renous i altres elements molests o no desitjables que pul.lulen per la via pública, figuraven
A
ja  per exemple a l’article anònim “Algo de lo que falta y de lo que sobra a nuestro S’Arenal”, a S’Unió de S’Arenal
(octubre de 1993). La cosa ve d’enrere, com hom pot deduir, i s’hi haurien de posar certs remeis.
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Sobre aquest tema i altres de connexos, que ja fa temps es practiquen per aquí, vegeu a títol d’exemple l’article de
Javier COROMINA: “Orgías en la Playa de Palma”, a S’Unió de S’Arenal, núm. 126 (agost de 1997) p. 7.
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Sobren els “trileros” i els escurabutxaques furtius238; i els personatges ambulants
quan t’aclaparen amb les seves ofertes per carrers i passeijos.
Sobren bicicletes i motos que circulen en direcció prohibida, i les que roden pels
passeijos destinats als vianants, en disposar d’un carril propi, com ja hem manifestat.
Sobren a voltes els cotxes abandonats i paulatinament destroçats, que no són
retirats pels responsables d’aquest servei, maldament se’ls ho comuniqui una i altra
volta, perquè fan un efecte desolador i lleven espai d’aparcament per un altre vehicle.
Sobren les terrases-trasters de mobles vells.
Sobra la venda de substàncies estupefaents i danyoses, i els qui les cultiven.
Sobren, sobren...
Per contra, falta al manco una cosa ben precisa, cada vegada més agreujada per
les tendències de la vida actual: es tracta d’aparcaments públics per als cotxes, que
augmenten i augmenten en quantitat, sobretot si hom té en compte que els carrers
existents no foren dissenyats per donar cabuda a tants com n’hi ha. Algun remei
s’haurà de trobar al problema, que sens dubte les autoritats tenen en la llista de
resolucions, malgrat personalment ho desconegui en no seguir pas a pas tots els
projectes que puguin estar en cartera. Perquè sovint resulta una petita odisea trobar
un troç d’espai per deixar a la via pública un instrument tan utilitari i utilitzat avui en
dia. Aparcaments, doncs, per bé i comoditat dels residents i de les persones vingudes
de fora temporalment.
Bona gent de S’Arenal, que teniu l’amabilitat d’escoltar les presents impressions,
tan extenses com sinceres, no sé si per ventura equivocades:
Des del meu punt de vista, sembla adient per no dir necessari, que tots els qui
desitjam continuar gaudint d’aquest lloc preferit col.laborem, cada un dins les
pròpies possibilitats, a què determinades situacions no es deteriorin, sinó més bé
millorin, i en particular en els temps que vivim, per tal d’evitar que un ambient que
ens és grat i estimam es pugui espenyar. En qualque manera tots ens hem de fer
responsables -administradors i administrats- de la qualitat de les entitats urbanes i
humanes on volem viure. Justament per a què siguin vivibles.
I en aquest àmbit, les nostres preocupacions i inquietuts ciutadanes en la matèria
que sia s’han d’exposar de forma convenient a les autoritats competents, a fi que hi
posin el remei adequat. Tant se val si es tracta de qüestions d’empenta, com algunes
de les apuntades, com de més reduït alcanç, de caràcter quotidià, hom podria dir.
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 n un escrit signat per NITO : “Aviso para curiosos y descuidados”, a S’Unió de S’Arenal (juny de 2002), p. 23,
E
s’alertava: En la época estival aumenta la posibilidad de que podamos ser víctimas de robos, hurtos y demás, pues
son muchas y variadas las formas que los “cacos” utilizan para conseguir su objetivo. Les comenté el problema
que tenemos con los “trileros”, pero existen otras formas de faltas y delitos que también afectan a nuestra zona
y seguidamente paso a describirles dos de las más frecuentes. I a continuació s’estén sobre les claveleras i els
descuideros.
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¿Que s’observa un senyal de circulació mal col.locat que els conductors no poden
distingir amb facilitat, sobretot els forans i estrangers, amb el risc de produir-se un
accident?, doncs s’ha de comunicar a la pertinent autoritat, amb un sentit de col.
laboració. ¿Que s’ha produït un estropici amb perill de que qualcú es faci mal?, idò
també se’ls ho ha d’indicar. ¿Que no funciona tal o qual cosa, s’observen vehicles
abandonats i fets malbé, etc...?, venga, a comunicar-ho per a què les averies i estorbs
es puguin resoldre quant antes millor.
Tot això en vistes a una millor convivència i a la utilitat general de la comunitat
local.
I, si bé em sembla que les millores s’han d’aconseguir entre tots els que
conformen les comunitats, no ho és manco que els qui per encàrrec popular tenen la
responsabilitat de regir la vida pública i posseeixen eventuals possibilitats d’actuar
amb més eficàcia, han de ser els més actius en ocupar-se dels problemes, la resolució
dels quals els està encomenada.
I per aquestes raons, m’atreviria a insistir en què davant de qualsevol situació,
sobretot de caire novedós, com pot ser el fenomen immigratori massiu que hem
tractat  de destriar, les autoritats, en el grau i competències que els corresponguin,
considerin com a imprescindibles actituds i intervencions com la prevenció,
prevenció i encara una volta més la prevenció dels problemes; l’encarrilament o
reconducció dels mateixos abans que es puguin tornar greus; i els controls, controls
i controls, a fi que ningú pugui traspassar les lleis i les normes en vigor.
Com diu un refrany mallorquí -i universal, tanmateix - més val sa que guarda
que sa que cura, o en castellà, más vale prevenir que curar, i així ens entenem tots.
I, si qualcú es passa de llest, perquè sempre n’existeixen de “listillos” i aprofitats,
se’ls ha de tractar amb la llei a la mà, com cal, en nom del bé comú.
Tot el que acab de contar, Senyores i Senyors, anècdotes reals incloses,
és simplement per insistir en què la responsabilitat i col.laboració entre tots,
representants i representats de la ciutadania, són imprescindibles per a què les coses
funcionin el més bé possible. Tots som poble i conciutadans. I sobre aquesta base
tenim la possibilitat de donar la nostra confiança als candidats i programa que més
ens atreuen o satisfan en unes eleccions.
*****

*****

*****

I arribats a aquest punt, i per tal de rebaixar un potencial excés de seriositat als  
punts de vista exposats, en haver entrat en alguns temes que no són precisament
divertits, ¿em permeten retrocedir vers el passat de S’Arenal i dedicar uns moments a
recordar algunes persones -no es podrien nomenar totes, sense un estudi ben detingut
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que començàs pels integrants dels successius Consistoris municipals, legislatura
per legislatura- les quals han exercit les seves funcions en favor de la convivència
pública en bona pau, i afegir-hi qualque anècdota plaent?.
En tornar a acudir, com ha estat habitual al llarg de la present intervenció, a
l’historiador i cronista llucmajorer B. FONT239, m’agradaria repetir algunes de
les notes per ell conjuntades, com quan significa que nuestro Ayuntamiento de
Llucmajor se preocupó por S’Arenal, no sólo gestionando cuantas necesidades
surgían como consecuencia del progresivo desarrollo del caserío, sinó también de
tener un representante allí destacado, especialmente para vigilancia y respeto del
orden público. En efecto, desde junio de 1914 consta que con el cargo de Guardia
jurado se había nombrado al vecino Gabriel Contestí Noguera, más conocido con
el nombre de “Mestre Biel Amorós”...
En 1916 se encargaron dos trajes para el Guarda Municipal de servicio. Una de
sus misiones más concretas era la de colocar los postes indicadores de baños, para
hombres y mujeres.
Perquè han de saber, si ja no ho sabien, amables oients, com m’ocurria a mi mateix
-i per tal d’esbossar un somriure-, que en qüestió de banys a la mar els costums d’un
temps foren ben diferents dels d’ara -pensem just amb els bikinis primer i el top less
posterior permès a les persones del gènere femení a les nostres platjes- i, com relata
el nostre autor, en lugares distantes los unos de los otros se colocaban indicadores
para permitir el baño de solteros, mujeres, casados y también ganado. Sí, cada qual
al seu redol, o tal volta per tongades. Fins i tot en 1915 se denunció la costumbre de
ciertos varones, tomando el baño desnudos, incluso en presencia de las señoras, que
deseaban vivir tranquilas en sus casas veraniegas: era una falta de moral que se
evitaría con estrecha vigilancia y la imposición de alguna multa.
Francisco Gamarra, Guardia rural en la Plaza de Son Sunyer, quería que se
hicieran “bandos” al respecto y que se respetasen los postes indicadores del lugar
a propósito para bañarse, sobre todo los hombres, que debían vestir calzoncillos,
sin excusar ignorancia, que alegaban repetidamente. Uno de estos letreros estaba
colocado en la casa de los Republicans. Ben a prop del nucli més poblat i concurrit,
per tant.
En 1923, Juan Delgado escribió una carta al Alcalde pidiendo la colocación de
postes con tablillas en la playa, marcando los sitios que la autoridad designase para
el baño de hombres, mujeres, familias y ganado..., que també solia dur-se a refrescar
i netejar.
Aquell mateix any 1923, l’innovador Francisco Berga, director propetario del
“Hotel Terminus”, logró construir un balneario frente a su industria -observin la
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	S’Arenal: Micelánea histórica..., p. 41.
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denominació de l’activitat hotelera-, cerca del “mollet”, con pasarela, caseta de
vestidores y trampolín, que era toda una rara curiosidad.
Respecte dels Guàrdies, devers 1919 desde Lluchmayor, los domingos y fiestas
se desplazaban uno o dos Guardias, principalmente el verano, en que se requería
una mayor vigilancia.
El 17 de enero de 1928 se proveyó la vacante de Guardia Municipal de S’Arenal,
después del retiro de Andrés Portell, otorgándose a Miguel Garau Portell, alias
“Canonge”, que lo fue en una primera etapa hasta el 26 de abril de 1930, para
volver a detentar su cargo después.
Sens dubte hi va haver molts més de noms ben coneguts i destacats per aquí en
aquest ordre de situacions, que mereixerien el petit homenatge pertinent.
En tot cas, i per esmentar-ne un, quan ja bastant més tard la platja de S’Arenal
començà a estar prou concurrida i els turistes estrangers a freqüentar les seves
assolellades arenes, l’estiu de 1951 es nomenà el primer Inspector vigilant de platges,
que va correspondre a Joan Llinàs Planisi, pare de l’autor Onofre Llinàs, que tant ens
ha il.lustrat amb les seves memòries locals. Amb el temps Joan Llinàs arribà a tenir
responsabilitat sobre 72 treballadors240.
I així successivament, novetat rera novetat, fins a arribar al moment actual.
Massa a prop per a les perspectives històriques escrites.  
I moltes de gràcies a tots els assistents per haver-me deixat explaiar, a través
d’unes impressions d’estiuejant fidel.
Després de les quals, ben bé les podria concloure amb paraules o expressions
així mateix manllevades a altri, com tantes vegades he fet avui, però aquesta volta
les sostreuria de les nostres benvolgudes rondalles mallorquines, que sovint fineixen
de la següent manera:
I si no som vius som morts, i si no som morts som vius. I en el cel mos vegem
tots plegats.
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B. SBERT: “La transformació moderna de s’Arenal”, p. 18.
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XI
EPÍLEG: CONVIT A LES FESTES DEL 2005

Però no, encara no. Perquè no resultaria adient donar per acabada aquesta
més que llarga intervenció, ja que amb el seguici de records, notícies i anècdotes
precedents, sembla que m’hagi oblidat d’una qüestió essencial en aquest acte, i és
què l’Ajuntament m’havia convidat a fer un Pregó de Festes, sense més retòriques.
Idò bé. Anem a allò fonamental de la present reunió, que consisteix en proclamar
la jòia d’uns dies vinents particularment orientats a festejar un Patró: a S’Arenal,
Sant Cristòfol.
¿Sabien Vostès -he de confessar que jo no en tenia ni noció abans d’haver hagut
d’escorcollar alguns antecedents per poder presentar-me davant un públic com
el que ha acudit, i intentar oferir-li qualque cosa sobre S’Arenal amb un poc de
substància històrica, més aviat que personal- que aquesta Festa fou celebrada per
primera volta, si les cròniques no menten -que no solen mentir-, els dies 10 i 11 de
juliol de 1897?.¡Si no haurà plogut des de fa més d’un segle!.
Dites cròniques narren que aquell ja llunyà any las anunció previamente a su
celebración A. G. V. -eran las iniciales del escritor entusiasta de nuestra playa
Antonio Garcías Vidal, el qual hem anomenat més d’una vegada.
Es tractava d’un programa adaptat a les circumstàncies d’aleshores, del que n’ha
quedat constància, i refeïm pel record i tal volta per a l’anyorança241:
Sábado 10, por la mañana: Fiesta en el Oratorio en honor de San Cristóbal,
consistente en un “Tedeum”, bendición de una figura de la Virgen de la Lactancia,
obra del escultor Marcos Llinás, costeda por el Sr. Conde de Sallent, y apadrinada
por una hija del mismo. Estos actos serán amenizados por la banda de música que
dirige D. Antonio Mójer.
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 l text de base és el de B. FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, t. VI (1995) p. 300. Recordem, no obstant,
E
que quan es beneí la primera església de S’Arenal un any abans, el diumenge 12 de juliol de 1896, s’havien fet
també grans festes, que han estat referides en detall per S. GUASP CERDÀ: Monografía del Templo..., p. 41-44.  
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Por la mañana: Gran baile de boleros y valses dedicados a los ciclistas.
Por la noche: Verbena con acompañamiento de iluminación, fuegos artificiales,
y otro indispensable bailecito a la luz de la Marcha de las antorchas. ¿Saben Vostès
com era aquesta marxa?.
Domingo 11, por la mañana: Misa en honor de la Virgen de la Lactancia.
Carreras de hombres y caballerías en los llanos de Son Verí.
Por la tarde: Baile. También habrá cucañas y regatas, si el tiempo lo permite.
A manera de complement, mossèn Sebastià GUASP242 ha referit en part el
desenrotllament d’aquestes festes de Sant Cristòfol de 1897, quan es beneí l’estàtua
de la Mare de Déu de la Lactància:
Llegado el día 10 de julio del mismo año... i com a preparatius, la Junta havia
col.locat la Imagen de la Virgen junto al altar, sentada en una artística silla gótica,
sostenía al niño Jesús en sus brazos; la iglesia adornada con cuanto pudieron allegar
para su ornato; multitud de pinos provisionalmente sembrados, y prolongadas
guirnaldas de verdes ramas engalanaban todo el exterior; la fiesta prometía ser muy
concurrida; numerosos carruajes atestados de gente llegaban a cada momento y las
autoridades civiles y religiosas eran recibidas por la muchedumbre. Reunidos todos,
la Junta, los obreros y autoridades en la casa de D. Miguel Munar, junto a la orilla
del mar, esperaron la que había de apadrinar, juntamente con D. Francisco Salvá
de La Llapassa y en nombre de la hija de D. José Cotoner, la nueva imagen, o sea,
Dª. Margarita Verí, qui vengué en carruatge, acompanyada del Vicari de la parròquia
de Sant Nicolau de Palma. Entre los aplausos y los acordes de la música... se puso
en marcha hacia la iglesia precedida de cuatro números y un cabo de Carabineros
del puesto; seguían en primer lugar los “obrers” con sus cañas verdes -un costum
ben maco i tradicional, trob personalment-, que habían cuidado de cargar con los
objetos de “ses corregudes”, después autoridades y apadrinantes, Junta de Obras y
demás personas visibles.
A l’església, després de beneïda la imatge es va cantar missa solemne, amb sermó,
siendo de muy buen efecto la misa polifónica que se cantó. Después de los oficios
divinos se obsequió a los concurrentes con un alegre refresco i els apadrinants foren
acomiadats.
Se procedió después a “ses corregudes”, en las que, en tandas diferentes,
tomaron parte niños, hombres, mujeres y bestias; se verificaron en una explanada
de Son Verí. Por la tarde hubo baile al estilo del país, acompañado de violín y
guitarras, i es recaptaren 125 pessetes, més altres 7,85 depositades a la bacina.
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	Monografía del Templo..., p. 56-57.
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Hay que consignar aquí también las rifas que se hicieron con resultados bastante
satisfactorios. Los objetos de estas rifas fueron: varios corderos y lechonas, y un
“mocador” amb alguns obsequis dintre, crec. Después de los oficios divinos se leyó
desde el púlpito la relación detallada de cuentas, així com els regals d’objectes
rebuts per al nou temple: cadires, bancs, casulles, calzes, etc...
Com hom pot advertir, el total del programa no estava en absolut malament per
a l’època: perquè actes religiosos, imprescindibles aleshores, sí que n’hi va haver,
però també bulla i festa civil amb balls -de boleros i de valsos, que devien estar de
moda, supòs-, verbenes i més ball, corregudes de persones i de cavalls, ciclistes
-el fútbol encara no hi era present-, regates, cucanyes i els sempre admirats focs
d’artifici.
No és estrany, doncs, que a la resssenya periodística de les esmentades activitats
festives es llegís que fueron alegres y animadas. I que, dado el carácter y entusiasmo
de los organizadores y debido a la amenidad del sitio, reunióse tanta gente que
a duras penas los concurrentes encontraban hospedaje, a pesar de que todas las
casas y barracas albergaban cuádruple número de personas de las que buenamente
podían contener.
Contribuyeron a dar animación a la verbena algunos socios del vedado Son Verí.
No tothom ho podia ser, soci, és de suposar.
En qualsevol cas és una bona estampa més d’antany.
I parlant d’estampes “escrites”, per sort hi ha persones que tenen el do de saber
expressar-les no sols amb mots normals, en la prosa quotidiana, com acabam de
veure, sinó a més a més amb belles estrofes i paraules versificades.
Aquest fou el cas, anys més tard, ja el 1918, en ocasió de la Festa de Sant
Cristòfol, que hom volia honorar, d’un poeta com Francesc Pomar, qui damunt les
planes de El Heraldo de Cristo de dia 13 de juliol va dedicar al Patró s’arenaler i
a una persona que apreciava bé un poemet ad hoc, que quan passà per davant dels
meus ulls vaig considerar molt apropiat. I per aquest motiu, no vull resistir-me a
transcriure’l, per si els hi produeix la mateixa impressió243:
A mon amic distinguidíssim
mossén Tomàs Monserrat, prevere.

243

 a descripció de la festa de Sant Cristòfol de l’any 1918, figura a B. FONT:  “Quan S’Arenal era s’arenal”, s. p.
L
Però la poesia referida a la mateixa, l’hem presa de la seva Historia de Llucmajor, vol. VII (1999) p. 241-242 i
373. Francesc Pomar Bonnín (1888-1950), alias “don Francisco de ca’l senyor Pau”, esdevingué un poeta popular
distingit i és autor d’una nombrosa producció de composicions, predominantment de tema religiós, costums
pagesos i de nombroses endreces als seus amics, sotmesa la major part a la censura de Maria Antònia Salvà, amb
qui va sostenir sempre relacions cordials. El comentari és de l’escriptor i folkorista Sebastià Cardell Tomàs.
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I
Oh quina festa que es fa aquí,
tota perfum de romaní,
plena d’essència i de savina,
plena de sol i de calor,
plena de gent i de blancor
d’arena fina!
Mirau què plana va la mar!...
No és ver que sembla descansar
de la maror de la hivernada?
L’aigua és tan clara i amatent,
que no m’estranya si la gent
ja s’és banyada.
I aquel qui “credos” resarà
mentres se banya dins la mar
estarà exempt de malaltia.
Oh Sant Cristófol gloriós,
oïu, benigne i pietós,
qui en Vós confia.
Mirau l’església somrient,
petita avui per tanta gent
que ve a escoltar la bella vida,
la vida bella d’aquell Sant
que té trossades de gegant
i un cor sens mida.
El seu ofici és traginer,
i entre la gent que du, feiner,
de part a part d’un riu, tragina
un Nin airós, però feixuc,
tant que l’obliga a dir: Qui duc?,
mentres camina.
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I el nostre Sant, tan bondadós,
pregunta al nin, tot fadigós,
baix d’aquell pes que tant l’engruna:
- Com és que peses tant? ¿Per què?.
-Ai!, perquè duc el mon sencerrespon tot d’una.

II
Les xeremies no sentiu,
de belles notes de l’estiu,
com un record de pastoria?
El so festiu alegra el còs
i el ball honest tan agradós
de pagesia.
I els carros plens tornen partir
cap a la vila, pel camí,
alçant la blanca polseguera.
Par que la pols li digui al sol:
fins l’any qui ve, si Déu ho vol...
tot falaguera.
Oh Sant Cristòfol gloriós:
un jorn de festa tan hermós
no permeteu mai s’esvaesca.
Puix la conciència sense fel
el troba doç, dolç com la mel
de bona bresca.

