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Els cinemes de s’Arenal 

Introducció 

S’Arenal és una unitat de població amb característiques diverses, tant per a residents 

com per a estiuejants, que pertany als municipis de Llucmajor i de Palma. La seva 

població va anar augmentant des de 1864 per qüestions agrícoles. La importància dels 

trencadors i els empresaris del marès també hi va influir, així com els pescadors. Un 

dels primers noms d’aquest llogaret fou es Republicans, dins el municipi de Llucmajor, 

però amb el temps el nom de s’Arenal es va imposar tot i ser, no només el nucli de 

població inicial, sinó també tot «s’Arenal», la platja, que hi ha entre aquest nucli i el que 

coneixem com a Can Pastilla, la major part dins el terme municipal de Palma.  

En 1902 s’inaugurà l’església i, mentrestant, s’anaven parcel·lant les diferents grans 

finques abans existents. Un altre aspecte a tenir en compte són els grans canvis en les 

comunicacions (camins, carreteres, ferrocarrils...) en tot el segle XX. Alhora, s’anava 

constituint com un poble a part amb l’aparició de tot el que li donava personalitat; les 

institucions eclesiàstiques, escoles, botigues, cafès, fondes, bancs, associacions, clubs 

esportius i serveis propis en general.  

La població  va créixer des de 21 habitants en 1887 (tots a la part de Llucmajor) a 379 1

en 1930 (181 de Llucmajor), 1.162 en 1960 (701 de Llucmajor), 9.106 en 1981 (5.118 

de Llucmajor). La immigració peninsular va ser molt important, sobretot a partir de la 

dècada de 1950, acompanyant l’inici de l’activitat turística. Els estiuejants sempre hi 

han estat. 

Dins aquesta població i com a activitat de lleure hi arribarà la projecció de pel·lícules en 

diferents tipus de locals i en aquest punt ens centrarem. Per a la realització d'aquest 

treball he acudit a fonts diverses per tal de poder omplir els buits que deixava, 

inicialment, la informació d’alguns cines. A més de la bibliografia, amb obres 

importants com les de Cristòfol Miquel Sbert, de Margalida Pujals i Manel Santana, o 

 Gran Enciclopèdia Catalana, “S’Arenal”. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0004941.xml 1
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Verònica Fiol i Tomeu Fiol, hi ha publicacions sobre s’Arenal de Pere Canals, Tomeu 

Sbert o Manuel Cabellos, i també diferents pregons de l’Ajuntament de Llucmajor. 

S’han consultat arxius amb resultat divers i acudit a les fonts orals de gent, més o menys 

coneguda, del mateix món de les sales de cinema. O altres persones de la zona que 

podien donar informació com a clients d’aquestes sales, i d’altres manifestacions sobre 

l’exhibició de pel·lícules, com pot ser el cine a l’aire lliure o en altres llocs coberts o no. 

Pel que fa a arxius els més importants han estat l’Arxiu del Regne de Mallorca (ARM) 

que recull la documentació del Govern Civil de les Balears sobretot a partir de després 

de la Guerra Civil, l’Arxiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca (ASIM) i l’Arxiu 

Municipal de Palma (AMP).  S’ha de dir, també, que el que es diu a la bibliografia 2

general sobre cines o fins i tot, de vegades, allò que es troba a l’ARM no sempre és cert 

del tot. Evidentment els documents sí que són certs. És el cas de certes referències a 

l’obertura o tancament d’alguna sala que no sempre són exactes. D’abans de la Guerra 

Civil no he trobat res per ara a l’ARM, i sí que n’he trobat a l’AMP pel que fa al Cine 

Los Ángeles. Amb tot, manca fer un buidatge de premsa on podrien sortir més dades. 

Evidentment que pot aparèixer nova informació però pensam que no canviaria gaire el 

que coneixem.  

Finalment s’ha de dir que aquí no feim crítica de pel·lícules ni les comentam perquè ja 

forma part d’altres estudis específics. Ens interessen les formes d’oci i el món de les 

sales de cine. El negoci i l’ambient que comportava. 

L’evolució de les formes d’oci a s’Arenal 

Durant els anys d’aparició i evolució de les sales de cine a s’Arenal, també hi havia 

altres formes d’oci. Entre les quals els clubs esportius, en especial els de futbol, però 

també el ciclisme, els toros i, en el cas particular que tractam, el club nàutic. No són les 

úniques. A més hi ha les sales de ball que almenys fins a la dècada dels 1960 no tenen 

una atracció tal que puguin fer desaparèixer el fenomen del cinema de poble o barriada. 

 Hi ha algun altre arxiu consultat al que no hi havia informació de s’Arenal encara que sí d’altres cines 2

com és el cas de l’Arxiu General del Consell de Mallorca. En algun altre no s’hi ha pogut accedir per 
manca de temps (a la majoria d’hemeroteques) i en el cas de l’Arxiu Municipal de Llucmajor, la seva 
reorganització ha fet que no l’hagués pogut consultar molt més.
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A partir de 1960 sí que hi ha un expansió de les sales de festa per la construcció d’hotels 

i l’oferta complementària al turisme. La televisió també fou una nova forma de diversió 

més familiar quan els aparells passaren a preus més assequibles. Així i tot el cine, la 

seva màgia i grandesa, encara guanyava la batalla a moltes d’aquestes formes o eren 

compatibles. Amb tot, aquests tipus d’oci (sales de festa i televisió) aniran ampliant la 

seva influència i es modernitzaran i oferiran més atracció. També per les noves llibertats 

que surten amb el retorn a la democràcia de la segona meitat dels anys 1970. El cine es 

modernitza però les tradicionals sales de cinema no poden competir. La mateixa facilitat 

de transport, que abans no existia, esperona a anar més als cines de Palma, que són 

d’estrena. En els anys 80, la irrupció d’una nova forma de cine, el vídeo, va ser 

l’estocada final per a les sales dels pobles i barris, especialment i primer per als pobles i 

barris de Palma.  

Almenys fins als anys 60 del segle passat, la població de s’Arenal no era molt abundant, 

a pesar del seu continu creixement. Una part, tot i no ser-hi resident, tenia uns lligams 

especials, familiars o d’estiueig, de llucmajorers sobretot, però també palmesans. Això 

feia que, en uns anys encara amb poques coses per divertir-se, les relacions familiars i 

entre veïnats fossin especialment fortes i conduïssin a formes de lleure encara de 

dècades anteriors; jocs, banys, tertúlies de cafè, vetllades entre veïnats, familiars i 

amics. Les anades al cine constituïen una part d’aquestes relacions i les sales eren també 

llocs de socialització. Durant la Segona República ja hi havia sales de festa a la zona, en 

especial en un lloc d’estiueig com s’Arenal. 

Les sales de cine de s’Arenal i voltants 

Les sales de cine comercial de s’Arenal i voltants propers on en ocasions hi acudien 

arenalers tenen una història que ve almenys de la Segona República, i una mica abans. 

Les que coneixem són, per ordre d’antiguitat, el Cine Los Ángeles (ses Cadenes, potser 
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de 1928 a 1936),  la sala de festes i cine Florida Park (1932 a 1936),  Cine Moderno 3 4

més conegut com Can Comte, cine del que no parlarem més per no considerar-lo ja de 

s’Arenal (es Pil·larí almenys des de 1940 fins a 1965),  Cine Aren-Mar (1958 a 1959),  5 6

Mi Sala (1961 a 1967),  Cine Virgínia (1966 a 1984),  i Cine Roma (1983 a 1985).   7 8 9

Cine Los Ángeles 

El Cine Los Ángeles (Los Angeles, així sense accent), es va construir a ses Cadenes, on 

ja se li deia (per escrit només) Los Ángeles. Ses Cadenes està a una distància molt 

propera de s’Arenal, més o menys a mig quilòmetre. Eren diferents cases a la carretera 

Militar que aleshores, en part, també es deia carretera de s’Arenal. El número era el 18 

(actualment carretera Militar número 136). En data d’1 d’octubre de 1932, el propietari 

del cine, que ja existia però descobert, Antoni Jaume Contestí, aleshores d’uns 58-59 

anys i domiciliat allà mateix, demanà un permís de reforma per cobrir-lo. El projecte el 

dissenyà el conegut arquitecte Francesc Casas. La seva capacitat era de 357 localitats, si 

feim cas dels plànols.  

