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Al Dr. Bartomeu Font Obrador
Cronista oficial i fill il·lustre de la ciutat de Llucmajor.
Amb gratitud i entranyable record.
L’autor

PRESENTACIÓ

Il·lustríssim Senyor Lluc Tomàs i Munar, batle de Llucmajor, Don Mateu Monserrat i Pastor, jutge
de pau, Senyores Regidores i Senyors Regidors, senyores i senyors.
El fet de convidar-me avui, a les portes de la 459a edició de les Fires de Llucmajor, i d’encomanarme el Sr. Batle fer la presentació del nostre pregoner d’enguany, en primer lloc em va complaure
enormement. Presentar la persona, el bon amic, llucmajorer i veïnat de s’Arenal, encara més.
De tots és sabut que en Tomeu Sbert és un bon llucmajorer. Nascut l’any 1933, és un arenaler, com
jo mateix, traslladat a viure a s’Arenal com a conseqüència de l’evolució turística del nostre poble.
En Tomeu, potser —i m’atreviria a afirmar-ho— és la persona que més ha escrit a la premsa sobre
Llucmajor: corresponsal de diaris durant moltíssims d’anys (Diario Baleares, Última Hora, El Mundo/El
Día de Baleares), escriptor, poeta i glosador, corresponsal radiofònic de diverses emissores, —tot això
durant més de trenta-cinc anys—, director de la revista S’Unió de s’Arenal i locutor i presentador de
la nostra Televisió de Llucmajor aquests darrers anys.
És una persona senzilla, una persona de carrer, una persona oberta als seus veïnats i amics, una
persona que tota la seva vida ha escrit —ja m’agradaria molt poder dir-vos, senyores i senyors, el
nombre de llapis i bolígrafs que ha emprat per fer els seus escrits i les seves obres. D’allò que sí estic
segur, i molt probablement no m’equivocaria, és que potser no arribin als dits de la mà les gomes
d’esborrar que ha utilitzat, ja que sempre ha tingut una facilitat per escriure, o per compondre les
seves gloses, que ja voldríem tenir molts de nosaltres.
I què podem dir d’en Tomeu? M’estim més acudir a persones que m’han precedit en aquesta
feina.
El senyor Miquel Segura Aguiló, al pròleg de la publicació Recordances d’ahir, l’any 2000 va dir:
En Tomeu era, i és, per sort, un poc de tot. Jo crec que no he vist mai una persona tan compromesa i alhora
tan conservadora, tan amant de la cultura i, al mateix temps, tan senzilla i planera, tan humil i tan conscient
de la força que emana del seu interior, del patrimoni de saviesa i respecte que ha aconseguit amuntegar al
llarg de tants d’anys.

Estic ben segur que en Tomeu, avui, ens podrà parlar com cap altre llucmajorer. És perquè Llucmajor
és una finestra oberta al món, i ell l’ha viscuda de ple, l’ha escrita, l’ha contada, ell mateix la pot explicar,
ja que han passat pels seus ulls la gran diferència, la riquesa, i sobretot el benestar, si comparam el
Llucmajor d’avui amb aquell de la seva infantesa per dins el pugerol de Son Grau o els conreus de
Cugulutx als anys quaranta. I així ens ho diu el seu vers “Turisme i pau” de l’any 1969:
El turisme ben entès
diríem que és una nau,
redeplena d’una pau
nascuda en un sol encès.
La mar, la platja, el després
d’allunyar l’inconformisme,
i alegrar el germà proïsme.
Viatjar és fer cultura
i adintrar-se a més altura,
per la gràcia del turisme.
Defineix també la realitat camperola en el seu vers fet l’any 1990, que titula “Fora vila”:
Per què es camp està a la baixa?
me va demanar un senyor
i ell res té de conrador,
treballa a un banc o caixa.
Cada mesada un bon sou,
més té riquesa en herència.
Així surt la conseqüència
que se’n fot del “plou no plou”.
No resultà cap sorpresa
lo que es senyor em preguntà.
Al camp no hi ha inversions.
Invertir al camp no és guanyar,
i això és bona escomesa.
Al camp no hi valen cançons.
Don Mateu Monserrat i Pastor, predecessor meu en el càrrec de regidor de Cultura i mestre en la meva
formació, a la presentació del llibre Cançons amb amistat (1993) va dir del nostre pregoner d’avui:

Els versos i les cançons d’en Tomeu Sbert gaudeixen de l’autenticitat, puix que la seva inspiració ha anat
fluint espontàniament dels seus sentiments des d’una emoció engendrada en la serenitat i la calma.
En Tomeu ha sabut escriure sobre cada racó de Llucmajor. Així, escoltau algunes estrofes de les
seves poesies, dedicades, des de s’Estanyol a s’Arenal, a un cap i l’altre del nostre terme:
S’Estanyol de Migjorn (1978)
És un racó mallorquí
impregnat de poesia,
bellesa i ecologia
desprèn tot el seu confí.
De s’Estanyol poden dir
de Mallorca és un redol,
de lo bo que escalfa el sol.
I tranquil·litat té tanta
que per viure-hi m’encanta.
Benhaja el bell s’Estanyol.
S’Arenal (1990)		
La platja ungida de sol
fines i blanques arenes
és oci, de gent replenes,
som el mes de juliol.
S’Arenal, dolç s’Arenal
temps a rere altres quimeres,
entre pinars i pedreres,
eren el seu espiral.
El convidat d’avui per parlar-nos del turisme al nostre terme ho sabrà fer bé, ja que l’avalen obres
referides al nostre terme que tracten d’aquest tema:
La transformació moderna de s’Arenal (1990)
S’Estanyol, entre lo pintoresc i el progrés (1992)
		
I sobretot el seu estudi Una evolución turística, publicat l’any 2002, en el qual dóna un detall, fil per
agulla, de tots els establiments turístics de la Platja de Palma i s’Arenal, promogut per l’Associació
d’Hotelers de la Platja de Palma-Can Pastilla-S’Arenal i patrocinat pels Ajuntaments de Palma i
Llucmajor, amb motiu del XXV aniversari de la seva creació.

Entre altres publicacions seves podem destacar:
Historia del Unión Deportiva Arenal (1995)
Cançons amb amistat (1993)
Historia del Club Petanca Son Verí (1997)
Recordances d’ahir (2000)
També cal recordar que des de 1966, més de quaranta anys, i de forma ininterrompuda, potser a
algú de nosaltres, i sobretot als nostres fills i néts, ens ha il·lusionat amb les seves poesies als Reis
d’Orient, tant les de Llucmajor com les de s’Arenal.
Vull aprofitar per fer un reconeixement a en Jaume Llinàs, per la seva col·laboració amb tanta de
cura en la preparació de les fotografies que avui podreu veure. D’en Jaume vull dir només unes breus
però ben merescudes paraules.
Jo no he vist mai a s’Arenal persona tan propera, disponible, amable i disposada a qualsevol ajut, sigui
qui sigui qui l’hi demani. Són innumerables les fotografies que ha fet, totes de forma desinteressada.
Endemés, us puc dir que ha sabut posar el seu hobby, la fotografia, a disposició dels seus amics,
amistats, associacions... en una paraula, de tothom. Moltes gràcies, Jaume.
Però avui vespre no em toca a mi parlar he intentat complir la meva feina, i per acabar les meves
paraules, vull recordar uns versos fets per en Tomeu fa un parell d’anys, amb la seguretat que avui
pujarà als mateixos llocs per poder-nos contar la història turística del nostre poble:
L’any 1955 va escriure:

I l’any 1957 ens va dir:

Vaig pujar al campanar
amb idees de curiós.
Des d’alt, un món valuós,
sospesat de tal mirar.

Llucmajor té un santuari
erigit en el coster
com mirador solitari
del bell camp llucmajorer.

Bells confins llucmajorers.
Eren tantes les teulades,
amb pendents adequades
que semblaven sementers.
Senyores i senyors, escoltau el pregoner.
Guillem Salvà Oliver
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Senyor Batle,
Senyor Jutge de Pau,
Senyores Regidores, Senyors Regidors,
Senyores i senyors,
En primer lloc vull agrair, molt sincerament, la confiança dipositada en mi per poder esser pregoner de les entranyables i tradicionals Fires de Llucmajor d’enguany. Ho consider un honor, encara que
som ben conscient del meu atreviment i de la responsabilitat que contrec davant tots vostès.
El meu treball d’aquesta nit duu per títol Llucmajor: una finestra oberta al món. Farem referència al
món turístic des dels seus inicis, enumerarem també els establiments hotelers que hem tingut i tenim
dins el terme de Llucmajor.
Abans de continuar endavant, he d’agrair al president de la Comisió Municipal de Cultura, Guillem
Salvà Oliver, les benvolgudes paraules dites entorn de la meva persona. Els elogis que ell m’ha dedicat
crec que són més aviat fruit de la bona amistat que ell i jo ens tenim que no d’una altra cosa. De totes
maneres, gràcies, molt agraït.
El pregó de fires és tota una institució. Llucmajor va tenir el primer pregoner l’any 1961 –va esser
Andreu Martín Burguera. Són quaranta-dos els pregons pronunciats. En cada ocasió s’ha tractat una
història diferent, històries que han estat a càrrec de ponents experts en cada temàtica desenvolupada, sempre tenint per escenari aquesta sala d’actes de la Casa Consistorial.
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Un moment del pregó. De dreta a esquerra: Mateu Monserrat Pastor, jutge de pau; Lluc Tomàs Munar, batle;
Guillem Salvà Oliver, regidor de cultura, i Tomeu Sbert Barceló, pregoner. (Foto Coloma Julià)
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Cap pregoner, però, ha parlat de Llucmajor i el turisme. Avui ho farem. Conec de primera mà i en
directe l’evolució que ha tingut el turisme de llarg a llarg del terme de Llucmajor. Quan fa dos mesos
el Senyor Batle, Lluc Tomàs, i el cronista oficial, doctor Bartomeu Font Obrador, em varen convidar
per ser pregoner, va sorgir el suggeriment de parlar del món turístic i la seva evolució dins el nostre
terme. I aquí em teniu.
La meva condició de corresponsal informatiu a periòdics o revistes des dels anys 60, i tenir el
domicili particular a s’Arenal, m’ha permès atresorar una àmplia informació del creixement turístic,
de vegades un poc desmesurat, esdevingut dintre del terme llucmajorer. També la publicació del meu
llibre titulat Una evolución turística. Historia de la Playa de Palma 1900-2000, m’ha permès recopilar
el necessari per posar-ho en coneixement de tots vostès en aquest acte, encara que sigui de forma
resumida.
I és que el canvi ha estat bastant radical. Per cert, Llucmajor no va tenir connexió directa per
carretera amb s’Arenal fins a l’any 1861, i l’any 1872 es va construir la primera casa documentada,
situada al carrer de Sant Cristòfol núm. 12, a nom de Nicolau Taberner Salvà. El 1896 es va beneir
l’antiga primera capella.
Tenim constància que encara en la segona dècada del segle passat, el XX, per banyar-se en el mar
era obligat fer-ho on estava degudament senyalitzat. S’havien de banyar separats: els homes fadrins
per una banda, els homes casats per una altra, les dones en una altra part i les bèsties un poc més
lluny, cada grup separat per cordes. Com ha canviat d’ahir a avui!
Llucmajor ciutat, a partir de la primera dècada del segle XX, va començar a sortir de l’exclusivitat
de l’agricultura i s’hi va començar a consolidar una indústria de calçat que arribaria a ser un dels
referents més importants de l’illa de Mallorca. Així mateix, també ho podríem dir de la indústria de
licors, que també va assolir una expansió més enllà de l’àmbit nacional, com fou per exemple la ciutat
de Buenos Aires. En un cafè situat a l’avinguda més important de la capital argentina s’anunciava el
llucmajorer Palo Garau, segons va confessar un emigrant, també de Llucmajor, en tornar.
Podem dir, d’altra banda, que Llucmajor ciutat va arribar a tenir en actiu en els anys 40 quatre
sales de cinema: Can Mataró, el Recreatiu, el Nou Cinema i el Teatre Principal. Actualment queda el
Recreatiu, encara que està tancat per obres.
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S’Arenal, zona llucmajorera, a començament del
segle XX. (Cortesia Font
Obrador)

