
JOAN DE VIDAL I SALVÀ (1905-1984) 
UNA PRIMERA APROXIMACIÓ A UN PERSONATGE ESPECIAL  
DE LA HISTÒRIA DE MALLORCA  

És el primer article que faig, de divulgació, de la biografia de Joan de Vidal i vull explicar 
com em va interessar aquest «gran» personatge de la història del segle XX mallorquí.  Al 1

mateix temps mostrar com he treballat fins ara el tema que, d’altra banda, encara no s’ha 
acabat. Finalment per què un article amb una feina no acabada? La resposta és múltiple i 
no sé bé què pesa més.


El perquè  

Si ara ja faig un primer article és perquè el que tenc ja em crema —figuradament— a les 
mans i al cap. Trob que ho he de dir aviat perquè em sembla interessant. Esper que no hi 
hagi ningú que ho hagi fet abans. Si aquest fos el cas, agrairia la referència.


De tota manera no he trobat més que alguns articles inconcrets sobre el Baró de Vidal 
president del Mallorca, home de negocis sobretot de Casa Radio o Casa Radio 
Telefunken, benefactor especialment per a Llucmajor, policia abans i després de la Guerra 
Civil… D’altra banda, el fet de tenir un bloc m’empeny a divulgar les meves investigacions 
aviat, en consonància amb les presses d’avui en dia. Encara que no sigui definitiu, aquí el 
deix. Definitiu en història no hi ha res.


Els primers contactes 

El meu primer contacte —indirecte evidentment, a ell no el vaig tractar mai— amb D. 
Joan de Vidal i Salvà va ser per la premsa i seguint el RCD Mallorca [durant un cert temps 
vaig ser una mica aficionat al futbol]. Era un personatge que per la manera de vestir i 
d’arreglar-se, el pentinat o la seva morenor… xocava. Per dir-se «Barón de Vidal». Per les 
seves manifestacions. Després, a través de la revista mensual Llucmajor de Pinte en 
Ample, va seguir copsant el meu interès. Un dia, fa molts anys, passejant-me pel 
cementiri de Palma em vaig trobar el seu panteó i em va remoure una vegada més la 
curolla de saber-ne més.


El Castell de Bellver 

Passaren els anys i només el recordava quan feia algunes visites, la majoria didàctiques i 
culturals, pel cementiri de Palma. Un bon dia, ara ja fa tres anys, vaig entrevistar 
Fernando Ivars Ballester, un santjordier pied-noir, perquè em contàs la seva història a 
Algèria. Fernando està jubilat i era fuster ebenista. La seva família prové de València i de 
Mallorca i els seus pares es varen conèixer a Boufarik, quan Algèria era un conjunt de 
departaments —províncies— francesos. 


 Sobretot emprarem el nom de Joan de Vidal i Salvà o Joan de Vidal. De vegades Baró de Vidal. 1

El que més sortia escrit era el seu nom en castellà. Oralment es deia en català, llevat del títol de 
baró que sempre se solia dir-li es barón o es barón de Vidal. Amb tot, també sortirà Joan Vidal 
Salvà o Juan Vidal Salvá.
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Durant la República vengueren a viure a Palma i el seu pare Francisco, originari de 
Benissa —Marina Alta— per motius sindicals —era d’UGT— va ser tancat, temporalment,  
al Castell de Bellver i després, en règim de semillibertat —segons em contà Fernando— 
va haver de treballar a la carretera d’Enderrocat i el Cap Blanc. En el Castell de Bellver 
Francisco Ivars va coincidir amb el batle de Palma Emili Darder, el metge republicà de 
Sant Jordi Bernat Serra Vives i—oh sorpresa!— amb el «Barón de Vidal». La biografia de 
Fernando Ivars i la seva família, pare, mare —Maria Ballester Riera nascuda a Cas 
Concos, Felanitx— però que ben aviat vengué a viure a Sant Jordi, i germans, uns 
nascuts a Boufarik i altres a Mallorca, esper tenir-la enllestida aviat.


La qüestió és que algunes coses que vaig llegir de Joan de Vidal i Salvà el feien molt més 
jove —una vintena d’anys més jove fins i tot—i en principi dubtava entre si hi havia hagut 
alguna confusió per part de Fernando Ivars o la confusió la tenien els altres. El tema va 
quedar aparcat tot i que esperava cercar la llista dels detinguts al Castell de Bellver. Al 
final, es va publicar fa poc el llibre sobre els presos al Castell de Bellver.  Ràpidament en 2

vaig consultar la llista. Francisco Ivars no hi surt però segur que hi va estar tancat, cosa 
que m’obliga a cercar-lo d’altres maneres. Bernat Serra Vives i el «Barón de Vidal» sí que 
hi són.  A la pàgina 200 hi ha l’entrada «Vidal Salvà, Joan» que no tendria perquè ser el 3

mateix Joan de Vidal però que ho podria ser. El text diu: «L’única data obtinguda és la del 
seu ingrés a la presó de Bellver, el 28 de juliol de 1936. Així apareix a la documentació del 
Negociat 3r d’Ordre Públic del Govern Civil (ref. ARM GC 770).»