No sabem exactament quan va començar aquest cine, però a l’Ajuntament de Palma, 

 Entrevistes a gent de s’Arenal i ses Cadenes: Julià Mòjer, Pere Canals, Rafel Munar, Pere Salom, Joan 3

Pons i Pere Roig Garbes. El Cine Los Ángeles (Es Fornet li deien i recorden) també era un teatre i estava 
situat a la Carretera Militar, actual número 136. L’entrevistat Pere Roig recorda haver-hi entrat cap a 
1940, quan tenia uns vuit anys, i era un magatzem de garroves que anaven destinades a una fàbrica 
d’esperit quasi veïna, a l’entrada del poble. La seva germana, major que ell, li contà que també era teatre i 
que hi actuaven dos nans que vivien a ses Cadenes. Posteriorment Pau Tomàs, mestre i investigador 
llucmajorer, em passà informació sobre el cine que havia trobat a les actes de l’Ajuntament de Palma i a 
la revista satírica Foch y Fum, que em dugué a saber el nom de Los Ángeles i permeté trobar més 
informació, estirant el fil, a l’AMP.

 JORDI PASTOR, A. Sales de festes i ambient de vespre a s’Arenal. Pregó de les festes de Sant Cristòfol 4

2010. Ajuntament de Llucmajor, 2011, p. 23-24. També documents i entrevistes amb Biel i Margalida 
Thomàs, descendents d’un dels propietaris. 

 ARM. GC 1440. El nom de Can Comte és el més conegut per les mateixes persones entrevistades per a 5

Es Fornet (Cine Los Ángeles) de ses Cadenes i d’altres més. El Cine de Can Comte compartia les 
mateixes pel·lícules amb el Cine Central de s’Aranjassa i es traslladaven amb bicicleta d’una banda a 
l’altra segons em contà Manolo López (distribuïdor) i també el santjordier Joan Taberner.

 Mateixa referència que Mi Sala però anomenat Can Gil. També les mateixes entrevistes que les del cine 6

de ses Cadenes.

 ARM. GC 1957.7

 ARM. GC 1436 per a l’autorització d’obertura. La data de 1984 o 1985, aproximada, ve donada després 8

d’entrevistes amb els empresaris successius de la sala.

 Documents privats de la família Carrió Trujillano conservats per l’autor de la comunicació.9
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l’any 1928, hi ha referència a una obra menor, allà mateix, per tancar un solar que 

podria ser perfectament per al cine quan era descobert, extrem que s’ha d’investigar 

més. 

El 1936 tancà definitivament. No sabem gaire més, llevat que els cadeners el recorden 

com a cine Es Fornet i que també s’hi feia teatre. Sabem també que s’hi celebrà algun 

míting durant la República, especialment un míting comunista. A ses Cadenes hi havia 

una agrupació anomenada Radi Comunista de Ses Cadenes formada principalment per 

trencadors.  

A la revista Foch y Fum de 14 de setembre de 1934, un breu titulat «De Las Cadenas 

para el Arenal» firmat per un tal Es Falcó, parla d’una de les coses que ajudaven a 

atreure públic als cines, com ho era el festeig i les relacions amoroses. El reproduïm 

sencer: «Cogí la pluma para dar un aviso a dos pollitos del Arenal, que siempre estan 

paseando por la carretera Militar y el día de Los Angeles [2 d’agost] a sus respectivas 

Dulcineas las querían besar principalmente la morena ya tiene las prácticas hechas sobre 

la arena. ¡Ay Panchita y Antoñita! Per ses Cadenas tornáu / pero si besá voléu / a n’es 

Cine les dureu / ja que allá si un beso cau / el senten, pero no es veu».  10

Florida Park  

El Florida Park estava situat a la plaça Reina Maria Cristina, entre els carrers Berga i 

Salut. Va ser la primera sala de festes de s’Arenal i es creà com a «local d’estiu per a 

l’explotació de cinema, varietés, ball i altres usos». El 15 de maig de 1932 es va formar 

la societat Arenal Cine amb els socis Daniel Bernardo Deyà (Daniel de Son Antelm), 

Guillem Cirerol Tomàs, Bernat Thomàs Caldés (fill del Coix Carro; Gabriel Thomàs 

Juan) i el seu fill Tomàs Thomàs Mut.  El local era descobert per a sala de festes però 11

tenia una caseta per al projector i una pantalla a la paret de referit. El projeccionista 

	 Per	 a	 les	 dades	 de	 les	 obres	 de	 reforma,	 AMP	 LO	 250	 48.	 Per	 a	 les	 de	 l’adreça	 i	 edat,	 Censo	10

Electoral	de	Baleares	[1934].	Ayuntamiento	de	Palma.	Districte	4,	secció	7	de	s’Arenal,	ARM	GC	Bibl.	
50.	 Pel	 que	 fa	 al	Foch	 y	 Fum	 (1934),	 fotocòpia	proporcionada	per	Pau	Tomàs.	Foch	 y	 Fum	 es	 pot	
trobar	a	la	Biblioteca	de	Can	Sales	de	Palma.

 Sales de festes i ambient de vespre a s’Arenal, Op. cit. p. 23. En aquest pregó es diu «en Tomàs i en 11

Bernardo Tomàs i Caldés», cosa que em dugué a pensar que eren germans i així està en la versió de les 
Jornades. Biel Thomàs m’ho va fer a saber i per això ara està redactat d’aquesta altra manera. CANALS, 
P. S’Arenal que m’han contat. Palma: Edicions Documenta Balear, 2010, p. 420-424. 
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devia ser Gabriel Thomàs Mut, fill de Bernat Thomàs Caldés, que duia el cine, i oncle 

de Biel Thomàs Rosselló i Margalida Thomàs Rosselló.  

Com a cine funcionà almenys fins a 1936 quan Biel Thomàs Mut anà a la guerra i morí. 

De després de 1936, molts dels entrevistats al respecte recorden la pantalla i que s’hi 

feia cine, però cap recorda haver assistit a una funció, el que ens du a considerar que 

segurament com a cine, i només a l’estiu, funcionà durant els anys 1932 a 1936. Les 

vicissituds del Florida Park de després de la Guerra Civil no són objecte d’aquest treball 

si no va ser cine més temps. 

Durant la Segona República Espanyola, per tant, es feia cine durant l’estiu a s’Arenal (i 

a ses Cadenes com hem vist), podent afirmar que, Florida Park, va ser la primera sala de 

cine de la localitat si consideram ses Cadenes una altra localitat, encara que no fos 

coberta. Per diferents programes de l’època podem saber dates i pel·lícules.  Per Sant 12

Jaume, amb l’arribada important d’estiuejants, seria el moment d’inici d’aquelles 

sessions, tot i que en 1936 ja comencen a final de juny.  

Al programa del 30 de juliol al 2 d’agost de 1932 tenim 

anunciades diferents pel·lícules. El 30 i el 31 de juliol 

(dissabte i diumenge) tenim un western (de l’oeste), El 

Gavilán, el drama anomenat Trapecio i completant el 

programa una còmica. Els dies 1 i 2 d’agost un altre 

western, El tren perdido, i un altre drama, Amor de 

madre, i finalment la còmica. En 1934 també tenim un 

altre programa amb sessions de cine el 3 (divendres) i 5 

d’agost (diumenge) amb Tom y su cuadrilla i Rusia. Eren 

sessions a les 9 o 9.30 de la nit. Altres dies feien boxa, 

ball i teatre. El 26 i 28 de juliol de 1935 anuncien cine 

sonor amb Hoy o nunca i un western de complement. Aquest any s’anuncien els preus 

que foren: llotja 5 pessetes per 6 seients, entrada preferent 1 pesseta per a homes i 0,80 

per a dones i entrada pati per a homes 0,80 i per a dones 0,60 pessetes. El programa de 

1935 també especifica que el cine es farà a la plaça, davant el «gran Salón Florida 

 Programes que hem aconseguit gràcies a Biel Thomàs Rosselló. A l’ASIM no n’hi havia.12
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Park». L’any 1936 en el programa d’inauguració de la temporada hi ha tres pel·lícules 

com les altres vegades: western (El Bravucón), drama (El Forzado de Cayena) i còmica 

(Feliz cumpleaños). La màquina de cine tant podria ser que es transportàs des de Cas 

Coix de Llucmajor com també haver tengut una màquina només per a s’Arenal. 