¡Qui en sabés de versejar així l’entranya de la festa!
Idò, estic segur de què l’actual Consistori municipal n’ha preparat un de Programa
de Festes, igual que en anys anteriors, amb suficient varietat com per respondre als
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gusts de les distintes generacions que conviuen en harmonia a S’Arenal, per bé que
cada col.lectiu tengui unes preferències, i on sens dubte no hi deuen faltar actuacions
tradicionals, com el ball de bot, qualque concert sempre molt esperat de la Banda
Municipal de Llucmajor, els grups musicals de moda, els focs artificials, etc..., etc...
Cada època té unes exigències i es tracta sobretot de passar-ho bé durant uns dies
assenyalats.
Es, per tant, hora d’aprofitar uns actes especials anuals de diversió i d’oci, que al
propi temps impliquen una manera de conservar costums i trets definitoris. ¡No els
deixem decaure! ¡Són els nostres!.
I en aquest sentit, com a immerescut Pregoner d’enguany, amb l’aquiescència
de l’Ajuntament i de les autoritats que el representen, convit a tothom a que hi
participi i desig que sien unes Festes ben aprofitades. Per molts d’anys, s’arenaleres i
s’arenalers!.
I perdonin, si he pogut molestar qualcú amb algunes de les meves observacions.
No era la meva intenció.
Gràcies per venir i escoltar.
					Antoni MUT CALAFELL
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APÈNDIX

RELACIÓ D’ALGUNES FOTOGRAFIES PUBLICADES, que poden ajudar a
recuperar certes imatges d’antany o més recents sobre qüestions tractades al llarg del present
Pregó.
N’esmentarem just unes quantes, fàcils de localitzar, sense cap ànim d’exhaustivitat, ni
d’enfora244, amb l’advertència de què, manco que s’indiqui expressament una altra cosa, les
fotos són en blanc i negre. La majoria vénen sense datar als tetxs d’on les hem pres, però
estam convinçuts de què un bon coneixedor de l’evolució de S’Arenal estaria en condicions
de situar-les cronològicament, al manco d’una manera aproximada.
*** Bartolomé FONT OBRADOR: S’Arenal: Miscelánea histórica del caserío, 1861-1930.
Ajuntament de Llucmajor,1975:
- Fragment del mapa del Cardenal Despuig on està representat el litoral des del Cap Enderrocat
fins a Cala Gamba, passant per l’Arenal (1875). (portada).
- Plànol de la façana de la primera casa de recreació o esplai, just de planta baixa, a S’Arenal
de Llucmajor, vora el camí de S’Algar, presentat per Nicolau Taberner Salvà (1871). Arxiu
Municipal de Llucmajor. (p. 17).
- Croquis de la façana d’una casa, de planta baixa i un pis, presentat pel picapedrer Bartomeu
Garcías. El solar era d’Isabel Llompart Güells, a la plaça de la Reina Maria Cristina (1930).
Arxiu Municipal de Llucmajor. (p. 21).
- Plànol d’urbanització d’una part del pinar de Son Sunyer, en el terme de Palma, devers
l’actual Porciúncula, projectat per l’arquitecte Gaspar Bennàssar (1913). Cortesia de
Clemente Noguera. (p. 24-25).

244 A
 mb independència de les fotos editades que haguem pogut revisar en diverses publicacions o en altra part,
existeixen a S’Arenal persones que en posseeixen Col.leccions privades, que fins i tot exposen amb qualque motiu
especial organitzat a la localitat. De manera que molt probablement queden en mans d’uns o d’altres una bona
quantitat d’interessants imatges il.lustratives d’un S’Arenal d’ahir o en evolució constant fins als nostres dies.
Com a simple exemple, esmentarem tan sols que al catàleg de Cent anys, cent fotos. Exposició de fotografies
antigues d‘en Nofre Llinàs, celebrada amb motiu del I Centenari de la Primera Església de S’Arenal (1896-1996),
n’hi figuren relacionades precisament un centenar, i que segurament en té prou més. Et sic de coeteris. Es tracta,
en tot cas, de documents gràfics de gran valor per a una eventual Història de S’Arenal completa. ¿Qui s’animaria
a redactar-la i reconstruir per a memòria els canvis i transformacions del lloc, punt per punt?. ¿No seria un bon
obsequi a la col.lectivitat, sobretot a la futura, que si no ignorarà moltes de coses dels seus ancestres?.
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- Plànol de la central termo-elèctrica de Maties Pallicer, a la plaça Nova de S’Arenal de
Llucmajor, amb l’esquema del motor i el de la casa (sense datar: 1920?). Cortesia de Maties
Pallicer. (p. 46).
- Plànol de S’Arenal, sobretot a la part de Llucmajor, amb el traçat de la via del tren, i la
situació de l’església, l’estació, i la central elèctrica, fet per l’enginyier Antoni Parietti
(1925). Cortesia de Maties Pallicer. (p. 49).
- Portada de la revista Concepción Arenal publicada a S’Arenal de Llucmajor. La seu de
redacció era a la plaça Nova, després de la Reina Maria Cristina. Cortesía de Nicolau Roca
Rubí (devers 1929). (p. 56).
- Fotografia de Mateu Ripoll Ginard, industrial i polític, un dels fundadors de la “Casa del
Republicans” (sense datar). Cortesia d’ A. Ripoll Monserrat. (làm. centrals).
- Fotografia d’Antoni Garcías Vidal, polític i erudit de la història local, propietari d’un immoble
a la Illeta dels Republicans (sense datar). Arxiu particular de l’autor. (làm. centrals).
- Fotografia de Miquel Verdera Pons, Batle de Llucmajor, un dels promotors del sanejament
del torrent de S’Algar (sense datar). Foto de l’Ajuntament de Llucmajor. (làm. centrals).
- Fotografia de Francisco Salvà de La Llapassa i Salvà, propietari de Son Verí d’abaix (sense
datar). Foto de Román Ribas. Cortesia de la família Salvà Cerdà. (làm. centrals).
- Fotografia d’Antoni Salvà de La Llapassa i Ripoll, propietari de Son Verí d’abaix (sense
datar). Foto J. Truyol. Cortesia de la família Salvà Cerdà. (làm. centrals).  
- Vista de la desembocadura del torrent de S’Algar (principis del s. XX). Cortesia de les
germanes Monserrat Romaguera. (làm. centrals).
- Fotografia de Llorenç Roses Siragusa, apoderat de la seva mare Isabel, propietària de Son
Verí (sense datar). Cortesia de Francisco Medina Martí. (làm. centrals).
- Fotografia de Margalida Montaner, alias “sa Poblera” (sense datar). Cortesia de Simón Simó
Orpí. (làm. centrals).
- Fotografia de la família de Jaume Pons Tous, forner (sense datar). Cortesia de les germanes
Monserrat. (làm. centrals).
- Vista parcial de la terrassa posterior de Son Grauet, edifici construït entre 1904-1909. Al fons
un arc de S’Arenal de Llucmajor, amb poques cases (sense datar). Cortesia de les germanes
Monserrat. (lám. centrals).
- Vista parcial del carrer o passeig de Miramar des del mollet, amb cases de planta baixa
o planta baixa i un pis, sovint amb terrassa devantera (devers 1930). Edició de J. Salvá.
Cortesia de José Oliver Vaquer. (làm. centrals).
- Dues fotografies de la família de Madò Grina (sense datar). Cortesia de la família Servera
Garcías. (làm. centrals).
- Perspectiva antiga del carrer de Sant Cristòfol, amb “Ses Enramades” i “Can Espirut” en
primer terme (sense datar). Edició de José Salvá. Cortesia d’Antònia Garau de Sastre. (lám.
centrals).
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- Fotografia de Jerònima Vaquer de “Cas Baster” (sense datar). Cortesia de Josep Oliver. (làm.
centrals).
- Vista parcial antiga de “Ses Enramades”, amb la galera de l’amo en Guillem Monjo en primer
terme (sense datar). Cortesia de Catalina Taberner, vídua del fotografiat. (làm. centrals).
- Vista parcial de la façana de “Ca na Grina”, amb balaustrada, i un grup d’assistents a la Festa
del Pedal (devers 1920). Cortesia de la família Servera Garcías. (làm. centrals).
- Vista des de la platja de l’Hotel Terminus en funcionament. Casa de Maties Salvà, alias
“Flauta” (sense datar). Cortesia d’Antònia Aina Salvà Llambías. (làm. centrals).
- Dues fotografies de la Festa del Pedal de 7 de maig de 1918. Revista “Baleares”. (làm.
centrals).
- Fotografia del tractor-motor i vagó del tramvia (sense datar). Cortesia de Roman Muret.
(làm. centrals).
- Vista de la façana de les cotxeres del tramvia (sense datar). Cortesia de Rafael Araujo. (làm.
centrals).
- Vista general de la badia de Palma, des del pinar de S’Arenal, amb l’arc d’aquesta platja
en primer terme, amb poques cases encara. Tela pintada per Mateu Taberner Oliver (sense
datar). Foto de Francisco Salas. Particular. (làm. centrals).
- Vista parcial antiga de la platja a la zona de Llucmajor, amb molt poques cases, una d’elles
la dels Satjoaners, i la costa al fons, amb Son Grauet (sense datar). Cortesia d’Antoni Ripoll.
(làm. centrals).
- Imatge de bany de cavalleries dins l’aigua a la platja de S’Arenal (sense datar). Cortesia
d’Antoni Ripoll. (làm. centrals).
- Imatge d’un nin, una barca i algues vora la platja en primer pla. Al fons arc de la platja a la
zona de Palma amb l’única edificació de Can Moner (sense datar). Cortesia d’Antoni Ripoll.
(lám. centrals).
- Fotografia de grup de l’Escola Nacional Mixta, amb la seva directora Josefina Estades.
Consten els noms d’alguns fotografiats (sense datar). Cortesia de Josep Oliver. (làm.
centrals).
- Fotografia de grup d’alumnes, nins i nines, de l’escola de les Germanes de la Caritat, amb la
directora Sor Rosa de Sant Felip Neri Ordinas Crespí (sense datar). Cortesia de Josep Oliver.
(làm. centrals).

* ** Sebastián GUASP CERDA: Monografía del templo dedicado a Ntra. Sra. de la Lactancia,
Ajuntament de Llucmajor, 1975:
- Projecte de la primera església de S’Arenal, traçat per mossèn Miquel Salvà Llompart
(1895). (p. 75).
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- Fotografia de mossèn Sebastià Guasp Cerdà, autor de l’obra (sense datar). Cortesia de Maria
Guasp Cerdà. (làm. centrals).
- Vista antiga de l’esplanada davant l’entrada de l’església vella. En primer terme el carrer de
Sant Cristòfol, encara amb trespol de terra, més baix. La paret lateral està feta de troços de
mitjans (sense datar). Cortesia de la família Contestí Cardell. (làm. centrals).
- Fotografia de grup de mossèn Miquel Salvà Llompart i els seus alumnes, tots nins (sense
datar). Cortesia de Pere Salvà Salvà. (làm. centrals).
- Vista antiga de l’altar i de la fornícula de la Mare de Déu de la Lactància, dins l’església vella
(sense datar). Foto Juanet. Cortesia de Tomeu Sbert. (lám. centrals).
- Fotografia de mossèn Miquel Salvà (sense datar). Cortesia de la família Salvà de “Son
Gabriela”. (làm. centrals).
- Fotografia de mossèn Bartomeu Cardell Mas (sense datar). Cortesia de Maria Salvà Castell.
(làm. centrals).
- Imatge del quadre de Sant Cristòfol, pintat per Francisco Salvà Ripoll l’any 1896. Foto
Quintín. (lám. centrals).
- Fotografia de mossèn Tomàs Monserrat Ginard (sense datar). Cortesia de les germanes
Monserrat Romaguera. (làm. centrals).
- Vista de l’absis i un braç del creuer de l’església vella, des de la part posterior (sense datar).
Foto Juanet. Cortesia de Tomeu Sbert. (lám. centrals).

*** Bartomeu FONT OBRADOR: “Quan S’Arenal era s’arenal”, Ajuntament de Llucmajor,
1987:
- La foto de S’Arenal més antiga coneguda. Sembla presa des d’unes roques, devers on ara
és el Club Nàutic, i abraça un arc de la platja vora el carrer de Miramar. Hom hi distingeix
la mar, la platja i algunes cases, generalment baixes, i qualcuna amb un pis (darrer quart del
segle XIX). Tomàs Monserrat, “es Capellà des Rafalet”. (portada).
- Reproducció de l’acció núm. 0210 del “Tranvía Arenal S. A.”, de 25 d’abril de 1921. (làm.
central).

*** Bartomeu SBERT BARCELÓ: “La transformació moderna de S’Arenal”, Ajuntament de
Llucmajor, 1989:
- Vista antiga d’un arc de la platja des del municipi de Palma. Abans d’arribar al torrent del
Jueus s’endinsa en la mar un espigó de marès per amarrar barques Al fons la Illeta dels
Republicans i altres construccions litorals (1956). Reportages Cabot. (portada).
- Vista d’un arc de la platja des del municipi de Palma, abans d’arribar al dic-solarium.
Construccions altes en la primera línia (1989). Color. Foto Jaume Llinàs Mateu. (portada).
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- Vista antiga de la primera línia de platja i construccions de l’època a la zona de Palma, amb
la desembocadura del torrent dels Jueus a la dreta (sense datar). Cortesia d’Antoni Catany
Ponsetí. (p. 13).
- Vista del dic-solarium a la part de S’Arenal de Llucmajor, amb la desembocadura del torrent
dels Jueus a la dreta i cases altes al llarg de l’Avinguda Nacional, a la zona de Palma (1989).
Color. Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 13).
- Vista antiga del carrer de Sant Cristòfol   des de prop de la mar, amb parets de cases de
la Illeta dels Republicans a l’esquerre, i   “Can Espirut” a la dreta (sense datar). Cortesia
d’Antoni Catany Ponsetí. (p. 15).
- Vista del carrer de Sant Cristòfol, amb en primer terme l’Hamburgueseria Wendy a l’esquerra
i l’Hotel San Diego a la dreta (1989) Color. Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 15).
- Fotografia de mestre Tòfol “es Maonès” passejant turistes amb la seva galera (sense datar).
Foto Joan Ferrer Ramis. (p. 16).  
- Vista antiga del carrer de Sant Cristòfol baixant cap a la mar, a partir de l’altura de la
Carretera Militar. A la dreta “Ca sa coixa Vilara”, i a l’esquerra “Ca sa Poblera”. Més abaix
a la dreta  el corral de l’amo de Ca s’Hereu ; i enfront l’Escola (sense datar). Cortesia Vicens
Tur Tur. (p. 17).
- Vista del carrer de Sant Cristòfol, baixant cap a la mar, des de l’encreuament amb el carrer
Trencadors i Carretera Militar. En aquest darrer cantó el bar “La Esquina” (1989). Cortesia
de la revista S’Unió de S’Arenal. (p. 17).
- Dues fotografies de mestre Joan Llinàs Planisi, quan era Inspector de platja, càrrec per al
qual havia estat anomenat l’any 1951, i ja més ancià (1989). La primera foto era propietat
del fotografiat, i ara d’O. Llinàs. La segona és de Foto Vima. (p. 18).
- Fotografia del metge Joan Mulet Bauzà (sense datar). Cortesia de María Rosario Dezcallar
Blanes (p. 19).
- Fotografia del metge Lluís Mulet Bauzà, germà de l’anterior (sense datar). Cortesia de
Mercedes Sansó Sardans. (p. 19).   
- Vista antiga d’un arc de la platja a la zona de Palma, estibada d’alga, amb un pagés
carregant-ne a un carro. Al fons cases, encara no molt altes (sense datar). Cortesia de la
revista Llucmajor de Pinte en Ample. (p. 21).
- Vista superior dels enderrocs de la Illeta dels Republicans (10 agost de 1973). Foto Valeriano.
(p. 23).
- Vista superior de la parada de taxis i dic-solarium a S’Arenal de Llucmajor, on existí la Illeta
dels Republicans (1989). Color. Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 23).
- Fotografia de Mateu Monserrat Calafat, Batle de Llucmajor, Guillem Jaume “Monjo” i
Francesc Tomàs “Xisquet”, dins la Bodega Marina (3 de maig de 1969). Fotos Quintín. (p.
24).
- Fotografia de perfil de Bartomeu Font Obrador, historiador i Cronista oficial de Llucmajor
(sense datar). Color. Foto Vima. (p. 26).
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- Vista antiga de la primera línia de S’Arenal de Palma, prop de “Cas Conseiers”. De la dreta a
l’esquerra: cases no altes, terrenys sense construir davant  les cases, una carretera ja amb un
automòbil, dunes baixes, la platja i la mar (1956). Cortesia Laser’s Arenal. (p. 27).
- Fotografia de Josep Coll, “es patró Morrut”, dins la seva barca (sense datar). Cortesia de
Josep Coll Castell, fill seu. ( p. 29)
- Vista antiga de la primera línia de S’Arenal de Llucmajor, presa dels dels antics escars
on avui s’aixeca el Club Nàutic Arenal. Cases poc altes al carrer de Miramar i a un carrer
perpendicular a aquest (devers 1932). Cortesia de Miquel Barceló Tomàs. (p. 31).
- Vista de la primera línia d S’Arenal de Llucmajor des del Club Nàutic, amb construccions
altes al passeig de Miramar i a un carrer perpendicular a aquest  (1989). Color. (p. 31).
- Fotografia de mossèn Bartomeu Gomila Vallespir, amb el Bisbe de Mallorca, monsenyor
Teodor Úbeda Gramaje (sense datar). Color. Arxiu Parroquial de S’Arenal. (p. 32).
- Vista antiga del torrent dels Jueus i voltants des del pont del tren. Hom pot apreciar un altre
pont més baix sobre la Carretera Militar. El llit del torrent sembla sembrat o amb vegetació
(1952). (p. 35).
- Vista del torrent dels Jueus i voltants des del pont del tren. Hom veu el llit del torrent, ja
aconduït i amb trespol ferm (1989). Color. Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 35).
- Vista del carrer de Miramar cap al Club Nàutic, a partir de l’Hotel San Diego, amb edificis
alts a l’esquerra (1989). Color. Arxiu particular. (p. 36).
- Vista general del passeig de Miramar cap a la zona de Palma des del carrer de Roses, més
enllà del primer Club Nàutic (1989). Color. Arxiu particular. (p. 37).
- Vista general de l’antiga plaça de la Reina Maria Cristina des del carrer de Berga la diada de
les Beneïdes, amb molta de gent. Hom hi pot apreciar encara la peixateria i el lloc per vendre
benzina (sense datar). Arxiu Antoni Galmés Riera. (p. 39).
- Vista general de la plaça de la Reina Maria Cristina, ja remodelada, des de prop del carrer
Berga (1989). Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 39).
- Fotografia de Josep Gausach Puig, president de l’Associació de la Tercera Edat de S’Arenal
(sense datar). Cortesia de Gori Daureo Fulgeira. (p. 40).
- Vista antiga del carrer de Sant Cristòfol amb “Ses Enramades” i “Can Espirut” en primer
terme (fa més de mig segle: devers 1930 ?). Edicions J. Salvà. Cortesia d’Antònia Garau de
Sastre. (p. 42).
- Vista antiga del carrer de Sant Cristòfol amb “Ses Enramades” i “Can Espirut” en primer
terme, amb concurrència de gent i bísties (sense datar). Edicions J. Salvà. Cortesia de Mateu
Palmer Clar. (p. 42).
- Perspectiva antiga del carrer de Miramar a partir de “Ses Enramades”. Cases en general
poc altes. A la dreta, una espècie de plataforma más elevada, amb tres escalons per pujar-hi,  
un inicial passeig marítim. Al mig del carrer, les vies del tramvia. Al fons Cas Santjoaners
(sense datar). Cortesia d’Antoni Catany Ponsetí. (p. 43).
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- Perspectiva del carrer de Miramar des de l’Hamburgueseria Wendy. Edificis alts a l’esquerra.
A la dreta, el modern passeig marítim (1989). Color. Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 43).
- Fotografia de Joan Mercadal Canyelles, cap de l’estació del ferrocarril durant 42 anys (sense
datar). Arxiu particular. (p. 44).
- Fotografia   de “un grup d’entusiastes brusquers organitzadors de les repescades Festes
Populars de s’Arenal, a començament de la dècada dels setanta”: Joan Ferrer Ramis, Xavier
Salom, Josep Antoni Barceló Rosselló, Vicenç Tur i Tur, Miquel Estades, Damià Tomàs
Morlà,  Damià Frau Pujol, Tomeu Sbert Barceló, Mateu Monserrat Pastor, Gabriel Ramon
Julià (Batle de Llucmajor) Antoni Galmés Riera, Manolo González Pando, Pere Canals
Morro, Gabriel Amengual Quetgles i Damià Capó Fernández. Arxiu particular. (p. 45).
- Vista d’un arc de platja, amb un espigó per amarrar barques, a la part de Palma. Al fons i a la
dreta algunes poques cases (1956). Cortesia de la família Taberner-Salvà. (p. 47).
- Vita d’un arc de la platja a la part de S’Arenal de Palma, amb la primera línia d’edificis alts
a la dreta (1989). Color. Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 47).