Com que el tema no s’ha acabat no detallaré passa per passa tot el procés per trobar 
informació sobre Joan de Vidal i Salvà. El cas és que dues proves sobre el mateix nom ja 
són moltes. Una tercera va venir d’uns familiars seus llucmajorers. I encara més proves 
que ho fan definitiu.


La recerca 

La primera informació que vaig cercar es troba espargida per diferents articles que es 
poden llegir per internet però que són incomplets. Amb tot, en un d’Andreu Manresa a El 
País, hi havia una referència a què havia estat policia, i afegia un punt de misteri o una 
informació que no havia entrat encara dins la meva curiositat. 
4

Llevat de la lectura inicial d’aquests articles, la feina d’investigació s’ha basat, i es basa, 
en entrevistes diverses a familiars, policies, periodistes, coneguts, revistes de Llucmajor 
com Llucmajor de Pinte en Ample i Sa Veu de Llucmajor, el Felanitx, Diario de Mallorca, 
La Almudaina, Última Hora, a més d’altres diaris mallorquins i d’Eivissa, també a As, 
Diario de Burgos, ABC i Mediterráneo almenys. La revista Fiesta Deportiva, de la qual en 
fou segon propietari després de Pere Serra, les històries del RCD Mallorca i el BOE —
Boletín Oficial del Estado—.


 CANYELLES CANYELLES, T; FERRERO-HORRACH, A. Bellver, presó franquista. Palma: 2

Ajuntament de Palma, 2018.

 SANTANA MORRO, M. «Bernat Serra Vives i el context de l’exili mallorquí». I Jornades d’Estudis: 3

el Pla de Sant Jordi. Ajuntament de Palma: 2017. P. 171-175.

 MANRESA, A. «Mallorquines en el volcán. La fachada mercantil, nada institucional, de un club 4

de fútbol en conflicto». El País 02-03-2014. El línia: https://elpais.com/ccaa/2014/03/02/
catalunya/1393772473_021991.html [Consulta: 23 febrer 2019].
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Pel que fa a Arxius he acudit -presencialment i/o telemàtica—a l’Arxiu Municipal de 
Palma, Arxiu del Regne de Mallorca, Hemeroteca de Can Sales, Editora Balear del Diario 
de Mallorca, Biblioteca Nacional de España, Centro Documental de la Memoria Histórica 
de Salamanca, Archivo General del Ministerio del Interior, Jutjat de Llucmajor, Jutjat de 
Palma, Parròquia de Llucmajor, i d’altres que queden encara pendents.  No en tots els 5

arxius he trobat informació, però, no trobar-ne, no deixa de ser informació.


La persona i el personatge 

Els noms 

El moment actual de la investigació, amb algunes llacunes i dates per aclarir del tot, ens 
ofereix un personatge que explica molt la història de Mallorca del segle passat. La 
història resumida i cronològica del Baró de Vidal ens du a diferents etapes que també ho 
són del seu nom. Juan Vidal Salvá -nascut el 7 d’agost de 1905 però que en el seu carnet 
de conduir figura 1910—. Juan de Vidal y Salvá —inscrit així el 9 de juny de 1960—. Juan 
de Vidal y Salvá i Barón de Vidal a partir de 1976.  Els anys 1980 començà a aparèixer 6

Joan de Vidal i Salvà i/o Baró de Vidal en alguna placa d’agraïment i homenatge per ser 
benefactor de la ciutat de Llucmajor. També a les publicacions en català, abans molt més 
escasses.


Una primera cronologia, el policia 

Posar una mica d’ordre en la seva vida és difícil perquè amb les seves activitats, el que hi 
ha són tendències amb moments que se superposen. Intentem-ho però. 


Dels inicis a la seva carrera com a policia:


1. Infància en una família humil de sabaters ataconadors que va transcórrer a Llucmajor 
ajudant els pares —de sabater i al camp a les finquetes que tenien— i anant a escola. 
Als 20 o 21 anys anà a fer el servei militar, sembla ser que a Artilleria a Palma. En el 
servei militar les seves inquietuds varen despertar perquè el 1928 ja era sergent del 
Regiment Mixt d’Artilleria de Mallorca i ascendí, com diu el Correo de Mallorca, a 
suboficial. 
7

2. Mesos més tard de 1928, el mateix diari, ens dona la notícia que ha aprovat les 
oposicions que se celebraven a Madrid per a l’ingrés a l’Escola Nacional de la Policia 
Espanyola (1928 i 1929 almenys).  La qüestió és que en 1930, a inicis d’any, ja el 8

tenim fent de «professor» a Palma per a ajudar a preparar oposicions per a l’Escola 

 A partir d’ara, per a les fonts o arxius citats més freqüentment, emprarem abreviacions.
5

Diario de Mallorca: DM.