Cine Aren-Mar 

Aquest cine estava situat a l’actual plaça dels Nins núm. 17 (a la part de Palma), 

aleshores plaça del Generalísimo 21. Alguns entrevitats el coneixien amb el nom d’Es 

Glopet, que fou un restaurant (Celler Es Glopet), però aquest va obrir el 1967 i la 

relació només és perquè estava en aquest mateix lloc.  Els propietaris de l’Aren-Mar, 13

més recordat per Can Gil, eren Jaume Gil Mora (abans era trencador, també feia de 

taverner, de Porreres, 47 anys), la seva dona Matilde Reyna Cano (de Sevilla, 40 anys 

aprox.) i, segurament la mare, Maria Mora Veny (82 anys).  Jaume Gil va aconseguir 14

un permís, per a un any, del governador civil en data 10 d’octubre de 1958 i obriren el 

cine a partir d’aquell dia aproximadament.  La família Gil Reina hi tenia una taverna 15

(«bodegón» i podia servir «tapas») almenys des de 1954 i anà demanant permisos 

diferents des d’aquell any per fer algunes obres en els quals l’home posa que és el 

propietari. Una d’elles va ser per a un magatzem i ja amb la idea de posar-hi un cine: el 

31 d’octubre de 1956 demanà a l’ajuntament si podia fer un cine en el local (no hi ha la 

resposta). Els plànols de l’ampliació del magatzem ja tenen la forma del cine 

	Ho	hem	especiXicat	perquè	hi	ha	confusió	al	respecte.	El	Celler	Es	Glopet	fou	un	negoci	de	Jaume	13

Reynés	Torres	que	després	traslladà	a	Can	Pastilla.	Gràcies	a	l’investigador	Dídac	Martorell	Paquier	
vaig	contactar	amb	la	seva	Xilla	Catalina	Reynés	que	m’ho	explicà	i,	també,	que	l’anterior	propietari	
del	cine	va	anar	a	demanar-los	 la	màquina	de	projecció	que	tenien	guardada.	La	referència	de	tot	
això	també	la	vaig	consultar	a	l’AMP,	LA	290/09.

	Padró	de	població	de	Palma	1955.	S’Arenal.	AMP	CD	306,	Districte	IX,	secció	5.	S’Arenal.	Cal	dir,	a	14

més,	que	en	diferents	entrevistes	 fetes	a	 ses	Cadenes	 i	 s’Arenal,	 gairebé	 totes	 recordaven	aquesta	
família	i	algun	Xins	i	tot	havia	treballat	amb	Jaume	Gil,	com	és	el	cas	de	Pere Roig Llull (Garbes) de 
ses Cadenes que conta que havia fet de trencador amb els seus germans i amb ell i que després va fer el 
cine. També	el	 fuster	de	ses	Cadenes	havia	fet	 l’obra	de	fusta	del	 local	tal	com	em	contà	el	seu	Xill	
Joan	Pons	Amengual,	que	era	molt	jovenet,	i	que	també	hi	anà.

	Hi ha referència en una carta de l’empresari del cine Mi Sala, el rector de la parròquia aleshores, 15

Bartomeu Amengual Malet, que diu, en 1964, que aquest cine existí uns tres anys abans, tenia dos 
copropietaris i hagué de tancar per manca de rendiment econòmic. La informació no és exacta del tot i a 
més no l’anomena com Aren-Mar, nom que d’altra banda ningú recordava, i li diu Can Gil. D’altra banda, 
tot el referent a l’expedient del cine Aren-Mar es troba a l’ARM, GC 1438.
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(13-12-1956).  Entre els documents el que és estrany, o no tant, és que l’Ajuntament de 16

Palma li donà permís per fer les obres en carta de 15 d’octubre de 1958 i el permís per 

al cine (governador civil) el té el 10 d’octubre de 1958. El 10 d’abril de 1958 ja demana 

el permís al governador per obrir el cine al local que s’entén que ja té. En principi les 

obres per al magatzem (que després fou cine) s’havien de començar però està clar que ja 

estaven fetes. De fet en carta de 22 d’agost de 1958 Jaume Gil informa al governador 

civil que ja ha acabat les obres i demana autorització per obrir el cine amb els 

corresponents informes favorables de Sanitat, Indústria o del mateix arquitecte. Després, 

se suposa, d’haver subsanat les deficiències observades. Tot «massa» ràpid o embullat. 

De fet, també, hi ha una notícia al Diario de Mallorca (15-01-1958) que parla d’una 

funció teatral de 12 de gener de 1958 (diumenge) en la qual el Sr. Gil cedia el local a 

l’agrupació de Sant Jordi «Los Estrellados» que representaren Els Reis d’Orient amb 

cant de la Sibil·la inclòs i gran èxit de públic, especialment infantil. 

Pel que sabem dels entrevistats, aquests recorden que la dona era de la península, que 

mare i fill eren de Porreres i que la mare, padrina ja de dos nets almenys, era la que 

comandava.  

Hi ha diverses versions de la sala. Alguns troben que estava molt bé tot i que els bancs 

eren de fusta (sabem que eren cadires). Algun altre troba que el negoci no estava ben 

duit (sabem que va acabar malament de deutes).  

Els joves, com a les altres sales, hi anaven a festejar. Un dels entrevistats conta una 

anècdota d’una vegada que hi era. No recorda la pel·lícula però sí una discussió forta 

d’una dona que el seu pretendent havia deixada embarassada i va anar al cine a pegar al 

pare d’aquell. Es va armar un bon sarau i la projecció es va aturar.  

Un altre recorda una broma paterna. De molt petit s’havia fixat amb la taquilla que era 

molt petita i amb la dona que hi havia dedins, alta, cabells negres i llargs. Diu que va 

demanar a son pare com hi podia haver entrat i son pare li digué que li posaren de nina. 

Un altre entrevistat recorda com era l’escenari i la pantalla i en dibuixà un petit 

	Aquests	documents	 són	de	 l’AMP;	LA	74/3	 (expedient	de	 llicència	d’activitats;	 taverna,	1954)	 i	16

Llibre	Registre	de	permisos	d’obres.	
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croquis.   17

Fos com fos, el 4 d’agost de 1959 el Sr. Guillem Sánchez Bosch (Guillermo, tots els 

noms estaven escrits en castellà en aquella època), que era representant de pel·lícules i 

havia estat nomenat administrador judicial de les rendes i fruits del cine, va retirar les 

cadires i el caporal comandant de la Guàrdia Civil ho informà, així com el precinte del 

local, per la qual cosa la sala com a màxim va estar oberta almenys fins al dia anterior. 

Havia durat quasi nou mesos, o menys.  

S’ha de dir que a partir d’aquí surten als documents de l’expedient diversos noms, un 

dels quals el d’un altre propietari (potser posterior), o copropietari com es pensava 

l’empresari de Mi Sala.  D’aquests documents n’hi ha un de 9 de març de 1961 d’un tal 18

Guillem Anguera Sansó (un advocat de Palma),  que demana el desprecinte per a visitar 

el local per tal de poder-lo dedicar a una altra activitat, cosa que es feu el dia següent en 

presència de Jaume Gil. Anteriorment, en document de 23 d’octubre de 1959 havia 

aparegut un segon propietari o copropietari, Miquel Estelrich Pons de Santa Margalida, 

que manifestava ser l’empresari de l’Aren-Mar i que volia accedir al local clausurat per 

tal de realitzar algunes modificacions necessàries per al cine (el 28 següent el 

governador ho autoritzà).  

Per acabar, només dir que el local tenia 8 m de façana per 25 de fons: 200 m2 dels quals 

124 m2 eren el pati de butaques de 196 localitats. Un certificat (30-11-1963) especifica 

que Jaume Gil havia estat l’empresari entre el 10 d’octubre de 1958 i el 15 de juliol de 

1959 (data de clausura). I, encara, en data 26 de novembre de 1963, un document del 

Jutjat de Primera Instància número 2 de Palma especifica unes actuacions de judici del 

procurador Jaume Picó Piña en nom de Joan Vidal Mesquida contra “altres” i la dona de 

 Pere Salom Roca (64-65 anys) contà l’anècdota i Rafel Munar Ferrer (70-71 anys) fou el que em 17

dibuixà l’escenari amb el frontal de la pantalla, dentat i de fusta. Tots dos són de ses Cadenes.

 A la carta de 12 d’octubre de 1964 del rector Bartomeu Amengual Malet, que dirigia al governador civil 18

de Balears i president de la Junta Provincial d’Espectacles per demanar-li que denegàs l’obertura d’un 
altre cine en el «caserío» de s’Arenal, s’hi adjuntava un informe del capellà de 12 de setembre del mateix 
en el qual fa esment al cine de Can Gil: «Hace cosa de tres años, un Local de Cine, denominado Ca’n Gil, 
al año de su funcionamiento, tuvo que ser clausurado por la Autoridad, a causa de las desavenencias de 
los dos copropietarios, por crisis económicas del mismo local, lo que demuestra la penuria que pasaba, y 
eso siendo una SOLA sala en El Arenal.» ARM. GC 1440. Aquest escrit també està reproduït a PUJALS, 
M; SANTANA, M. Classificació 3R. El cinema a Mallorca. Palma: Edicions Documenta Balear, 1999, p. 
209.
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Jaume Gil, Matilde Reina.	 