S’Arenal, des del
mateix angle que la
foto de dalt. Un bon
canvi. (Cortesia Jaume
Llinàs)
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Aquesta és la fotografia més
antiga que es conserva de
s’Arenal, possiblement feta
per mossèn Tomàs Monserrat. És la desembocadura
del torrent des Saluet,
on s’aixecà part del Club
Nàutic. A l’esquerra, el
carrer Miramar, i a la dreta,
el de Roses. (Cortesia Font
Obrador)

Estat actual (2005) a la part
de la desembocadura del
mateix torrent des Saluet. El
primer edifici que es construí
del Club Nàutic, amb la platja
al fons. (Cortesia Jaume
Llinàs)
Pregó de Fires 2005 •
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HOTEL UNIVERSO, HOTEL ESPANYA, HOTEL TÉRMINUS
I HOTEL VILLAROSA

I passem ja a l’enumeració d’establiments hotelers dins el terme de Llucmajor. Aquells primers
professionals del turisme s’hagueren de formar fora d’escoles, però de segur que en el seu pensament hi devia haver ja la idea de donar el millor servei als clients que es presentassin als establiments
a mesura que obrien portes i creixien en places.
El 1916 es va inaugurar l’Hotel Universo, on avui està situada la farmàcia Mir, al carrer del Bisbe
Taixequet cantonada amb el carrer del Vall. Va esser promogut per Gabriel Mir i el propietari de
l’edifici era Joan Clar Mulet «de Can Boleno».
Aleshores, ningú degué pensar que dècades després el turisme seria conegut com «la civilització
de l’oci», i, endemés, font de generació de riquesa, més benestar social i creació de molts de llocs de
feina.
Aquell mateix any, 1916, Llucmajor era declarada ciutat i es produïa l’arribada del tren, en la línia
Palma-Santanyí. Poc després es va inaugurar l’Hotel Espanya, els promotors del qual varen ser els
germans Ripoll. Estava situat al carrer del Bisbe Taixequet cantó amb l’actual carrer d’en Melià, devora
la placeta del Sabater, davant l’Abeurador Rodona.
El tercer hotel llucmajorer va ser obert poc abans de 1920, al llogaret que en aquells moments era
s’Arenal, el litoral que encara era conegut com «es Pouet d’en Vaquer» o «s’Illeta dels Republicans».
A la façana de l’establiment es va col·locar un cartell que deia «Hotel Términus», i el seu promotor
va ser Francisco Berga Oliver, natural del barri de Santa Catalina de Palma.
Berga Oliver havia estat mariner de professió i havia visitat les paradisíaques platges del Brasil i
d’altres països tant americans com europeus.
El Términus constava d’una planta baixa i un pis propietat del llucmajorer Maties Salvà Ordines
«Flauta». Estava situat al carrer de Miramar cantonada amb el que avui és el carrer de la Platja, just
davant l’actual Club Nàutic de s’Arenal. Aleshores la zona anava escassa d’edificacions, semblava més
aviat un desert.
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Hotel Universo, primer establiment inaugurat a Llucmajor
ciutat, on avui està situada la Farmàcia Mir. (Cortesia Joan Clar
i Tomàs)

Hotel Espanya, també inaugurat el 1916, al carrer del Bisbe Taixequet angular amb el carrer de Melià. Els promotors foren la família Ripoll. (Cortesia Nicolau Roca i Rubi)
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Hotel Términus, primer establiment
hoteler a s’Arenal de Llucmajor.
Francisco Berga Oliver fou el seu
promotor. (Cortesia Font Obrador)

Maties Salvà Ordines “de Can Flauta”, propietari per via materna de la casa, planta baixa
i pis, on Francisco Berga obrí l’hotel Términus a s’Arenal. (Cortesia Miguel Monserrat)
En aquest edifici hi hagué la Pensió Villarosa, al carrer
d’en Gamundí de Llucmajor.
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Aquells anys era batle de Llucmajor Miquel Mataró Monserrat, que va veure amb bons ulls la idea
de Francisco Berga, impulsor de l’hotel Términus. Cal mencionar que el batle Miquel Mataró fou el
promotor del magnífic xalet noucentista del carrer del Gran i General Consell, angular amb el carrer
de la Salut, ara propiepat de la seva néta Francisca, esposa del diputat i exbatle Gaspar Oliver Mut.
Francisco Berga no tingué gaire sort.Va morir la seva esposa, pocs anys després morí el seu pare
i l’any 1936 va morir ell mateix, a causa d’una pneumònia.
L’Ajuntament de Llucmajor l’any 1974 va retre un homenatge pòstum a Francisco Berga dedicantli un carrer, en un acte cultural que va ser presidit per Francisco Soriano Frade, delegat a les Balears
del Ministeri d’Informació i Turisme, al costat del batle Gabriel Ramon i tot el consistori.
El mateix 1916 es va obrir l’hotel Villarosa al carrer d’en Gamundí cantonada amb el carrer
de Ramon Llull, promogut pel matrimoni de Jaume Romaguera Salvà i Francisca Monserrat Ros.
Llucmajor ciutat travessava una època molt favorable.

Matrimoni de Jaume Romaguera Salvà i Francisca
Monserrat Ros, promotors de l’hotel Villarosa al
carrer Gamundí, obert també el 1916. (Cortesia
Jaume Cerdà Romaguera)

Miquel Mataró Monserrat, batle de Llucmajor el 1916. Amb ell
com a primera autoritat municipal varen començar els primers
establiments hotelers dins el terme, tant de Llucmajor ciutat
com de s’Arenal. (Cortesia Gaspar Oliver)
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Plaça d’Espanya, amb la Casa Consistorial al fons, en un dia de mercat.
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FONDES

A Llucmajor, aquelles primeres dècades del segle XX hi va haver diversos establiments públics
dedicats a fondes, que així mateix llogaven algunes habitacions: Cas Cotxer, Can Parri, Can Carreter,
Can Llopis, La Farola Verde, La Aurora, Can Lluquet. Uns anys després va existir la fonda Espanya, al
carrer d’Antoni Maura, el promotor de la qual va ser Antoni Garcies «Estrany». Tenia vuit habitacions, majorment ocupades per clients representants de cases comercials, sobretot del gremi dels
sabaters.
Per altra banda, a s’Arenal, al carrer de Sant Cristòfol, devers el 1916 ja hi trobam la pensió fonda
Ca na Grina. Estava regentada pels pares dels germans Isabel i Bartomeu Servera Garcias. Disposava
de set o vuit habitacions per llogar. Al mateix solar, molts d’anys després, la mateixa família ServeraGarcias hi va construir l’hotel Cel Blau, que posteriorment va comprar la família Canals-Morro, la
qual el va unir al ja existent hotel San Diego.
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Detall pictòric de Maria A. Noguer en un dia de fira o mercat a Llucmajor.
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AQUELLS ALTRES PRIMERS HOTELS

Com a detall informatiu i anecdòtic, perquè en tingueu coneixement tots vosaltres, vull afegir
que el primer hotel a la nostra illa del qual hem trobat referència escrita és l’hotel Mallorca, situat al
carrer del Conquistador de Palma, que va ser inaugurat el 1880, ara fa 125 anys.
El 1903 es va inaugurar el Gran Hotel, situat a la palmesana plaça de Santa Catalina Tomàs.
Continuem a Palma. El 1910 es va inaugurar l’hotel Victoria; el 1920, l’hotel Alhambra i l’hotel
Mediterráneo. El 1922, entre es Molinar i es Coll d’en Rabassa s’inaugurava l’hotel Ciudad Jardín, la
responsable actual del qual és Maria Fullana Puig.
I el 1942 es posà en funcionament la pensió Brisas, promoguda per Nofre Moyà Carbonell, la qual
estava situada al carrer de Bartomeu Salvà, que ens duu a la Porciúncula, cantonada amb la carretera
de s’Arenal.
Anys després la pensió Brisas fou adquirida per una família de Sóller, la qual la va vendre a Joan Riu
Masmitjà, que la convertí en l’hotel San Francisco, degudament restaurat.
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A dalt: a la dreta, pontet del tranvia a l’alçada del torrent dels Jueus (devers el 1920), mirant cap a s’Arenal de Palma.
A baix: panoràmica actual (2005) de la mateixa platja. (Cortesia Jaume Llinàs)
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A LLUCMAJOR

Tornam a Llucmajor, a la zona de s’Arenal. Als anys vint hi teníem establiments públics amb algunes habitacions per llogar, com Ca sa Poblera, Ses Enramades, Can Espirut, a part de Ca na Grina.
El 1953 es va inaugurar la pensió Bonet, més coneguda com Cas Baster, de la qual varen ser promotors Josep Bonet Vidal i la seva esposa Jerònia Vaquer Fullana.
Abans, durant la dècada dels trenta del segle passat, a la plaça d’Espanya de Llucmajor començà a
funcionar la pensió Reda. Els adquirents foren Bernat Reda Vidal i la seva esposa Llucia Barceló Cardell. Molts d’anys després l’establiment passà a ser regentat pel seu fill Metildo Reda Barceló i la seva
esposa Magdalena Coll. Actualment, la pensió està donada de baixa com a establiment hoteler.
Altre cop a s’Arenal, podem dir que el juny de 1956 es va obrir l’hotel Solimar, el primer de
l’època moderna, promogut per la família d’Andreu Canals Perelló i la seva esposa Magdalena Morro
Cañellas, que ja regentava Can Canaletes (abans Ca na Grina).
El 1961 es va inaugurar l’hotel Son Verí, i poc després l’hotel Siroco. Va ser promotor oficial dels
dos establiments Bartomeu Font Obrador, i en fou copropietari el seu cunyat Josep Rosselló Alzamora.
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Bernat Reda Vidal, de la
pensió Reda, popularment
coneguda per Can Metildo.