Arxiu Municipal de Palma: AMP.

La Almudaina: LALM.

Correo de Mallorca: CM.

 Arxiu Parroquial de Sant Miquel de Llucmajor, Arxiu del Jutjat Municipal de Llucmajor i Arxiu 6

Parroquial de Sant Miquel de Palma. Per al carnet de conduir, amb l’any falsificat, ho hem 
comprovat gràcies al seu fill.

 CM 17-02-1928. P. 1.7

 CM 07-07-1928. P. 5: «han aprobado y obtenido plaza, nuestros paisanos don Juan Vidal Salvá, 8

suboficial de Artillería, y don Agustín Aulet Talladas, ambos preparados por nuestro particular 
amigo don Sebastián Llompart. Les felicitamos».
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de Policia: «Escuela de Policía Española. Preparación completa a cargo del Abogado 
y Funcionario del Cuerpo técnico de Estadística, D. Sebastián Llompart, y del ex-
Alumno de la Escuela de Policía Española y funcionario del Cuerpo técnico de 
Vigilancia D. Juan Vidal Salvá. Informes Montesión, 53 y Jefatura de Policía.» 
9

3. Surt de l’escola com a agent del Cos d’Investigació i Vigilància, i arribarà a cap de la 
inspecció d’Alcúdia en 1934 i ho serà fins a la Guerra Civil.  L’any anterior havia 10

ascendit a agent de policia de segona classe.  En una segona ocasió el trobam que 11

es dedica a preparar oposicions i exàmens per a l’ingrés a l’Escola de Policia. Així 
apareix en uns anuncis apareguts el 1935: «Oposiciones a Policía. Numerosa 
convocatoria para Ingreso en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia. No se exige 
título. Edad, 21 a 35 años. Preparación intensiva a cargo de los Agentes del Cuerpo 
D. Lucas Estarellas y D. Juan Vidal con la colaboración de Don Juan Crespí 
Presbítero.- Calle Juan Crespí, 40». 
12

4. El cas és que pel cop d’estat contra la República possiblement fou retingut pocs dies 
a Alcúdia, on estava destinat, i després, momentàniament, pres al Castell de Bellver. 
En conseqüència se’l va separar del Cos de Policia abans esmentat —BOE de 30 
d’abril de 1937— per la seva actuació anterior i posterior al «Glorioso Movimiento 
Nacional Salvador de España» quan era agent de segona. 
13

5. Després fou rehabilitat pel nou règim franquista en el Cos Nacional de Policia en el 
qual arribà a comissari. El 1941 el tornam trobar com a agent de vigilància. El 1945, 
almenys, ja era inspector del Cos General de Policia,  inspector en cap del Port de 14

Palma en 1948 en què la premsa parla d’una investigació que ell du a terme 
exitosament sobre un robatori de paquets postals.  En 1951 figura com a comissari 15

cap de la Policia del Port de Palma.  L’any següent, 1952, primer surt a la premsa 16

com a comissari cap de Policia de Ports, Aeròdroms i Fronteres,  i més tard, però el 17

mateix any, li donen el càrrec de comissari de la prefectura de Policia de València.  El 18

1954 encara era comissari i tenim notícia que torna a Mallorca, per via aèria, d’un 
viatge a Alemanya que devia haver fet per l’empresa Telefunken.  L'home de negocis 19

ha entrat en escena. Sembla que ja tornava ser a Mallorca i que dirigia Casa Radio. 
En algun moment va demanar l'excedència com a policia per a ocupar-se dels 
negocis que va tenir des de ben jove. I, finalment, el 1971 el trobam ja jubilat com a 
policia.  
20

 LALM 15-02-1930. P. 8.9

 LALM 23-11-1934 on surt que l’agent de segona Joan Vidal ha estat destinat a Alcúdia.10

 LALM 19-07-1933.11

 LALM 24-08-1935 i altres dies.12

 BOE de Burgos de 30 d’abril de 1937. A l’entrevista amb el seu nebot i fillol, Antoni Vidal 13

Antich, 24-12-2018, recordava primer Alcúdia i després possiblement Bellver.

 LALM 16-10-1945.14

 LALM 30-10-1948. P. 3.15

 LALM 06-11-1951. P. 2. 16

 LALM 03-02-1952. P. 3. 17

 LALM 26-10-1952. P. 3.18

 DM 06-04-1954.19

 DM 11-08-1971. P. 6.20
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Amb tot, de moment, no sabem el motiu de l'expulsió del cos de policia en 1937, ni per 
què abans el feren pres al Castell de Bellver. En 1932 el trobam a un míting del Partit 
Socialista Independent amb altres partits d’esquerres —Partit Radical Socialista i Partit 
Republicà Federal, sense l’assistència del Partit Socialista ni d’Acció Republicana— 
contra l’intent de cop d’estat anomenat sanjurjada: «El mitin de izquierdas contra la 
última intentona» on condemnaren l’aixecament militar i mostraren la seva adhesió al 
govern republicà. De tota manera hi assistí només com a delegat per l’autoritat 
governativa. 
21