Cine Mi Sala   

Es tractava d’un cine parroquial que funcionà entre el 25 d’abril de 1961 i el 30 d’abril 

de 1967. El cine el va obrir el rector de s’Arenal, Bartomeu Amengual. Es tractava d’un 

home emprenedor tant en qüestions eclesiàstiques com en el negoci del cine. Per tal de 

fer arribar l’Església a totes les zones de la 

parròquia, que tenia una certa extensió, des de 

Cala Blava fins a ses Cadenes i la Porciúncula, va 

adaptar una furgoneta DKW de color verd on va 

instal·lar un altar i la feia servir per dir missa a 

Cala Blava, al Club Nàutic o per devers ses 

Cadenes. També va posar en marxa una escola 

parroquial, una acadèmia d’idiomes, una oficina 

d’informació catòlica, misses en anglès i alemany 

i altres iniciatives.  19

En el cas del cine va fer una sala d’unes 200 places al carrer Sant Cristòfol just on hi ha 

la parròquia, a la part de baix de l’església. Com totes les parròquies que tenien cine 

volia donar-li un sentit educatiu cristià i, també, feia cine fòrum amb explicació de les 

pel·lícules, tot i les restriccions ideològiques de l’Església i del franquisme. Amb tot, 

també projectava alguna pel·lícula de les anomenades «verdes» de l’època. En aquest 

sentit tenim un programa de Sara Montiel, una de les actrius que encarnava en aquella 

època el paper de dona no ben vista per la moral catòlica: Mi último tango. El programa 

era de 25 de juliol de 1961 (en dimarts i dues sessions; a les 3.30 h. i a les 9 del vespre) 

i de 27 de juliol a les 9 del vespre.   20

Segons l’opinió d’alguns espectadors la sala estava bé i era còmoda. Durant el temps de 

funcionament tengué alguna amonestació («sanción de apercibimiento»), evitant així 

una multa per una inspecció de 16 de maig de 1966 en no haver enviat a temps el 

 CANALS, Pere. S’Arenal que m’han contat, p. 416-420.19

 ASIM. PM-4718. R.129670305.20
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comunicat de rendiments de taquilla de la setmana del 2 al 8 de maig i defectes de 

redacció dels comunicats («partes») de les setmanes compreses entre el 7 i el 20 de 

maig. En aquest document de la Direcció General de Cinematografia i Teatre de Madrid 

de 13 de novembre de 1967, quan el cine ja havia tancat, es fa constar una multa 

anterior de 300 pessetes, pel mateix motiu, en data 2 de juny de 1965. En la carta de 14 

d’abril de 1967 de la Delegació Provincial de Balears a la direcció general esmentada de 

Madrid es considera que la sala és de primera reestrena com el Cine Virgínia. En 

aquests documents que obraven al Govern Civil de Balears podem saber que en data de 

22 de febrer de 1966 pels «signos de control» (talonaris d’entrades), rebuts per 

Bartomeu Amengual de la Junta Provincial de Protecció de Menors, els preus eren de 15 

pessetes l’entrada única i 12 pessetes l’especial. 

Com hem vist en una nota anterior d’una carta de 1964, el capellà intentà que no 

autoritzassin l’obertura del nou Cine Virgínia, cosa que no va aconseguir. Per justificar-

ho explicava que la competència faria que no es poguessin mantenir obertes les dues 

sales. Hi adjunta estadístiques de disminució d’espectadors per causa de la televisió. Ara 

bé, en aquella època els cines tenien molta assistència. De fet, ell mateix ho reconeix a 

l’entrevista que li feu Pere Canals: «allà s’hi passaven pel·lícules escollides i amb molt 

d’èxit de públic».  

És interessant comentar algunes de les coses d’aquella carta de 1964 per la possible 

competència del nou cine. Especifica que a l’estiu la població flotant no anava al cine, 

que era més un espectacle d’hivern, per la qual cosa obligava a quasi tancar la sala a 

l’estiu. Diu que a s’Arenal només hi habitava gent movedissa (immigrants) i estiuejants 

que no anaven al cine i repeteix que s’ha de tancar el local en segons quins mesos. Que 

la gent treballadora de s’Arenal anava poc al cine i que els diumenges anaven a Palma. 

Que el cine tenia moltes despeses (màquines, especifica que tenien una Westrex, obres, 

imposts, etc.). Remarca que el cine parroquial feia una labor educativa important ja que 

el públic, moltes de vegades analfabet, tenia el cine com a única forma de formació i 

amb un altre cine que només miràs la taquilla la labor d’apostolat de l’Església no es 

podria realitzar tan bé. Esmenta de fer cine a l’aire lliure a l’estiu a la mateixa terrassa 

de la parròquia i en idiomes cosa que tenia acceptació dels estrangers.  
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Tot, fos cert o no, per justificar que no autoritzassin un altre cine, però mostra la forma 

d’actuar d’aquest capellà per tal de dur endavant la parròquia. En part és el que passava 

amb els cines parroquials de l’època.  

Margalida Thomàs ens contà que quan encara no existia el Col·legi Borja Moll, just al 

costat, devers els anys 60, també s’hi feia cine a l’aire lliure damunt l’arena, amb 

cadires plegadisses per als espectadors i una pantalla i projector que hi duien. Feien el 

tancat amb canyissos. Podria ser que fos el mateix capellà de Mi Sala que fes les 

pel·lícules allà a l’estiu.  

La major part dels entrevistats anaven a aquell cine. Els joves també aprofitaven per 

festejar-hi, cosa que volia dir que els interessava més la parella que la pel·lícula que 

feien. I per les entrevistes als empresaris del Virgínia sabem que el cine era un negoci 

rendible en aquella època. Tant és així que, tot i que el capellà tancà la sala en 1967, 

volia fer-ne una de nova en uns terrenys seus just a la part de dalt de la parròquia, per on 

passava la via del tren clausurada en 1964. En principi seria una nova Mi Sala, però 

després li volgué donar també un sentit per als estrangers, a més de voler relacionar-se 

amb l’Església. Tenia pensat posar-li de nom Sala Internacional.  

Bartomeu Amengual, quan feia poc que havia deixat de ser rector de Nostra Senyora de 

la Lactància de s’Arenal, havia passat a dirigir la Parròquia per a Estrangers que, en 

principi, tenia la seva adreça a l’església de Sant Antoni del carrer de Sant Miquel de 

Palma. Els seus coneixements d’altres llengües, en especial l’alemany,  i la seva tasca 21

amb pastoral turística a la seva anterior parròquia, feren que el bisbe de Mallorca, 

Rafael Álvarez Lara (1965-1972), el nomenàs per a aquesta nova d’estrangers de tota 

Mallorca amb diverses esglésies de la seva jurisdicció: Sant Antoni Abat, Santa Caterina 

de Sena, l’església de la Immaculada en el Terreno i l’església de les Meravelles a 

s’Arenal (Sant Ferran) on deia misses en francès, anglès i alemany.  En aquesta nova 22

sala que volia construir a l’actual Passatge Vies del Tren, a la part de dalt de l’església 

de s’Arenal, el mossèn hi volia fer un cine normal, cine en idiomes, concerts per als 

 Va visitar Alemanya en algunes ocasions i després abandonà els hàbits i es casà amb una alemanya, 21

Sigrid, que havia conegut a la mateixa parròquia de s’Arenal.

 Carta de Bartomeu Amengual dirigida al director del Banc de Crèdit Industrial de Madrid de 20 de 22

març de 1968. ARM. GC 1957.
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estrangers residents llargues temporades a l’hivern, conferències, televisió, bar, 

biblioteca per a estrangers i culte evangèlic per un pastor que hauria hagut de venir de 

l’estranger, ja que el culte catòlic es feia a les esglésies que havia enumerat. Tot això ho 

especificava a la carta de 20 de març de 1968 perquè el Banc de Crèdit Industrial 

reconsideràs la denegació d’un préstec per a la construcció del nou cine. En aquesta 

carta vol presentar la seva «personalitat» diu. Per això, davant dels impediments que li 

posen per a la construcció de la sala exposa que el nou rector de s’Arenal, Mn. 

Bartomeu Gomila, no sabia quin era el seu projecte i que era d’una «visión muy 

infantil». Al mateix temps l’Ajuntament de Llucmanor li havia paralitzat les obres i les 

volien esbucar perquè entorpien el carrer mentre ell afirmava que aviat tendria el permís 

definitiu. La construcció del nou cine seria propietat seva, tenia ja els terrenys però 

també l’oposició del nou rector perquè Mn. Amengual pretenia que la parròquia de 

s’Arenal li cedís un pas perquè pogués fer el cine i, amb el nou planejament urbà, també 

tenia l’oposició de l’ajuntament. Al final no es va poder fer aquesta nova sala que 

l’informe (06-06-1968) de l’inspector pertinent de la delegació provincial anomena 

«Sala Internacional»; un nou cine que no arribà a néixer a s’Arenal. 

Cine Virginia.  