Detall propagandístic de la
pensió Reda, a la plaça d’Espanya llucmajorera (fet a mà als
anys quaranta). (Cortesia Reda
Barceló)
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Matrimoni format per Josep Oliver
“Baster” i Jerònia Vaquer, pioners
amb la pensió Bonet. Amb ells
veim a Magdalena Cerdà, Josep
Oliver Vaquer i Margalida Tomàs
Mas (acotada). (Cortesia Josep
Oliver Tomàs)

Bella estampa marinera,
horabaixando: entrada
al mollet de s’Arenal. En
primer lloc veim el patró
Bernat Tur i Tur. (Cortesia
Francisca Perelló i Josep
Gual)
Pregó de Fires 2005 •
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Una altra estampa marinera, de l’any 1948. Són els
estiuejants llucmajorers.
Socorro Ponseti, Aina
Salvà, Joana Aina Munar
Ferretjans, i Francisca Salvà
Salvà. (Cortesia família
Munar)

Primera línia de
s’Arenal el 1970
(Reportatges
Cabot, cedida per
Joan Taverner del
Mónaco)
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UNA DOTZENA D'HOTELS

Fent una comparació podem dir que abans de 1960 i des de Son Verí a Can Pastilla només hi havia
una dotzena mal comptada d’establiments hotelers, que eren: Acapulco, Copacabana, Las Maravillas,
Tívoli, Biarritz, Oasis, Bonet, Solimar, Lido, Las Gaviotas, Los Ángeles, Arenal i San Francisco. Aquest
darrer fou el primer que tingué telèfon particular propi, pagat tot pel seu propietari Joan Riu Masmitjà. Era l’any 1955. Quina diferència que hi ha d’ahir a avui!
El 1960, al carrer arenaler de Miramar estava en funcionament l’hostal Jutlandia, davant el Club
Nàutic s’Arenal. En fou promotor el llucmajorer Damià Coll Tomàs. En l’actualitat el Jutlandia està
destinat a habitatges i altres quefers.
També el 1960 es va inaugurar la pensió Atlanta, de la qual va ser el promotor Gabriel Prohens
Grimalt, que ja era propietari del bar Prohens a la plaça d’Espanya llucmajorera.
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LLUNA DE MEL A MALLORCA

En aquells primers anys del turisme com a indústria, es va posar en funcionament una campanya
promocional molt simpàtica a nivell espanyol denominada «Luna de miel en Mallorca». Moltes parelles acabades de casar varen triar com a destinació de la seva lluna de mel establiments hotelers de
s’Arenal.
Es diu, un poc irònicament, que aquella campanya, romàntica i amorosa, propicià que alguns espanyols i espanyoles fossin engendrats en establiments hotelers del nostre municipi.
Per altra part, Espanya havia obert fronteres, i Europa les havia obertes a Espanya. La Guerra Civil
espanyola i la Segona Guerra Mundial quedaven, sortosament, bastant enrere. El futur ja pintava millor, com així va esser.
Es començava a produir una transformació positiva a Mallorca, cosa impensada fins aleshores. El
turisme propicià ostensibles canvis, fruitaren noves il·lusions, dedicació, treball i progrés econòmic.
Les nacions europees es recuperaven progressivament, i en coseqüència es propiciava viatjar de
cada any més. Si temps enrere només podien viatjar les gents riques, que ho podien pagar, l’evolució
industrial i turística dins Europa i el creixement econòmic en general varen permetre que més sovint la gent obrera pogués dedicar més temps a l’oci, és a dir: més desocupació, repòs, alleujament,
tranquil·litat, quietud o descans prolongat. Mallorca, i de Mallorca, Llucmajor i s’Arenal, anaven consolidant-se com a finestres obertes al món. Fites, partions i fronteres quedaven de cada dia més a
l’abast dels ciutadans de tots els indrets de la terra. La llibertat era cada vegada més generosa a obrir
portes i fronteres, i entrava contínuament més aire fresc, noves aventures, emocions i benevolències,
tot enfocat a una millor manera de viure, com així s’ha produït al llarg de les darreres dècades.
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Any 1904. El rei Alfons XIII visita les obres del fort d’Enderrocat. Moment en què desemboca al “mollet” de s’Arenal, on el
rep l’Ajuntament de Llucmajor amb el batle Puig al capdavant. (Cortesia Nofre Llinàs)
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Els reis Joan Carles i Sofia (néts del rei Alfons XIII), en una imatge del moment que són nomenats
batles honoraris de Llucmajor a la sala d’actes de la Casa Consistorial llucmajorera, a càrrec del batle
Gabriel Ramon Julià. Llucmajor travessava una època brillant. Era el dia de Santa Càndida de 1978.
(Foto Cosme Vives)
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La fotografia correspon al començament de les obres de construcció del torrent dels Jueus, el 1914. Formava part del que seria la línia de tren Palma-Santanyí, que passaria per s’Arenal i per Llucmajor. (Cortesia
Font Obrador)

Pregó de Fires 2005 •

33

Tomeu Sbert Barceló

Carrer de Miramar el 1962, davant el primitiu Club Nàutic Arenal en un dia d’estiu. (Arxiu S’Unió de s’Arenal)
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Francisco Soriano Frade fou el primer delegat a Balears del Ministeri d’Informació i
Turisme (1951-1966 i 1974-1976). Se’n guarda un grat record. Va classificar més de
mil establiments hotelers a Balears.

Dos històrics del sector hoteler. A l’esquerra, Maties Mut Oliver, delegat provincial del Ministeri d’Informació i
Turisme. A la dreta, Joan Riu Masmitjà, que fou el padrí de Lluís i Carme Riu Güells. La fotografia està feta en els
anys setanta del segle passat. Anys després el ministre Rodríguez Miranda imposà a Joan Riu la medalla al mèrit en
el treball. (Foto Cosme Vives)
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Matrimoni format per Andreu Canals Perelló i Magdalena Morro Canyelles. Fundaren la pensió Solimar (1956) i l’hotel San Diego (1960). (Arxiu
particular)
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Pont des Jueus, partió de Palma i Llucmajor a s’Arenal, quan encara hi passava el tren, la línia Palma-Santanyí (1916-1964).
(Cortesia Serveis Ferroviaris de Mallorca)
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Hostal Jutlandia, del qual en fou promotor
Damià Coll Tomàs, llucmajorer. Actualment
l’edifici està destinat a habitatges.

Hotel Isla Dorada. Els seus promotors foren
Josep Rosselló i Bartomeu Font.
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Pensió Florymar. El seu promotor va ser
Ramon Parés Puig. Actualment, destinada a
habitatges.

Antic hotel El Moro de Fullana Cardell. Ara són
habitatges.

Tomeu Sbert Barceló
Torrent des Jueus devers el
1940, a falta d’ordenació. L’any
1924 es va fer la separació
dels dos municipis: Palma i
Llucmajor. La partició passa
per enmig del torrent, començant per la part de la mar.
(Cortesia Santi Roig Pardos)

Estat actual (2005) del mateix
torrent des Jueus. (Cortesia
Jaume Llinàs)
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S’Arenal de Llucmajor el
1956. (Cortesia Nofre
Llinàs)

La platja en l’actualitat
(2005). (Foto Jaume
Llinàs)
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Antiga capella de s’Arenal. Es
veu molta de gent, aquell dia
se celebrava la Festa del Pedal
(1914). (Cortesia Nofre Llinàs)

S’Arenal, zona palmesana, el
1954. S’hi veuen cases de
llucmajorers: Can Reus, el Tokio
dels Vidals, Ca Ses Mollares,
Can Mateu Monserrat “Barril”,
Can Estrany, i més enllà, la
Porciúncula. (Foto de Reportatges Cabot, cedida per Joan
des Mónaco)
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VOLS XÀRTER

L’any 1946 arriba a Mallorca el primer vol xàrter (Londres-Palma-Londres). En quatre hores es
feia el trajecte –ara es fa en dues–, i duien diàriament turistes a les nostres illes.
Els visitants quedaven seduïts pels nostres paisatges, la nostra mar, el nostre sol i el nostre clima
benèvol. Aquella bona gent, quan havien gaudit d’un mes, quinze dies o una setmana, solien fer la
decidida proposta de tornar, cosa que anava de boca en boca. Per aquest motiu es varen anar construint més establiments hotelers. La cosa prometia, i ja és sabut el que diu el refrany mallorquí: «Sa
cera l’han d’agafar quan cau».
Segur que si ara s’havien de tornar a fer certs edificis o hotels nous, es construirien de manera
diferent. Però llavors era el que més convenia. En fer un establiment hoteler el profit ja arribava en
part el mateix any, que era el que interessava els inversors.
Passats els anys, un vol xàrter no és novetat, ja que n’hi ha tot l’any, especialment els mesos d’estiu.
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MÉS ESTABLIMENTS HOTELERS

A l’estiu de 1960 a la carretera de s’Arenal a Enderrocat es va inaugurar l’hotel residència Hawai.
En va ser promotor Miquel Ensenyat. Actualment l’edifici s’ha transformat en habitatges.
El 1961 s’inaugurà l’hotel Kilimanjaro, promogut per Joan Mercadal Cañelles i la seva esposa Maria
Miralles. Una vegada difunt el matrimoni, regentà l’hotel la seva filla Tanita Mercadal Miralles. Actualment el Kilimanjaro és propietat del llucmajorer Jeroni Llompart Ribas.
Llucmajor és un municipi de 42 quilòmetres d’una costa atractiva, espectacular i diversa. La riquesa proporcionada pel turisme, entre d’altres indústries, ha ajudat a la consolidació d’un bon nombre
d’urbanitzacions al nostre terme, com són: Son Bieló; s’Estanyol i Son Reinés; Cala Pi, amb una platja
poètica i encantadora: es Pas i Vallgornera; Badia Gran i Badia Blava; Tolleric; Sa Torre; Maioris; es
Puigderrós; les Palmeres; Bellavista, Cala Blava i Son Verí.
El terme de Llucmajor té 325 quilòmetres quadrats d’extensió, la desena part de Mallorca; està
obert en tot moment a tot el món i té una història rica i fascinant, de més de set segles, història
magistralment descrita pel Dr. Bartomeu Font Obrador, en vuit toms.
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Joan Amengual Mir,
copropietari de l’hotel
Tal.