*** Gran Enciclopèdia de Mallorca, Promomallorca Ediciones.

		
= Sub voce “Arenal, s’ ”, vol. 1 (1989):
- Reproducció de la primera plana del periòdic S’Arenal de Mallorca, de dia 1de febrer de
1987.
- Panoràmica de casetes típiques constituïdes per una planta baixa i un pis, amb una terrasseta
devantera sobre pilars. Semblen situades a un lateral del carrer de Sant Cristòfol. Color.
- Plànol parcial de S’Arenal des de l’altura aproximada de La Porciúncula fins al principi de
la primera Urbanització de Son Verí. Inclou els nous ports esportius del Club Nàutic. Color.
- Panoràmica aèria de S’Arenal des de prop del torrent del Jueus. Hom hi distingeixen els dos
dics-solarium de la platja, un a la zona de Palma i l’altra a la de Llucmajor, els ports esportius
acabats, i al fons els terrenys de Son Verí i de Cala Blava fins a la mar posterior. Color
- Vista  parcial de la platja de S’Arenal amb l’arena remoguda en el moment de la regeneració
de la platja (1989).
- Vista aèria de l’arc de la platja de S’Arenal des de Can Pastilla fins prop del torrent dels Jueus
poc més o manco. Color.
- Vista lateral del principi del carrer de Sant Cristòfol, quan hi existia encara l’Hamburgueseria
Wendy. Color.
- Vista parcial de la platja, amb para-sol rústics i aparells per practicar el “surfing”.
- Vista parcial de la platja, a la zona de Palma, amb banyistes. Al fons, les construccions altes
dels edificis de primera línia. Color.
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= Sub voce “Llucmajor”, vol. 8 (1991):
- Plànol de la Ciutat de Llucmajor. Color.
- Dibuix de l’antiga estació del tren de Llucmajor.
- Plànol del terme de Llucmajor. Color.
= Sub voce “Llucmajor”, vol. 20 (s. d.):
- Plànol del nucli urbà de Llucmajor. Color.
- Panoràmica de la platja de S’Arenal de Llucmajor, prop del Club Nàutic. Color.
- Vista de l’antic pont del tren sobre el torrent dels Jueus. Color.

* ** Mateu MONSERRAT PASTOR: “S’Arenal, sempre”, Ajuntament de Llucmajor, 1992:
- Panoràmica del pont de “Ses set Boques” (sense datar). (portada i p. interiors). Cortesia de
Jaume Alzamora Bisbal.
- Vista parcial de la façana de l’església vella (sense datar).
- Vista parcial de l’església vella sobresortint per damunt d’un lateral de la nova (sense datar).
Arxiu de la revista S’Unió de S’Arenal.
- Vista d’un carrer que desemboca al Club Nàutic, amb el mollet al fons (sense datar). Arxiu
de Bartomeu Sbert.
- Vista d’un troç de la costa del carrer de Sant Cristòfol, amb gent que puja. Trespol del carrer
encara rústic. Cases típiques a un costat (anys 1940). Arxiu de la revista S’Unió de S’Arenal.
- Vista del mollet en obres. Al fons l’avinguda de Miramar i sobresortint l’Hotel Solimar
recentment inaugurat (juliol de 1956). Cortesia de Bernat Fullana Cardell.
- Vista parcial de la platja, de Palma i de Llucmajor, “encara en estat natural” (devers el 1950).
Cortesia de Bernat Fullana Cardell.

*** Maria Teresa RATTIER NADAL: Pregó... de 1993, Ajuntament de Llucmajor.
- Vista parcial de la platja de S’Arenal de Palma i de Llucmajor. De l’esquerra a la dreta:
terrenys a primera línia sense construir, una carretera, una zona dunar i la platja. Al fons, un
bon grup de construccions de S’Arenal de Llucmajor, amb algun edifici ja alt (sense datar).
Cortesia de Gaspar Fullana. (portada).
- Vista parcial d’un arc de la platja. De l’esquerra a la dreta: construccions altes, la carretera
doble i un balneari d’obra (sense datar). Cortesia de Bartomeu Sbert. (portada).
- Fotografia de l’autora del Pregó, als 17 anys d’edat, asseguda sobre la platja, entre zona
dunar i algues. Està acompañada. Al fons, sols hi figura una casa, formada de planta baixa i
pis, amb la clàssica terrassa devantera sobre pilars. (p. 5).
- Fotografia d’un grup de barques carregades de gent, un dia de festa, potser per la Mare de
Déu del Carme (sense datar). Cortesia del Club Nàutic Arenal. (p. 9).
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- Vista general de la plaça de La Lactància, ara plaça Major, en construcció. Les fulles de les
palmeres encara estan fermades i el sol sense acabar d’arreglar (1971). Foto Bartomeu Sbert.
(p. 11).
- Vista des de la platja, on ara és el Club Nàutic, de la pujada del carrer de Sant Bartomeu,
encara en estat prou rústic. Al cantó del carrer uns hotels: a l’esquerra el Siroco, i a la dreta
el Son Verí i l’Amazonas “avui Kontiki” (sense datar). Cortesia de Bartomeu Sbert. (p. 15).
- Vista parcial del passeig de Miramar a punt d’acabar la seva remodelació actual, en direcció
a l’Hotel San Diego. Edificis alts a la dreta (sense datar). Foto Magí Clar. (p. 17).
- Vista aèria de la zona de la platja de S’Arenal de Llucmajor. Edificis alts. A l’esquerra, la
Illeta dels Republicans encara existent. Un espigó dins la mar més cap a la dreta (estiu de
1972). Cortesia de la pròpia autora del Pregó. (p. 19).
- Vista parcial d’un troç de la platja, i en primer terme el màstil i el distintiu de la bandera blava
europea sobre la qualificació de les bones condicions de la mateixa (sense data). Cortesia de
l’Associació d’Hotelers (p. 21).

*** Joan LLABRÉS RAMIS, T. O. R.. Pregó... de 1994, Ajuntament de Llucmajor:
- Vista de la mar des de Ses Roquetes, a Son Verí. En primer terme la silueta d’un dels primers  
Franciscans residents a La Porciúncula, sobre la punta d’una roca. Més al fons una barqueta
(sense datar). Arxiu de La Porciúncula. (portada).
- Vista parcial antiga, des de l’interior de S’Arenal de Llucmajor, d’un arc de la platja de
Llucmajor i de Palma, on hom distingeix bé una carretera. Cases poc altes en general i
terrenys sense construir a primera línia. Encara bastant de pinar (sense datar). Arxiu de
Bartomeu Sbert. (p. 7).
- Vista parcial antiga: “Posant els fonaments de la nova casa del Seminari de La Porciúncula
en terrenys de Son Sunyer”. Hom hi distingeix entre els pins la coa d’un molí de vent i uns
edificis a la dreta  (1921). Arxiu de La Porciúncula. (p. 11).
- Vista parcial antiga del mollet i de l’avinguda de Miramar, a S’Arenal de Llucmajor. Cases
en general de planta baixa i un pis. Sobresurt la silueta de l’Hotel Solimar (sense datar).
Cortesia de Bernat Fullana Cardell. (p. 15).
- Vista parcial de l’actual passeig marítim de Miramar. Recollida de la Memòria Municipal
de 1991-1995. (p. 18).
- Vista parcial dels alts edificis de l’avinguda de Miramar des del Club Nàutic (sense datar).
Cortesia de la revista S’Unió de S’Arenal. (p. 20).
- Panoràmica de la “Sala d’Arqueologia” del Museu de La Porciúncula (sense datar). Arxiu
de La Porciúncula. (p. 24).
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- Fotografia del P. Joan Llabrés, rebent un guardó, amb el Bisbe Teodor Úbeda (1990). Cortesia
de l’Arxiu de La Porciúncula. (p. 28).

*** Bartomeu GOMILA VALLESPIR: “Les meves vivències a s S’Arenal. 1967-1982”,
Ajuntament de Llucmajor, 1995:
- Vista d’un moment de “Ses Beneïdes de Sant Antoni” amb el Rector Bartomeu Gomila, qui
beneeix una cavalleria montada, a la plaça Major (1974) Color. Foto Valeriano. (portada).
- Foto d’un moment de “Ses Beneïdes” amb el Rector Jordi Perelló, al peu de l’escala d’entrada
del nou temple (sense datar). Color. Foto Quintín. (portada).
- Fotografia d’una filera d’homes assistents a la processó del Corpus a S’Arenal, amb ciris a
la mà, bordejant la platja. Consten els noms dels fotografiats (sense datar). Cortesia de Toni
Fiol. (p. 7).
- Vista superior del modern passeig de Miramar “en un dia de festa major” (sense datar).
Cortesia de Laser. (p. 7).
- Fotografia del components de la Junta Pro-Nou Temple de S’Arenal, presidida pel Rector,
mossèn Bartomeu Gomila. Consten els noms dels assistents (tardor de 1969). Cortesia de
Damià Capó. (p. 9).
- Imatge de l’esquelet estructural del nou temple de S’Arenal en construcció. Al fons vista
parcial de l’església vella (febrer de 1970). Detall recollit d’una crònica de Tomeu Sbert al
diari “Baleares”. ( p. 11).
- Dibuix d’un detall de la platja de S’Arenal amb palmeres i para-sol rústics, fet per María A.
Noguera Barceló (sense datar). (p. 11).
- Panoràmica del carrer Vicaria durant la processó de l’ “Encontre”, per a Pàsqua (sense datar).
Cortesia de S’Unió de S’Arenal. (p. 15)
- Panoràmica exterior de l’absis i un lateral del nou temple de S’Arenal (sense datar). Foto
Bartomeu Sbert. (p. 17).
- Fotografia de la inscripció situada a l’entrada del nou temple de S’Arenal en homenatge
al seu impulsor,  mossèn Bartomeu Gomila (sense datar). Foto de Bartomeu Sbert. (p. 17).

*** Bartomeu FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. VI, 1995:
- Vista d’un detall de l’entrada de la casa de L’Allapassa, dibuixat per Francisco Salvà (sense
datar). Cortesia de Rosa Capllonch. (p. 254).
- Vista de la façana de Son Verí d’abaix. Dibuix de José Mª Mir de la Fuente (1986). (p. 260).
- Vista de la façana de Ca s’Hereu. Dibuix de José Mª Mir de la Fuente (1979). (p. 264).
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- Reproducció del projecte de la primera església de S’Arenal, fet per mossèn Miquel Salvà
Llompart (1895). (p. 295).
- Reproducció de la portada del “Reglamento general de la Sociedad Anónima de Crédito,
denominada Fomento Agrícola, Industral y Comercial de Lluchmayor, con domicilio en
dicho pueblo. Aprobado por su Consejo de Gobierno en sesión de 29 de octubre de 1893”
(1894). (p. 431).
- Panoràmica antiga de l’extrem de S’Arenal de Llucmajor des d’unes roques, amb la mar, la
platja, algunes poques cases baixes i qualcuna amb un pis, i pinar per darrere (última dècada
del segle XIX). Arxiu de Pere Francesc Salvà. (làm. 21).
- Perspectiva antiga del carrer de Sant Cristòfol des de prop de la mar, amb parets de cases
de la Illeta dels Republicans a l’esquerra, i “Can Espirut” a la dreta (sense datar). Àlbum de
Joan Catany Taberner. (làm. 22).
- Vista de la part posterior i creuer de l’església vella de S’Arenal (sense datar). Foto de Magí
Clar. (làm. 23).
- Panoràmica superior de l’església vella de S’Arenal (sense datar). Foto Magí Clar. (làm. 23).
- Vista d’obrers dins el torrent del Jueus, entre pinar, als inicis de la construcció del pont del
tren (sense datar). Foto mossèn Tomàs Monserrat. (làm. 24).
- Reproducció del quadre a l’oli de l’honor Gabriel Salvà de la Llapassa, pintat pel seu nebot
Francisco Salvà (sense datar). Fotografia de Justo González. (làm. 26).
- Reproducció del quadres de Francisco Salvà de La Llapassa i la seva esposa Maria Josefa
Ripoll. Fotografies de Magí Clar (sense datar). (làm. 27).
- Fotografies dels germans Francisco i Antoni Salvà de La Llapassa Ripoll. Cortesia dels Salvà
de La Llapassa Truyols, i Gràcia Salvà Font, respectivament (sense datar). (làm. 28).
- Reproducció d’un quadre de la poetessa Maria Antònia Salvà de La Llapassa, de nina.
Aquarela pintada pel seu pare (sense datar). (làm. 29).  
- Fotografia   de la mateixa poetessa, de jove (sense datar). Cortesia de Gràcia Salvà Font.
(làm. 29).
- Fotografia de mossèn Miquel Salvà Llompart, alias “es Capellà Cànaves” (sense datar). Foto
de mossèn Tomàs Monserrat. (làm. 38).  
- Reproducció del quadre d’Antoni Garcías Vidal que figura a la Galeria de Fills Il.lustres de
l’Ajuntament de Llucmajor (sense datar). (làm. 43).
- Reproducció d’un quadre del Comte de Sallent, Fill Adoptiu de Llucmajor (sense datar).
(làm. 47).
*** Bartomeu FONT OBRADOR: S’Arenal: documentos manuscritos e impresos de las
tres primeras décadas de su historia espiritual, 1895-1925; i Sebastián GUASP CERDÁ:
Monografía del templo dedicado a Ntra. Sra. de la Lactancia, Ajuntament de Llucmajor,
1996:
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- Vista de la façana de l’absis de la dreta de l’església vella, amb el “portal de les dones”, i
més a la dreta la porta de la sacristia, dibuix de María Antònia Noguera Barceló. (coberta
anterior i portada interior).
- Vista de l’absis i un braç de creuer de l’església vella, des de la part posterior (sense datar).
Foto Juanet. Cortesia de Tomeu Sbert. (lám. centrals).
- Fotografia de grup. De la dreta a l’esquerra: Antoni Salvà Ripoll, l’arquitecte Guillem
Forteza, l’escriptor Miquel Ferrà, mossèn Cardó i el poeta Guillem Colom (sense datar).
Cortesia de Maria de Gràcia Salvà Font. (làm. centrals).
- Fotografia de Francisco Salvà de s’Allapassa, pintor del quadre de Sant Cristòfol de l’església
vella (sense datar). Gentilesa dels Salvà de s’Allapassa Truyols. (làm. centrals).
- Reproducció del quadre de l’erudit Antoni Garcías Vidal que figura a la Galeria de Fills
Il.lustres de l’Ajuntament de Llucmajor (sense datar). (làm. centrals).
- Fotografia del polític i folklorista Joan Mójer Noguera, alias “l’amo en Joan de ses Males
Cases” (sense datar). (làm. centrals).
- Reproducció del projecte de la primera església de S’Arenal, traçat per mossèn Miquel Salvà
Llompart (1895). (p. 39).
- Fotografia de mossèn Sebastià Guasp Cerdà, autor d’una part del llibre (sense datar). Cortesia
de Maria Guasp Cerdà. (làm. centrals).
- Vista antiga de l’esplanada de davant l’entrada de l’església vella. En primer terme el carrer
de Sant Cristòfol, encara amb trespol de terra, més baix. La paret lateral està feta de troços
de mitjans (sense datar). Cortesia de la família Contestí Cardell. (làm. centrals).
- Fotografia de grup de mossèn Miquel Salvà Llompart ente alumnes seus (sense datar).
Cortesia de Pere Salvà Salvà. (làm. centrals).
- Vista de l’altar de l’església vella amb la fornícula de la Mare de Déu de La Lactància (sense
datar). Foto Juanet. Cortesia de Bartomeu Sbert. (làm. centrals).
- Fotografia de mossèn Bernat Salvà Vidal de “Son Gabriela” (sense datar). Cortesia de la
família Salvà de “Son Gabriela”. (làm. centrals).  
- Fotografia de mossèn Bartomeu Cardell Mas (sense datar). Cortesia de Maria Salvà Castell.
(làm. centrals).
- Reproducció del quadre de Sant Cristòfol, pintat l’any 1896 per a l’església vella per
Francisco Salvà Ripoll (sense datar). Foto Quintín. (lám. centrals).
- Fotografia de mossèn Tomàs Monserrat Ginard (sense datar). Cortesia de les germanes
Monserrat Romaguera. (làm. centrals).
- Vista de l’absis i un braç del creuer de l’església vella, des de la part posterior (sense datar).
Foto Juanet. Cortesia de Tomeu Sbert. (lám. centrals).
*** Josep OLIVER MARÍ: “S’Arenal dins el context del turisme a Balears”, Ajuntament de
Llucmajor, 1996:
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- Vista del carrer de Sant Bartomeu en estat encara rústic. A l’esquerra l’Hotel Siroco i a la
dreta el Son Verí (sense datar). (portada).
- Vista   aèria de l’arc de platja de S’Arenal de Llucmajor, amb l’avinguda de Miramar i
edificis de més enrere. A l’esquerra encara existeix la Illeta del Republicans (estiu de 1972).
(portada).

*** Pere A. SALVÀ TOMÀS: “La demografia de s’Arenal de Llucmajor...”, Ajuntament de
Llucmajor, 1997:
- Panoràmica de la platja de S’Arenal de Llucmajor, encara molt rústica i amb un poc de
vegetació dunar. A la dreta un espigó d’obra amb gent per damunt. Al fons poquíssimes
construccions i abundant pinar  (sense datar). (portada).
- Gràfic de l’evolució de la població de dret de s’Arenal de Llucmajor, des de 1870 a 1996. La
curva de creixement puja d’una manera considerable a partir de devers l’any 1960 (1996).
(p. 13).
- Gràfic de la composició per grans grups d’edat  (0-14 anys; 15-39 anys; 40-64 anys; i 65 o
més anys) de la població de S’Arenal de Llucmajor (1996). (p. 23).
- Gràfic de la composició de la població activa per sectors (agricultura; construcció, indústria,
i serveis) a S’Arenal de Llucmajor (1996). (p. 32).
- Panoràmica antiga del carrer de Sant Cristòfol. En primer terme, a l’esquerra “Ses
Enramades”, i a la dreta “Ca s’Espirut”. Les cases solen tenir una planta baixa i un pis (sense
datar). (p. 35).