Com va ser que fou rehabilitat? Una altra incògnita. El que sí sabem és que poc temps 
després de la seva separació de la Policia va fer un donatiu de dos botons de puny d’or 
per a la causa del «Movimiento Nacional». Era normal fer-ho aleshores i, a més, es 
publicava la relació de donants i quantitats i objectes a la premsa com a mesura de 
pressió a la població. La mare dels Vidal havia regalat dos botons d'or del seu gipó a 
cadascun dels seus fills, gairebé segur que els que tocaren al fill Joan foren els que donà 
a la causa. Aquesta notícia consona plenament amb la donació de la mare als fills.    
22

Una segona cronologia, l’empresari i la família 

Joan de Vidal tengué una vida d’empresari que coincidí, en algunes etapes amb la de 
policia, com ja hem dit anteriorment. Una vida d’empresari que pogué ser, o no, afavorida 
pels seus matrimonis. Està clar que a ell li sobrava emprenedoria, però també està clar 
que els seus matrimonis «alguna cosa» degueren aportar, tot sense desmerèixer la feina i 
intuïció de Vidal per als negocis. Aclarir tot això i separar el que s’hagi de separar és una 
mica complicat. Destriar de Joan de Vidal què és primer, si la família o els negocis és 
difícil. Evidentment les empreses li havien de restar temps per a la família, i mentre era 
policia encara més. Pel que ens va contar el seu fill, per al Barón, primer eren els negocis 
i el Reial Mallorca.


Com a empresari, primer el trobam en el negoci de la farina. El 15 de novembre de 1931 
es va casar amb Francisca Sabater Calafat, nascuda el 13 de març de 1910. Almenys a 
partir de 1936 la família de la seva dona tenia una farinera al Coll d’en Rabassa que ell 
modernitzà —passà de funcionar amb gas pobre a electricitat—. Al Coll d’en Rabassa se 
la coneixia com la Farinera d’en Vidal. 
23

 LALM 23-08-1932. P. 2.21

 LALM 13-05-1937. P. 2. Entrevista amb el seu fillol abans esmentada. Primer m’ho contà i 22

després vaig trobar la notícia al diari.

 Informació que hem d’agrair a Pere Galiana. La localització de la farinera era a l’actual carrer Illa 23

de Malta fent cap de cantó amb el carrer Cardenal Rossell, on aleshores el tramvia girava per 
tornar cap a Palma.
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Francisca Sabater era nascuda a Valldemossa en una família rica i abans de casar-se 
vivia a Portocristo —Manacor—. Amb tot, posaren el negoci de la farinera al Coll d’en 
Rabassa —Palma—. 
24

De tota manera, a l’esquela per la defunció, el 6 d’abril de 1955,  de la seva primera 25

dona figuren els noms de les empreses que tenien. Una era la farinera La Paquita. L'altra 
una pastisseria anomenada La Sultana a Palma. Per la recerca feta a l’Arxiu Municipal de 
Palma, sabem que va ser també propietari del Forn de la Pau que finalment traspassà en 
1954.  Fins aquí, de no trobar més documents o que fonts orals ens indiquin una altra 26

cosa, arribarien els seus negocis en relació a la farina i als forns. Amb tot, s’ha de dir que 
la modernitzada Farinera d’en Vidal, o La Paquita, havia de ser un negoci molt pròsper 
precisament els anys de la fam i el racionament.


D'altra banda, per la mateixa esquela sabem que ja tenia la botiga Casa Radio que 
comprà en 1946 aproximadament —Casa Radio s’havia fundat el 1919 i almenys havia 
tengut de propietaris Vicenç Sabater Matri, que no seria el primer, i després Jaume 
Fernàndez Armengol que la vengué a Juan Vidal Salvà—.  
27

No sabem el perquè de la defunció de la seva primera dona tot i que en 1951 sortí la 
notícia que li havien practicat una delicada operació quirúrgica.  No deixa de ser curiós 28

que tant al full de defunció de la parròquia de Sant Miquel de Palma com a l’esquela que 
sortí a la premsa figuri que Francisca Sabater morí als 35 anys quan realment en tenia 
45.  Deu anys de manco, són molts!
29

Joan Vidal Salvà, a partir de 1946 adquirí Casa Radio, després Casa Radio Telefunken i 
Casa Radio AEG-Telefunken, que dirigí com a propietari fins a la mort. Primer estigué al 
carrer Paraires —aleshores el número 23— però després passà a la plaça Marquès del 
Palmer - carrer Passadís de Palma en 1961. 
30

 Aquesta informació l’hem trobada a l’Arxiu Parroquial de Sant Miquel de Palma.
24

A LALM 29-11-1934, sobre la posició social de la família de Francisca Sabater Calafat, per la part 
materna almenys, hem llegit que a unes noces de Jerònia Calafat Estrades amb Joan Roig Garau, 
celebrades a l’església del Sant Hospital i a la capella de la Sang de Palma, en la qual Joan de 
Vidal va ser testimoni, altres dos testimonis, Antoni Calafat Estrades i Joan Calafat Covas, són 
qualificats de rics propietaris. Després hi ha el tema de la farinera.