La llucmajorera Maria
Miralles Noguera, casada
amb Joan Mercadal
Cañelles, cap de l’estació
del tren de s’Arenal. Fundaren l’hotel Kilimanjaro,
que anys després adquirí
Jeroni Llompart Ribas.
La nina que veim és la
popular Tanita, que fou
directora i propietària
de l’establiment durant
uns anys. (Cortesia Tanita
Mercadal)

44

• Pregó de Fires 2005

Tomeu Sbert Barceló

Jeroni Llompart Ribas,
actual propietari del
Kilimanjaro.
L’hotel Kilimanjaro l’any
1960, situat al carrer
Balears, devora l’antiga
estació del tren. (Cortesia Tanita Mercadal)

Així eren el 1960 la platja
de s’Arenal de Llucmajor
i el carrer de Miramar.
Al davant, la Illeta dels
Republicans, enderrocada
l’any 1973. (Fotografia de
Rapidtur, cortesia Toni Tur)
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Platja de s’Arenal de Palma, els anys trenta. Hi veim
l’enrramada, es mul, gent que
passeja, un caramull de pedres, la mar, la platja en estat
natural. Era una altre cosa.
(Cortesia Mar de Mallorca)

Foto antiga, de devers
1956, de la platja de
s’Arenal. Cap negoci a
primera línia i un sol cotxe. A la dreta, la residència Solimar, i a l’esquerra,
al capdamunt el denominat “xalet dels militars”.
I tot el mirall d’aigua de
mar que hi veim és en
l’actualitat zona d’arena,
espai guanyat a la mar.
(Cortesia Pere Canals)
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RUTES DE CICLOTURISME

Una de les coses que més es persegueixen és poder desestacionalitzar la temporada turística de
l’estiu, és a dir, allargar-la i tenir més turisme també a l’hivern. No hi ha cap dubte que el turisme de
sol i platja, que és la majoria, està format per turistes que només vénen quan fa calor.
Una de les millors actuacions fetes darrerament dins el terme de Llucmajor han estat les rutes
cicloturístiques, ja que són molts els ciclistes, tant amateurs com equips professionals, que vénen de
fora a fer la temporada de preparació a Mallorca.
A la primavera es poden trobar corredors de bicicleta que entrenen pels camins o carreteres de
la nostra marina llucmajorera, corredors que mesos després podem veure per la televisió participant
al Giro d’Italia, al Tour de França o a la Vuelta a Espanya, entre altres proves.
El 1962 obté llicència d’obertura l’hotel Amazonas. Actualment el seu propietari és Josep Oliver
Marí. En foren promotors els germans Calatayud López.
El mateix any 1962 la família madrilenya Robles-Iturrino comença la construcció de l’hotel Olimpo (abans tenien unes habitacions llogades a Can Ateo Martí).
L’any 1963 es va obrir l’hotel San Diego, el primer edifici llucmajorer que tengué deu alçades, i en
varen ser els promotors el matrimoni format per Andreu Canals Perelló i Magdalena Morro Cañelles.
El 1964 queda obert al públic l’hostal residència Fleming, del promotor llucmajorer Gabriel Prohens Grimalt.També es va inaugurar l’hostal Julià, actualment Playa Náutico, del promotor Pedro Julià
Oliver.
Davant el creixement hoteler es va fer necessari disposar d’un servei de taxis. I varen esser taxistes llucmajorers els primers a donar serveis a la zona arenalera. Recordam Joan Cirer, Miquel Tomàs
«des Centro», Miquel Salvà «de Can Saco», Damià Sastre, Jaume Oliver «Pelín», Julià «Terrassa»,
Maties Garcies i Joan Jordà «de Can Estrany», entre d’altres.
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Establiment hoteler Solimar, el primer de l’època moderna a la zona llucmajorera de s’Arenal.
Va ser inaugurat el mes de juny de 1956.
(Cortesia família Canals)

Hotel Atlanta, al carrer dels Trencadors,
cantonada amb el carrer del Terral. (Foto
Quintín)

La mar de s’Arenal un dia de festa
major marinera. (Cortesia Club
Nàutic Arenal). (Foto Valeriano)
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Encara no havia arribat l’allau turística que aniria convertint Llucmajor en una finestra oberta al món. Aquesta
fotografia és de 1952, la més antiga que es conserva del Club Nàutic Arenal.

El turisme propicià, i propicia,
moltes curiositats. Un exemple és
la llucmajorera Antònia Monserrat
Fullana (na Munar), que fou la primera dona taxista d’Espanya, amb
llicència oficial. A la fotografia és
entrevistada per Xisco Barceló per
a Televisió - Canal 4 (1998). (Foto
Tomeu Sbert)
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Cal dir que la primera dona amb llicència pròpia per conduir taxi a Mallorca, o per ventura a Espanya, va esser llucmajorera: Antònia Monserrat Fullana (na Munar).
Es varen continuar construint establiments hotelers, com la pensió Cóndor, l’hotel Don Benito
i l’hotel Maracanà. Els dos primers ja han estat convertits fa anys en apartaments, i el Maracanà, en
PAC (Punt d’Atenció Continuada).
També es va construir l’hotel Bona Vida (avui Reina del Mar), el primer director del qual va ser
Joan Garau Bover. Es va obrir el 23 d’abril de 1965. Després es posà en funcionament l’hotel Zeus
(ara Saga), promogut per Miquel Contestí Cardell i Pedro Capellà Salvà. Va ser donat d’alta el 15 de
juliol de 1965.
Posteriorment es va inaugurar l’hotel Maite Mar, que actualment es diu Cinco Islas. Va ser donat
d’alta el 27 d’agost de 1965.

A la dreta: hotel Son Verí, i a
continuació els hotels Amazona,
Isla Dorada, Europa, i Olimpo. A
l’esquerra: pensió Royal i en primer
lloc l’edifici on estigué situat el Siroco. A continuació, edifis d’habitatges.
(Jaume Llinàs)
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Panoràmica de s’Arenal el 1966. Jardí i font de davant el bar Mogambo, que va regentar el llucmajorer Bartomeu Catany
“de Can Caramixa”. (Cortesia Pep Coll Castell)

MÀQUINES DE FER MARÈS

A les darreries dels anys 50 i començament dels 60, hi havia a s’Arenal una cinquantena de màquines de fer marès, elèctriques o de gasoil, les quals estaven en funcionament durant les 24 hores, és a
dir dia i nit, per tal de poder proveir adequadament a tots els constructors que edificaven contínuament. No hi va haver miracle, sinó molta feina i molta suor.
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MÉS ESTABLIMENTS

L’hostal Torrero tingué com a promotor José Manuel Muñoz-Torrero Martínez, i va ser donat
d’alta el 6 de setembre de 1966.
El Sun Club Vacaciones El Dorado-Tolleric està situat en plena marina llucmajorera, vora la mar, al
carrer del Penya-segat. Té llicència d’obertura de l’any 1966. El seu promotor va ser Robert de Meuter. Pocs anys després se li concedí la medalla de plata al mèrit turístic a nivell nacional. N’és director
general Josep Forteza-Rey Borralleres.
L’hotel Europa va ser donat d’alta el 1966, i el seu promotor va ser un capellà campaner de nom
Miquel Bujosa Rigo. No es freqüent que un mossèn sigui promotor hoteler.
El mateix any es va inaugurar l’hotel Son Duy, que anys després va adquirir la família Peset. En fou
el promotor Jesús Noguerol Mòjer.
Els promotors de l’hotel Mallorca, situat a la cantonada dels carrers d’Antoni Galmés, Girona i
l’avinguda d’Europa, foren Gabriel Font Siurana i Miquel Riera.
L’hotel Bahamas va ser inaugurat l’1 de gener de 1968, i en varen esser promotors Miquel Contestí Cardell i Pedro Antonio Capellà Salvà.
En aquells anys seixanta-setanta, es diu en clau de broma que, en algunes ocasions, al·lotes estrangeres turistes, després d’haver passat un any o dos de la seva estada a Mallorca, tornaven amb un
ninet o nineta. No podem assegurar ni desmentir si el que cercaven era el pare de l’infantó, o no.
Continuam endavant. L’hostal Marineta, promogut pel llucmajorer Montserrat Ordines Prohens,
va ser donat d’alta el 28 de març de 1967. Pocs mesos després es va inaugurar l’hostal residència Veri
Mar, de Gabriel Ginard Servera.
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Tres edificis, cap d’ells és hotel. El creixement, un poc
desorbitat, propicià la necessitat de construir habitatges
per a la gent vinguda de la península o de l’estranger
que decidí viure a s’Arenal. (Cortesia Llinàs)

Manolo González Pando (Panorámica) a Bellavista.

Bartomeu Font Obrador, fill il·lustre de Llucmajor,
historiador i arqueòleg. Fou també promotor hoteler.
(Siroco, Son Verí)

Josep Forteza-Rey,
director general de
Tolleric - El Dorado.
Darrere veim Josep
Oliver Marí.

Miquel Contestí Cardell, expresident del Reial Mallorca, promotor hoteler
(Bahamas, Zeus, ara Zaga)
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Els hotelers de s’Arenal a la primavera de 1969 varen retre un càlid homenatge al que aleshores era batle llucmajorer Mateu Monserrat Calafat, fent-li entrega d’un cobert d’or (cullera, forqueta i ganivet). L’acte tingué lloc a l’hotel Amazonas, dels
germans Calatayud López. A la imatge veim el batle; a la seva esquerra, en Pedro Cabrer Rodríguez, coordinador de l’acte, i
altres autoritats. (Cortesia Catalina Monserrat)
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Així era la pensió Bonet el 1952. (Avui Banca March, als baixos)

Mencionem també l’hotel Panoràmic, situat a Bellavista, en un lloc privilegiat, devora d’Enderrocat.
El regentaren molts d’anys Manolo González Pando i la seva esposa Antònia Sureda. Fa alguns anys
fou destinat a apartaments privats.
El 1969 s’inaugurava l’hotel Saramar, que després es digué Bella Playa, i actualment Esmerlit. El
2005 resta tancat.
L’hotel Es Pas, ubicat vora la mar, en plena marina llucmajorera, a la urbanització Es Pas-Vallgornera, durant molts d’anys el va regentar el llucmajorer Llorenç Pons Mesquida.Va ser donat d’alta el 30
de juny de 1968, i el 14 de desembre de 1998 Guillem Bennàssar en va sol·licitar la baixa definitiva.
I així continua.
Es Pas estava format per uns paratges en estat natural que segles enrere varen ser propicis al desembarcament de pirates o de moros, els quals venien a robar mercaderies i segrestar homes i dones,
i sobretot joves, persones que després solien subhastar o vendre en places públiques devers l’Alger,
en terres africanes. No sempre aquesta finestra llucmajorera, oberta al món, ha estat d’or.
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FEBRE CONSTRUCTORA

Aquells anys seixanta i setanta va prosseguir la febre constructora. A l’hostaleria es guanyaven
molts de doblers. No és res nou dir que en aquella època feien feina cinc, sis o set anys, de catorze a
quinze hores diàries, set dies a la setmana i fora vacacions. Era així com s’ho lluitaven els respectius
propietaris, pagaven hipoteques i deutes i l’edifici passava a ser propietat d’aquella mateixa família
promotora. No hi havia miracle, com hem dit abans, sinó moltes hores de feina, dedicació exclusiva
i molta suor.
Tenc bons amics hotelers que poden donar fe que això que he dit és totalment verídic.
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ORQUESTRA BAHÍA I ALTRES

Els músics llucmajorers hi varen trobar feina, a l’orquestra Bahía i a altres. Actuaven cada dia a
distints hotels com l’Acapulco, el Playa Golf, el Biarritz…
El turisme, a part de propiciar molts de llocs de feina, donava substanciosos beneficis i al mateix
temps es produïa un sensible augment demogràfic.
A part dels establiments hotelers, s’anaven obrint souvenirs, cafeteries, restaurants i altres, és a dir,
el que ara anomenam ofertes complementàries.