*** Miquel CONTESTÍ CARDELL: “Vivències a s’Arenal”, Ajuntament de Llucmajor,
1998:.
- Vista de la façana exterior de l’estació del tren, amb pins als costats. Dibuix de Maria Antònia
Noguera Barceló (sense datar). Cortesia de Bartomeu Sbert. (portada). Es reproducció d’una
foto, propietat d’Onofre Llinàs.
- Reproducció d’una instància presentada per Antoni Salvà Ripoll, natural i veí de la ciutat
de Palma, a l’Ajuntament de la vila de “Lluchmayor” demanant l’aprovació d’un plànol
corresponent a una part del seva possessió de Son Verí d’abaix, per vendre algunes illetes de
solars “adjuntas al caserío del Arenal” (27 de gener de 1906). (p. 9).
- Vista antiga de l’esplanada davant l’entrada de l’església vella. En primer terme el carrer de
Sant Cristòfol, encara amb trespol de terra, més baix. La paret lateral està feta de troços de
mitjans (sense datar). (p. 12).
- Perspectiva del carrer i costa de Sant Cristòfol amb un grupet de gent devers la plaça Nova.
En primer terme, a l’esquerra “Ses Enramades”, i a la dreta “Can Espirut” (sense datar).
Edició J. Salvà. (p. 13).
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- Vista lateral, des de la part de S’Arenal de Llucmajor, de la Casa del Republicans. Més al
fons edificis de l’Avinguda Nacional, alguns d’ells ja prou alts (sense datar). Foto cortesia
de Bartomeu Sbert (p. 13).
- Fotografia d’un grup de soldats davant “Ses Enramades” (sense datar). Cortesia d’Onofre
Llinàs. (p. 14).
- Fotografia de grup de nou banyistes o “estiuejants llucmajorers” a S’Arenal, damunt l’arena
(sense data). Cortesia de Pereta Catany. (p. 14).  
- Fotografia de grup d’una vintena de persones (homes, dones i infants) damunt la zona dunar
de la platja, amb vegetació específica. Les dones porten vestits llargs, qualque mantó i a
voltes sombrilles. Alguns homes duen capell de vestir i gaiato. La indumentària resulta molt
interessant (sense datar). Foto cortesia de Damià Jaume Bosch. (p. 15).
- Panoràmica de la platja de S’Arenal. En primer terme, de l’esquerra a la dreta: terrenys
dunars sense edificar; la carretera amb alguns automòbils; zona dunar altra volta; la platja
amb alguns ombràculs i la mar. Passada la curva de la carretera, edificacions fins al final de
la platja, amb cases sovint de planta baixa i un pis. Destaca un edifici més alt, potser l’Hotel
Solimar. Encara existeix la Illeta dels Republicans. Al fons, pinar (sense datar). Cortesia
d’Onofre Llinàs (p. 16-17).
- Panoràmica del mollet, amb molta d’alga. Al fons Son Grauet (sense datar). Foto cortesia
d’Onofre Llinàs. (p. 18).
- Vista lateral de l’espigó del mollet i la part interior del mateix. Al fons, lluny, algunes cases
de l’arc de la platja a la zona de Palma, amb poques construcions (sense datar). Foto cortesia
d’Onofre Llinàs. (p. 18).
- Vista de les barreres d’entrada i de la façana de la casa d’Ateo Martí, d’un estil un tant
modernista (sense datar). Foto cortesia d’Onofre Llinàs. (p. 19).   
- Panoràmica de la façana de les cotxeres del tramvia, amb altres edificacions al costat, entre
les quals hi passa un carrer, potser l’actual de Sant Bartomeu. Mès a l’esquerra i en primer
terme vista parcial de la terrasseta davantera d’una casa. Pels costats del trespol del carrer i
davant les cotxeres encara hom veu un poc de vegetació dunar (sense datar). Foto cortesia
d’Onofre Llinàs. (p. 19).
- Vista parcial de la terrassa de Son Grauet, amb part de la façana posterior. Al fons el carrer
de Miramar, amb cases baixes (sense datar). Cortesia de les germanes Monserrat. (p. 20).
- Vista del passeig de Miramar al fons, amb cases baixes o amb un pis damunt. En primer
terme unes barques amb gent (sense datar). Edició J. Salvà. (p. 20).
- Fotografia de Margalida Montaner, alias “Sa Poblera”, vestida amb rebosillo transparent pel
cap. Du un infant en braços (sense datar). (p. 21).
- Fotografia de grup: Jaume Pons “es Forner” amb la seva família, asseguts al carrer, prenint
la fresca (sense datar). (p. 21).
- Panoràmica lateral de l’estació del tren de Llucmajor, a l’arribada d’un comboi (sense datar).
(p. 22).
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- Vista d’uns pins propers a la mar, amb qualque barqueta al fons. Dibuix de Noguera Barceló
(sense datar). Cortesia de Bartomeu Sbert. (p. 25).
- Panoràmica del pont del tren, sobre el torrent del Jueus, al moment de passar un comboi de
vagons conduït per una màquina de vapor. El llit del torrent està sense canalitzar d’obra. A
la dreta alguns arbres i les cases de Can Alegria. Dibuix a ploma de Noguera Barceló (sense
datar). Cortesia de Bartomeu Sbert.( p. 27).
- Reproducció d’un fragment del plànol de l’urbanització del pinar de Son Sunyer, planejada
per l’arquitecte urbanista Gaspar Bennàsser. La parcel.la més extensa és la de la Comunitat
dels Franciscans. Altres corresponen a Damià Monserrat; al propi arquitecte; Antoni Camps;
Antoni Roca i Bartomeu Moner, un nom ben significatiu (p. 29).
- Reproducció de la invitació cursada per “Lorenzo Roses Siragusa, Presidente de la Sociedad
Tranvía Arenal a los Sres. Consejales del Ayuntamiento de Lluchmayor” per a la inauguració
del tramvia Arenal. “La salida será de la Plaza de Cort, en los tranvías eléctricos a las tres de
la tarde”. Datada a Palma, 12 octubre de 1921. (p. 30).
*** Bartomeu FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. VII, 1999:
- Reproducció del prospecte d’oferta d’accions de la “Compañía Ferro-Carriles de Mallorca”
(1913). (p. 63).
- Reproducció de “Ayuntamiento de Lluchmayor. Relación de los Hoteles, Fondas, Pensiones,
Bares y Cafés que existen en este término municipal”. Els ubicats a S’Arenal eren les
tavernes de Margalida Montaner Torrens (San Cristóbal, 30); Jerònima Vaquer Fullana
(ídem); Gabriel Servera Cardell (San Cristóbal, 4); Catalina Clar Puigserver (Miramar, 1); i
Onofre Arbona Jordà (San Cristóbal, 3) (12 de desembre de 1933). (p. 148).
- Plànol general del terme de Llucmajor, amb s’Arenal, a un extrem, on figuren possessions
com Son Verí de la Llapassa, Son Verí de cas Frares, Son Company, Son Delebau, Son
Càneves, etc... (¿1911 ?). (desplegable entre les p. 204-205).
- Plànol de les illetes dels primers establiments de la possessió de Son Verí d’abaix, d’Antoni
Salvà, entre el camí de s’Algar, carrer de Can Munar i la “calle nueva” (1899). (p. 222).
- Plànol de les illetes de la part urbanística de la possessió de Son Verí d’abaix, d’Antoni
Salvà, vora el camí de S’Algar o carrer de Sant Cristòfol. Inclou una plaça (la “plaza
Nueva”, després de la Reina Maria Cristina) i la “Carretera del Fuerte” (ara Trencadors),  
fins a l’església (1906). (p. 224).
- Plànol de les illetes a establir a S’Arenal de Llucmajor per Isabel Siragusa a un costat del
camí de S’Algar (carrer de Sant Cristòfol), on figuren una plaça (la “plaza Nueva”, després
de la Reina Maria Cristina), fins a l’església i a l’estació del tren. Un dels solars marcats és
propablement el de Joan Pou Frau al “Camino Militar” (ara dels Trencadors) (1914). (p. 226).
- Reproducció de l’acció núm. 0210 de la ”Tranvia S’Arenal, Sociedad Anónima” (1921). (p.
257).
- Vista general de l’estació del tren de Llucmajor (sense datar). Nicolau Roca Rubí. (làm. 10).
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- Vista de la flotilla de cinc autobussos de l’Empresa Clar per al trajecte Palma-SantanyíCalonge, estacionats davant la Seu, de Palma (sense datar). Juan Clar Tomàs. (lám. 17).
- Vista de l’Hotel Universo, de Llucmajor, inaugurat el mes d’agost de 1916 (sense datar).
Joan Clar Tomàs. (làm. 11).
- Fotografia de l’arribada d’Alfonso XIII al mollet de S’Arenal, amb la llanxa “del cañonero
Nueva España”, acompanyat d’alguns alts personatges, entre els quals Antoni Maura,
President del Consell de Ministres. Al fons unes poques cases edificades (23 d’abril de
1904). Onofre Llinàs. (làm. 30).
- Fotografia antiga de dues barques prop del mollet amb gent. Les dones van encara vestides
de llarg i de colors oscurs. Al fons la costa de son Verí d’abaix, un escars i una casa (sense
datar). Catalina Albons Medinas. (làm. 31).
- Vista antiga d’una casa gran i escars a la costa de Son Verí d’abaix (sense datar). Antoni
Catany Ponsetí. (làm. 31).
- Panoràmica antiga des del mollet. Al fons, cases del carrer de Miramar i probablement de
l’actual carrer del Gran i General Consell amb pins fins a la platja, i el xalet del Batle Miquel
Mataró. A la dreta les cotxeres del tramvia (sense datar). Anita Taberner de Salvà. (lám. 32).
- Vista antiga de la platja i el passeig de Miramar, amb cases baixes o d’un pis, “des de Ca’s
Paguet fins Son Felip” (sense datar). Catalina Albons Medinas. (làm. 32).
- Perspectiva antiga del carrer de Sant Cristòfol des de prop del litoral, amb el trespol encara
d’arena. A l’esquerra, parets dels edificis de la Illeta dels Republicans. A la dreta i més al
fons “Can Espirut”. El carrer de Sant Cristòfol o camí de S’Algar, encara amb poques cases
i alguns pins. En primer terme, el metge Josep Claverol, acompanyat de Guillem Mut (sense
datar). Catalina Albons Medinas. (lám. 33).
- Perspectiva antiga dels edificis de la Illeta dels Republicans, des del costat de la platja per la
part de Palma (sense datar). Onofre Llinàs. (làm. 33).
- Vista parcial antiga de la platja de S’Arenal des del torrent dels Jueus, amb una barqueta
a la vorera. Més enllà es distingeix una enramada per ombra, i al fons la silueta d’algunes
edificies, pocs, entre els quals l’esglesieta de Sant Ferran (sense datar). Anita Taberner de
Salvà. (lám. 34).
- Fotografia de Maties Pallicer, propietari de la primera central elèctrica a S’Arenal el 1920
(sense datar). Família Poblador Pallicer. (làm. 34).
- Fotografia de grup de mariners o pescadors  ben coneguts a S’Arenal, entre els quals, el patró
Morrut amb el seu fill Pau, el patró Borronat amb el seu fill Nofre, i Joan Trompada (sense
datar). Onofre Llinàs (làm. 34).
- Vista parcial antiga d’un costat del carrer de Sant Cristòfol, amb les façanes de les cases
existents des de “Can Seu”, prop de “Cas Baster”, fins a la casa de l’amo de Ca s’Hereu. Les
senyores porten vestits llargs fins als peus, blancs, i sombrilles també blanques. Hi ha gent
que seu al carrer fent feina o prenint l’aire (sense datar). Pedro Francisco Salvà. (làm. 35).
- Vista antiga de Can Alegria, amb diverses construccions, i al fons un blanc molí de vent de
postetes sobre torre rodona (sense datar). Mossèn Tomàs Monserrat. (lám. 35).
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- Vista antiga de l’estació del ferrocarril, per la part de les vies, rodejada de pins. En primer
terme una vagoneta carregada de mitjans de marès (sense datar). Onofre Llinàs. (làm. 36).
- Panoràmica del torrent dels Jueus, des de prop de la desembocadura, encara sauvatge, amb
dos ponts al fons, el de la Carretera Militar primer i el del tren més enllà (sense datar). Damià
Jaume Bosch. (lám. 36).
- Vista parcial del portal de l’església vella, amb el celebrant, mossèn Andreu Pont, i assistents
a la Festa del Pedal, promoguda iniciament pel Dr. Adolfo Sagristà (19169). Onofre Llinàs.
(làm. 38).
- Fotografia d’una aglomeració de gent i personatges representatius amb motiu de la benedicció
per mossèn Pont Llodrà del tramvia, a l’arribada a S’Arenal (1921). Onofre Llinàs. (làm.
38).
- Vista parcial exterior de la Casa de les Germanes de la Caritat, que s’establiren a S’Arenal el
1924 (sense datar). Revista Majorica. (làm. 39).
- Fotografia de Sor Fausta Sansó a un interior de la Casa de les Germanes de la Caritat a
S’Arenal (sense datar). Bartomeu Font Obrador. (làm. 39).
- Fotografia de Joan Mójer Noguera, alias “l’amon Joan de ses Males Cases”, flolklorista
(sense datar). Pedrona Catany Taberner (làm. 54).
- Fotografia  de mossèn Tomàs Monserrat Ginard (sense datar). Germanes Monserrat. (làm.
55).
- Fotografia de mossèn Sebastià Guasp Cerdà, autor d’una monografia sobre l’església de la
Mare de Déu de La lactància (sense datar). Família Salas Blas. (làm. 56).
- Fotografia de grup de l’ “Orquestina Marvel” contituïda el 1934. Consten els noms dels
components (sense datar). Antoni Salvà Pastor. (làm. 63).
- Fotografia del matrimoni format per Jaume Salvà , alias “es Capcer”, i la seva dona Margalida
(sense datar). Maties Salvà. (làm. 68).

*** Bartomeu FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. VIII, 1999:
- Fotografia del polític mallorquí Antoni Maura, Fill adoptiu de Llucmajor (sense datar).
Revista Vida Isleña (làm. 7).
- Fotografia del General Valerià Weyler (sense datar ). (làm. 8).
- Fotografia de mossèn Andreu Pont Llodrà (sense datar). Teresa Rattier. (làm. 32).
- Fotografia de Maria Antònia Salvà, de nina (sense datar). Pagesos i poetes. (làm. 33).
- Fotografia de la poetessa Maria Antònia Salvà, ja gran (sense datar). Maria de Gràcia Salvà
i Font. (R. Ribas). (làm. 36).
- Fotografia de la poetessa Maria Antònia Salvà, als 49 anys (1920). La Veu de Mallorca.
(làm. 36).
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- Fotografia de la poetessa Maria Antònia Salvà, amb motiu d’un dinar d’homenatge a l’ Hotel
Victoria, rodejada de personatges (1918). Revista Balear. (làm. 37).
- Fotografia de la poetessa Maria Antònia Salvà, en un grup familiar, amb motiu de la celebració
del mig mil.leni de S’Allapassa (sense datar). Maria de Gràcia Salvà Font. (làm. 38).
- Reproducció del quadre-retrat de la poetessa Maria Antònia Salvà, pintat per Federico
Molina, que figura a la Galeria de Fills Il.lustres de l’Ajuntament de Llucmajor (sense datar).
Catalina Monserrat Mir. (làm. 40).

*** O. LLINÀS: “S’Arenal en el record. Imatges perdudes del segle XX”, Ajuntament de
Llucmajor, 2000. Totes les il.lustracions, pertànyen a la Col.lecció l’autor:
- Reproducció d’un dibuix a tinta del quadre de Sant Cristòfol que havia pintat Francisco
Salvà. El dibuix és de la pintora  Mª Antònia Noguera Barceló (sense datar). (portada).
- Fotografia de mossèn Joan Crespí (juliol de 1951). (p. 8).
- Vista antiga de l’arc de platja quasi verjo de gran part de S’Arenal des de l’interior del pinar
de La Porciúncula. Hom hi pot apreciar les cases de Can Moner al fons, vora la platja (sense
datar). (p. 10).
- Vista antiga de la badia de Palma. En primer terme la platja i pinars de S’Arenal (fa setanta
anys: devers 1930). (p. 12).
- Vista antiga d’un cursa de braus celebrada dins el corral de les cases de l’amo de Ca S’Hereu
a S’Arenal, amb espectadors des del carrer de Sant Cristòfol, prop de la plaça de la Reina
Maria Cristina (sense datar). (p. 14).
- Vista del tramvia, amb la màquina i un vagó, i amb passatgers, aturat entre Can Pastilla i
S’Arenal. Els raïls van sobre l’arena. Dunes i matorral per la part posterior (sense datar). (p.
16).
- Vista antiga de l’aljub existent a un costat del carrer de Sant Cristòfol, construït l’any 1890.
Després s’hi edificà el quarter de la Guàrdia Civil (sense datar). (p. 17).
- Vista antiga del molí de guix existent a la part alta del carrer de Sant Cristòfol, encara amb
capell i antenes. En primer terme una dona muntant una somera, i una altra, encara amb
vestit llarg (sense datar). (p. 19).
- Vista antiga del llit del torrent dels Jueus, encara sense canalitzar, prop de la desembocadura,
amb Can Perdiuet (planta baixa i un pis) a un costat, i unes enramades d’una terrassa a l’altre
(sense datar). (p. 22).
- Panoràmica d’un tren sobre el pont de “Ses set Boques” (sense datar). (p. 24).
- Vista antiga de Can Pou, propietat de Joan Pou Frau, rodejada de pinar, ubicada al carrer
actualment denominat dels Trencadors, davant l’Hotel Saga d’ara. Al fons, la silueta de
l’església (1914). (p. 26).
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- Vista antiga del mollet amb algues i barques, abans de l’existència del Club Nàutic. Al fons,
el  passeig de Miramar amb cases de planta baixa o planta baixa i un pis. A l’esquerra, la
Illeta dels Republicans (sense datar). (p. 28).
- Vista antiga del mollet, amb qualque barca. Al fons, l’arc de la platja de la zona de Palma,
amb poques construcions, entre les quals l’esglesieta de Sant  Ferran (sense datar). (p. 30).
- Fotografia presa durant unes maniobres militars a la plaça de l’Estació del tren, amb un canó
sobre rodes i una dona al seu costat, vestida d’oscur i falda de tres quarts. A la dreta, un
militar. Al fons, la silueta de l’església (1928). (p. 32).
- Panoràmica interior de l’església vella plena de gent, amb motiu d’un casament a l’altar. Al
fons i al centre, l’estàtua de Ntra Sra. de La Lactància. A la dreta, mirant de front, el quadre
de Sant Cristòfol. A l’esquerra, un altre quadre que representa Jesús amb infants, segons el
passatge evangèlic “Deixau que els nins venguin a mi”. I al costat esquerra de la nau, la trona
(sense datar). (p. 34).
- Panorámica antiga des de lluny de la platja de la zona de Palma, on hom hi distingeix
perfectament l’esglesieta de Sant Ferran, a Las Maravillas, i molt poques edificacions
encara. A l’esquerra de l’església la casa anomenada “Las Maravillas” (sense datar). (p. 36).
- Vista d’un concurs de ball modern o d’aferrat, al Florida Park, al costat del carrer Berga i
altura de l’actual plaça de la Reina Maria Cristina (1934). (p. 38).
- Vista antiga del camí a les praderes o canteres, deixant la via del ferrocarril i anant cap a la
dreta, on s’alça l’imponent xalet de Bella Vista, al municipi de Palma. A l’esquerra hom veu
part d’un pont del ferrocarril, situat al final del carrer Berlín (sense datar). (p. 40).
- Panoràmica antiga del camí o carretera que vorejava la platja a la zona de S’Arenal de
Palma, abans d’arribar a la de Llucmajor A l’esquerra, terrenys sense construir i carrers sense
obrir amb alguns edificis generalment de planta baixa i un pis i terrasseta davantera. Més
lluny, la torre de “Can Barberà” i  mes envant la torre-mirador amb capellet de Villa Rosita.
Al fons la Casa del Govern (sense datar). (p. 42).
- Vista interior de la ferreria de mestre Pere Juan Muntaner “es Ferrer vell”. Hi estan fotografiats
el seu fill Pedro, l’ajudant Toni “Mora” i el mosset Julià “Petrer” (sense datar). ( p. 44).
- Panoràmica antiga de la Carretera Militar, entre Ses Cadenes i S’Arenal, encara amb molt
poques construccions. Més al fons les Escoles Graduades i la mar (sense datar).  (p. 46).
- Vista de la platja amb gent i qualque barqueta, abans d’arribar al pontet del torrent del Jueus,
a S’Arenal de Palma. A l’esquerra algunes cases de planta baixa, o planta baixa i un pis. Al
fons les cases de la Illeta dels Republicans (1926). (p. 48).
- Vista de la platja amb gent i bísties a l’hora de rentar-les dins la mar, davant “Ses Enramades”
o “Cas Baster” (1926). (p. 50).
- Reproducció del fullet de convidada a la “Fiesta del Pedal” (1916). (p. 53).
- Fotografia de Joan Taberner en un carro tirat de mula. “En aquest solar, antes garriga, estava
el pou antic d’en Vaquer, origen de S’Arenal, avui carrer de la Marineta” (sense datar). (p.
55).
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*** Antònia SALVÀ SASTRE: “Una passejada pels comerços de s’Arenal, 1940-1970”,
Ajuntament de Llucmajor, 2001:
- Vista antiga del carrer i costa de Sant Cristòfol. En primer terme “Ses Enramades” a
l’esquerra, i “Can Espirut” a la dreta (devers 1930). Arxiu de Tomeu Sbert. (portada).
- Vista parcial de la capçalera interior de l’església nova, durant la lectura del Pregó de l’autora
(2001). (p. 7).
- Vista antiga del primer tram del costat del carrer de Sant Cristòfol on hi havia “Ses
Enramades”, amb concurrència de gent. Al costat “Can Seu”. (sense datar). Gentilesa
d’Antoni Catany. (p. 10).
- Vista de la porta d’entrada amb escalons de l’església vella, amb motiu de les noces de
l’autora del Pregó (26 de novembre de 1966). Arxiu particular. (p. 12).
- Vista antiga de “Ca sa Poblera”, després bar “La Marina”, al carrer de Sant Cristòfol, cantó
amb la Carretera Militar (sense datar). Gentilesa d’Onofre Llinàs. (p. 13).
- Reproduccions de publicitat del Colmado “La Mallorquina” (sense datar). (p. 14 i 15).
- Vista parcial d’una terrassa amb baranes a la façana, on hi havia una barberia d’homes i una
perruqueria de dones, separadament, al carrer de Sant Cristòfol. En primer pla, fotografia de
l’autora del Pregó (sense datar). Arxiu particular. (p. 16).
- Vista parcial de la terrassa amb baranes del “Bar Canaletas”, abans “Ca na Grina”. En primer
pla fotografia d’Antònia Salvà, Rosita Moyà i una estrangera (devers 1956). Arxiu particular.
(p. 17).
- Vista de la façana de l’Hotel Solimar (1959). (p.18).
- Vista general de l’exterior de la Cafeteria San Diego (1960). (p. 19).
- Vista general de l’exterior de l’Hotel San Diego (1963). (p. 19).
- Vista antiga del carrer de Sant Cristòfol, amb parets de cases de la Illeta dels Republicans a
l’esquerra, i “Can Espirut” a la dreta (sense datar). Cortesia d‘Antoni Catany. (p. 20).
- Façana de la tenda “Tejidos Sastre”, després el “Petit Bazar”, al carrer de Sant Cristòfol
(sense datar). Gentilesa d’Onofre Llinàs. (p. 21).
- Perspectiva del carrer de Sant Cristòfol, baixant cap al litoral, des de mitjan costa. Hi ha
gent que la puja. A la dreta i a l’esquerra casetes típiques (devers 1940). Cortesia de Tomeu
Sbert. (p. 22).   
- Molí de pebre bord, amb torre rodona i fustetes de post, dels Cardell, al carrer de Sant
Cristòfol, a l’altre costat de l’església. Un net, Miquel Contestí, arribaria a ser president del
Reial Club de Fútbol Mallorca (sense datar). Cortesia d’Onofre Llinàs.  (p. 22).
- Vista de la façana de l’antiga carnisseria de “Can Monjo”, a la cantonada del carrer de Sant
Cristòfol amb Marineta (sense datar). Gentilesa de Joan Taberner. (p. 25).
- Vista del taulell interior de la carnisseria de “Can Monjo” (sense datar). Gentilesa de Joan
Taberner. (p. 25).
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- Fotografia de Joan Taberner, amb una vaca per dur sacrificar (sense datar). Gentilesa de Joan
Taberner. (p. 25).
- Vista de l’interior de la carnisseria de “Can Monjo”, plena de clientela (sense datar).
Gentilesa de Joan Taberner. (p. 26).
- Fotografia de Ramon Escoto, al portal de la carnisseria “Can Monjo”. Perspectiva del carrer
de Marineta, amb poques edificacions, totes baixes, i a la dreta el portal rodó de la casa de
l’amo de Ca s’Hereu (sense datar). Arxiu particular. (p. 26).
- Vista del tendal exterior de “Tejidos Sastre”, “Souvenirs du Petit Bazar”, al principi del
carrer de Sant Cristòfol. En primer pla, fotografia d’Antònia Salvà (sense datar). Arxiu
particular. (pàg. 27).
- Vista de la façana del “Petit Bazar”, al principi del carrer de Sant Cristòfol. En primer pla,
fotografia d’Antònia Salvà (sense datar). Arxiu particular. (p. 28).
- Vista antiga del mollet amb barques. Al  fons el passeig Miramar, amb edificis de màxim una
planta baixa i un pis. Està marcada amb una creu la casa on hi va haver la tenda “Petit Bazar
II” (sense datar). Cortesia de Tomeu Sbert. (p. 29).
- Vista de l’edifici de l’antic Club Nàutic. El trespol del carrer mostra encara un poc de
vegetació dunar (sense datar). Cortesia d’Onofre Llinàs. (p. 31).
- Vista de l’edifici de l’antic Club Nàutic des d’enfora. I en primer terme l’actual carrer del
Gran i General Consell, encara poc edificat (sense datar). Gentilesa d’Onofre Llinàs. (p. 31).
- Perspectiva superior dels edificis de la Illeta dels Republicans, des de la part de l’avinguda
de Miramar (sense datar). Gentilesa de Tomeu Sbert. (p. 32).
- Perspectiva general superior de la parada de taxis i entorn (platja, dic-solarium, passeig,
carretera i edificis), allà on un temps existí la Illeta dels Republicans (sense datar). Gentilesa
de Tomeu Sbert. (p. 32).
- Vista parcial de la façana i entrada als “Souvenirs Can Rei”, a la Illeta dels Republicans
(sense datar). Cortesia de Margalida Adrover. (p. 32).
- Vista de la façana de la “Bodega Clar”, amb la terrassa devantera, a la cantonada superior
de la plaça de la Reina Maria Cristina amb el carrer Berga (sense datar). Cortesia d’Onofre
Llinàs. (p. 36).
- Vista de la façana de “Souvenirs Ondina”, a una cantonada de l’Avinguda Nacional amb el
carrer Milà, propietat d’Aina Llodrà (sense datar). Cortesia d’Onofre Llinàs. (p. 37).
- Vista de la façana del “Bar Canaletas”,  antes “Ca na Grina”, al carrer de Sant Cristòfol, amb
el cotxe de l’amo Andreu aparcat al davant, i algunes persones que l’acompanyen (1956).
Arxiu particular. (p. 38).
- Vista de la façana de la botiga de queviures de “Can Restes”, a una cantonada de la Carretera
Militar amb la “Plaza del Generalísimo”, després anomenada “dels Nins” (Avui hi existeix la
pastisseria “Can Damià”, nom de Damià López Morcillo) (1960). Cortesia d’Antoni i Rafel
Cerspí. (p. 40).
- Vista parcial de la façana de la botiga de “Can Pieras”, davant “Can Restes”. En primer pla
fotografia de Julià Mòjer en moto (1957). Gentilesa de Julià Mòjer. (p. 40).
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- Vista de la façana del “Café Nuevo”, a la cantonada de la Carretera Militar amb el carrer
Lisboa. En primer terme fotografia en grup d’Antònia Alomar “La Paloma”; Maria Prim i la
seva filleta; Gina Ricci, la propietària; i uns clients (sense datar). Cortesia de Miquel Parets.
(p. 41).
- Vista de la façana del taller de reparacions de motos i bicicletes de Santiago Roig, vora el
cantó de la carretera Militar amb Sant Cristòfol (avui “Muebles Arenal”) (1962). Arxiu de
Santiago Roig. (p. 43).
- Vista antiga de l’Hotel Terminus des de la platja (sense datar). Cortesia d’Antònia Aina Salvà
Llambies. (p. 46).