 Arxiu Parroquial de Sant Miquel de Palma.25

 AMP LA 62/23.26

 LALM 30-08-1927: Casa Radio, ja al carrer Paraires 23, es traspassa però no diu qui és el 27

propietari. LALM 19-04-1928: veim que Casa Radio ja és de Vicenç Sabater Matri. A LALM 
05-07-1930,  p. 2, s’informa de la reobertura i a LALM de 13-07-1930 es diu que el propietari és el 
Sr. Fernàndez Armengol.

 LALM 06-11-1951. P. 228

 DM 07-04-1955. P. 7. I Llibre de defuncions de l’Arxiu de la Parròquia de Sant Miquel de Palma.29

 DM 16 de maig de 1961, p. 8: «“Casa Radio Telefunken” inauguró el domingo su nueva 30

Central».
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Amb tot, el 1956 s’havia casat de nou amb Antònia Ferrer Homar.  Antònia Ferrer Homar 31

era molt més jove que Joan de Vidal. El seu fill li fa uns vint anys més o menys. Era filla de 
Gabriel Ferrer Simonet de Binissalem. La família tenia moltes propietats a més de la 
fàbrica de sabates a Binissalem: Can Ferrer. Tenia deu germans. En 1959, el matrimoni  
tengué el seu fill Joan, que acabam d’esmentar.


A més de la seu central de Casa Radio, obrí noves botigues fins a tenir-ne quatre a Palma 
—comptant la central—, dues a Manacor i dues a Eivissa.  Aconseguí la representació o 32

delegació de Telefunken i AEG a les Balears. Ara bé, Casa Radio ja la tenia anteriorment.


Les botigues eren les següents:

Palma

—Plaça Marquès del Palmer, 5.

—Carrer Santiago Ramon y Cajal, 16.

—Carrer Josep Anselm Clavé, 13-A.

—Carrer Sant Miquel, 61.

Manacor

—Plaça Església, 2.

—Carrer Amargura, 5.

Eivissa

—Passeig Vara de Rey, 10.

—Avinguda Isidor Macabich, 25.


L’any 1969 aprofità per celebrar les Bodes d’Or de Casa Radio amb assistència, segons 
el Diario de Mallorca, de les següents personalitats de la firma: el Doctor Buhler, president 

d’AEG-Telefunken de l’organització mundial; D. Nermann Zander, director general d’AEG-
Telefunken a Espanya; D. Othmar Jenebach, director d’AEG-Telefunken a España: D. 
José de Juste Iraola, tinent general de l’exèrcit i president del consell d’administració 
d’AEG-Telefunken a Espanya; D. Enrique Ras, director d’AEG a Catalunya i Balears; D. 
Vicente Carretero García, cap de vendes d’AEG-Telefunken a Espanya; D. Alfonso Lillo, 
delegat de Telefunken a Catalunya i Balears, i D. Rogelio Domínguez Noci, delegat d’AEG 
per a Catalunya i Balears. A més, el diari diu que es preveu la presència del Dr. Bruch, 
enginyer de Telefunken i creador del sistema en color PAL per a la televisió. Per a aquest 
esdeveniment també es convidaren les autoritats civils i el bisbe per a fer la benedicció 
de nous locals al carrer Santiago Ramón y Cajal i es feu un concurs periodístic anomenat 
«La Televisión y lo demás», festa i sorteig de premis «para lo cual se ha dispuesto un 
selecto programa de atracciones» acompanyat d’un sopar fred a l’Hotel de Mar. El 
programa de festes duia una «corrida» de toros, l’horabaixa del sopar, al Coliseo Balear 
amb els matadors Ordóñez, «El Viti» i «Marismeño».  Hi afegeix que hi haurà excursions 33

a Formentor, Portocristo i visita a les coves.  També hi hagué entrades per anar a la sala 34

 La primera notícia que tenim apareix al DM 09-11-1956 on es diu que Joan Vidal, delegat de 31

Telefunken per Balears, sortirà per via aèria cap a Madrid «acompañado de su distinguida esposa 
doña Antoñita Ferrer». Altres informacions d’Antònia Ferrer les tenim de l’entrevista amb el seu fill 
que esmentam en una altra nota.

 Fiesta Deportiva 04-09-1976. Anunci a la darrera pàgina.32

 DM 19-07-1969. P. 6. En aquestes noces d’or és on Joan de Vidal explica que feia 23 anys que 33

havia adquirit Casa Radio.