El Cine Virgínia (—així pronunciat en català—, 1966-1984 o principi de 1985) és el que 

més temps va estar en actiu a s’Arenal, entre 18 i 19 anys. També fou la sala més gran i 

possiblement més en condicions i bona situació. Va ser fundada per Nofre Moyà Vidal 

(Honorato oficialment, Honoré per haver nascut a Marsella), fill del fundador de la 

pensió Brisas, un dels primers establiments hotelers de s’Arenal fundat el 1942 que es 

va vendre el 1951 a la família Contreras que hi construí el primer hotel San Francisco.  23

Aquest cinema hagué de fer front al començament a l’oposició de Mi Sala i al final, 

 SBERT, T. Una evolución turística. Historia de la Playa de Palma, 1900-2000. Asociación de 23

Hoteleros Playa de Palma, Can Pastilla, Arenal. 2002. P. 127-128. Per aquest cine també s’han fet 
entrevistes als empresaris que el dugueren com són el mateix Nofre Moyà Vidal, Lluís Segura Bonnín i 
Manolo López Lacal. Al mateix temps també hem parlat amb Lluís Segura Seguí, el maquinista de la sala 
a la segona etapa, entre 1981 i 1983, i a la taquillera de la primera etapa fins devers 1970, Margalida Aloy 
Planells, que alhora era la dona de l’acomodador Rafel Capellà Bover (Peperrina). Rafel Capellà era de 
Sant Jordi i havia estat ciclista. La seva dona regenta actualment —2017— el cafè Can Rafel de ses 
Cadenes.
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entre 1983-1984 a la darrera sala que s’obrí; el Cine Roma. El Virgínia estava ubicat a 

la carretera Militar, a l’actual número 208 de la part de Palma, a prop de ses Cadenes; 

una molt bona ubicació. La sala fou de 500 butaques i s’obrí amb bones condicions de 

confort, amb climatització i una bomba que extreia l’aire després de cada funció. Les 

màquines de projecció a la primera etapa varen ser de la marca Ossa. Després, amb els 

altres empresaris, varen ser Westrex.  

Nofre Moyà va ser el propietari que construí el cine i que l’explotà fins cap a 1980 

aproximadament. No sabem si el pas a la nova empresa de Lluís Segura i Manolo 

López, com a socis, va tenir un cert temps la sala tancada. En tot cas des de 1981, 

aquests dos darrers l’explotaren, i tenien la sala i l’habitatge de dalt del cine llogats al 

propietari. Finalment, el 1984, potser fins a 1985, Manolo López dugué el cine tot sol.	 

Nofre Moyà, el 10 de juliol de 1964, presentà una instància que signava com a Honorato 

Moyà Vidal a l’Ajuntament de Palma. A la instància figura que vivia a la pensió Brisas, 

carrer Bartolomé Salvá, a «Maravillas», i que té un solar a la urbanització de Son 

Sunyer - s’Arenal on vol edificar un cinematògraf d’acord amb els plànols de 

l ’ a v a n t p r o j e c t e . D e m a n a v a 

l’aprovació i especificava que 

presentaria el projecte definitiu de 

les obres que dirigia l’arquitecte 

Enric Juncosa Iglesias. Aquesta 

instància s’aprovà per la Comissió 

Municipal Permanent el 12 de 

setembre del mateix any.  24

Acabades les obres, el permís que 

firmà el governador civil Plácido 

Álvarez Buylla es donà en data de 15 de juliol de 1966. En un altre dels documents, en 

una instància de Nofre Moyà al governador, li demanava que pogués inaugurar el cine 

el 16 de juliol, per la qual cosa el permís arribà un dia abans. Hi ha, entre l’escassa 

documentació del Govern Civil a l’ARM, uns quants certificats que el cine ja estava en 

 Els documents de l’Ajuntament de Palma amb els plànols es troben a l’AMP. LO 1964/1933.24
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condicions d’obrir dins el mes de juny de 1966. Un d’ells, de la “Jefatura Provincial de 

Sanidad de Baleares”, diu que el local reunia bones condicions higienicosanitàries com 

eren que el local tenia suficient ventilació i cubicació, estava dotat d’extintors 

contraincendis, sortida d’urgències, vàters amb separació de sexes, aigua corrent, 

ventilació i impermeabilitzats. En un altre posava instal·lació elèctrica reglamentària i el 

de l’arquitecte que deia que l’edifici era sòlid per a l’ús que tenia destinat. Cal dir que 

els cines d’aquella època tenien moltes deficiències i sempre eren objecte d’avisos i 

multes per part d’inspectors. En aquest cas el Virgínia tenia totes les condicions, era una 

sala moderna amb els avanços de l’època, fins i tot tenia una caldera de carbó per a la 

calefacció.  

Nofre Moyà volia un cine que dugués un ordre i que fos confortable. Per això prohibí 

l’entrada al cine de menors de 4 anys, per evitar renous i molèsties com les que es 

produïen en algunes altres sales de poble o de barri (orinar dins la sala per exemple). Va 

fer uniformar els empleats i tenia un operador (projeccionista) que en un principi no li 

va agradar perquè aturava la màquina i repetia alguna escena si li agradava, com alguna 

cançó de Manolo Escobar, cosa freqüent en algun cine de la part forana. Després el 

canvià per un tal Rafel de s’Arenal. Les dues màquines de projecció de la seva època 

eren de la marca Ossa, revisades anualment per un mecànic valencià que es deia 

Gabriel. També hi havia la gent que duia el bar a canvi de la neteja i que estava allotjada 

al mateix cine al pis de dalt; eren d’es Pil·larí. Entrevistant la taquillera del cine, 

Margalida Aloy Planells (actual propietària del cafè Can Rafel de ses Cadenes, de 75 

anys), sabem que els que duien el bar del cine eren Margalida Capó d’es Pil·larí i el seu 

home, de nom Benet segons Nofre Moyà. L’acomodador, Rafel Capellà Bover, era 

l’home de Margalida Aloy i ella, fins a 1970, en va ser la taquillera. També hi havia un 

porter que era un oncle de Nofre Moyà.  

Els preus que Nofre Moyà recorda eren de 18 pessetes els dies feiners i de 22 els 

diumenges tot i que no podem saber exactament de quins anys perquè els preus 

canviaren bastant. Més aviat aquests devien ser els preus dels anys 60. Les pel·lícules 

que eren de reestrena les llogaven a diversos distribuïdors com Rafel Sales, Lluís 

Segura, Garcia, Monleón i Martorell. 

� 	15



Els	cinemes	de	s’Arenal	
Jornades	d’Estudis	Locals	de	Llucmajor,	2017	

Bartomeu	Carrió	Trujillano

Nofre Moyà conta que el cine anava molt bé fins que cap a finals de la dècada de 1970 

va començar a minvar el públic de manera alarmant. Els diumenges amb tres sessions 

arribaven a anar-hi unes mil persones. També obrien els dissabtes amb dues sessions, i 

un o dos dies a la setmana una sessió a la nit. La primera sessió dels diumenges era per 

a infants. No recorda pel·lícules concretes encara que feien les mateixes que a la resta 

de sales de Palma, però de reestrena. Sí que recorda que tenien molt d’èxit 

d’espectadors les pel·lícules de Manolo Escobar, Tarzán, o Fiebre del Sábado Noche. 

Per al propietari el món del cine li donava molt de gaudi i s’ho passava molt bé. Fins i 

tot una temporada va passar a dur l’Espanyol Cinema de Son Ferriol. Era com una 

família entre empleats i espectadors assidus que va fer que passàs uns anys de la seva 

vida molt bons. El seu fill Nofre Moyà Sureda, director de cinema, conta que el fet de 

créixer dins el Cinema Virgínia el va marcar a l’hora de triar la seva professió; volia fer 

les pel·lícules que el seu pare projectava al cinema.  25

Els motius del traspàs del cine, abans de tancar-lo, vengueren motivats pel descens dels 

espectadors. Així que passà de tenir la sala quasi plena o plena del tot a davallar fins a 

molt poca assistència. Assistències de 18 persones o 20 dugueren a traspassar el negoci. 

Les causes segons Nofre Moyà serien les generals a tots els cines de finals dels 70. A 

l’entrevista de la taquillera, Margalida Aloy, ella creu que una de les causes de la 

davallada d’espectadors tenia a veure en el fet que no hi poguessin entrar infants menors 

de 4 anys i que els joves treballadors de l’hosteleria que abans hi anaven, després, ja 

casats i amb fills, no ho podien fer. 