*** Bartomeu FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, vol. IX  (Índices), 2001:
- Vista de la façana de l’actual edifici de l’Ajuntament de Llucmajor, engalanat per a festa
(sense datar). Color. (portada).
- Vista lateral de les cases de Capocorp vell, i frontal de Capocorp nou (sense datar). Color.
(làm. 9).
- Vista de les cases de Sa Llapassa (sense datar). Color. (làm. 12).
- Vista antiga de l’Ajuntament de Llucmajor (sense datar). (làm. 33).
- Reproducció del quadre de la poetessa Maria Antònia Salvà, pintat per Federico Molina, per
a la Galeria de Fills Il.lustres de l’Ajuntament de Llucmajor. Color. (làm. 37).
- Reproducció del quadre representant a Antoni Garcías Vidal, pintat per a la Galeria de Fills
Il.lustres de l’Ajuntament de Llucmajor. Color. (làm. 37).
- Vista de l’absis i creuer, per darrera, de l’església vella de la Mare de Déu de La Lactància
(sense datar). Color. (làm. 38).
- Panoràmica longitudinal del pont de “Ses set Boques” (sense datar). Color. (làm. 38).
- Reproducció d’una acció del “Tranvía Arenal,  Sociedad Anónima” (1921). Color. (làm. 38).

*** Joan CRESPÍ COLL: “Presència de l’Església local dins la vida de s’Arenal a la dècada
dels 50”, Ajuntament de Llucmajor, 2002. Totes les fotografies han estat cedides per Onofre
Llinàs, de la seva Col.lecció, segons es fa constar:
- Imatge de l’estàtua antiga de la Mare de Déu de la Lactància amb el Bonjesuset, asseguda a
la seva cadira gòtica alta. Color. (portada).
- Fotografia de mossèn Joan Crespí al seu despatx parroquial (sense datar). (p. 12).
- Fotografia de mossèn Joan Crespí amb dos joves trencadors: Joan Tous i Andreu “Gall”,
asseguts sobre blocs de marès (sense datar). (p. 13)
- Fotografia de dues Germanes de la Caritat vora una estatueta de la Puríssima, de nina, dins el
jardí del Convent, florit de margalideres. Al fons es ditingeixen els pins de davant l’església
(sense datar). (p. 15).
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- Fotografia d’una processó amb la imatge de la Mare de Déu de Fàtima, en el seu recorregut
poble a poble de Mallorca (sense datar). (p. 16)
- Fotografia d’un grup de “forces vives” de l’esport, amb el Rector Crespí entre ells, “mirant
de trobar una nova direcció per al Club de Futbol” (sense datar). (p. 18).
- Reproducció de Paz. Circular de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Lactancia. Arenal. Julio
nº 8-9. (p. 21-24).
- Fotografia d’un carro estirat per una bístia prop de l’església, transportant el Rector Crespí  i
a “antics arenalers, Canals, Perelló i Galmés” (sense datar). (p. 25).
- Fotografia del Rector Crespí amb Pep Coll, vora l’entrada de l’església (sense datar). (p. 25).    
- Fotografia del Rector Crespí acompanyat d’Onofre Llinàs, prenint un refresc a una taula
d’un cafè  (sense datar: devers 1952). (p. 26).
- Fotografia de grup, del Rector Crespí amb l’equip de fútbol de S’Arenal  (Sencelles, 1953).
(p. 26).  

*** Tomeu SBERT BARCELÓ: Una evolución turística. Historia de la Playa de
Palma,1900-2000, Asociación de Hoteleros Playa de Palma-Can Pastilla-Arenal, 2002:
- Fotografia dels cinc Presidents de l’Asociación de Hoteleros... De l’esquerra a la dreta:
Josep Forteza-Rey Borraleras; Bartomeu Xamena Simonet; Josep Oliver Marí; Miquel Vidal
Fullana i Jordi Cabrer Giménez (sense datar). Foto Manolo. (p. 5).
- Vista antiga de la platja des de la part de Llucmajor, just abans d’arribar a la desembocadura
del torrent dels Jueus, que hom veu a la dreta, amb les baranes metàl.liques del pontet per
on passava el tramvia abans de 1936. A continuació s’hi distingeixen algunes poques cases,
generalment de planta baixa i un pis. I més al fons la torre de Villa Rosita i la de Can Barberà
(sense datar). Cortesia d’Antoni Catany Ponsetí). (p 15).
- Vista de la misma zona anterior, amb la platja plena de gent i edificis alts a l’avinguda
Nacional. El nou passeig estava ja enllestit, com ho denoten les altes faroles que sobresurten
(estiu del 2000). Foto Jaume Llinàs. (p. 15).
- Vista general de l’últim tram de platja de la zona de S’Arenal de Llucmajor, amb algunes
casetes, generalment de planta baixa o planta baixa i un pis, al costat del que ara és l’avinguda
Miramar. Pinar entre els edificis. “En la parte más alta, donde se divisa un pino, pocos años
después se construyó la primitiva Capilla” el 1896 (darrera dècada del segle XIX). Cortesia
del  Dr. Font Obrador. (p. 16).
- Panoràmica de la costa del carrer de Sant Cristòfol, un dia de festa, des de l’altura de
l’església, que quedava a l’esquerra. A la dreta, una caseta típica, amb terrassa davantera i
pilars. Més enfora un grup de pins on “se alzó el Hotel Esmerlit, antes Reina del Mar”. Hom
pot observar el trespol del carrer encara rústic, sense asfaltar. Un grup de gent i carruatges que
puja la costa va precedit de dos xeremiers (principis del segle XX). Cortesia de l’Ajuntament
de Llucmajor. (p. 16)
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- Vista parcial de la platja vora el carrer o passeig de Miramar, i d’un carrer transversal a ell,  
presa des del mollet, on hi ha una barca. Cases de planta baixa i un pis, i terrasses davanteres
sobre pilars. Una de les cases, de més enfora, és la de Pere A. Mataró, que fou Batle de
Llucmajor. “A la izquierda la casa donde el primer hotelero, Francisco Berga, colocó el
rótulo Hotel Terminus y el edificio donde en el 2002 en los bajos se ubica una sucursal de
Banco de Crédito Balear” (sense datar). Cortesia de Miquel Barceló Garcías. (p. 17).
- Vista de l’avinguda de Miramar, aproximadament al mateix punt de la fotografia anterior.
Edificis prou alts. A un d’ells, situat al centre, s’hi va instal.lar l’Hostal Jutlandia, un dels
pioners (2002). Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 17).
- Vista general de barques engalanades un dia de festa marinera. Al fons, edificis alts (sense
datar). Foto Jaume Llinàs. (p. 20).
- Vista antiga a contrallum del racó de la desembocadura del torrent de Son Verí, a la confluència
dels actuals carrers de Roses, Costa i Llobera, Sant Bartomeu i final de l’avinguda de
Miramar. Ara s’hi troba construïda una part del Club Nàutic (sense datar). Cortesia del Dr.
Font Obrador. (p. 22).
- Vista actual del mateix paratge de la fotografia anterior. Hom hi veu part de la raconada del
Club Nàutic i a l’esquerra un troç de l’avinguda de Miramar (2002). Foto Jaume Llinàs. (p.
22).
- Panoràmica superior de la part de la platja de S’Arenal de Llucmajor, plena de gent, i de les
construccions del Club Nàutic (estiu del 2002). Foto Jaume Llinàs. (p. 23).
- Panoràmica de la primera línea de la platja a la zona de S’Arenal de Palma, tal volta presa
des de la part superior de la Pensión Brisas. De la dreta a l’esquerra: la mar, zona dunar, un
camí i amplis terrenys dunars sense edificar, amb “matorrales, sabinas, pinos castigados por
los fuertes vientos de invierno, vegetación” (1945). (p. 24).
- Vista general d’una zona de la platja, a la part de Palma. De dreta a esquerra: l’església de
San Ferran, a Las Maravillas, rodejada de zona dunar, amb pins baixos i altra vegetació, un
camí o carretera, zona dunar més estreta i la mar (1940). Cortesía Mar de Mallorca, S. A.
(p. 25).
- Vista superior de la Illeta dels Republicans (1972). Cortesia de Magí Clar. (p. 28).   
- Panoràmica superior de l’indret on va estar la Illeta dels Republicans. De dreta a esquerra:
avinguda dels Republicans, zona d’aparcament de cotxes i parada de taxis, passeig modern,
platja arenosa i la mar. Més al fons, el dic-solarium existent a la part de S’Arenal de Palma
i  la platja; i a la dreta edificis alts de l’avinguda Nacional (2002). Foto Valeriano. (p. 28).
- Reproducció del plànol de la urbanització projectada per l’arquitecte Gaspar Bennàssar vora
la platja de la zona de Palma, en terrenys de Son Sunyer. Una gran parcel.la corresponen als
Franciscans, on construiren La Porciúncula (1913). (p. 29).
- Vista de les obres del començament del futur pont del tren sobre el torrent del Jueus. Pinar i
molta de pedra pel mig (devers 1913). (p. 30).
- Vista del pont del tren sobre el torrent dels Jueus, amb un comboi que hi passa per damunt.
El llit del torrent presenta un estat rùstic. A la dreta les cases de Can Alegria. Dibuix a tinta
de Maria Antònia Noguera (1960). (p. 30).
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- Vista de l’arribada d’Alfons XIII al mollet de S’Arenal de Llucmajor. Poques cases al fons
(1904). Cortesia d’Onofre Llinàs. (p. 31).
- Vista d’un carro, estirat per una bístia, quan un home el carrega d’alga, en mig d’un gran
algar. Cases al fons (sense datar). (p. 32).
- Vista frontal de les cotxeres del tramvia, situades al carrer Terral, cantó amb el de Miramar,
amb gent i trespol arenós per davant  (1924). Cortesia de Rafael Araujo Terrades. (p. 33).
- Fotografia de Rafael Araujo Terrades, conegut com “mestre Rafel de Cotxeres” (sense datar).
Foto Juan Ferrer Ramis. (p. 33).
- Vista del carrer de Miramar des de “Ses Enramades”, que estan a l’esquerra, i cases a
continuació. A la dreta, un petit passeig marítim més alt (1930). Cortesia d’Antoni Catany
Ponsetí. (p. 37).
- Vista del carrer Miramar, de cap al fons. A l’esquerra comerços i alguns edificis alts. A la
dreta part del passeig modern amb arbrat (2002). Foto Llinàs. (p. 37).
- Perspectiva del carrer de Sant Cristòfol des de prop de la mar. A l’esquerra parets de les cases
de la Illeta dels Rrepublicans. A la dreta “Can Espirut” frontalment (devers 1910). Cortesia
d’Antoni Catany Ponseti. (p. 38).
- Vista del començament del carrer de Sant Critófol. A l’esquerra Oficina de la Banca March.
A la dreta Cafeteria i Hotel San Diego  (2002). Foto Jaume Llinàs Mateu. (p. 38).
- Fotografia de grup, del personal de plantilla de l’Oficina de Correus de S’Arenal. Consten
els noms dels fotografiats (2002). (p. 42).
- Fotografia de grup, del personal de l’Oficina de Correus i Telégrafs de S’Arenal el dia d’un
homenatge a Santiago Fuster. Cortesia de Guillem Salvà. (p. 42).
- Fotografia de grup, del personal de l’Hotel Biarritz (1958). Cortesia de Tomeu Sansó. (p. 46).
- Fotografia de la visita dels representants del Clubs Nàutics de la Platja de Palma al Rei Joan
Carles I (sense datar). Cortesia d’Antoni Garau Mulet. (p. 58).
- Reproducció d’un quadre del Batle de Llucmajor Mateu Monserrat Calafat, qui regí
l’Ajuntament de 1959 a 1969.  “En S’Arenal se realizaron, entre otras, las mejoras de la
canalización de aguas potables y residuales, y el asfaltado de buen número de calles y
algunos tramos de caminos vecinales”.  Pintat per Chaning Hare (sense datar). (p. 60).
- Fotografia de “Juan Llinàs y Juan Aloy, Inspectores de playa, con Bernardo Cañellas,
directivo de la Asociación de C. I. V. de Playa de Palma, con el que fue Gerente, junto a la
gigantesca pala Michigan, necesaria para remover, apilar y retirar montañas de algas, frente
al Hotel Acapulco y el desaparecido Hotel Lido” (sense datar). Cortesia d’Onofre Llinàs.
(p. 61).
- Fotografia de Joan Llinàs Planisi, el primer Inspector de platja, vestit d’uniforme (sense
datar). Cortesia d’Onofre Llinàs. (p. 61).
- Fotografia del moment en què el Batle de Llucmajor, Gaspar Oliver, entrega el pergamí amb
el nomenament del Fill Il.lustre de Llucmajor al Dr. Bartomeu Font Obrador (1999). Foto
Ferrà. (p. 71).
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- Imatge d’un autobús de l’Empresa Riera que feia el servei public entre Palma i S’Arenal
i viceversa. A la dreta, Bartomeu Pomar, alias “en Tomeu des Camions”. A l’esquerra,
avançat, Sebastià Oliver, alias “Basté”, i més enrere el seu fill Josep Oliver (1946). Cortesia
de Joan Ferrer, net de Bartomeu Pomar. (p. 72).
- Vista frontal de l’Hotel Biarritz, amb un cotxet marca Biscuter en primer terme (1957).
Reportajes Arnal. Cortesia  de Santi Roig. (p. 96).
- Fotografia del moment de descobrir una placa del carrer dedicat al P. Joan Llabrés, amb
algunes personalitats (1996). Foto Kamal (p. 100).
- Fotografia d’un moment de la inauguració d’una Oficina de Turisme al quiosc de la plaça de
la Reina Maria Cristina, amb diverses autoritats (1955). Foto Joan Jaume Alomar. (p. 111).
- Vista de les Oficines de Turisme de l’Ajuntament de Palma a Las Maravillas (sense datar).
(p. 112).
- Fotografia de grup, de “personas que asistieron al homenaje y recuerdo a los fundadores de
S’Arenal” (juliol de 1997). Foto Jaume Llinàs (p. 114).
- Vista de l’Hotel Terminus (1916). Foto presa de la Miscelánea histórica... de Bartomeu Font
Obrador (p. 125).
- Vista del camí completament rústic cap a La Porciúncula, entre pinar. A l’esquerra i en primer
terme es construiria l’any 1942 la Pensión Brisas, promoguda per Onofe Moyà Carbonell
(1939). Cortesia de Josep Oliver Marí. (p. 127).
- Vista de l’edifici de la Pensión Brisas (1950). Cortesia de Josep Oliver Marí. (p. 127).
- Fotografia d’Honorat Onofre Moyà Vidal, fundador i empressari del Cine Virginia, a la  
carretera Militar. Era fill d’Onofre Moyà Carbonell (sense datar). (p. 128).
- Vista de l’Hotel Copacabana, al carrer Berlín, a S’Arenal de Palma (sense datar). (p. 132).
- Vista dels xalets de Can Moner, a la zona de S’Arenal de Palma (sense datar). (p. 133).
- Vista de l’Hotel Los Angeles, dies abans de ser esbucat (1997). Cortesia Joan Taberner
Salvà. (p. 134).
- Vista de l’Hotel Acapulco (sense datar). Archivo (p. 134).
- Vista de l’Hotel San Francisco, on antes hi havia la Pensión Brisas. Era del solleric Antoni
Contreras. Després fou adquirit per la família Riu (sense datar).  Foto cortesia de Santiago
Roig Pardos. (Reportajes Arnal). (p. 136).
- Vistes de l’Hotel Cristina Palma i els seus voltants, abans de ser esbucat, durant la voladura
i  runes posteriors (1986). Cortesia d’Onofre Llinàs. (p. 136).
- Vista del comboi del tramvia, aturat a Can Pastilla davant un edifici que després es convertiria
en Hotel Oasis (sense datar). Cortesia Sociedad General de Tranvías Eléctricos. Archivo
Gabriel Serra Moll. (p. 164).
- Fotografia de la Junta Directiva del Club Nàutic Arenal, presidida per Joan Vich Llompart
(sense datar: entre 1994 i 2002). (p. 172).
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- Fotografia de la inauguració de la nova Depuradora de S’Arenal, amb autoritats: Catalina
Cirer, Margalida Rosselló, el Ministre Jaume Matas, el Batle Lluc Tomàs i Maria Crespo
(març de 2002). Foto Lita Pons. (p 175).
- Vista aèria del Club Naùtic S’Arenal, complet (2002). (p. 178).
- Fotografia  de Pau Tomás de “Rancho Bonanza”, conduint la seva galera per passejar turistes
(sense datar). Arxiu particular. (p. 182).
- Reproducció d’un plànol de “Ca na Vidriera”, amb les estacions arqueològiques existents
al Prat de Sant Jordi. Entre La Porciúncula i el canal de desaiguament d’abans d’arribar a
Can Pastilla des de S’Arenal hi està assenyalt el topònim “Ca s’Espirut”, on hi ha restes
arqueològiques (p. 184).
- Vista al passeig antic vora la platja d’alguns “burro-taxis”, amb un dels seus amos, mestre
Rafel (sense datar). Cortesia de Sebastià Mas Veny. (p. 187).
- Vista del primitiu Hotel San Francisco, amb un cotxe marca Biscuter en primer pla (sense
datar). Cortesia de Santiago Roig Pardos. (p. 224).
- Vista parcial de la façana de la Pensión Villa Francis, a la carretera Militar, coneguda després
amb el nom de “Bon Dia” (sense datar). Cortesia de Julià Mójer. (p. 224).
- Vista frontal de l’Hotel Riomar, a l’avinguda Nacional de S’Arenal de Palma (sense datar).
(p. 246).
- Vista de l’Hotel Venus Playa, al tram de Sometimes (sense datar). (p. 248).
- Vista de l’Hotel Residencia Don Juan Apartamentos, al carrer Canonge Mateu Rotger, a
S’Arenal de Palma (sense datar). (p. 249).
- Vista de l’Hostal Residencia El Orbe, al carrer del Canonge Mateu Rotger, a S’Arenal de
Palma (sense datar). (p. 250).
- Vista de Las Margaritas, Casa de Huéspedes, al carrer Dido, 12, a S’Arenal de Palma (sense
datar). (p. 254).
- Vista de l’Hotel Playa Grande, al carrer Aguamarina, 8, a S’Arenal de Palma (sense datar).
(p. 257).
- Vista de l’Hotel Reina Isabel, a l’avinguda Europa, 3, a S’Arenal de Llucmajor (sense datar).
(p. 259).
- Vista de l’entrada de l’Hostal Arcadio, al carrer Quarter, 12, a S’Arenal de Palma (sense
datar). (p. 261).
- Vista de l’Hostal Residencia Perú Playa, al carrer Mar de Aral, 12, a Las Maravillas (sense
datar). (p. 262).
- Vista de l’Hotel Emperador, al carrer Girona, a S’Arenal de Llucmajor (sense datar). (p. 263).
- Vista de l’Hotel Timor, al carrer Montemar, a S’Arenal de Palma (sense datar). (p. 263).
- Vista de Marina Plaza Apartamentos, al carrer de Villagarcía de Arosa, 8, al tram de
Sometimes (sense datar). (p. 272).
- Vista d’Ayron Park Apartamentos, al carrer de Ca na Gabriela, a S’Arenal de Palma (sense
datar). (p. 272).
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- Vist d’Iberostar Royal Cristina (antes Hotel Cristina Palma), al carrer Arenas de Bilbao, als
Sometimes (sense datar). (p. 273).
- Vista del monument als Trencadors, obra de l’escultor Jaume Mir, el dia de la inauguració,
amb autoritats (12 desembre de 2000). Foto Lita Pons. (p. 274).
- Vista de les “primeras y rudimentarias instalaciones del Club Náutico Arenal”, cobertes
d’enramades (1953). Cortesia de Club Nàutic. Arenal. (p. 275).
- Panoràmica del carrer o avinguda de Miramar, amb cases de planta baixa i un pis a l’esquerra,
vora la carretera o camí (1942). Cortesia de Guillem Salvà. (p. 275).
- Vista del Club Nàutic, amb barques en primer terme. Al fons el carrer de Miramar, amb cases
poc altes  (devers 1960). Cortesia de Miquel Ribot Muntaner. (p. 276).
- Vista d’unes proves de natació per la Festa de Sant Cristòfol, vora el carrer de Miramar.  
Cases poc altes (1956). Cortesia del Club Nàutic Arenal. (p. 276).
- Vista de les obres de construcció dels segon port esportiu del Club Nàutic Arenal.   A
l’esquerra la costa i Son Grauet (sense datar). Cortesia d’Antoni Galmés Cañellas). (p. 277).
El llibre conté prou més fotografies de persones, actes socials, etc...relacionades amb el tema
del turisme.
*** Miquel RIBOT MUNTANER: “La tradició marinera de s’Arenal”, Ajuntament de
Llucmajor, 2003:
- Vista de l’edifici del primer Club Nàutic en construcció. Al fons l’actual carrer del Gran i
General Consell, encara amb pocs edificis, i part del passeig de Miramar amb cases de planta
baixa i un pis, i terrassa davantera (sense datar). Color sèpia. (portada).
- Vista de l’escar de Son Grauet, al costat de la denominada roca dels Turistes, quan encara era
utilitzat pels pescadors (sense datar). Foto Onofre Llinàs. (p. 9).
- Vista de la raconada de la desembocadura del torrent de Son Verí o des Saluet, amb l’antic
embarcador i molta d’alga. Al fons l’edifici de Son Grauet (sense datar). Foto Onofre Llinàs.
(p. 13).
- Vista de l’antic embarcador al mollet amb una barca de traginar pedra per fer guix (sense
datar). Foto Onofre Llinàs. (p. 14).
- Fotografia de Pep Castell, “es patró Morrut”, a bord del seu llaüt (sense datar). Foto Onofre
Llinàs. (p. 14).
- Vista d’un llaüt amarrat al cap del mollet, amb xarxes damunt aquest preparades per calar
(sense datar). Foto Onofre Llinàs. (p. 16).
- Fotografia de “sa felanitxera”, esposa del patró Bernadí, adobant els ormeigs, amb escars i  el
vell mollet al fons. A l’esplanada de davant els escars es feien partits de fútbol els diumenges
dematí (sense datar). Foto Onofre Llinàs. (p. 17).
- Fotografia del patró Penya i el seu fill, amb una gran tonyina agafada per aquell (sense datar)
Foto Onofre Llinàs. (p.18).
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- Perspectiva general d’unes barques de pescadors recreatius sortint a la mar, amb s’Arenal de
Palma al fons (sense datar). Foto Onofre Llinàs. (p. 20).
- Perspectiva del mollet i barques fondejades en roda, i l’edifici del primer Club Nàutic, vista
des de mitjan costa de l’actual carrer del Gran i General Consell, amb pocs edificis encara i
abundants pins (sense datar). Foto Onofre Llinàs. (p. 22).
- Fotografia d’uns nins pescant amb canya, a les tenasses de prop del mollet. Al fons les
barques fondejades en roda (sense datar). Foto Onofre Llinàs.  (p. 23).
- Vista del mollet, ple d’alga i unes poques barques varades (sense datar). Foto Club Nàutic
S’Arenal. (p. 24).
- Fotografia d’un dia de temporal a la mar, amb barques en dificultats (8 d’octubre de 1964).
Foto Club Nàutic S’Arenal (p. 25).
- Vista de la casa del Club Naùtic des de la desembocadura del torrent del Saluet. Al fons el
passeig de Miramar, on ja s’havien construït alguns edificis alts (sense datar). Foto Club
Nàutic S’Arenal. (p. 26).
- Panoràmica superior del primer port esportiu de S’Arenal de Llucmajor en construcció
(sense datar). Foto Club Nàutic S’Arenal. (p. 27).
- Panoràmica superior del primer port esportiu de S’Arenal de Llucmajor, una volta conclòs
(sense datar). Foto Club Nàutic S’Arenal. (p. 28).
- Panoràmica de les obres de construcció del segon port esportiu de S’Arenal de Llucmajor
(sense datar). Foto Club Nàutic S’Arenal. (p. 29).
- Panoràmica superior del Club Nàutic de S’Arenal, complet (2003). Foto Club Nàutic
S’Arenal. (p. 30).
- Panoràmica d’una filera de les primeres barques de vela esportives a S’Arenal (sense datar).
Foto Club Nàutic S’Arenal. (p. 31).
- Fotografia de la llanxa del pilot Jaume Vaquer just davant la Illeta dels Republicans. Al fons
edificis alts, entre els quals l’Hotel San Diego (sense datar). Foto Jaume Vaquer. (p. 34).
- Panoràmica de llanxes corrent per davant de Son Grauet durant el Campionat d’Espanya de
motonàutica. Al fons el pinar de Son Verí, verjo, abans de la seva última urbanització (1971).
Foto Club Nàutic S’Arenal. (p. 35).