 DM 16-07-1969. P. 31.34
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de festes Barbarela. Els convidats de fora varen ser allotjats a l’Hotel Nixe Palace de Cala 
Major, veïnat de casa seva.  
35

A la inauguració dels locals de Santiago Ramón y Cajal hi assistiren autoritats com el 
governador civil, el president de la Diputació i «primeras autoridades locales» que vol dir 
que el batle no hi va anar i hi envià una delegació. La benedicció dels locals la va fer el 
«M.I. Sr. D. José Sacanell, Vicecanciller del Obispado que ostentaba la representación del 
Prelado de la Diócesis».  Molt ostentós o una bona publicitat per a l’època. 
36

Cal dir que D. Joan de Vidal cuidava molt aquests aspectes i la premsa acudia a aquests 
actes i/o es pagaven publireportatges. Un altre exemple el tenim en la inauguració, el 
dissabte 29 d’octubre de 1976, del que apareix com a establiment número 8 al carrer de 
Sant Miquel de Palma mentre, alhora, anunciava que la seva botiga de Josep Anselm 
Clavé implantava el sistema de llista de noces.  En aquesta ocasió també fa la 37

benedicció el canonge Josep Sacanell. Aquesta vegada és un publireportatge que 
aprofita per dir que s’entregaren 300.000 pessetes al president de la Creu Roja de 
Balears, el marquès Desbrull —100.000 de les quals eren donades pel Baró de Vidal—. 
Un altre detall, d’aquella festa, va ser donar a conèixer el títol de Baró que aquell any 
havia aconseguit gràcies a les gestions del senyor Sebastià Feliu de Cabrera. Feliu de 
Cabrera aprofità per informar els assistents que el príncep del Japó havia concedit a la 
dona de D. Joan de Vidal, Antònia Ferrer Homar, la medalla de plata de la Creu Roja 
Internacional.


Una altra manera d’organitzar celebracions o inauguracions de Casa Radio o de 
Telefunken consistia a fer algun “homenatge” a les belleses femenines i participar en 
concursos d’aquesta índole: «Homenaje de TELEFUNKEN a las bellezas internacionales 
aspirantes al título de “Miss Naciones 1964”. D. Juan de Vidal, en nombre de la gran 
marca, regaló a cada una de ellas, en el curso de una simpática fiesta, un transistor 
“CARIÑO”». En aquesta festa hi havia la coneguda jove mallorquina que feia dos anys 
havia estat elegida Miss Europa, Maruja García Nicolau. La festa va ser a les terrasses de 
l’Hotel de Mar de ses Illetes —Calvià—. «TELEFUNKEN se apuntó, una vez más, el más 
lisonjero de los éxitos».  El 1980 el trobam de president del jurat del concurs de Miss 38

Balears i Miss Mallorca. 
39

L’empresari emprenedor no parava mai. El 1960, als inicis de la televisió a Mallorca, amb 
tècnics de Telefunken, fa una roda de premsa a la seva casa de Cala Major, per a cercar 
els llocs de l’illa on col·locar antenes que millorassin la recepció dels seus televisors.  
40

El negoci el controlava ell personalment i pel que hem pogut comprovar en algunes de les 
seves botigues, en el forn i en algunes d’electrodomèstics, els locals eren llogats. Així ho 

 DM 17-07-1969. P. 8.35

 DM 18-07-1969. P. 25. També surt l’efemèride a Ayuntamiento de Palma. Memoria de 36

Secretaría 1969. Palma: 1970. P. 33.

 DM 03-11-1976. P. 22.37

 DM 28-07-1964. P. 28.38

 DM 11-07-1980 i 13-07-1980.39

 DM 09-08-1960. P. 7.40
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hem constatat, almenys, al Forn de la Pau,  i a les botigues d’electrodomèstics de la 41

plaça Marquès del Palmer,  carrer Josep Anselm Clavé,  i carrer de Sant Miquel. 
42 43 44

També era el majorista de botigues d’electrodomèstics de gairebé cada poble de totes 
les Balears. Seixanta, segons ell manifesta a les Bodes d’Or de Casa Radio el 1969.  El 45

nombre de treballadors de l’empresa en el moment de la seva mort arribava a 54. 
46

Al mateix temps el nostre personatge tengué accions en diferents empreses turístiques: 
als hotels Alexandra de Can Pastilla, el Nixe Palace de Cala Major o l’Hotel de Mar a ses 
Illetes —municipi de Calvià—, i també a L’Hermitage d’Orient (Bunyola). Tenia solars i 
terres tant a Mallorca com a Eivissa i invertia en borsa en altres empreses. 
47

Tercera cronologia, l’esport 

Pel que fa a la seva faceta esportiva el trobam el 1950 de tresorer del Real Club Deportivo 
Mallorca i president del club durant uns dies, el juliol de 1951.  
48

També ho fou les temporades 1964 a 1966. A la de 1964-1965 aconseguí el segon 
ascens del Mallorca a primera divisió de futbol i la segona temporada tornà descendir a 
segona.   
49

 AMP LA 62/23.41

 AMP LA 608/10.42

 AMP LA 514/6.43

 AMP LA 44/29.44

 DM 23-07-1969. P. 10. En el discurs Joan de Vidal diu: «Una serie de establecimientos propios 45

y una cadena de sesenta tiendas amigas distribuïdas en todos y cada uno de los pueblos y 
ciudades de Baleares, unidas con nosotros con lazos familiares.»