Cap a l’octubre de 1981  començà una nova etapa al Cine Virgínia. Lluís Segura 26

Bonnín i Manolo López Lacal, dues persones del cine a Mallorca, llogaren la Sala a 

Nofre Moyà que havia decidit tancar per la crisi abans esmentada. Lluís Segura era el 

gerent del distribuïdor i empresari de cines Rafel Salas i, Manolo López també tenia la 

 A arxipelag.com: «Una conversa amb Nofre Moyà, director de cimena». 25

 A les entrevistes als dos Lluís Segura, pare i fill, no tenien molt clar la data de la nova obertura del cine. 26

Consultant l’hemeroteca (Biblioteca Digital de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears), a la 
publicació S’Arenal de Mallorca de febrer de 1982, a la p. 10, «El cine que veurem», signat per Lluís M. 
Segura (Lluís Segura Bonnín), es diu: «Quasi un centenar i mig de pel·lícules han desfilat per la pantalla 
del nostre cine en aquest espai curt de temps d’a penes quatre mesos…» Pel que fa a la programació del 
Virgínia d’aquests anys, 1981-1983, també es pot consultar la mateixa publicació en els números de 
febrer, març i maig de 1982.
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seva pròpia distribuïdora.  

Amb aquest canvi, que dugué a una darrera etapa de revitalització del Cine Virgínia, ens 

hem de demanar com va ser que s’aconseguís canviar la tendència. Doncs perquè 

començaren a exhibir unes pel·lícules, que moltes d’elles, quasi eren d’estrena. Tot 

d’una que deixaven d’exhibir-se a Palma les grans pel·lícules ja es posaven al Virgínia. 

Els nous empresaris tenien un accés privilegiat a les cintes perquè un era el gerent de 

Rafel Salas, el principal en aquest cas, i l’altra també era distribuïdor. Lluís M. Segura 

ja ho diu a S’Arenal de Mallorca: «estam en condicions d’anar oferint pel·lícules 

d’estrena recent tantes vegades com les circumstàncies ho permetin i mirar el futur amb 

optimisme». I en els tres números de l’esmentada publicació que hem consultat, apareix 

la llista de pel·lícules que oferiren, moltes de les quals amb anomenada com les de la 

sèrie Star Wars El Imperio Contraataca, i també, Las Aventuras de Enrique y Ana, Caza 

Salvaje, La Immoral, Dos Granujas en el Oeste, etc.  En el número de maig de 1982, 

«Novetats cinematogràfiques» es diu: «Sens dubte, la nova empresa Sala Virgínia és 

d’aquelles que estan en continu moviment, cercant sens parar nous aires, noves idees, 

intentant d’oferir al seu públic allò que és millor, allò més actual, allò més interessant a 

fi que els que estimen l’espectacle per excel·lència no es vegin defraudats». I anuncia 

totes les produccions de Walt Disney i pel·lícules com Carros de Fuego, Profesor a mi 

medida, El Dia del Cobra, Conan el Bárbaro, etc. Varietat de gèneres i pel·lícules 

comercials moltes just acabades d’estrenar. Amb aquesta cartellera es recuperaren 

bastants d’espectadors.  

La nova empresa estava dirigida sobretot per Lluís Segura perquè el soci Manolo López 

només hi acudia de tant en tant. Segons els Lluís Segura, pare i fill, les sessions eren en 

dissabte i diumenge (en diumenge 3 sessions, a les 3, a les 6 i a les 9) i un dia o dos per 

setmana, possiblement els dimarts i dijous. Els dimarts era per a pel·lícules S, de 

destape de l’època, i en aquest cas hi acudien joves amb les motos que aparcaven a prop 

del cine i que se’ls havia d’anar alerta per possibles problemes a la sala, tot i que 

tampoc no gaire forts. També es va fer alguna marató de cine de terror. A prop del cine 

també hi havia un ranxo i bar que aportava clients a més dels treballadors dels hotels. 

Gent de la resta de s’Arenal i urbanitzacions, ses Cadenes, es Pil·larí, etc. també hi 
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acudien, com en l’etapa anterior però ara amb una programació més atraient.  

Pel que fa als dies d’obertura del cine suposam que són els que els empresaris ens 

digueren però, tot s’ha de dir, no n’estaven segurs del tot. En tot cas, a S’Arenal de 

Mallorca, els mesos de febrer i març de 1982, s’anuncia una programació de pel·lícules 

per a tots els dies de la setmana, llevat dels dimecres que estaria tancat. Possiblement 

més envant passassin a menys dies d’obertura. 

El personal del cine estava format, almenys, pels del bar que el tenien a canvi de la 

neteja. Lluís Segura Bonnín feia de taquiller, i potser també de porter, i Lluís Segura 

Seguí que, amb 18 anys, s’estrenaria com a projeccionista després d’aprendre el 

funcionament de Nofre Moyà. Aleshores tenien dues màquines Westrex. A l’estrena, 

conta Lluís Segura junior, que feien la pel·lícula Superman i que la màquina se li va 

aturar unes quantes vegades de nerviós que estava. El pis que tenia el cine servia als dos 

Lluïsos per quedar-hi alguna vegada ja que estava ben moblat i era confortable. 

L’assistència fou molt bona durant uns dos anys, els diumenges tenien ple i feien unes 

100.000 pessetes o més, que per aleshores era molt, i unes 700 o 800 entrades. El 

negoci, però, va començar a torçar-se la tercera temporada i Lluís Segura Bonnín va 

informar el seu soci que a final d’any deixarien el negoci perquè no hi volia perdre 

diners. Essent del gremi, Lluís Segura i el seu fill passaren a dur altres sales de cine a 

pobles que encara donaven una mica de guanys com va ser el cas de Sa Pobla.  

S’ha de dir que la Sala Virgínia, amb els seus avanços i les seves comoditats, va ser 

molt ben acceptada i coneguda a s’Arenal i els voltants fins que ja no pogué resistir a 

tantes formes d’oci, especialment al vídeo que per aquells anys feia la seva aparició. 

El 1984, no sabem en aquest moment si també el 1985, continuà l’explotació del Cine 

Virgínia Manolo López en solitari, que alhora era distribuïdor. No aconseguí remuntar i 

hagué de tancar definitivament. Segons ens contà hi havia dies amb 5 o 6 espectadors i 

els caps de setmana amb una vintena o menys. Al final va fer fallida, també com a 

distribuïdor en no poder col·locar les seves pel·lícules, amb un deute molt important 

que li feu perdre el seu pis i el xalet. Hagué d’anar a viure a un àtic petit d’una tia seva i 

ho passà malament una temporada fins que aconseguí refer-se amb una altra feina. Amb 

tot, abans que li passàs això, col·laborà amb el nou Cine Roma, que també va haver de 
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tancar dins l’any 1985. 

Els cines Virgínia i Roma coincidiren un cert temps. Els Segura no ho recorden gaire 

però hagué de ser així per les dates. Hi va haver competència però va afectar més al 

Roma que sí que la notava; o es pensava que existia. Poc després de tancar, uns 

alemanys que havien comprat abans el xalet a Nofre Moyà i havien pagat tal i com toca, 

volgueren posar una bolera. El negoci no va anar bé i el mateix Nofre Moyà en va sortir 

també perjudicat. Després va vendré tot l’edifici a la impremta Graficart. 

Cine Roma  

Fou la darrera sala de cine que obrí a s’Arenal. Tancà poc després del Virgínia. Estava 

situada a l’actual carrer Trencadors (aleshores carrer Ejército Español), a la dreta del 

número 67, de s’Arenal de Llucmajor, davant l’hotel Bahía de Palma. Tenia una sortida 

pel carrer Gran i General Consell, a l’esquerra del número 40 B, on encara hi ha un rètol 

que indica «Venta Local. Antiguo Cine».  

Gairebé tota la informació que hi ha d’aquest cine és de documents familiars de l’autor, 

així com dels altres membres de la família Carrió Trujillano. També hi ha alguna 

informació dels entrevistats i poca de la bibliografia. Pel que fa a la informació de 

Cristòfol Miquel Sbert no és exacta pel que fa a les dates i sí que ho és en l’aforament 

que era d’unes 250 butaques, potser una mica més.  

El Cine Roma va ser fundat i dirigit per Llorenç Carrió Tomàs i la seva dona Assumpció 

Trujillano Castanyer (de Sant Jordi). Va ser per tant un negoci familiar que a més tenia 

el bar duit per la seva filla Margalida i el seu gendre Sebastià Ramis Serra. El seu fill 

Llorenç també va ajudar momentàniament a la sala i a la màquina de projecció. De tota 

manera l’operador era el mateix propietari i la taquillera la seva dona. El cine estigué 

obert entre el 21 d’abril de 1983 i el 14 d’octubre de 1985. Llorenç Carrió pare havia 

estat des de molt jove l’operador (així s’anomenava qui duia les màquines de cine) del 

Cine Garí de Sant Jordi i a mitjans dels anys 1970 també n’havia estat empresari 

juntament amb la seva dona. Aquesta circumstància havia estat la causa de voler fer 

realitat el somni de la seva vida que era gestionar una sala de cine nova.  