*** Antonio GALMÉS CAÑELLAS: “El deporte de la vela en el Club Nàutic S’Arenal”,
Ajuntament de Llucmajor, 2004:
- Panoràmica d’unes regates (sense datar). Color. (portada).
- Panoràmica de les regates de 420 (1967). Foto Club Nàutic Arenal. (p. 14).
- Panoràmica del IV Campionat d’Espanya 420 (sense datar). Foto Antoni Galmés. (p. 19).
- Panoràmica de l’esplanada de “vela ligera” del Club Nàutic Arenal (sense datar). Foto Club
Nàutic Arenal. (p. 21).
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- Vistes parcials de barques en competició durant el “Trofeo. S. A. R. Princesa Sofía” (2003 i
2004). Foto Club Nàutic Arenal. (p. 27, 29 i 30).
Hi ha més vistes  de regates i competicions.

*** Programa del VII Concurso de Cante Flamenco “Ciudad de Llucmajor” 2005:
- Vista parcial de la platja de S’Arenal de Llucmajor, amb palmeres sembrades dins l’arena
en primer terme. Al fons, el dic-solarium de la zona de Palma i un arc d’edificis alts situats a
l’Avinguda Nacional (2005) Color. (p. interiors).
- Vista d’unes barques, i al fons el passeig de Miramar amb edificis alts (2005). Color. (p.
interiors).
- Vista parcial de l’absis i creuer de l’església vella, per la part posterior (sense datar). Color.
(p. interiors).
- Fotografia del retaulet en ceràmica amb la imatge de la Mare de Déu de La Lactància, col.
locat al pòrtic de la nova església amb motiu del primer Centenari de l’antiga (1896-1996).
Color. (p. interiors).
- Fotografia de la talla de la imatge de Sant Cristòfol, a l’església nova. Color. (p. interiors).
- Vista de l’altar major de la nova església durant una missa de les Festes. Color. (p. interiors).
- Vista parcial de la benedicció de vehicles al carrer de Vicaria durant les Festes. Color. (p.
interiors).
- Vista frontal de l’antic pont del tren sobre el llit modernisat del torrent dels Jueus (2005).
Color. (p. interiors).
- Perspectiva del passeig marítim actual de S’Arenal de Llucmajor, en direcció al Club Nàutic
(2005). Color. (p. interiors).
- Vista parcial de la platja de S’Arenal de Llucmajor, amb palmeres. Al fons l’arc de platja de
S’Arenal de Palma, amb construccions altes (2005). Color. (p. interiors).
- Panoràmica de la plaça Major de S’Arenal de Llucmajor, de dia, buida, amb la façana de les
noves Oficines Municipals al fons (2005). Color. (p. interiors).
- Panoràmica de la plaça Major de S’Arenal de Llucmajor un vespre de festa, plena de públic.
(2005). Color. (p. interiors).
* ** Programa de Festes de Sant Cristòfol. S’Arenal 2005, Ajuntament de Llucmajor:
- Panoràmica del nou passeig marítim de S’Arenal de Llucmajor, vora l’avinguda de Miramar
(2005). Color. (portada).
- Vista d’una punta del Club Nàutic a la caiguda del sol, amb un banyista dins l’aigua en
primer terme (2005). Color. (p. interiors).
- Panoràmica del palmeral dins l’arena de la platja de S’Arenal de Llucmajor (2005). Color.
(p. interiors).
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*** Revista S’Unió de S’Arenal
Aquesta Revista, iniciada a publicar-se pel gener de 1988, és un autèntic arsenal de fotografies
sobre esdeveniments, paratges i personatges de S’Arenal a ambdós municipis. La relació de
totes les publicades en ella seria un ùtil i preciós treball informatiu a realitzar amb deteniment.
Nosaltres aquí just en relacionarem unes poques, majorment aparegudes amb motiu d’algun
dels nombrosos articles redactats per Onofre LLINÀS, que han estat posats al  nostre abast per
dit autor. Les fotografies que il.lustren els seus escrits pertanyen a la seva pròpia Col.lecció
fotogràfica, excepte que s’indiqui de manera expressa. Així evitam repetir una i altra vegada
una procedència idèntica, tan rica:
Agost de 1991 (article d’O. LLINÀS: “El Fútbol Club Arenal... ayer”):
- Grup de futbolistes del Fútbol Club Arenal format per Francisco “Pastilla”; Tomeu de Ca
na Grina; en Gil; Chisquet “maonès” de S’Iris; Tomeu “Capità; Miquel des Forn; Arturo
des Cafè Nou; Andreu Barceló “Ferreret”; Joan Vell des Jamaica; en Sànchez, i en Joan de
Manacor. Al fons Miquel Borronat, tio de Miquel Contestí  (1945).
- Fotografia juvenil de Miquel Manresa Puig en un camp de fútbol (1946).
Septembre de 1991 (article d’O. LLINÀS: “Aquel verano del...47” p. 20):
- Vista d’una part de la platja de S’Arenal plena d’alga. Un home en carrega un carro estirat
per una bístia. Al fons el caseriu de Can Pastilla (principis dels anys 50).
- Imatge d’un carrer de S’Arenal, de cap a la mar. Potser el carrer Milán (sense datar). Foto
de José Alvarado.
Octubre de 1991 (nota de José ALVARADO: “Quin temps aquell” p. 4):
- Grup de nins esperant que el Rector, Bartomeu Amengual, els renti els peus per Setmana
Santa (sense datar).  
Desembre de 1991 (article d’O. LLINÀS: “PAZ... ¿precursora d S’Unió de S’Arenal?.
Semblanza de D. Juan Crespí Coll”):
- Reproducció de la portada de PAZ. Circular de la Parroquia de Ntra. Sra. de La Lactancia.
Arenal,  Julio, nº 8-9.
- Fotografia del Rector Joan Crespí Coll amb Onofre Llinàs prenent un refresc, asseguts a una
taula (sense datar).
Febrer de 1992 (article d’O. LLINÀS: “Los pequeños molinos de viento” p. 6):
- Vista de Can Sollerich (sense datar).  
- Vistes dels molinets de Can Ramis, Can Marquès, Can Mestres, Son Verí, Cas Cego, Can
Estarellas i Copacabana (sense datar).  
- Foto de Francisco Clar muntant un molinet (sense datar).
Març de 1992 (article d’O. LLINÀS: “Aquella fábrica del cartón” p. 13):
- Fotografia d’una visita del Batle de Palma, Gabriel Alzamora López, i altres persones a
l’antiga fàbrica de cartó de S’Arenal, després cotxeres d’autobusses (sense datar).
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- Fotografia de Maties Salvà Tomàs, propietari de la fàbrica de cartó de S’Arenal (sense datar)
Abril de 1992 (article d’O. LLINÀS: “Una Semana Santa retrospectiva” p. 14):
- Vista de la imatge de La Dolorosa per a les processons de Setmana Santa, el dia de la seva
benedicció (sense datar).
Maig de 1992 (article d’O. LLINÀS: “El molí” p. 23):
- Vista del molí de guix d’en Catany, situat al carrer de Sant Cristòfol sotint cap a Llucmajor,
amb els propietaris Joan Guasp i Catalina Roig (sense datar).  
Juliol de 1992 (article d’O. LLINAS: “Fin de Curso 1941-1942” p. 8):
- Fotografia d’un grup d’escolars, nins i nines, amb la mestra Francisca Vaquer, al pati de
l’escola. Consten els noms dels fotografiats (sense datar).  
Agost de 1992 (article d’O. LLINÀS: “Can Pou. 1912-1992 ” p. 5):
- Vista  lateral de la casa de Can Pou, feta construir per Joan Pou Frau, de Llucmajor, amb gent
asseguda a la terrassa devantera. Més enllà, pins (sense datar).
- Fotografia d’un grup de ciclistes sobre el pont de Can Alegria, el dia de la Festa del Pedal
(sense datar).
Setembre de 1992 (article d’O. LLINÀS. “A Ses Cadenes... con nostalgia”):
- Fotografia de la direcció i personal de la Fàbrica d’Alcohol de Ses Cadenes, a la Carretera
Militar, davant l’edifici (1940).
- Fotografia de “sa padrina Cabana” amb una neta, a Ses Cadenes (1926).
Octubre de 1992 (article d’O. LLINÀS: “Aquellos famosos y queridos patrones. “Es patró
Bernadí” p. 9):
- Fotografia del patró Bernadí dins una barca, passejant uns amics. Al fons, les casetes dels
Republicans (sense datar).
- Fotografia d’Antoni i Maria, fills del patró Bernadí, amb el net Bernadí, damunt el mollet
(sense datar).
Novembre de 1992 (article d’O. LLINÀS: “El tranvía Arenal. Referencia histórica y datos
concretos”):
- Vista  del comboi del tramvia amb gent, creuant el senzill pont de Can Alegria. En primer
terme el llit del Torrent del Jueus (sense datar).
Desembre de 1992 (article d’O. LLINÀS: “Los Cafés en el Arenal del 42” p. 14):
- Panoràmica de la costa del carrer de Sant Cristòfol, amb gent que la puja. Cases rústiques als
costats. Trespol del carrer, rústic (sense datar).
Febrer de 1993 (article d’O. LLINÀS: “Aquellos famosos y queridos patrones. “Es patró
Morrut”):
- Fotografia del “patró Morrut” amb altres persones: el seu fill Pau, Joan “Trompada”, Onofre
“Borronat”, etc.... Al fons les cases dels Republicans (sense datar).
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- Fotografia del “patró Morrut” amb la seva dona, “sa patrona”, i un net, Josep Coll, davant la
seva barca, al mollet (sense datar).
Març de 1993 (article d’O. LLINÀS: “Las casas dels Republicans” p. 17):
- Vista lateral de les cases dels Republicans, des de la part de Palma, amb gent en primer
terme, on les dones van vestides de llarg (pels anys 30).
- Vista superior de les cases dels Republicans, des del mateix costat, poc abans d’esbucar-les
el 1973.
Abril de 1993 (article d’O. LLINÀS: “S’hort de Can Alegria. Cualquier tiempo pasado fue
mejor” p. 5):
- Fotografia del padrí Miquel Cardell, amb la seva filla, nets i amiguets (1927).
- Vista de l’hort de Can Alegria, amb les cases a la dreta. Al fons el pont del tren (1925).  
Maig de 1993 (article d’O. LLINÀS. “El Club de Fútbol. Rememorando sus principios):
- Vista del camp de fútbol, amb tres persones retratades: Joan Cabrer, Miquel “Goixet”,
popular àrbitre local, i Rafel “Pastilla” (pare), que fa una treta d’honor de la pilota (sense
datar).
- Fotografia de l’equip del Club de Fútbol Arenal (1949).
Juny de 1993 (article d’O. LLINÀS: “Can Riutort” p. 20-21):
- Fotografia de Tolo Riutort amb uns amics dins una barca. Al fons, la platja just amb uns pocs
edificis (sense datar).
- Vista frontal de Can Riutort (sense datar).
- Fotografia antiga de Joan “Trompada”  jugant amb un ca a la platja, davant l’actual Hotel San
Diego. Un poc més enllà dos Carrabiners (sense datar)..
Juliol de 1993 (article de O. LLINÀS. “La estación del tren”):
- Vista d’una façana de l’estació del tren de S’Arenal (sense datar).
- Vista d’una altra façana de la mateixa estació, amb uns nins en primer terme (sense datar).
Agost de 1993 (article d’O. LLLINÀS: “Aquel entorno de la Capilla”):
- Vista de la processó del Corpus, amb ninets vestits d’àngels, fileres d’homes, alguns militars,
clergat, etc... (1939).
- Fotografia d’un nin vestit de Primera Comunió, amb els seus pares (sense datar).
Septembre de 1993 (article d’O. LLINÀS: “ El primer autobús, el primer taxi”):
- Fotografia de Bartomeu Pomar “en Tomeu des camió”, amb la seva esposa i un net, vora el
seu taxi (sense datar).
- Fotografia del primer camió amb Tomeu Pomar, el Sr. Oliver i el seu fill (sense datar).
Octubre de 1993 (article d’O. LLINÀS:  “Bartolomé Clar “Goixet”. Caminero” p. 12):
- Fotografia  de Bartomeu Clar (sense datar).
- Fotografia de Miquel Clar “Goixet”, durant una prova motorística a la plaça de la Reina
Maria Cristina (1950).
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Desembre de 1993 (article d’O. LLINÀS:  “Las pequeñas canteras” p. 13):
- Fotografia d’una família començant o preparant una cantera, a Son Sunyer (1945).
Gener de 1994 (article d’O. LLINÀS:  “La Plaza Reina María Cristina” p. 17):
- Vista lateral de la plaça de la Reina Maria Cristina abans de la seva remodelació (sense
datar).
- Vista de la plaça, abans de ser remodelada, durant una processó que l’enrevolta (1953).
Febrer de 1994  (article d’O. LLINÀS: “ Mateo de “Mandia”. Personaje de “rondalla”, p. 5):
- Panoràmica de la costa de Son Verí abans de l’existència del Club Nàutic. Al fons Son
Grauet (1950).
Març de 1994  (article d’O. LLINÀS: “Las primeras galeras y... “en Toni de s’ase” p. 11):
- Fotografia de Gabriel Sbert, fill d’ “es maonès”, i una nina al costat, mostrant un premi
guanyat per la seva galera, que es troba un poc més enrere, engalanada (sense datar).
Maig de 1994 (article d’O. LLINÀS: “ Los refugios. Recuerdos algo borrosos” p. 7):
- Vista parcial d’una processó cap al final del carrer de Sant Cristòfol. Les dones vesten de
llarg (abril de 1939).
Juliol de 1994 (article d’O. LLINÀS:  “Madò Clareta. Misteriosa curandera” p. 5):
- Vista d’una façana de l’estació del tren. En primer terme un manat de cabres pasturant entre
pins (sense datar).
Agost de 1994 (article d’O. LLINÀS: “Sobre la Exposición de fotografías antiguas” p. 33):
- Fotografia d’un grup de nines de l’Escola de les Monges, presa al carrer de Sant Cristòfol,
que es veu parcialment cap avall amb cases i arbres als costats (sense datar).
Setembre de 1994 (article d’O. LLINÀS: “Can Mataró, Can Ordinas, Can Rovira, Can Ateo,
Can Muntaner... Casi todas desparecidas, olvidadas” p. 5):
- Vista de Can Rovira, darrera l’Hotel Torre Arenal (sense datar).
- Vista de Can Ordines “esquina ocupada por el Hotel Bahía de Palma” (sense datar).
- Vista de Can Mataró (sense datar).
Novembre de 1994 (article d’O. LLINÀS: “La Fiesta del Pedal” p. 15):
- Fotografia d’Ignaci Seguí, instaurador de la Festa del Pedal, amb un velocípede, i els
campions d’Espanya Sancho i Planas, a S’Arenal (1940).
- Vista exterior del xalet d’Ignaci Seguí, al final del carrer de Sant Cristòfol (sense datar).
Gener de 1995 (article d’O. LLINÀS: “La primera boda y camí de Ca na Gabriela”):
- Vista de les cases d’en “Gabrieleta” (sense datar).
- Fotografia d’uns núvis a les escales de l’església vella (1954).
Març de 1995 (article d’O. LLINÀS: “ Foto merecedora de comentario” p. 13):
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- Fotografia de la “patrona felanitxera” reparant xarxes de pescar, amb un netet i una cabra. Al
fons el mollet i uns escars (sense datar).
Juny de 1995 (article d’O. LLINÀS: “Son Verí d’abaix. Tiempos de esplendor” p. 34):
- Fotografia de diverses persones, entre les quals Llorenç Roses de Siracusa, davant les cases
de Son Verí d’abaix  (1935).
Juliol de 1995 (article d’O. LLINÀS: “ Recordando la Peña Fiesta Brava” p. 7):
- Fotografia de la “Peña taurina Fiesta Brava” (1964).
Extra fires 1995 (article d’O. LLINÀs: “La barriada de mi niñez (1930-1940)...” p. 85):
- Vista de la primera casa davant un molí del carrer de Sant Cristòfol. Foto cortesia de Madò
Catalina “des molí” (sense datar).
Desembre de 1995 (article d’O. LLINÀS: “ Recordando la fábrica de pimentón. Homenaje a
una gran señora”):
- Vista del molí de pebre bort de Damià Cardell Catany, amb la seva família en primer terme.
El molí és de torre rodona i paletes de fusta plegables, i estava situat vora el carrer de Sant
Cristòfol (1910).
Març de 1996 (article d’O. LLINÀS: “La Agencia de Transportes Solivellas” p. 12):
- Vista d’una furgoneta i camions de “Transportes Solivellas” aparcats en descampat, allà on
ara és la plaça de davant l’Ambulatori (sense datar).
- Fotografia de Francesc Solivellas (1996).
Maig de 1996 (article d’O. LLINÀS: “Es pou d’en Vaquer. Es pou de sa Torre. ¿Llegaremos
a saber dónde estaba? p. 20):
- Imatge del Pou d’en Vaquer, al carrer de Marineta, amb costats alts d’obra, coberta amb un
arc superior. Ormeijos per a treure l’aigua, i piques. Al fons una paret de mitjans i portals de
cases en forma d’arc (sense datar).
Juliol de 1996 (article d’O. LLINÀS: “En Juan de sa Plaça” p. 19):
- Fotografia de Joan de “sa Plaça”, treballant (sense datar).
Agost de 1996 (article d’O. LLINÀS: “La Casa des Govern. Un recuerdo antes de que
desaparezca” p. 19):
- Dues vistes de la Casa des Govern, situada al cantó de la Carretera Militar i el carrer de
Torrent. Una d’elles ofereix un bella mostra de torre amb mirador (sense datar).
Octubre de 1996 (article d’O. LLINÀS: “Mención para Can Montes” p. 6):
- Vista actual de les cases de Can Montes (1996).
Novembre de 1996
= (Article d’Onofre LLINÀS:  “Las primeras aserradoras de marés” p. 6):
- Imatge interior de l’asserradora de “mestre Tòfol”, fotografiat amb la seva família. “Hoy
restaurante Alborada” (sense datar).
= (Necrológica de la redacció):
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- Fotografia de Joan Llinàs Planisi. Havia estat trencador i després Inspector General de la
Platja, com a Guarda jurat (sense datar).
Gener de 1997 (article d’O. LLINÀS: “Las Hermanas de la Caridad. Breve referencia de sus
principios” p. 11):
- Fotografia de grup, de nins i nines, alumnes de l’escola de les Monges, amb Sor Aina i Sor
Pelàgia. Consten els noms dels fotografiats (devers 1933).
Febrer de 1997 (article d’O. LLINÀS: “Sobre el homenaje y monumento a los canteros”, p.
7):
- Vista general d’una cantera en funcionament (sense datar).
- Dues fotografies de trencadors: Onofre Mulet “Mariero”, i Mateu Ferrer “Prim” (sense
datar).
Març de 1997
= (Article d’O. LLINÀS:  “Sobre el homenaje y monumento a los canteros” p. 11):
- Fotografies de trencadors: Antoni Capó “Sabatera”; Antoni Tomàs “Trompada”; Pere Coll
“Caragol”; Joan Tomàs “Vei”; Francisco Guasp “Pastilla”; Gabriel Amengual “Madora”;
Sebastià Cantallops “Merrys”; Gabriel Carbonell “Murero”; Rafel Simó de “Cas Sord”;  
Josep López “Cabana”; Miquel Munar “Inquero”; i Andreu Barceló “Ferrer” (sense datar).
= (Article d’O. LLINÀS: “ Las Hermanas de la Caridad en S’Arenal (II). Breve referencia de
sus principios”, p. 16):
- Fotografia de grup, de nins i nines, alumnes de l’escola de les Monges, amb Sor Rosalia i
Sor Rosa, la Superiora. Consten els noms del fotografiats (1931). La fotografia ja havia estat
pulicada per B. Font Obraor al seu llibret S’Arenal: Miscelánea histórica del caserío... (làm.
centrals, com a Cortesia de Josep Oliver).
Abril de 1997 (article d’O. LLINÀS:  “Breves noticias nostálgicas” p. 17):
- Fotografia  d’un grup de trencadors, a la cantera Xisquet y Canals. Consten els noms dels
fotografiats (maig de 1955).
- Reproducció d’una nòmina de trencadors del mes d’agost de 1955 de l’empresa Canals.
- Fotografies de trencadors: Guillem Riutord; Joan Nadal “Capità”; Pere Roca “Morey”;
Maties Cardell ; Gabriel Amengual “Paparrina”; Jaume Clar “Denix”; Francisco Vich “de
madò Salvana”; Pere Roig “Garbes”; Mateu Riera “Mateuet”; Antoni Quetglas; Francisco
Clar “Denix”; i Martí Roig “Garbes” (sense datar).
Maig de 1997 (article d’O. LLINÀS:  “Sobre el homenaje y monumento a los canteros” p. 10):
- Fotografies de trencadors: Josep Riutort; Francisco Roig “Garbes”; Llorenç Roca “Morey”;
Miquel Martí “des Forn”; Gabriel Sbert “maonès”; Benet Taberner “Benet figó”; Bartomeu
Bover “Vidriera”; Bartomeu Rigo “maonès”; Miquel Ramis “de Can Dama”; Rafel Guasp
“Pastilleta”; Pere Alemany “Meló”; i Guillem Roca “Morey” (sense datar).