 Conversa amb el seu fill Joan de Vidal i Ferrer. 02-02-2019.46

 Conversa esmentada amb el seu fill.47

 LALM 01-07-1950, p. 5: «Tesorero: don Juan Vidal Salvá». 
48

LALM 27-06-1951, p. 6: «D. Juan Vidal Salvá nuevo presidente del R.C.D. Mallorca. Por 
unanimidad fue proclamado candidato. [..] Existiendo un único candidato aprobado por la 
Federación Balear, huelga pues que hoy se celebre en el club decano la reunión para elegir 
presidente. Puede ya ser considerado como tal, don Juan Vidal Salvá, a quien felicitamos y 
deseamos el mejor acierto en su gestión al regir los destinos del histórico club mallorquín.»

LALM 07-07-1951, p. 5: «De Don Juan Vidal Salvá hemos recibido anoche la siguiente nota: 
Desde el pasado martes dia 2 en que recibí de la Federación Balear de Fútbol, el oficio 
comunicándome haber sido nombrado para desempeñar el cargo de Presidente del Real Club 
Deportivo Mallorca […]». El titular deia: «El señor Vidal fija en una nota las condiciones mínimas 
para hacerse cargo del Mallorca».

LALM 10-07-1951, 7: «La presidencia del Mallorca otra vez vacante. Don Juan Vidal Salvá ha 
dimitido en forma irrevocable. El que durante unos dias ha sido presidente del R.C.D. Mallorca 
[…]».

 D’aquesta època de president del Reial Mallorca he consultat: VIDAL, M; VIDAL, J. Història del 49

RCD Mallorca. 1916-2004. Palma: Edicions Documenta Balear, 2005. Es tracta d’un resum de la 
història del club de futbol mallorquinista que he llegit però que, en aquest article, no he emprat a 
fons. A l’etapa de president del Mallorca, encara que en paraules del seu fill fos la seva «droga», 
no hi volia entrar en profunditat. Esper fer-ho més endavant. 
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El 1972 ho tornà a ser fins a 1974 en una etapa no gens bona, ni esportivament ni 
econòmicament, cosa que conduí el club al descens a tercera divisió en la temporada 
1974-1975 que ell just inicià.  També, s’ha de dir, que en aquests anys i cap a final dels 50

70 sorgiren alguns problemes com un plet amb el Mallorca per drets d’imatge, 
especialment per un enfrontament amb el president Contestí. Al final s’arribà a un principi 
d’acord. Es tractava de la denúncia de l’empresa Rralco per incompliment de contracte 
sobre publicitat en el Reial Mallorca. 
51

Joan de Vidal tenia un caràcter molt fort i no sempre encaixava les crítiques. Així el 1975 
es querellà contra el periodista Tomàs Monserrat del diari Última Hora. Tomàs Monserrat 
havia escrit en un article tres coses que molestaren Joan de Vidal. Primera que tenia la 
titularitat sobre els drets de traspàs federatius del jugador Urquía. Segona que tenia 
també certs drets econòmics sobre un futur trofeu estiuenc. I tercera que cobrava un 10 
per cent de crèdit sobre la quantitat que el Mallorca tenia de deute amb ell, de quan era 
president, per al pagament del qual s’establiren fórmules anteriors. De totes aquestes 
acusacions, que l’expresident considerava injúries, el periodista va ser absolt. Amb tot, 
periodista i expresident amb el temps no deixaren de saludar-se i si va caldre varen tenir 
una relació professional cordial. 
52

En aquest mateix sentit de les crítiques, Joan de Vidal va comprar la revista esportiva 
setmanal que abans era de Pere Serra, Fiesta Deportiva «Revista de los sábados» que va 
remodelar al seu gust. Això va ser entre 1974 i 1976 aproximadament. En aquesta podem 
veure que figuren de fotògrafs els senyors Monserrat i Terrades. 
53

El Baró de Vidal, benefactor de l’esport i, especialment, del poble de Llucmajor 

Amb tot a partir de 1976, o potser una mica abans, començà a dedicar-se a la promoció 
de torneigs amb el nom de Baró de Vidal, patrocinis o altres coses semblants. Torneig 

 DM 24-09-1974, p. 1: “Juan de Vidal y Pedro Mus presentan la dimisión”.
50

VIDAL, M; VIDAL, J. Op. cit, p. 124: «A mitjan setembre [1974], el baró de Vidal confessava al 
periodista Llorenç Ripoll que estava cansat, que tenia molts problemes econòmics en el Mallorca, 
i que li cercàs un substitut.»