En el transcurs de les entrevistes alguns pensaven que tenia un soci capitalista. Qui més 
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ho creia és Lluís Segura Bonnín, fins i tot diu que el coneixia però no recordava el nom. 

Els fills de Llorenç Carrió Tomàs mai varen saber res de cap soci, ni molt menys quan el 

negoci va començar a anar malament. Sí que hi hagué gent que l’animà a obrir el cine i 

li avalaren algunes lletres de canvi, però no foren socis; foren amics i un germà seu, 

Francesc. 

L’edifici no era propietat de la família, per la qual cosa s’havia de pagar un lloguer 

substanciós. La constructora, que era la propietària, a més, va deixar el local 

pràcticament despullat i l’empresari hagué de pagar el referit, portes, banys, etc. així 

com també el mobiliari, pantalla i les màquines Westrex noves. Hi havia dos projectors 

al principi però després es va col·locar un sistema de plats que permetia que les 

pel·lícules quedassin rebobinades i a punt de tornar passar, per la qual cosa va bastar un 

sol projector. Les butaques, de segona mà, eren del distribuïdor i empresari de cines 

Sebastià Salom, procedien del cine Versalles, i es dugueren d’un magatzem de devora el 

cine Metropolitan de Palma. Tot això és una 

dada importantíssima per a la viabilitat del 

cine que necessitava una assistència massiva a 

la nova sala per tal de poder pagar aquestes 

despeses tranquil·lament. 

Amb tot, quedà una sala ben moderna i 

acollidora dins un edifici enrevoltat de 

cafeteries a la qual s’hi accedia per una galeria 

o corredor no gaire ample d’uns 11 metres de llarg i entre 2.5 i 3 metres d’ample. 

L’entrada que donava al carrer Trencadors era molt petita, com si fos la d’un garatge, i 

tenia un rètol negre amb lletres roges que posava «Cine Roma», i a la part dreta del rètol 

la imatge del Colosseu; imatge que sortia als programes de mà del cine. La ubicació del 

cine, segons algunes opinions dels entrevistats, no era tan idònia com la del Virgínia. 

S’ha de dir que el nom anava en consonància amb l’altra passió dels propietaris que era 

anar de viatge de manera freqüent a Itàlia, especialment a Roma, ciutat que no saciava 

mai la seva gana d’història i art. Amb això es mesclaven les imatges cinematogràfiques 

de pel·lícules com Ben-Hur, Espartaco, etc. Amb aquestes premisses s’enllestí el 
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projecte del Cine Roma a s’Arenal. Val a dir que molts dels que treballaven dins 

empreses de sales de cine vivien amb aquesta il·lusió màgica que proporcionava el món 

del cine els anys en què era el rei de les diversions. 

En relació al nom l’empresa va fer un concurs per tal de promocionar el nou cine. El 

concurs, per a nins i nines de 10 a 14 anys de les escoles de s’Arenal, consistí a 

endevinar el nom de la sala d’entre 15 que s’oferien. Els premis eren tres lots d’entrades 

(de 50, 30 i 20 entrades) sortejats entre els guanyadors del concurs.  

Les pel·lícules eren de reestrena i es llogaven a Carlos Monleón  o Sebastià Salom, a 27

Manolo López i segurament algunes a Rafel Sales. Els contractes amb Carlos Monleón 

(CB Films) de 2 de juny de 1983 que duraren fins el 22 de setembre de 1984, eren de 

138.500 pessetes per a 14 pel·lícules, 155.500 pessetes per a 18, 12.500 pessetes per a 1 

i 153.500 pessetes per a 18. Dins aquestes pel·lícules n’hi havia que constava que eren 

de reposició. Algunes s’havien d’exhibir abans del que especificava el contracte, 

s’havien de passar els tràilers amb antelació, alguna era subtitulada i altres poques 

s’especificava que ja s’havien passat per TVE.  

En el comunicat mensual d’exhibició de la direcció general de cinematografia (control 

de taquilla), surten noms de distribuïdores al costat dels títols dels films, el nombre 

d’entrades venudes, espectadors i ingressos bruts diaris. Noms de distribuïdores són 

Euro-Films, Catalonia Films, Arte 7, Onza Films, CB Films, Filmayer, Corona Films, 

etc.  

El problema era que havien de complir les seves condicions que anaven d’acceptar tot 

un paquet de pel·lícules magres, per unes poques de considerades comercials o 

taquilleres. El temps que compartí competència amb el Cine Virgínia també va ser amb 

aquesta desigualtat perquè Lluís Segura i Manolo López tenien primerament accés més 

fàcil i ràpid a les pel·lícules. Al final va rebre l’ajuda de Manolo López que havia tancat 

el Virgínia, però ja de poc va servir davant la decadència quasi total de les sales de cine 

tal i com s’havien concebut. I l’inici del negoci del lloguer de pel·lícules de vídeo que 

en aquell moment comptava amb dues botigues noves a s’Arenal. 

 La informació dels agents de les distribuïdores ens ve del meu germà Llorenç, de Manolo López i 27

d’alguns contractes de l’arxiu familiar. En aquest darrer cas són pel·lícules de C.B. Films, S.A., l’agent de 
la qual era Carlos Monleón Giménez.
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La inauguració, el dijous 21 d’abril de 1983, es feu amb un refrigeri dins l’entrada i el 

bar i es projectaren les pel·lícules Rocky III i El Retorno del Tigre (amb «Bruce Li, el rei 

del Kung-Fu»). En aquest programa s’oferien matinals el dissabte i diumenge a preus 

econòmics. En el mateix programa de la setmana del 18 al 24 de juliol de 1983 

s’anunciava que el diumenge 17 a les 11 de la nit s’estrenava El último penalty de 

Martín Garrido i que l’actor «Vicente Parra asistirá en persona, le estrechará la mano y 

le firmará una fotografía». Actor i director hi foren tots dos. Tomeu Sbert, en va fer una 

petita ressenya-entrevista a S’Arenal de Mallorca afirmant que la sala estigué plena de 

gom a gom,  cosa que no era certa. Es tractava de donar bona imatge i segurament hi 28

havia relacions d’amistat entre periodista i empresari. 

Altres pel·lícules d’aquell programa de mà eren Demonios en el jardín, Colt 38 i El 

puente lejano. No cal ara especificar més pel·lícules d’altres dies perquè n’hi havia de 

tota classe. Ara bé, el que passava és que no eren tan a prop de l’estrena a Palma com el 

Virgínia en l’etapa de Lluís Segura i Manolo López. 

El cine, el primer any, obria cada dia de la setmana. El 1984 va tancar dos mesos, febrer 

i març, i al 1985 tornà a obrir cada dia menys el divendres, que es convertí en el dia de 

descans. En el «Libro Registro de Entradas» i als «Parte Mensual de Exhibición» tenim 

que les entrades anaren de 175 pessetes al principi (els dilluns a 100) a les 200 pessetes 

a partir d’abril de 1984 (dilluns 150) i, des d’octubre de 1984, totes a 200. A partir 

d’aquí podem establir, per al temps que tenim registrat, que l’assistència no era ni de 

bon tros el que ens explicaven del Virgínia entre 1981 i 1983. El dia de més afluència al 

cine era el diumenge. L’any 1983 algunes vegades el diumenge passava de les 100 

entrades venudes. En 1984 quasi mai s’arriba a les 100 entrades en diumenge i tampoc 

s’hi acosta. El 1985, els mesos registrats de gener a principis d’abril sí que passa de les 

100 entrades en diumenge, de vegades quasi 200 entrades, una sola vegada més de 200 

(213 el 3 de març) i una sola vegada, també, més de 300 (302 el 24 de febrer). Els dies 

feiners no són millors però, en 1985, (alguns dies menys de 10 entrades i altres entre 10 

i 30 o una mica més) que els dos anys anteriors.  

 S’Arenal de Mallorca de l’1 d’agost de 1983. Al llibre de registre d’entrades consta que aquest dia 28

només se’n varen vendre 39 i al comunicat mensual d’exhibició també. Els meus germans Llorenç i 
Assumpció se’n recorden perfectament de l’escassa assistència d’aquell dia.
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Aquest increment d’espectadors en diumege dins l’any 1985 podria voler dir que el 

Cine Virgínia havia tancat, extrem que no hem pogut, ara per ara, aclarir exactament. En 

1983, al Cine Roma, tenim mesos amb 500, 600 o 700 entrades en tot el mes quan, en 

els moments bons del Virgínia, en un sol dia, els diumenges, les superava i podia arribar 

a les 1.000. Aquell mateix any els mesos millors del Cine Roma (i tampoc eren bons), 

foren els de l’estiu de maig a octubre que superaren les 1.000 o 2.000 entrades 

mensuals, el que podria voler dir que eren els de més treballadors de l’hosteleria. El 

1984 va anar pitjor. I el 1985 se salven una mica els diumenges. Això suposant que no 

s’amagava res a la declaració d’entrades venudes, una de les coses que perseguien més 

els inspectors.  