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- Fotografies de trencadors: Joan Carrió “de sa Fàbrica”; Antoni Sastre “des Bidasoa”; Miquel
Tomàs “Busque”; Josep Busquets “de Son Cormets”; Gabriel Alemany “Meló”; Gabriel
Barceló “Ferrer”; i Antoni Salvà Roca “Matas” (sense datar).
- Fotografia d’un grup de trencadors a peu d’obra, feta a l’hort de Son Bosch, prop de Ses
Cadenes  (devers 1947).
Juny de 1997 (article d’O. LLINÀS: “ Hotel Acapulco Playa,  mon amour”, p. 16):
- “Primer movimiento de arenas y tierra enfrente el Hotel Lido” (1957).
- Panoràmica aèria de l’Hotel Acapulco Playa. Davant d’ell un passeig modern amb palmeres,
la carretera, un balneari modern sobre el passeig marítim i un troç de platja plena de
sombrilles rústiques. I la mar (1987 ?).
- Fotografia de Joan Sendra “testigo y protagonista desde el primer momento de todo el
recuerdo que hacemos hoy...” (sense datar).
Juliol de 1997
= (Article d’O. LLINÀS: “ Homenatge i monument als trencadors de marès” p. 6):
- Fotografia de grup de trencadors  (sense datar).
- Fotografia d’un camió de càrrega dins una cantera, amb el xófer i dos operaris (sense datar).
= (Article d’O. LLINÀS: “ Las Casas de “Son  Cormet...” p. 18):
- Panoràmica  de les cases de Son Cormet, rodejades de vegetació (sense datar).
Agost de 1997
= (Nota de la revista: “Els trencadors foren homenatjats”):
- Fotografia de públic assistent a l’Homenatge als Trencadors (portada).
= (Article de Javier COROMINAS: “Orgías en la playa de Palma” p. 7):
- Vista parcial del passeig marítim de S’Arenal de Palma amb un quiosc d’un balneari molt
freqüentat pels turistes (sense datar).       
= (Article d’O. LLINÀS: “Mestre Andreu de ses màquines, un vecino de ayer” p. 14):
- Fotografia de mestre Andreu Barceló amb la seva especial bicicleta “Draisina”, amb una
gran roda davantera, rodejat d’espectadors. Foto gentilesa de la Sra. Gimeno (sense datar).
= (Nota de la revista: “Nuestra amplia y bonita playa, limpia, y nuevamente con bandera azul”
p. 15)
- Vista de la platja de la zona de Llucmajor, plena de turistes. Palmeres d’ornat i ombra
sembrades dins l’arena (1997).
-  Vista de la platja de la zona de Palma i el dic-solarium amb gent. A la dreta, edificis alts de
la primera línia de construccions (1947)
= (Article d’O. LLINÀS: “Homenatge als nostres trencadors” p. 19):
- Vista d’un torn de trencador. En primer pla, fotografia d’ Onofre Llinàs (sense datar).
- Dues fotografies amb públic assistent a l’Homenatge als Trencadors (1997).
= (Nota de Tolo SBERT: “El Cor de la Porciúncula en les nostres festes” p. 20):
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- Fotografia del Cor de La Porciúncula actuant a l’església parroquial de S’Arenal (1997).
= (Notes de Tomeu SBERT: “La gent major celebró fiesta” p. 26):
- Fotografia del Cor “Gent Major arenalera”, que dirigeix Jaume Oliver “Pelín”, dins l’església
parroquial de S’Arenal (1997).
= (Crònica de J. A. B. :”Diada de Sant Cristòfol” p. 28):
- Fotografia parcial de l’altar major de l’església de S’Arenal, durant la missa en honor de
Sant Cristòfol  (1997).
- Vista parcial de la processó de la Mare de Deu del Carme (1997).   
Septembre de 1997 (article d’O. LLINÀS:  “La Escuela Nacional Mixta. 1935” p. 14):
- Fotografia de grup, de nins i nines, alumnes de l’Escola, situada al cantó del carrer de Sant
Cristòfol i la plaça de la Reina Maria Cristina. Consten els noms del fotografiats (1935).
Octubre de 1997 (article d’O. LLINÀS: “Can Moner. Mientras haya quien te recuerde,
vivirás” p. 11):
- Panoràmica dels xalets de Can Moner, entre arena i vegetació dunar (sense datar).
Novembre de 1997
- Vista d’un dia de temporal, amb les ones enfurides quan xoquen contra un dic-solarium. Al
fons les construccions del passeig (1997). (portada i foto de la revista).
= (Article d’O. LLINÀS: “La iglesia de Nuestra Sra. de Los Angeles (Ses Cadenes)” p. 13):
- Vista frontal de l’esglesieta de Ses Cadenes (sense datar).
- Fotografia d’autoritats eclesiàstiques i civils, i de públic, davant el nou temple, protegits per
una enramada (1945).
- Fotografia de Margalida Amengual “Paparrina”, encarregada de la neteja i conservació del
temple.
= (Nota de J. A. B.: “Confirmación” p. 33):
- Vista de la figura de Crist ressucitat que presideix l’altar major de l’església nova de
S’Arenal. I en primer terme fotografia del confirmats pel Bisbe Teodor Úbeda el dia 8 de
novembre de 1997.
= (Article de Tomeu  SBERT: “La U. D. Arenal triunfa en Ibiza y en Son Ferriol” p. 37):
- Fotografia dels juvenils de la U. D. Arenal. Consten els noms (1996).
Gener de 1998 (article d’O. LLINÀS: “50 años el primer “Souvenir” p. 29):
- Vista interior de la tenda “Isla Dorada” al carrer de Cannas el dia de la seva inauguració, amb
la proprietària Aina Llodrà (1956).
- Vista interior de “Can Rey”, a la Illeta dels Republicans, plena de “souvenirs”. En la
fotografia el propietari Bartomeu Adrover mostra un brusa a una turista (sense datar).
- Vista de la façana de “Tejidos Sastre” al carrer de Sant Cristòfol. En primer terme, fotografia
d’Antònia,  filla d’Anita Sastre, amb dos turistes (sense datar).  
Febrer de 1998 (article d’O. LLINÀS: “ Ses Escoles Graduades” p. 34):
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- Fotografia d’un grup d’alumnes de les escoles, amb el mestre Jaume Servera. Consten els
seus noms (1957).
Març de 1998 (article d’O. LLINÀS: “Can Pedro” p. 18):
- Fotografia dels fundadors del Cafè “Can Pedro”: la família de Madò Grina al complet (sense
datar).
- Fotografia de Pere Roig i Joana Llull de “Can Garbes”, que regentaren el Cafè “Can Pedro”
entre 1946 i 1949 (sense datar).
Abril de 1998 (article d’O. LLINÀS: “Escola Cantorum” p. 12):
- Fotografia dels components de l’ “Escola Cantorum”, vestits per actuar. Consten els seus
noms (sense datar).
Maig de 1998 (article d’O. LLINÀS: “Aquellos famosos y queridos patrones” p. 12):
- Vista de barques en mig de la mar. “Hasta 1950 los llaüts fondeaban fuera del mollet, pues
éste no tenía el calado suficiente” (sense datar).
- Fotografia  de Gabriel de “Ca na Monja” (sense datar). Arxiu J. Gual. Club Nàutic Arenal.
Juny de 1998 (article d’O. LLINÀS: “Aquellos inolvidables y queridos patrones. El patró
“Gallinas” p. 13):
- Fotografia de Guillem Amengual Oliver, el Patró “Gallinas” (antes de 1937).
- Panoràmica de S’Arenal des de la punta del mollet, amb algunes barques (1929).
Juliol de 1998 (article d’O. LLINÀS: “Sor Fausta. Una monja popular, querida... milagrera”
p. 13):
- Fotografia de Sor Fausta, cosint amb una màquina de cosir (sense datar). Gentilesa de J.
López.
Septembre de 1998 (article d’O. LLINÀS: “La Oficina de Correos. Breve resumen de su
historia” p. 19):
- Vista de la façana de l’Oficina actual de Correus, al carrer Quarter (sense datar).
- Foto de grup de la plantilla de Correus (1989).
Novembre de 1998 (article d’O. LLINÀS:  “Madò Coloma Abrines “Solera” p. 24):
- Fotografia de Madò Coloma, ja major, vora una taula amb el seu llibre de cuina i alguns
trofeus, a Campos (sense datar).
- Fotografia de Madò Coloma amb altres amigues cuineres, vestides a l’antiga (sense datar).
Gener de 1999 (article d’O. LLINÀS: “El primer teléfono. Semblanza de Don Juan Mercadal”
p. 7):
- Fotografia de Joan Mercadal Cañellas en uniforme, a l’estació del tren, en actitud de parlar
per telèfon (sense datar).
Febrer de 1999 (article d’O. LLINÀS: “Sa Plaça dels Nins” p. 17):
- Vista de la Plaça del Sol y Glorieta, com es nomenava l’actual Plaça del Nins. Aquell dia
estava coberta de neu (sense datar).
- Vista de “Sa Fonteta” existent a l’Avinguda Nacional (sense datar).
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Març de 1999 (article d’O. LLINÀS: “En Juanito. Una pequeña historia sin finalizar” p. 16):
- Panoràmica del carrer de Miramar des de l’antic Club Nàutic. En primer terme grup de
barques, entre les quals la denominada “Juanito”, amb el seu propietari, Joan Pou Frau, i uns
amics (sense datar).
- Vista de la barca “Juanito” a Cala Mosca, governada per Margalida i Joana Pou (sense datar).
Maig de 1999 (article d’O. LLINÀS: “Tiempo de Comuniones” p. 4):
- Perspectiva del carrer de Sant Cristòfol, cap avall, i en primer terme una nina vestida de
Primera Comunió. A un costat, cases tradicionals (sense datar).
- Fotografia d’un grup de persones, juntament amb nins i nines vestits per a la Primera
Comunió (1936).
Juny de 1999
=  Reproducció del quadre pintat per Tomàs Horrach per a l’Ajuntament de Llucmajor del
Dr. Bartomeu Font Obrador, amb motiu del seu nomenament com a Fill Il.lustre de la Ciutat
(1999). Color. (portada)
= (Article d’O. LLINÀS: “La cueva de la estación” p. 6):
- Vista frontal de la cova de la Mare de Déu de Lourdes, a l’estació del tren (sense datar)
(p. 6).
= (Crònica de Tomeu SBERT: ”Brillante proclamación del Dr. Font Obrador como Hijo
Ilustre de Llucmajor” p. 10 i 11):
- Diverses instantànees de l’acte de nomenament del Dr. Bartomeu Font Obrador com a Fill
Il.lustre de la Ciutat de Llucmajor  (1999). Fotos Jaume Alzamora.
= (Nota de J. A. B.: “Simbòlic enderrocament de l’Hotel Felipe” p. 13):
- Dues imatges de l’inici de l’esbucament de l’Hotel Felipe (1999).
Juliol de 1999 (article d’O. LLINÀS: “La Bodega Clar” p. 22):
- Vista frontal de la Bodega Clar, amb l’amo en Pere “Fogó” i madò Catalina “Peixet” (sense
datar).
Setembre de 1999 (article d’O. LLINÀS: “El Club Deportivo Llucmajorense, El Club
Deportivo Arenal” p. 13):
- Vista del primer camp de fútbol del S’Arenal F. C. A l’esquerra, els pals de la porteria. Al
fons, pins (agost 1946).
Desembre de 1999 (article d’O. LLINÀS: “ Antigua crónica de Navidad. Recuerdos sin
fecha” p. 13):
- Vista de les cases de Can Alegria cobertes de neu (sense datar).
Gener del 2000  (article d’O. LLINÀS: “Rafael Dorado Pou. Historia de una vocación” p. 6):
- Fotografia del metge Rafel Dorado Pou, quan s’instal.là a S’Arenal  (1969).
Maig de 2000 (article d’O. LLINÀS: “ El campanario abatido” p. 14):
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- Vista de l’arribada del tren de l’horabaixa S’Arenal, entre una gran fumarada. Al fons, silueta
parcial de l’església vella amb el seu campanari i petits molins de vent (sense datar)
Agost del 2000
= (Detalls de les Festes. Portada):
- Diverses vistes de les Festes de Sant Cristòfol: Processó de la Mare de Deú del Carme per
un carrer de S’Arenal; processó marinera de la Mare de Déu del Carme;  focs d’ artifici dins
la mar, etc.... Color.  Fotos de Jaume Llinàs.
= (Article de la redacció de la revista “Comentario e imágenes de los pasados fetejos
populares” p. 4 i 5):
- Diverses fotografies dels actes: festa infantil, benedicció de vehicles, pintada damunt l’asfalt,
exposició artística a la plaça Major, detall dels focs d’artifici, entrega d’estatuetes pel Batle
Lluc Tomàs a Sor Catalina Bosch i al P. Jordi Perelló.
= (Nota de Tià VALLESPIR: “Els nostres entranyables trencadors” p. 6):
- Fotografia del moment de descobrir una placa en homenatge als trencadors pel Batle Lluc
Tomàs.
= (Article d’O. LLINÀS: “Colegio Hermanas de la Caridad” p. 12):
- Fotografia de grup, de nines alumnes, vestidetes d’uniforme blanc i un llaç al coll, del Col.
legi de les Monges, amb Sor Francisca de l’Encarnació i la Superiora. Consten els noms de
les nines  (principis del anys 50).
= (Nota de la revista sobre “Imágenes hoteleras” p. 22):
- Vista panoràmica de l’Hotel i apartaments Ayron Park, al carrer Trasimé, 7.
= (Article de José Coll: “Historietas de ayer” p. 35):
- Vista parcial del quiosc que existí un temps a la plaça de la Reina Maria Cristina, amb la
fotografia del seu personal: l’amo Antoni Capó i la seva esposa Margalida Martorell, la seva
filla Rafela i l’autor de la nota, i Maria (sense datar).
= (Article de Miquel RIBOT: “Pesca y Vela” p. 40 i 41):
- Diverses fotografies del “Trofeo de pesca Ciutat de Llucmajor”, entre les quals la que
representa un moment del concurs amb pescadors de canya situats sobre la vorera d’obra
pròxima a la mar d’un dels dics-solarium de la platja de S’Arenal.
Octubre de 2000 (article d’O. LLINÀS: “Mateo “Ateo” Martí Miquel. Una biografía nunca
acabada” p. 39 ):
- Fotografia d’un grup de “militants comunistes a punt de partir d’excursió, un Primer de
maig”. Entre ells figuren Ateu Martí, Jaume Campomar i Gabriel Picornell, així com Aurora
Picornell (sense datar).
Desembre de 2000 (article d’O. LLINÀS: “Hace casi cuarenta años” p. 13):
- Fotografia d’un grup de nins, alumnes del Col.legi de les Monges de S’Arenal. Consten els
noms dels fotografiats (fa un 40 anys).
Gener de 2001 (article d’O. LLINÀS: “ Las Cadenas de ayer” p. 20):
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- Vista aèria de Ses Cadenes, creuada per la Carretera Militar. A l’esquerra “formando punta
con la vía del tren, el lugar donde se ponían las cadenas al pasar el ferrocarril” (devers 1951).
Març de 2001 (article d’O. LLINÀS: “125 anys del tren a Mallorca. Los jefes de la estación
de S’Arenal” p. 20):
- Fotografia de la família de José Luis Barandiariaín, Cap de l’estació, vora una palmera de
l’edifici (sense datar).
- Fotografia de Domingo Giménez, Cap de l’estació, amb un amic a l’exterior de l’estació
(sense datar).
- Fotografia de Tanita Mercadal, filla del primer Cap de l’estació, Joan Mercadal, vora les vies
del tren (sense datar).
Agost de 2001 (article d’O. LLINÀS:  “El crimen de Sa Pedrissa y... la lechuza intimidadora”
p. 30):
- Fotografia d’Antoni Tomàs “Trompada” i uns amiguets damunt les roques del primitiu
mollet, pescant amb canya. Al fons la platja ancara verge (1931).
Juny de 2002 (article d’O. LLINÀS: “El ferrocarril. Todo empezó en mayo de 1907” p. 9):
- Fotografia de grup de les autoritats assistents el dia de la inauguració del tren, en un paisatge
de canteres (5 octubre de 1916).
Agost de 2002  (notícia de la pròpia revista: “Un socorrista es la novedad” p. 24):
- Vista d’un arc de la platja de S’Arenal de Llucmajor plena de gent, amb un socorrista que
vigila sobre uns andamis de fusta (2002).
Octubre de 2002 (article d’O. LLINÀS: “ La familia Mora-Durán”):
- Fotografia de Miquel Mora i Magdalena Durán (sense datar).
- Vista del mollet i cases al fons, al carrer de Miramar. En primer terme fotografia de Vicenç
Mora amb la seva al.lota Fancisca Martí (sense datar).
- Fotografia d’Antoni Mora i la seva esposa Maria i un fillet, Miquel (sense datar).
Novembre de 2002 (article d’O. LLINÀS: “Can Caragol. Una familia bien arraigada a
S’Arenal” p. 5):
- Fotografia de Margalida Clar Puigserver “Fogona” i Damià Coll Coll “Caragol” (sense
datar).
- Perspectiva del carrer de Sant Cristòfol. En primer terme fotografia de Llorenç Coll i Martina
Ramis, i d’Antònia Coll i Joan Salom (1943).
- Fotografia de Pere Coll i  Maria Simó (2002).
Desembre de 2002 (article d’O. LLINÀS: “Colegio Hermanas de la Caridad. Recuerdo
enmarcado” p. 9):
- Vista d’una aula del Col.legi, amb la fotografia de les alumnes, a les respetives taules,
escrivint, sota la vigilància de Sor Mercedes. Consten els noms de les fotografiades
(desembre de 1961).
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Març de 2003 (nota de la revista: ”Hoteles Platja de Palma: Hotel Niágara” p. 13)
- Vista  de la façana posterior de l’Hotel Niágara, de tres estrelles, situat al carrrer P. Bartomeu
Salvà, 5, donat d’alta el 14 de maig de 1969 (sense datar).
Abril de 2003 (article d’O. LLINÀS: “ Petrés” y “Petreras” en S’Arenal de 1930-1940” p. 44):
- Fotografia d’un trencador en plena feina a la cantera, esmotxant mitjans: Andreu Galmés
“Gall”, fill (1951).
- Reproducció del Carnet d’Identitat del “Jurado Mixto de Ferrocarriles de Mallorca” de
Margalida Font Rubí, amb la seva fotografia al 28 anys, esposa del mosso de l’estació del
ferrocarril, Gabriel Pastor (sense datar).
Juny de 2003
= (Nota de la revista: “Carretera S’Arenal-Cap Blanc” p. 4):
- Fotografia d’alguna autoritat, tècnics i propietari dels terrenys, presa sobre la carretera
millorada de S’Arenal al Cap Blanc, a l’altura de les Urbanitzacions Las Palmeras i Puig de
Ros (2003).
= (Article d’O. LLINÀS: “La escalera de Son Grauet” p. 19):
- Vista de la façana posterior de Son Grauet amb l’àmplia terrasa, edifici construït sobre les
roques litorals de Son Verí. En primer terme i més abaix, alguns banyistes (sense datar).
Juliol de 2003
=  (Nota d’O. LLINÀS: “ Foto de ayer” p.  4):
- Vista del mollet amb gent observant la incautació d’un transbord o aplec de tabac per la
Guàrcia Civil, quan els sacs eren carregats a un camió (1949). Foto facilitada per la família
T. M.
= (Article d’O. LLINÀS: “Foto enmarcada” p. 15):
- Fotografia de grup, de nins i nines de les Escoles Graduades, a l’entrada de les mateixes.
Consten els noms (1956).
Agost de 2003  (nota d’O. LLINÀS: “Cena con sorpresa” p.  30):
- Imatge d’un molí de treure marès, a la propietat de Francisco Vich, que apareix a la foto
(sense datar).
Setembre de 2003  (article d’O. LLINÀS: “Escritores en Mallorca. Francis Clifford” p. 7):
- Fotografia d’uns xeremiers, actuant a Cala Blava (1960).
Octubre de 2003 (article d’O. LLINÀS: “La mina perdida” p. 30):
- Vista de militars del Cap Enderrocat dins una barca cercant una mina a la deriva, en temps
de la Guerra Civil espanyola. Al fons, el passeig de Miramar (1937).
Octubre de 2005
- Panoràmica del Pont de ses set Boques (sense datar). Foto Quintín (p. 40).
- Vista del torrent dels Jueus duguent aigua de plogudes torrencials, amb el pont del tren al
fons (sense datar). Foto Jaume Llinàs (p. 47).
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*** Revista Nfer NewsFer
Septembre-octubre de 2005. Color, diverses pàg.
- Vista parcial de la façana de les noves Oficines Municipals de S’Arenal.
- Vista de l’acte de benedicció eclesiàstica de les noves Oficines Muncipals.
- Diverses vistes dels interiors de les Oficines Municipals el dia de la benedicció.
- Diverses vistes de tendes instal.lades a l’edifici de S’Arenal Park.
- Vistes parcials exteriors de l’edifici, amb els motius ornamentals dissenyats per Agata Ruiz
de la Prada.
- Vista d’una esplanada situada entre l’edifici de S’Arenal Park i el Parc Municipal, amb motiu
d’un concert (2005).