Es diu que s’Arenal (Palma i Llucmajor) va créixer al compàs de l’Orquestra Bahía llucmajorera,
que actuava cada dia als hotels. Aquí veim als seus components en una foto de 1953: Juanito
Rubí, Miguel Mut, Jaume Oliver “Pelín”, Bernat “des Centro”, Miguel Monserrat, Francisco Duran,
el seu pare, Pedro Antoni Jaume i Josep Crespí, amb les seves respectives esposes o al·lotes en
una reunió d’amistat. (Cortesia Andrea Salvà)
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Continuant amb la descripció d’inauguracions hoteleres, va ser el 14 de març de 1968 quan el
promotor català Antoni Cartanyà Pellisa inaugurà l’hotel Caribbean, ara Bellgravia. I el 27 de juny de
1969 el mateix Cartanyà inaugurava l’hotel Antígona, actualment Ipanema.
De l’hotel Pinos Mar (ara Tropical Park), en varen esser promotors el llucmajorer Jaume Oliver
Maura «Pelín» i la seva esposa Andrea Salvà Cardell. Jaume Oliver és una persona molt popular que
fa poc més d’un any ens ha deixat per sempre. Aquest hotel va ser donat d’alta l’1 d’abril de 1968.
L’hotel Torre Azul, actualment el regenta Juan Ensenyat Ferrando. Fou promogut pels seus pares
Damià Ensenyat i Maria Ferrando.Va ser donat d’alta el 15 d’abril de 1968.
L’hotel Mediodía, el promotor del qual va ser Bernat Ribas Rubí, actualment està regentat pel seu
fill Antoni Ribas Crespí.Va ser inaugurat l’1 de gener de 1968.
L’hotel Méjico, promogut pel llucmajorer Juan Garau Cardell, va ser donat d’alta l’1 de gener de
1970. Anys després passà a ser propietat de Bartomeu Salvà Tomàs i Gregori Jaume Carbonell.
L’hotel Torrente I, ara Manaus, va tenir com a promotor Juan Cabrer Cerdó, i actualment està
regentat pel seu nebot Jordi Cabrer Jiménez. Fou inaugurat el 2 de juliol de 1968.

L’orquestra llucmajorera
Montecarlo, també amenitzà les nits de ball arenaleres. D’esquerra a dreta:
Joan Mut, Josep Crespí,
Pérez Prado (que actuà
una vegada al Bohío de
Paco Tomàs), Jaume Oliver
“Pelín”, Climent Garau,
Joan Rubí i Josep Crespí.
(Andrea Salvà)
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ASSOCIACIÓ D’HOTELERS

Es fundà el 1976 i està formada per la majoria d’establiments hotelers de s’Arenal - Platja de Palma
- Can Pastilla. La presideix actualment Francisco Marín Argudo. Heus aquí algunes fotografies de la
Junta Coordinadora:

Drets: Pere Canals, Rafel Sastre,
Pep Roca (Misser), Tolo Martí,
Joan Amengual, Tito Robles,
Pep Forteza-Rei, Toni Pomar,
Miquel Coll. Asseguts: Lluís Riu,
Eulàlia Cobo, Tomeu Xamena
i Joan Mut. Formaven la Junta
Coordinadora de l’Associació
d’Hotelers (1978). (Cortesia
Tolo Martí)

Francisco Marín, president actual de l’Associació d’Hotelers
(2005)
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Fotografia de 1980. Són els components de la Junta Coordinadora de l’Associació d’Hotelers s’Arenal - Platja de Palma
- Can Pastilla. Veim Joan Vidal, Pere Canals, Joan Mut, Rafel Sastre, Josep Forteza-Rei, Tolo Martí, Miguel Amengual i Xisco
Martí (primera fila centre), acompanyats de les seves respectives senyores. (Cortesia Miquel Vidal Fullana)
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Jordi Cabrer (dreta) entregant una placa, testimoni de gratitud, al llucmajorer Miquel Vidal Fullana,
promotor de l’hotel Tokio i altres establiments,
i que fou president de l’Associació d’Hotelers.
(Arxiu de S’Unió de s’Arenal)

Panoràmica de la platja
de s’Arenal de Llucmajor
(2005). Porta d’Europa
i del món. (Foto Jaume
Llinàs)
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Logotip de l’Associacó d’Hotelers de
s’Arenal - Platja de Palma - Can Pastilla.

Tito Robles, promotor, amb la seva família de
l’hotel Olimpo. Ha exercit importants càrrecs en
matèria turística. A la fotografia és a la fira turística
de Berlín.

Grup d’hotelers amb el batle Tomàs
i el jutge de pau M. Monserrat
(2004).
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Damià Sastre Bauzà, promotor del Bahía de Palma i
altres.

Francisco Ferrer Campuzano (Palma Masas, Emperador.

Bernat Ribas Rubí,
de l’hotel Mediodía, entre altres.

L’empresari hoteler Pere Canals Morro. Fou
regidor i delegat de batlia a s’Arenal (San
Diego, Solimar)

Josep Oliver Marí, president de la CAEB
(Amazonas, Son Verí)
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Sebastià Capó,
que durant molts
anys regentà
l’hotel Es Pas.

Toni i Josep Salvà Ferretjans, promotors de la pensió Royal, del carrer de
Sant Bartomeu. Ara són habitatges. Regentaren també l’antiga Granja Frigo a
Llucmajor.

Matrimoni format per Bartomeu Arrom i Maria Coll, promotors de l’hotel
Bonamar, edifici ara convertit en habitatges. (Cortesia Mateu Perelló)
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Gabriel Ginard Servera (Verimar)

Jaume Oliver “Pelín” i la seva esposa Andrea Salvà (Luna Park, Sol
Pinos)

Andreu Company i Maria Salvà, matrimoni (Gràcia)

Gabriel Font Siurana
(Hotel Mallorca)

Andreu Ferrà Ballester (Dulce Francia, Santa
Mónica, Discoteca Yes)
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Panoràmica del passeig de Miramar.

UNA ANÈCDOTA

Permeteu que us conti una de les moltes i variades anècdotes que es varen donar, i es donen, dins
el món de l’hostaleria en general.
En una ocasió, en ple dia d’estiu, un matrimoni alemany que estava allotjat en un hotel devora el
Club Nàutic S’Arenal, anà com cada dia a fruir unes hores de la mar. En un moment donat la dona es
va sorprendre perquè no veia per enlloc el seu home. Aquella dona va donar avís al primer policia
que va trobar. El guàrdia, ja un poc experimentat en aquests casos, va anar a preguntar a la recepció
de l’hotel on el matrimoni s’allotjava, no fos cosa que aquell home es trobàs greument malalt o es
volgués suïcidar. El recepcionista i el policia obriren l’habitació del matrimoni i la seva sorpresa va
esser grossa. Aquell home estava completament despullat i no estava tot sol. A bon entenedor poques paraules basten.
La dona legal no es va témer de res d’aquest fet. Quan es retrobaren, home i dona es varen abraçar fortament i no s’aturaven de plorar, contents de retrobar-se, sobretot ella.
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MÉS HOTELS

L’hotel El Mansour, ara Costa Verde, va tenir com a promotors el matrimoni format per Antoni
Perelló Pruenca i Joana Canal Ferragut. Va ser donat d’alta l’11 de juliol de 1968.
L’hostal Aragón, del qual fou promotor Gabriel Salom Llaneras, funcionà durant molts d’anys. Però
fou donat de baixa i actualment és un solar, sense destí conegut.
En aquells anys no sols es construïen establiments hotelers, sinó que va ser necessari fer nous
edificis d’habitatges, donat l’augment de famílies de gent treballadora vingudes de pobles de l’interior
de l’illa i de la Península. Era gent que cercava més qualitat de vida, i la va trobar. La finestra oberta al
món de cada dia es feia més grossa i important.
Molta d’aquella bona gent, honrada i feinera, pogué comprar la primera nevera, el primer televisor,
el primer cotxe i el primer habitatge. El progrés, ben entès, com pertoca, també anava augmentat per
a tothom qui tingué seny i va saber guardar els doblers.
No es va fer esperar, així mateix, la necessitat de millorar infraestructures i serveis públics en tots
els aspectes.
El turisme, amb el seu ràpid creixement, ocasionava les primeres queixes. En aquest cas molestava,
possiblement, els més rics o poderosos, però per contra alimentava degudament la gent treballadora
o pobra. I és que el turisme propicià un canvi radical de ritme dins la nostra illa. Mallorca canviava la
pell; l’avanç de les tècniques era un fet; una indústria nova, el turisme, s’estenia amb molta força.
Mentrestant, senyores i senyors, s’inauguraven sis hotels més abans d’arribar a l’any 1970:
• L’hotel Sol Pinos, promogut per Jaume Rosselló Monserrat. Actualment n’és director Julià Santamaria Covas.Va ser donat d’alta el 15 de novembre de 1968.
• La pensió Royal, situada al carrer de Sant Bartomeu, promoguda per José Salvà i Antoni Salvà. Va
ser donada d’alta el 1971. Després es transformà en habitatges.
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Hotel Pinos-Mar el 1968. A
continuació el Caribbean. A
la dreta, detall de l’extens
pinar de Son Verí. (Cortesia
Andrea Salvà)

Hotel Luna Park el 1971,
devora el torrent des Saluet.
S’hi pot veure un gran nombre de cotxes, la majoria Seat
600. (Cortesia Andrea Salvà)
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• L’hotel El Moro, construït en un solar propietat de Fullana Morey, actualment destinat a habitatges. Hem de dir que en aquest solar hi hagué a partir de 1921, durant uns anys, unes amples cotxeries destinades al trenet que cobria el trajecte Can Pastilla-s’Arenal-Can Pastilla i viceversa.
• L’hotel Bonamar, que tingué com a promotor el matrimoni format per Bartomeu Arrom Mir i
Maria Coll.Va ser donat d’alta el juny de 1966. Actualment està destinat a habitatges.
• L’hotel Gracia, amb llicència oficial des de l’1 de gener de 1969, el promotor, propietari i director
del qual va ser el llucmajorer Andreu Company Trobat.
• L’hotel Tal, que abans va ser Sol Park. En fou soci i director durant molts d’anys el llucmajorer
Joan Amengual Mir. Els seus promotors varen ser Sebastià Cañelles i Jordi Rosselló.
• L’hotel Luna Park, el promotor del qual va ser el llucmajorer Jaume Oliver Maura «Pelín».Va ser
donat d’alta l’1 de maig de 1969.
• L’hotel Torre Arenal, del qual va ser promotor el santjordier Rafel Villas Garí. Actualment està
regentat pels seus fills Rafel i Bartomeu Villas Fiol. Va ser donat d’alta el 31 de maig de 1969.
Mentrestant contem una altra anècdota. Dins l’hostaleria en succeeixen moltes, unes de bones,
altres de molt bones, i altres no tant. Un estiu va passar que una nit de ball en un hotel molt conegut es va morir una persona dins la seva habitació. El metge no hi va poder fer res i cridaren el de la
funerària. No es cregué convenient treure el mort per enmig de la gent que ballava. I què feren? Embolicaren el difunt dins una estora grossa, cridaren dos empleats i els digueren que baixassin aquell
embalum al carrer, i hagueren de passar naturalment per enmig de la gent. I mentrestant aquells dos
empleats no s’aturaven de dir: Redell, redell, que és de feixuga aquesta estora! La gent continuava
ballant.
• L’hotel Palma Mazas, del qual el propietari actual i director és Francisco Ferrer Campuzano. Va
ser donat d’alta el 6 de juny de 1969. En fou la promotora Maria Teresa Mazas Martín.
• L’hotel Reina Isabel, donat d’alta el 18 de juliol de 1969. En va ser promotor Joan Cabrer Cerdó.
El propietari actual és Jordi Cabrer Giménez.
• L’hotel Emperador, actualment propietat de Francisco Ferrer Campuzano. N’és la directora M.
Teresa Ferrer Ayala. Té llicència d’alta de l’1 d’agost de 1970. En fou la promotora M. Visitación
Mazas Martín.
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Festes de Sant Cristòfol a s’Arenal (1959). (Nofre Llinàs)