L’empresa intentava captar els espectadors però era un context molt difícil. Sorteig d’un 

ciclomotor, ofertes de socis de 1.000 pessetes mensuals per família fins a 4 persones. I 

frases de propaganda en programes: «Ir una vez al cine a la semana no estropea la 

campana» o «Amigos de El Arenal, el buen divertir asoma, si vas al mejor local, el 

popular Cine Roma». Però no hi havia manera de pujar la taquilla. Manolo López, 

distribuïdor i darrer empresari del Virgínia, ens explicà que intentà ajudar l’empresa del 

Cine Roma, però ell també havia hagut de tancar el Virgínia i estava molt endeutat. 

També Manolo López ens contà que va intentar fer cine per a estrangers. I Sebastià 

Ramis recorda que, ja cap al final, es feren vetllades de cine de terror però amb un 

aficionat que tenia una màquina de 8 mm o Super 8 que la posava al mig de la sala. En 

aquestes sessions es dividien l’entrada al 50 per cent entre l’aficionat i l’empresa. El 

problema és que hi anava una gent un tant desbaratada i que no es veia gaire bé la 

imatge, cosa que donava lloc a alguna sonada protesta. Tot això no feia més que 

degradar el cine i el seu bon nom. 

El final es veia venir. Llorenç Carrió, el desembre de 1984, demanà ajuda a 

l’Ajuntament de Llucmajor (ajuda de 500.000 pessetes) i al Consell de Mallorca. Al 

Consell especifica que el cine fa una aportació a la promoció turística. A l’Ajuntament 

de Llucmajor fa referència a què, tot i l’afluència de públic acceptable i que el negoci no 

funciona malament, es queixa del finançament de les entitats de crèdit a termini curt i a 

interès alt, i que tot això faria que s’hagués de tancar l’únic cine de s’Arenal, empresa 
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de la que depenia la família i que seria un desastre per a ella. Ni una institució ni l’altra 

concediren cap ajuda. En el cas de l’Ajuntament de Llucmajor la resposta fou en carta 

d’11 de febrer de 1985 per la qual l’alcalde Antoni Zanoguera informava que «Esta 

Alcaldía tiene el honor de comunicar-le haber desestimado su solicitud».  29

A un quadern, Assumpció Trujillano va escriure: «Cerramos el Cine el 15 de Octubre de 

1985. Me quedé con la taquilla del dia 14. 8.000 pts.» Formava part d’una relació 

d’ingressos d’ajudes fetes per la família —dels fills, de la seva mare— també de la 

venda d’un dormitori entre d’altres. La cosa anava molt malament. Després, els deutes 

contrets pel negoci provocaren que entre usurers (un se n’aprofità moltíssim) i bancs es 

quedassin amb el pis que tenien en propietat, perdessin una altra casa i haguessin de 

cercar un pis de lloguer a Palma.  

Altres formes d’exhibició de cine a s’Arenal 

Hi hagué altres formes d’exhibició a s’Arenal que passam a resumir: 

Cine a l’estiu a les terrasses del carrer Sant Cristòfol fet per un estiuejant representant 

de Flan Tocy (1958-1960, aproximadament) i que reunia els veïnats havent de pagar uns 

2 rals.   30

Devers els anys 60 a la Porciúncula, per la Mare de Déu dels Àngels, el 2 d’agost, hi 

havia cine a la fresca. Feien pel·lícules de caire religiós. Uns dels entrevistats recorden 

Molokai i Jeromín. 

També a la Porciúncula hi havia un saló amb una màquina de 35 mm que feia cine unes 

dues vegades l’any per als alumnes del seu col·legi.  

Cap al 1988 al Col·legi Borja Moll es feu la pel·lícula Golfus de Roma patrocinada per 

l’Ajuntament de Palma, el que podria ser part de cinema a la fresca que organitzava Pep 

Truyol. El mateix Truyol també fa uns 3 o 4 anys, i durant uns 10 anys per enrera, va fer 

cinema a la fresca a s’Arenal o les Meravelles de part d’associacions de veïnats i el 

mateix Ajuntament de Palma, així com per a Hoteles Riu.  

	 Ajuntament	 de	 Llucmajor.	 Registre	 de	 Sortida	 núm.	 451	 (12-02-1985).	 La	 carta	 la	 conserva	29

l’autor.

	Informació	rebuda	de	Miquel	Sbert	i	Garau	que	hi	anava	quan	era	un	infant.	30
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Fa uns 14 anys, devers el 2003, l’empresa Espectavisión del mateix Truyol va fer una 

temporada d’estiu per a Aqualand a les mateixes instal·lacions del parc aquàtic de 

s’Arenal. Es tractava de cine per a alemanys, en alemany i amb cintes duites d’aquell 

país. Estava pensat per als turistes però quasi només hi havia els guies. No va anar gens 

bé i fou un estiu ruïnós.   31

El 1984 s’acabà l’auditori de l’agrupació d’hotelers per devers la Ribera. El Riu Centre 

també té la seva sala i molts d’altres hotels que és més que possible que hagin fet cine 

alguna vegada però, en tot cas, de manera molt restringida. És el cas de l’hotel San 

Diego,  que fa una trentena d’anys oferia cine en alemany als turistes d’hivern en un 32

petit auditori al soterrani del mateix hotel d’unes 50 a 60 places amb el sistema U-matic 

promocionat per la desapareguda agència Viajes Corelli. 

Consideracions finals 

L’estat de la qüestió sobre la història de les sales de cine ens du a recordar les obres que 

hem esmentat a la introducció. Falten, això sí, treballs d’àmbit local per completar i 

corregir part d’aquesta bibliografia. L’estudi de Miquel Martorell, Montuïri, 75 anys 

amb el cinema. 1907-1981. Evocacions d’un espectador n’és un. També històries de 

sales en concret són necessàries així com replegar articles de premsa local que segur 

que en parlen. Amb totes aquestes aportacions les obres de caràcter general milloraran 

tot i que ja presenten una visió prou aproximada.  

El tema de les sales de s’Arenal ha estat tractat amb diferents fonts per a cada cine, tot i 

que fa falta acudir més a la premsa per a poder completar dades que no sempre se saben, 

per manca de memòria, si no apareixen els documents escrits que les proven. 

Documents, d’altra banda, que no sempre diuen tota la veritat, només ens hi acosten o la 

fan entreveure. Esper seguir treballant-hi, tant en la recerca de més documents als arxius 

com en entrevistes dels qui varen viure de prop, com a treballadors de tota classe, de les 

 Aquesta informació és de Pep Truyol. D’altra banda podem dir que el parc acuàtic abans es deia 31

Aquacity, fet amb part de capital mallorquí. El 1998 es va vendre a la nova empresa Parques Reunidos, 
S.A. La informació sobre Aquacity (del que era propietari l’empresa Palma Park, S.A. fundada en 1988) 
és de Pere Canals Morro directament i, també, al llibre CANALS, P. S’Arenal que he viscut. Palma: 
Edicions Documenta Balear, 2006, p. 322-323.

 Informació proporcionada per Pere Canals Morro.32

� 	25



Els	cinemes	de	s’Arenal	
Jornades	d’Estudis	Locals	de	Llucmajor,	2017	

Bartomeu	Carrió	Trujillano

sales de cine. Com de qui ho va viure com a espectador; les sensacions, emocions, 

passions, o divertiments extres si es vol. 

Una darrera consideració no menys important, el cine a tot Espanya, fos quina fos la 

llengua pròpia, es feia molt majoritàriament, exclusivament durant molts d’anys, en 

castellà. S’hi fa encara majoritàriament. De gener de 1943 a gener de 1976 va ser 

obligatòria l’exhibició del NO-DO. Ja durant la Guerra Civil hi havia els Noticieros. 

Dos elements importants per a conèixer la història en general i la de les sales i 

espectadors en particular.  

En aquesta descripció de les sales de cine hem pogut veure la importància del cine per a 

les formes de lleure de la societat en un moment determinat i, també, com la situació 

tècnica i tecnològica, de transport i comunicacions i de noves formes d’oci canviaren 

d’una situació bona a una altra de decadència total per a una indústria que havia estat 

importantíssima.  

La gran pantalla era i és màgica, i per això encara existeix, però amb unes noves 

empreses que competeixen d’una altra manera (multicines) i que no creen tot l’ambient 

d’aquells anys, des de principi de segle XX fins als anys 1970 i pocs més. 

Bartomeu Carrió Trujillano
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