*** Biblioteca Pública de Palma (Conselleria d’Educació i Cultura), Plaça de la Porta de Santa
Catalina, 24: Fons de materials gràfics sense catalogar, caixa denominada de “Llucmajor”:
- Vista de l’estació de Llucmajor, a l’arribada d’un tren (sense datar). R. y F., nùm. 5. Las
postales de ayer. Diario de Mallorca. Arxiu Andreu Muntaner Darder.
- Panoràmica de la platja de S’Arenal, a la zona de Palma, amb pocs edificis encara, entre els
quals l’esglesieta de Sant Ferran. La vista està presa probablement des de la part de l’antic
mollet de S’Arenal. En primer pla, barques varades (sense datar). Sebastián Mulet Barceló,
calle Alfonso Llobera Estrades, 9, Palma.
- Panoràmica del carrer o avinguda de Miramar, a S’Arenal de Llucmajor, amb cases baixes  
d’una sola planta, o planta baixa i un pis, amb terrassetes devanteres. Al fons, algunes
construccións a la part de Son Verí. En primer pla, un passeig més alt que la platja d’arena
amb bancs de pedra. Un espigó surt dins la mar (sense datar). Sebastián Mulet Barceló, calle
Alfonso Llobera Estrades, 9, Palma.
- Panoràmica del mollet i casa del Club Nàutic. Alguns escars en primer terme. A la dreta,
el carrer de Miramar. També hom veu la Illeta del Republicans i més al fons algunes
edificacions, poc altes i no abundants, de la platja a la zona de Palma (sense datar). Sebastián
Mulet Barceló, calle Alfonso Llobera Estrades, 9, Palma.
- Vista parcial del carrer o avinguda de Miramar, amb la platja davant, presa probablement des
del mollet. Moltes cases consten de planta baixa i un pis, amb terrassetes davanteres, amb
pilars. Sobresurt per darrere qualque edifici més alt. En primer terme, unes barques varades.
(sense datar). Sebastián Mulet Barceló, calle Alfonso Llobera Estrades, 9, Palma.
- Panoràmica del torrent dels Jueus presa probablement des del pont del tren. Hom hi distingeix
el pont sobre la Carretera Militar i potser una pasarel.la prop de la desembocadura. El llit del
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torrent i els costats estan sembrats. La primera casa a l’esquerra deu ser Can Alegria (sense
datar). Sebastián Mulet Barceló, calle Alfonso Llobera Estrades, 9, Palma.
- Panoràmica des de la mar d’un arc de la platja de la zona de Palma, amb algunes edificacions
a un costat i l’altra de l’esglesieta de Sant Ferran. (Depòsit Legal de l’edició: 1958). Foto
Casa Planas. Palma.
- Panoràmica del litoral presa des de S’Arenal de Palma fins al final de la platja, amb el caseriu.
De la dreta a l’esquerra: la mar, la platja, una zona dunar amb vegetació, una carretera amb
qualque automòbil, zona dunar i al costat alguns edificis un poc grans (Depòsit Legal de
l’edició: 1958). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista parcial del litoral des de la zona da Palma fins al final de la platja, on està el caseriu
de S’Arenal. De dreta a esquerra: dunes amb vegetació properes a la mar, la carretera, i més
enllà d’aquesta alguns edificis, ja un poc grans. (Depòsit Legal de l’edició: 1958). Foto Casa
Planas. Palma.
- Vista d’un troç de platja, encara no molt concurrida. En primer terme un primitiu passeig
marítim d’obra, amb uns turistes a cavall. Sobre l’arena, para-sols rústics, engrosadores i
unes casetes de bany. Al fons, la mar amb unes poques barquetes. (Depòsit Legal de l’edició:
1960). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista de la façana marítima de l’Hotel Los Angeles, amb banyistes sobre l’arena, a la zona
municipal de Palma (Depòsit Legal de l’edició: 1960). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista frontal del primer Hotel San Francisco, a la zona de Las Maravillas, del municipi de
Palma. En primer terme la platja. Hom veu ja dins la mar qualque “velomar” per a dues
persones (Depòsit Legal de l’edició: 1961). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista frontal de l’Hostal o Hotel Las Dunas, situat prop de l’Hotel Los Angeles, a la zona de
S’Arenal de Palma (Depòsit Legal de l’edició: 1961). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista parcial de la platja de S’Arenal des de la zona de Palma propera al torrent dels Jueus
fins al final de l’avinguda de Miramar. Encara existia la Illeta dels Republicans. En primer
terme sobre l’arena, para-sols rústics i hamaques pels banyistes o estiuejants, i algun senzill
ombràcul. Cases en general poc altes, manco qualque excepció. No sembla que hi hagi
passeig marítim. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1962). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista parcial aèria de la platja a la zona on estava situat l’Hotel Iris, al municipi de Palma.
En la primera lìnia d’edificacions s’observen moltes de cases de planta baixa i un pis, amb
les típiques terrassetes a les façanes, construïdes amb columnes. Una carretera separa la
platja de la resta dels terrenys i edificis. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1962). Foto Casa
Planas. Palma.
- Vista parcial de la platja presa des de prop de la casa del Club Nàutic primitiu amb un espigó
d’obra i barques. Encara existeix a la dreta la Illeta dels Republicans. Al fons, la resta de la
platja cap a la zona de Palma. Hom veu ja qualque edifici de dos o tres pisos, i molt de pinar
per darrere. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1962). Foto Planas. Palma.
- Vista aèria d’una part de la platja de S’Arenal de Llucmajor, amb el carrrer o avinguda de
Miramar a l’esquerra i cases en general de planta baixa i un pis i terrassetes frontals. També

––––

267 ––––

una casa del Club Nàutic primitiu, escars, i el mollet. Al fons, molt de pinar Color. (Depòsit
Legal de l’edició: 1963). Foto Casa Planas. Palma..
- Vista aèria des de la mar de l’avinguda de Miramar. A la dreta, el nou primer Club Nàutic en
construcció. Per darrere dels edificis de la primera línia, alguns d’ells ja de certa altura, hom
hi distingueix un gran pinar i alguns edificis grans. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1965).
Foto Casa Planas. Palma.
- Vistes exteriors i interiors de l’Hostal Olimpo, a la part de Llucmajor. Una d’elles correspon
a un fragment de la platja de la zona de Llucmajor fins al mollet. Al fons, qualque edifici alt
i pinar per darrere. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1965). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista de la façana d’un dels comerços de la primera línea, els ”Souvenirs Darling”, amb
títol francès-anglès, a l’Avinguda Nacional, núm. 24, zona de S’Arenal de Palma. A la vista
del públic: sombrilles, matalasssos de platja, capells, ventalls, cremes antisolars, cartells de
toros, senalles i bolsos, prensa i postals, etc... Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1965). Foto
Casa Planas. Palma.
- Vista parcial aèria de la platja de S’Arenal de Llucmajor i de Palma, presa des de l’altura de la
primera Urbanització de Son Verí. El Club Nàutic està encara en construcció. Resta dempeus
la Illeta dels Republicans. El passeig marítim modern encara no existeix. Mescladissa
d’edificis de planta baixa i un pis amb altres de prou més alts. Al fons, montanyes. Color
(Depòsit Legal de l’edició: 1966). Foto Casa Planas. Palma.
- Vista aèria de l’arc de la platja de S’Arenal, al fons i allunyat. Està presa des de Cala Blava i
hom hi distingeix a la dreta tota la configuració de la costa, encara amb molt de pinar, abans
de construir la segona Urbanitzazió de Son Verí. Color (Depòsit Legal de l’edició: 1966).
Foto Casa Planas. Palma.
- Vista parcial d’un primitiu passeig de Miramar. En primer terme fotografia dels denominats
“burro-taxis”, petits carruatges amb rodes de goma i vela superior per protegir del sol, estirats
per asets endiumenjats. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1967). Foto Casa Planas. Palma.
- Vistes exteriors i interiors de l’ Hostal El Moro, a la zona de S’Arenal de Llucmajor, al
final de l’avinguda de Miramar. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1967). Foto Casa Planas.
Palma.
- Vista parcial de la platja  de S’Arenal, amb banyistes i para-sols rústics. En primer terme un
aset carregat de càntirs o “botijos” amb el seu venedor al costat. Moltes cases de la primera
línia són ja prou altes. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1968). Fotos y realización Flor de
Almendro, carrer Pedro Dezcallar y Net, 20. Foto José Luis.
- Vista parcial de la platja de S’Arenal de Llucmajor, plena de gent. Encara no existeix el
passeig marítim modern, sinó un de molt senzill. El primer Club Nàutic sembla ja conclòs
o molt avençat, amb alguns escars i una construcció alta abans de la costa; i la primera
Urbanització de Son Verí i pinar. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1968). Fotos y realización
Flor de Almendro, carrer Pedro Dezcallar y Net, 20. Foto José Luis.
- Vista general de la platja de S’Arenal, amb edificis ja prou alts, presa des d’unes roques de
la costa contigües a la primera Urbanització de Son Verí. En primer terme alguns banyistes.

––––

268 ––––

Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1968). Fotos y realización Flor de Almendro, carrer Pedro
Dezcallar y Net, 20. Foto José Luis.
- Vista aèria del primer Club Nàutic de S’Arenal, i les dues zones laterals del mateix, o sia,
l’Avinguda de Miramar a l’esquerra i la Urbanització de Son Verí a la dreta. En segon pla,
edificis alts a l’esquerra i pinar a la dreta. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1969). Foto cine
Casa Planas. Palma.
- Vista aèria parcial del Club Nàutic de S’Arenal, amb l’edifici principal. A l’Avinguda de
Miramar i més enllà existeixen ja bastans d’edificis alts. Més a la dreta i al fons, pinar. Color
(Depòsit Legal de l’edició: 1969). Foto cine Casa Planas. Palma.
- Vista aèria parcial de S’Arenal. S’hi distingeix en primer terme el llit del torrent dels Jueus ja
entrespolat i amb baranes metàl.liques, després l’Illeta dels Republicans, l’Hotel San Diego,
el primer Club Nàutic ja acabat , la primera urbanització de Son Verí i la costa encara coberta
de pinar i vegetació fins a Cala Blava. La vista s’estén fins més lluny i la mar. Color. (Depòsit
Legal de l’edició: 1969). Foto cine Casa Planas. Palma.
- Vista en primer terme d’un troç de la platja de la zona de Palma, a Las Maravillas, des de
l’aigua. Al fons, més enllà del carrer, les façanes marítimes de l’Hotel Garonda Palace a
l’esquerra i el Biarritz més a la dreta. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1969). Foto cine
Casa Planas. Palma.
- Vista global de la façana posterior de l’Hotel México, amb les terraces de les habitacions
i abaix la piscina, a la zona de Llucmajor, carrer Terral. Color. (Depòsit Legal de l’edició:
1970). Flor de Almendro. Fotos y realización Flor de Almendro, carrer Pedro Dezcallar y
Net, 20. Foto José Luis.
- Vistes exteriors i interiors de l’ Hotel Kilimandjaro, situat al carrer aleshores denominat de
18 de julio, núm. 14, ara del Gran i General Consell, a la zona de S’Arenal de Llucmajor.
Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1972). Fotos y realización Flor de Almendro, carrer Pedro
Dezcallar y Net, 20.
- Foto de cinc persones -homes i dones- montant a cavall. Els cavalls eren llogats al Picadero
Son Suñer, a la zona municipal de Palma. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1974). Foto
Izquierdo.
- Vista de la façana del Molí Ca’n Pere, de torre rodona, a S’Arenal, carretera de Llucmajor,
km. 1. Color. (Depòsit Legal de l’edició: 1974). I. Bahía.
- Vista parcial interior de la cuina i taulell, amb plats de menjar preparats, del restaurant Molí
de Ca’n Pere, a S’Arenal, carretera de Llucmajor, km. 1. Color. (Depòsit Legal de l’edició:
1974). I. Bahía.
- Plànol simplificat de la zona litoral de S’Arenal de Palma i de Llucmajor, des de Los
Sometimes fins al principi de la primera Urbanització de Son Verí. Va acompanyat de
12 vistes de reduït tamany, de diferents aspectes de la platja i del Club Nàutic. Hom hi
distingeixen algunes galeres de turisme estirades per cavalls. Color. (Depòsit Legal de
l’edició: 1977). Icaria Graf., calle 31 de diciembre, núm. 24. Palma.

––––

269 ––––



––––

270 ––––

––––

271 ––––

––––

272 ––––