70

• Pregó de Fires 2005

Tomeu Sbert Barceló

Molta gent de Llucmajor va trobar feina a l’hostaleria i pogué millorar el seu nivell de vida. Aquí veim el llucmajorer Tomàs
Noguera Nadal, llagosta en mà, a l’hotel San Diego. (Foto Vicenç Tur)
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LA DÈCADA 1970 - 1980

En la dècada 1970-80 es construïren vuit hotels:
• Hotel Santa Mónica (abans Dulce Francia), el promotor del qual va ser Andreu Ferrà Ballester.
Va ser donat d’alta el 20 de març de 1970, i la seva directora actual és Mónica Ferrà Gisbert.
• Hotel Isla Dorada. Els seus promotors foren Josep Rosselló Alzamora i Bartomeu Font Obrador.
Va ser donat d’alta l’1 de gener de 1970.
• Hostal Juan Palma, el promotor del qual va ser Joan Tomàs Miquel. Va ser donat d’alta el 4 de
juliol de 1972. Actualment en són propietaris el llucmajorers Pau Julià Adrover i Guillem Patiño
Vallbona.
• Hotel Bahía de Palma. Té un milenar de places i és el més gran del terme llucmajorer. El seu promotor va ser Damià Sastre Bauzà. Va ser donat d’alta el 29 de juliol de 1972.
• Hotel Alegría, el promotor del qual va ser el pobler Andreu Ferrà Ballester. Va ser donat d’alta
l’1 de gener de 1976.
• Maioris Club Hotel, situat al Puigderrós, a la carretera de s’Arenal al Cap Blanc. Es va obrir el 14
d’abril de 1976. Va ser construït amb capital italià, i va tenir com a representant el Sr. Candiani.
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AQUACITY

En les dècades de 1980, 1990 i 2000 no es va inaugurar cap establiment hoteler dins el terme de
Llucmajor, però varen començar a posar-se en servei alguns agroturismes.
Cal mencionar també, pel seu especial interès turístic, que a l’estiu de 1988 es va inaugurar
l’anomenat Aquacity, referent del que era el complex d’aigües en moviment més gran del món. El
president de la junta promotora era un valencià de molta empenta, Ricardo Molina Soler. Hi va haver
altres empresaris de la zona que donaren suport econòmic a tan important i atrevida iniciativa, entre
ells:
Pere Canals Morro, Julià Mòjer Cardell, Sebastià Ballester Mas, Bartomeu Xamena Simonet, Miquel Amengual Cifre, Damià Sastre Bauzà i Joan Amengual Mir.

Panoràmica del parc
d’aigües en moviment,
Aquacity, inaugurat a
l’estiu de 1988.
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Detall de les instalacions d’Aquacity. (foto Quintín)

CANVI COLOSSAL

Podríem parlar extensament, comparar i discutir sobre la conveniència o no del colossal creixement turístic produït en el terme de Llucmajor, de si va ser tot bo, molt bo, o tot el contrari. El meu
treball d’aquesta nit de pregó de fires no és valorar el que més ens convenia, ni molt manco, sinó
simplement enumerar tots i cada un dels establiments hotelers i promotors llucmajorers hotelers,
entre altres informacions relacionades sempre amb el món turístic. He cregut de cabdal importància
reunir noms, persones i fets concrets al voltant del fet del turisme en l’àmbit, repetesc, del terme de
Llucmajor.
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CRIDAR A L'ORDRE

Queda clar que en aquesta quarantena d’anys tot ha canviat. Record, per exemple, que en els
anys cinquanta del segle passat, quan es presentaven al·lotes de molt bon veure, els dies de mercat,
a la nostra plaça d’Espanya llucmajorera, si duien poca roba ràpidament eren cridades a l’ordre per
l’autoritat competent, que les advertia que o es posaven més roba o se n’havien de tornar als seus
llocs d’origen. És a dir, que no es volia gent amb vestimenta poc adequada per a aquells temps. Quin
canvi d’ahir a avui!
També succeïa que a les sortides dels hotels, els turistes havien de dur posat un barnús. A la platja
qualque hotel hi tenia una caseta de fusta, per a homes i per a dones, separats, per canviar-se la roba. I,
naturalment, estaven prohibits els biquinis, o sia, els banyadors de dues peces. Quin canvi d’ahir a avui!
És just dir, no obstant això, que, ara i abans, a la costa llucmajorera, hi tenim caletes encantadores,
un poc amagades, en què homes i dones no necessiten cap caseta per canviar-se la roba, ja que es
banyaven i es banyen a la mar i prenen el sol així com les seves mares els dugueren al món. Ho fan
tant homes com dones.
De totes maneres, us puc assegurar que el nudista no provoca escàndols o altercats. La gent que
he conegut i que m’ha demanat a vegades on trobarien una platja nudista, solen fer la impressió d’esser persones d’un nivell cultural més aviat alt, i respectuoses amb la gent.
És per això que podem dir que aquesta cinquantena o més de quilòmetres de camins de la nostra
ampla marina, degudament asfaltats i posats a punt per fer ciclisme, són molt ben valorats. La Conselleria de Turisme i l’Ajuntament de Llucmajor feren una gran passa quan planificaren i executaren
aquesta obra.
Recordem Andreu Canals Perelló, promotor de l’hotel San Diego, per la destacada labor duita a
terme en promoció i divulgació en benefici del ciclisme. Ell com ningú va saber combinar turisme i
ciclisme a la nostra zona.
A vegades, el cicloturisme també facilita el turisme cultural, com és visitar llocs tan importants o
emblemàtics com els talaiots de Capocorb, s’Estanyol, o arribar amb bicicleta a altres llocs com el
santuari de Gràcia, mirador especial llucmajorer.
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SALES DE FESTES I DISCOTEQUES

No podem deixar d’esmentar els empresaris llucmajorers que dedicaren els seus esforços a la
diversió nocturna, tant a sales de festes com a discoteques. Recordem el Florida-Park, que va esser
la primera sala de festes de la zona, on encara es té present la destacada actuació del Dúo Dinámico.
La Florida Park fou promoguda per aquell empresari, de grat record, que va esser Tomàs Thomàs
Mut. I també destaca la discoteca Scorpio, promoguda i magníficament dirigida per Toni Jordi Pastor.
En aquesta discoteca hi actuaren artistes de la talla d’Antonio Machín, Mocedades, Luis Aguilé i Maria
del Mar Bonet, entre molts altres.
Recordem també les discoteques Dos Mil, de Gabriel Clar Cardell; Graff Zeppelin, de Carles Rieck; La Cotorra Verde, als baixos de l’hotel Son Verí, i alguna altra.
A Llucmajor ciutat qui no recorda el popular primitiu local Can Xamena, al carrer de Santa Càndida; després Can Tià Taleca, de Miquel Filori, i molts d’anys enrere Es Velódromo o La Bombilla, de
la família Llompart.
Assenyalem com pertoca la sala París Alegre de Can Parrí, o també el Cinema.
Llucmajor, en aquest àmbit, es pot dir que ha estat i és una finestra oberta al món, on la seva
joventut i la dels pobles veïnats, i, més endavant, la gent del turisme, sempre hi ha trobat un lloc on
passar-ho bé. I que no decaigui!
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Tomàs Thomàs Mut, fill de Bernat Tomàs, empresaris amb molta visió de futur.
Promotors de l’històric establiment d’oci, el Florida Park a la plaça de la Reina Maria
Cristina de s’Arenal. A Llucmajor ciutat destaca el teatre Recreatiu.

Detall arenaler. La mar,
ombrel·les, canyes,
palmeres, platja, posta
de sol, poesia...

Antoni Jordi, promotor de la sala Scorpio de s’Arenal.
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En primer lloc, els hotels San Diego i Solimar. Darrere, l’hotel Zeus (ara Saga) quan estava en construcció (1970)
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DOS CLUBS NÀUTICS

El Club Nàutic s’Arenal i el Club Nàutic s’Estanyol són també emblemes d’aquest Llucmajor dels
segles XX i XXI, ja que als seus ports esportius hi atraquen embarcacions de totes les nacionalitats.
El Club Nàutic s’Arenal dedica la màxima atenció a les proves esportives, i és possiblement el club
que més regates organitza anualment a tot Espanya.
A s’Estanyol, entranyable lloc llucmajorer, s’uneixen cultura, esports i un paisatge que agrada a
molts. Ha estat i continua essent molt discutida la possible i bastant necessària ampliació de les seves
instal·lacions, donat l’ostensible creixement d’embarcacions i de socis.
Per altra part, hem de mencionar com a positiva aquesta altra finestra oberta al món, en aquest
cas automobilístic, com és el Circuit Illes Balears, situat a la costa des Ravellar, vora la nova autopista
Llucmajor-s’Arenal.

Junta Directiva del Club Nàutic s’Arenal (2005). Fila 3ª: Mateu Real, Bernardo
Julià, Miguel Ribot, Guillermo Patiño, Jorge Granados, Antonio Font, i Francisco
Villalonga. Enmig: Gabriel Rosselló, Antonio Roses, Enrique Rosselló, José Salas,
i Enrique González. Davant: Santiago Fiol, Juan Julià (+), Juan Vich, Antonio Galmes, i Miquel A. Villalonga.
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ELS AGROTURISMES

Però tornem a la realitat turística dels nostres dies. I en aquest cas ho feim per parlar d’agroturismes dins el terme de Llucmajor.
I què és un agroturisme? És una oferta complementària al turisme de masses de sol i platja. És un
lloc on el turista pot gaudir a pler de la naturalesa, l’aire pur, la pau i la tranquil·litat. S’hi sol practicar
senderime, muntar a cavall, fer excursions en bicicleta, o simplement caminar contemplant els paisatges naturals. Està destinada a una classe turística a la qual agrada la sorpresa i l’originalitat.
Els agroturismes solen estar situats a llocs acollidors, intimistes, amb les comoditats d’unes antigues però adequades instal·lacions. També s’hi sol gaudir d’una exquisida gastronomia. La cuina mallorquina és, com sabem, molt rica, variada i gustosa.
No a tothom li agrada el renou o les nits de bauxa.
A Llucmajor cada agroturisme es troba en una d’aquelles antigues cases de possessió molt pròpies del nostre terme. La nostra insigne poetessa M. Antònia Salvà de s’Allapassa i Ripoll va escriure
aquest quintet:
Volguda casa pagesa,
plaent com una escomesa.
Oberta com una mà,
com una mà sempre estesa
que convida a reposar.
Anomenam a continuació cada un dels tretze agroturismes del nostre terme de Llucmajor:
• Els Marçals. Titular: Catalina Tomàs i Tomàs. Carretera del Cap Blanc km 8,5 desviació a sa Torre.
• Es Puigderrós de Dalt. Titular: Bartomeu Llompart Ribas. Camí de sa Torre, s/n.
• Sa Bassa Crua. Titular: Margalida Clar Tomàs. Camí de sa Torre, polígon 35 parcel·la 32.
• Sa Bassa Plana (hotel rural). Titular: Miquel Pascual. Carretera del Cap Blanc, km 25 hm 4.
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Agroturisme Son Perdiu. Titular: Joan
Caldés Mataró.

Agroturisme Els Marçals. Titular: Catalina Tomàs i Tomàs.

Son Pieres. Titular: Miquel Monserrat
Vidal.

Agroturisme Son Santpolí. Titular:
Antoni Monserrat Oliver.

Agroturisme Son Quartera Vell. Titular:
Antoni Verger i Tomàs.

Agroturisme Sa Bassa Plana. Titular:
Miquel Pascual.

Agroturisme Sa Bassa Crua. Titular:
Margalida Clar i Tomàs.

Agroturisme Son Estrany. Titular: Josep
Lluís.

Agroturisme La Verana.
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Agroturisme Es Puigderrós de Dalt. Titular: Tolo Llompart i la seva esposa, Van Bezzen.

Agroturisme Son Guardiola. Titular:
Maria Simó Jofre.

Agroturisme Son Galileu. Titular: Bernat Tomàs i Tomàs.
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• Son Estrany. Titular: Josep Lluís. Carretera Llucmajor-Campos, camí de Son Mulet, s/n.
• Son Pieres. Titular: Miquel Monserrat Vidal. Carretera Llucmajor-s’Aranjassa, km 3.
• Perola. Titular: Miquela Oliver Vaquer. Carretera Llucmajor-Porreres.
• La Verana. Carretera Militar del Cap Blanc, km 32.
• Son Quartera Vell. Titular: Antoni Verger Tomàs. Carretera Llucmajor-s’Estanyol, km 7,2.
• Son Galileu. Titular: Bernat Tomàs Tomàs. Carretera Llucmajor-Cala Pi, km 6
• Son Guardiola. Titular: Maria Simó Jofre. Carretera Llucmajor-s’Estanyol, km 2,300.
• Son Perdiu. Titular: Joan Caldés Mataró. Carretera Militar, km 32.
• Son Samà. Titular: Miquel Martí José. Carretera Llucmajor-Porreres.
• Son Santpolí. Titular: Antoni Monserrat Oliver. Polígon 16 parcel·la 340 (carrer de Francesc
Moragas 12, Llucmajor).
• Albenyeta. Titular: Montserrat Sitjar Cirera.
També tenim per estrenar, ja amb sol·licituds oficials fetes:
• Hotel Rural Son Julià (cinc estrelles). Casal de Ca s’Hereu. Carretera Llucmajor-s’Arenal, km 2.
• Hotel Rural Binihilaria. Sa Torre de Ca la Gran Cristiana. Titular: Vicenç Grande. Carretera
Llucmajor-sa Torre, km 10.
• Hotel Rural Cap Enderrocat. Promotor: Antoni Obrador Vidal (antic Fort Cap Enderrocat).
Devora Bellavista i Cala Blava.
A Llucmajor hi ha una associació de turisme rural. En són president i vicepresident, respectivament, Damià Verger Garau i Bartomeu Pocoví Mut. El president honorari és el batle de torn, en el
cas actual Lluc Tomàs Munar.
Diguem que Llucmajor i el seu terme ja té 31.196 persones censades, de les quals 5.793 són estrangeres, la major part d’Alemanya. Segueixen les procedents d’Argentina, Anglaterra, Itàlia, Senegal,
França, Marroc, Uruguai, per aquets ordre, entre altres països. Quin canvi d’ahir a avui!
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ELS NOSTRES BATLES

Crec convenient anomenar els batles de Llucmajor que han ajudat al desenvolupament del nostre
terme en aquests anys de la gran transformació viscuda aprofitant l’arribada imparable del turisme.
Ells són Mateu Monserrat Calafat, Andreu Martín Burguera, Gabriel Ramon Julià, Miquel Clar Lladó,
Antoni Zanoguera Rubí, Joan Monserrat Mascaró, Gaspar Oliver Mut, i l’actual, Lluc Tomàs Munar.

Santuari de Ntra. Sra. de Gràcia, lloc de visita religiosa i
cultural.
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Dues instantànies del Gran Hotel Son Julià de Ca s’Hereu. (Foto
Valeriano)

Hotel Delta al Puigderrós.
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ALTRES LLUCMAJORERS AMB MÈRITS
DINS EL MÓN DE L'HOSTALERIA

No crec convenient acabar sense esmentar-vos els empresaris hotelers llucmajorers que per una
causa o altra exerciren, o exerceixen encara, fora del terme de Llucmajor.
Joan Vidal Clar
Miguel Vidal Fullana
Guillem Amengual Vidal
Miguel Salvà Monserrat
Miguel Mulet Garcias
Joan Rubí Vives
Jaume Salvà Vidal
Mateu Miguel Tomàs
Joan Salvà Rubí
Pere Ignasi Garcias Catany
Miguel Font
Miguel Taverner Puigserver
Antoni Miralles Cirerol
Francisco Marín, amb la seva esposa Francisca Garcias
Catalina Garcias Salvà
Antoni Mut Jaume
Guillem Salvà Oliver, amb els seus pares
Pere Antoni Salvà Salvà
Climent Garau Salvà
Bartomeu Salvà Tomàs
Pedro Oliver
Mencionem que Antoni Mut Jaume “Boleno”, a més de construir hotels, edificà l’emblemàtica església de la Porciúncula. En va ser director d’obra l’aparallador llucmajorer Joan Miquel Catany.
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Mateu Miquel Tomàs
(Riomar)

Julià Mòjer Cardell
(Xauen, Bon Dia)

Climent Garau
Salvà, promotor de l’hostal
Climent.

Joan Salvà Rubí
(Riomar)

Joan Vidal Clar (Encant)

Jaume Salvà Vidal
(pensió Las Margaritas)
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Antoni Mut “Boleno” i la
seva esposa Apol·lònia
Tomàs, promotors de
l’hotel Aya (inici Antoni
y Apolonia). Antoni Mut
fou, també, el constructor de la magnífica
església de la Porciúncula. (Cortesia Gaspar
Oliver)

Miquel Salvà Monserrat (hotels Salpi, Xapala i
Honderos)

88

• Pregó de Fires 2005

Pere-Ignasi Garcias Catany i la seva esposa Maria Salvà Oliver, promotors de l’hotel Playa Golf. Actualment el director-gerent és el seu
gendre Francesc Marín, casat amb la seva filla Maria.

Tomeu Sbert Barceló

Gabriel Prohens Grimalt i esposa. Promotors de l’hotel
Atlanta i pensió Fleming.

Guillem Salvà Oliver i els seus pares
promogueren la pensió Guimar.
Actualment, destinada a habitatges.

El llucmajorer Miquel
Taverner Puigserver
(Hotel Isel)

Bartomeu Salvà Tomàs (Cosmopólitan). Abans regentà el
Méjico, al carrer del Terral, que
havia estat promogut pel també
llucmajorer Joan Garau Cardell.

Joan Rubí Vives
(Metropólitan, Es Molí)

Gori Jaume Carbonell, també
llucmajorer, soci hoteler amb
Bartomeu Salvà Tomàs.
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MARRIOT SON ANTEM

El darrer establiment hoteler inaugurat dins el terme de Llucmajor, l’any 2000, va ser el Mallorca
Marriott Son Antem.
És un dels establiments hotelers de més prestigi de la nostra illa, té la categoria de cinc estrelles i
es va construir en l’espai de dos anys amb un pressupost inicial de dotze mil milions de pessetes.
Marriott Son Antem, a cinc quilòmetres de Llucmajor ciutat, té per possessions veïnes: es Rafalet,
Cals Aulets, Cugulutx, Can Gamundinet, Can Coll Llarg i Son Dalabau.
En un temps no gaire llunyà, d’aquestes possessions, com de tantes altres del terme llucmajorer,
venien els seus feiners pagesos cada any a la fira, amb carruatges o cabriols ben lluents, i temps més
enrere amb bicicleta o a peu. Avui dia quasi tothom utilitza el cotxe. El turisme, juntament amb la
gran quantitat de feina feta, ha proporcionat més benestar social.
Enguany, per primera vegada, la gent que vendrà a la fira ho podrà fer, si vol, per autopista. Hem
de lamentar la pèrdua d’alguns conreus, però hi hem guanyat en seguretat i rapidesa en els desplaçaments.
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Pere Antoni Capella Salvà,
constructor i soci en hostaleria (Bahamas i Zaga)
Inauguració de l’oficina turística a s’Arenal (2005). Lluc Tomàs, Joan Bauçà, Guillem
Salvà, i Francesc Marín. (Foto Tomeu Sbert)

Imatge captada al
Marriott Son Antem, en
la festa del XXV aniversari de la fundació de
l’Associació d’Hotelers.
Josep Oliver i Bartomeu
Xamena en primer lloc.
(Any 2001)
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De totes maneres, vénguin d’on vénguin, els visitants, com sempre, seran benvinguts. Tothom està
convidat a les nostres fires. Les fires us esperen. Les fires ja són aquí. Anit mateix comencen les fires.
Deixau-me dedicar-vos uns versos. Diuen així:
Fires tenim un altre any
dins l’albor llucmajorera
con estrella missatgera
esplendoroses enguany.

Sa gent mira, mira i mira
mentre saluda amics
i es van repetint convits
aprofitant que és sa fira.

Més enllà un matrimoni,
ben enllaçats ells pel braç
se somriuen pas a pas,
en l’amor per testimoni.

Sa festa és sempre esperança
que manté viva l’espira.
I quan és Darrera Fira
sempre cau qualque fermança.

Un padrí cames estira
acompanyat dels seus néts
que van mirant ulls desfets
sa grandesa de sa fira.

Maquinària a tot arreu,
les juguetes a balquena,
de coses bones se’n veu
tota la fira replena.

Carrer Bisbe Taixequet,
passeig de Jaume III,
per carrer i altre carrer
de firers tot un esplet.

Una fadrina sospira,
un fadrí la galanteja,
mentre tothom es passeja
donant voltes per la fira.

Sa nostra darrera fira
de Mallorca és sa major?
Un matí on Llucmajor
a capital tot respira.

MAR DE MALLORCA

És obligat assenyalar que tenim una platja que llueix cada estiu la distinció de la bandera blava
europea. Això és un premi que es concedeix a les platges o ports esportius que aconsegueixen
mantenir les seves aigües nítides, a més d’oferir serveis al visitant, com són una adequada neteja, socorrisme i primers auxilis, accessos fàcils i segurs, aigua potable i dutxes, seguretat per a tothom que
acudeix a la platja, entre d’altres.
L’empresa anomenada Mar de Mallorca hi té molt a veure en tot això, ja que neteja i té cura de
tots els elements destinats a tenir a punt la zona de platja. Altres serveis que ofereix Mar de Mallorca
són: hamaques, balnearis, ombrel·les, velomars... De segur que fan els seus negocis, però a canvi els
seus serveis són molt bons, adequats i estimables.

92

• Pregó de Fires 2005

Tomeu Sbert Barceló

ALTRES DETALLS

En una ocasió l’exbatle Mateu Monserrat Calafat em digué: Mira Tomeu, a s’Arenal, Llucmajor només
té uns cinc-cents metres lineals de platja. No es podia créixer pels costats i s’ha crescut per amunt, d’aquesta
manera Llucmajor sempre serà més ric i més pròsper. El progrés no està exempt de polèmica.
Gabriel Ramón Julià em diguè en una ocasió: A s’Arenal tenim els carrers massa estrets per la quantitat
de places hoteleres. S’hauria de fer un passeig molt ample i decantar la circulació des del carrer de la Salut
fins la mar. El passeig ja el tenim fet. On col·locam els cotxes? El problema hi era llavors i el tenim
encara.
El 1976 es constituí l’Associació Hotelera s’Arenal - Platja de Palma - Can Pastilla. Aquesta té per
objecte fomentar, mantenir i promocionar tot el que sigui beneficiós per a la indústria turística de la
zona. Actualment està presidida per Francisco Marín, casat amb una llucmajorera, Maria Garcias “de
Can Pere Ignasi”.
L’Associació d’Hotelers i l’Ajuntament de Llucmajor mantenen bones relacions de col·laboració.
Fins i tot aquest consistori acudeix darrerament a fires promocionals de turisme, nacionals i internacionals. Cuiden tots els detalls. Hi està en joc el nostre futur.
Llucmajor ciutat rep al llarg de l’any la visita de molts de turistes, els quals poden admirar monuments com són: la parròquia de Sant Miquel; l’església de Sant Bonaventura; el monument al rei Jaume
III i el passeig que duu el seu nom; el monument al Sabater; el monument a M. Antònia Salvà a la
placeta del Convent; el monument als pescadors, situat a s’Estanyol; i el reconeixement als trencadors
de marès al Parc Urbà de s’Arenal; o també poden visitar el nostre estimat santuari de Gràcia, entre
altres valuosos aspectes culturals.
Ja que aquest pregó versa sobre el tema turístic, he d’aclarir el motiu pel qual quan s’escriu sobre
la Platja de Palma en papers oficials, s’inclou també la zona turística llucmajorera.
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Inauguració de la davallada a la mar a Badia
Blava (2000). Una
important millora, fruit,
també, de l’empenta
turística al llarg del
terme de Llucmajor.
(Foto de l’autor)

Una altra mostra de s’Arenal
i la platja d’avui.
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Grup de professionals de la restauració en un
dia de feina. (Tenis Arenal)

Grup de cicloturistes. Pere Canals al
capdavant.

Pere Antoni Salvà Salvà (Pensió
Isla Blanca)

Pinzellada pictòrica de s’Arenal a càrrec de Cati Aguiló.
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Això és degut al fet que en els anys seixanta del segle passat s’hagué de cercar un únic nom per a
la part compresa entre Son Verí i Can Pastilla. Teníem els noms de s’Arenal de Llucmajor, s’Arenal de
Palma, Sometimes, Can Móner, la Ribera, les Meravelles i Can Pastilla. Aquesta pluralitat de denominacions portava a confusions de promoció, tant a nivell nacional com internacional.
Va succeir que arran de la idea de Gabriel Fuster Mayans “Gafim”, els hotelers Juan Riu Masmitjà,
Toni Pomar Gual i Pedro Cabrer Rodríguez, entre d’altres, sol·licitaren a Madrid, al ministeri corresponent, poder utilitzar el nom geoturístic únic de Platja de Palma, per evitar així més confusions.
Dia 8 d’octubre de 1966 es va publicar la sol·licitud en el Butlletí Oficial de l’Estat. Ningú no es
va oposar per escrit que es digués oficialment Platja de Palma. I així segueix, encara que a Llucmajor
mai hem renunciat a anomenar “la platja de s’Arenal” la zona compresa entre el torrent dels Jueus i
Son Verí.

Entrada de l’hotel Maioris.
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El president Jaume Matas i hotelers de la zona.
(Foto Jaume Llinàs)
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Tolo Sbert Nicolau, llucmajorer, fou gerent de
l’Associació d’Hotelers, director d’Aquacity i
director general de Turisme del Govern Balear.
(Foto Tolo Salleras)

El creixement de la indústria de Llucmajor i el turisme propiciaren
la necessitat de construir un polígon industrial i de serveis a Son
Noguera. El batle Oliver, el dia de la inauguració en el seu parlament. (Foto S’Unió de s’Arenal)

Detall de la inauguració de la macrodepuradora a Son Verí. (Foto Valeriano)
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Detall de la costa llucmajorera, Cala Pi i Capocorb.

Toni Pomar fou hoteler
d’empenta i bon amic de
tots els mitjans informatius.
Ell promocionà s’Arenal i la
Platja de Palma a molts punts
del món. Aquí amb la seva
esposa Pepita Bonnín. (Arxiu
de l’autor)
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Miquel Vidal i Carmen Riu.

Joan Flaquer Riutort, actual conseller deTurisme
del Govern Balear, bon
amic de Llucmajor.

Joan Bauçà Barceló fou regidor de turisme de l’Ajuntament de Palma. Resideix a Son Verí Nou.

Vicenç Grande, promotor
del projectat establiment
hoteler de cinc estrelles de
Sa Torre.
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Inauguració del Poliesportiu de Son Verí
Nou, conseqüència positiva del turisme. El
president Canyelles acompanyat del batle
Oliver entre altres.

De s’Arenal a Sevilla. Se
celebrava l’Expo-92. És
l’embarcació Alzina, que
estigué tripulada per:
Antelm Tomàs Martí,
Antoni Catany Ponseti, Miquel Cirera Puig,
Miquel Janer Taverner,
Damià Tomàs Catany,
Agustí Salvà Mut i Jaume
Martí Canyelles. Del
Club Nàutic s’Arenal
al riu Guadalquivir: una
travessia que féu història.
(Foto Tomeu Sbert)
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L’Ajuntament de Llucmajor ha
assistit a diferents fires arreu
del món.
Oferim dos detalls fotogràfics.
Veim Jaume Matas, Lluc Tomàs,
Joan Jaume i Maties Tomàs
amb dues belleses, com
són Claudia Schiffer i Anna
Kournikova, fent promoció
turística.
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D’esquerra a dreta: tinent de la Guardia Civil, Manolo González Pando, Julià Álvarez Santamaria,
mossèn Bartomeu Gomila Vallespir, Francisco Soriano Frade, el delegat del Ministeri d’Información i Turisme, Pere Canals Morro, Antoni Zanoguera Rubí, Maties Vadell Vidal, Julià Puig Oliver i
Mateu Monserrat Pastor. (Foto Vicenç Tur i Tur)

Monument en bronze i
pedra situat a l’avinguda
de la Mare de Déu de
Begonya de Cala Blava,
obra de l’artista Pere
Pujol. Moment de la
inauguració del monument, donat pel notari
alemany resident a Cala
Blava Dietter Bortfeld.
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Inauguració de l’Oficina
d’Informació Turística
a la plaça de la Reina
Maria Cristina. V. Black, J.
Mulet, T. Sbert, J. Flaquer
i G. Oliver. Darrere: T.
Xamena, Josep Oliver i
X. Ferrer.

Col·locació de la primera
pedra de l’Institut de s’Arenal. L’augment demogràfic
de la zona propicià la seva
necessitat.
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El president del Govern de les Illes Balears, Jaume Matas, assistint a la inauguració de l’autopista s’ArenalLlucmajor. Dijous 7 de juliol de 2005. Gaspar Oliver, Sebastià Vidal, Lluc Tomàs, Jaume Matas, Mabel Cabrer,
Andreu Prohens, J. Mª Rodríguez, i Miquel Vidal. (Foto Andreu Prohens)
Inauguració d’una biblioteca pública a s’Arenal, com a conseqüència
de l’augment demogràfic degut al turisme. Joan Monserrat, Joan
Verger, Gaspar Oliver.

El creixement turístic propicià la necessitat de tenir
unes instal·lacions municipals adequades a s’Arenal.
Detall de l’edifici i inauguració. (Any 2005)
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Any 1966. Veim Pilar Franco
amb els propietaris de la
Sala Bohío: Francisco Tomàs i
Eugènia Van Vauwel. (Cortesia
Francisco Tomàs)

La destacada artista Mari Santpere en una actuació al Jardín
Bahía de l’empresari Francisco
Tomàs Bosch, en una època del
tot brillant a les nits de festa
arenaleres. (Cortesia Francisco
Tomàs)
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Jaume Llinàs Mateu.
Brillant col·laborador
en aquest pregó de
fires en temes fotogràfics.

Lloc de visita cultural, els talaiots de Capocorb. (Cortesia Font Obrador)
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Som a la recta final d’aquest pregó. Falta afegir-hi que el turisme també ha influït, i molt, en temes
d’escolaritat, d’estudis superiors i universitaris.
Un catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, Bartomeu Barceló, va declarar als mitjans informatius el següent: No habría universidad en las Islas Baleares sin el turismo. En el sentido de que la alta
renta justificó su creación. Está fundamentada en el turismo.
A Llucmajor ciutat hi arribà també l’institut, inaugurat com recordareu pels reis d’Espanya Don
Joan Carles i Donya Sofia, batles honoraris de Llucmajor. També hi ha un institut a s’Arenal.
És a dir, turisme i cultura poden anar molt bé agafats de la mà.
Gràcies a Jaume Llinàs Mateu per aquestes diapositives que hem pogut veure. Hi ha imatges que
són seves, n’hi ha de Bartomeu Font Obrador i de Joan Clar Tomàs, entre altres. També n’hi ha de
meves.
Les fires són aquí. Senyores i senyors, les fires comencen.
Veniu-hi, mallorquins i peninsulars que compartiu feina i diversions.
Veniu-hi tota la gent que us voleu identificar amb els nostres costums i la nostra cultura.
Veniu-hi hotelers i gent del turisme.Veniu-hi estiuejants.
Llucmajor espera a tothom. Fires d’ahir, d’avui i de sempre. Llucmajor, més que mai, és una finestra
oberta al món, en aquest cas el món de les fires.
Amb una altesa de mires
festes tenim un altre any.
Benvingudes també enguany
nostres estimades fires.
Que tengueu tots una bona fermança. Molts d’anys i bons per a tothom. Moltes gràcies.
Llucmajor, 28 de setembre de 2005
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