 Diverses notícies al respecte en diferents mitjans. DM 16-04-1981, p. 20: «El Barón de Vidal 51

sobre su procesamiento por apropiación indebida. “A mi no me han comunicado nada, y no son 
diez millones sino siete y medio”». DM 23-07-1981, p. 22: «Por el asunto de publicidad en el Luis 
Sitjar. El barón de Vidal, procesado por la Audiencia Provincial». DM 17-12-1981, p 25: «Entre el 
Mallorca, el Barón de Vidal y la compañía Rralco. Principio de acuerdo en el “affaire” de la 
publicidad en el Luis Sitjar».

 Diari Mediterráneo de Castelló 27-05-1975. P. 13: «No ha lugar al procesamiento de un 52

colaborador deportivo de “Ultima Hora”. Se había querellado contra el un ex-presidente del 
Mallorca». Sobre el tema en vaig parlar a l’entrevista a Joan de Vidal i Ferrer —02-02-2019— i al 
mateix Tomàs Monserrat —08-02-2019—. No hi hauria una conformitat completa a posar-se 
d’acord sobre aquest afer però el que sí hi ha és que després varen conservar l’amistat anterior.

 Hemeroteca de Can Sales, Palma. Fiesta Deportiva, a l’època de Vidal s’imprimia en els tallers 53

del Majorca Daily Bulletin i tenia l’adreça provisional en la botiga del carrer Santiago Ramón y 
Cajal 36 i 38 de Palma. Director Eduardo Fernández Planas. Editor-Propietari Joan de Vidal i 
Salvà. En 1976 s’imprimia a la Impremta Atlante i tenia la redacció i administració al carrer Josep 
Tous i Ferrer 6-2-2 de Palma, al costat del Mercat de l’Olivar.

�10



Baró de Vidal de Futbol a Llucmajor (1977-1984);  a Felanitx; de Bàsquet; de Tenis a 54

Palma (1979, 1980, i amb tenistes com Luna, Mayer, Orantes i Fillol); de Boxa (1977, 
1981); concursos hípics com la doma (1980); del Club de Pesca Cap Roig;  de futbol 55

sala (1976); futbol aleví (1977); colombòfila (1980); etc. Hi ha homenatges i medalles per 
part de l’Ajuntament de Llucmajor i també del de Felanitx al «Baró», amb dinars amb els 
policies locals d’aquests dos pobles.  Pagà durant uns anys el trofeu Ciutat de Palma de 56

Futbol (1976…). De Llucmajor era el president honorari del CD Espanya de futbol —a 
partir de 1977— i també hi abocà molts de diners.  De tota manera només col·laborà tan 57

freqüentment amb l’esport durant aquests anys, a partir de 1976 sobretot, coincidint amb 
el nou títol de Baró de Vidal. També ho havia fet alguna vegada anteriorment amb l’equip 
Telefunken a l’XI Volta Ciclista a Mallorca (1952).  Baró de Vidal o Telefunken eren més o 58

menys el mateix. Cal dir que havia estat, cap a 1952, el president de la Federació Balear 
de Lluita Lliure. 
59

Pel que fa a la seva condició de benefactor de Llucmajor subvencionà i pagà, fins a 
posar-hi milions de pessetes, el Passeig de Jaume III i la seva font, el parc Rufino 
Carpena de davant les escoles, la restauració de l’orgue de la parròquia de Sant Miquel, 
instruments per a la Banda de Música de Llucmajor… Els primers anys d’aquesta etapa 
fou molt important l’amistat que li oferí el darrer batle franquista Gabriel Ramon, que ho 
fou fins a les primeres eleccions democràtiques de 1979, i continuà amb els primers 
consistoris democràtics; batles Miquel Clar —UCD— i Antoni Zanoguera —AP—. En 
aquest sentit també pagà alguns anys la Memoria de la Labor Municipal de Llucmajor on 

 DM 10-08-1984. P. 12. La vuitena edició, la darrera abans de morir. Els anys indicats entre 54

parèntesis al text no vol dir que siguin únics. Només són els anys amb els quals he topat amb 
informació en la meva recerca. Si es vol hi ha més feina a fer.

 Me l’ha recordat, al de pesca, l’amic Pau Tomàs.55

 Setmanari Felanitx 04-12-1982. P. 1. Aquí hi ha la notícia del dinar amb els policies de Felanitx.
56

Joan Quintana Castell, expolicia local de Llucmajor ara jubilat, en l’entrevista que li vaig fer el 
21-01-2019 em contà les seves petites vivències amb Joan de Vidal de l’època del batle Gabriel 
Ramon, que Joan Quintana té en gran estima. Quintana, a més de policia local, era el xofer del 
batle i també diputat provincial d’aleshores —a finals de la Dictadura—. Per això alguna vegada el 
va dur a la casa de Cala Major. Una altra va ser en un dinar que pagà «el baró» al restaurant Gran 
Via de Llucmajor a la policia local llucmajorera, uns vint agents. Els companys li digueren a 
Quintana que demanàs si «don Joan» els vendria a bon preu i a terminis un televisor en color per 
tenir a les dependències policials de la casa de la vila. Don Joan li contestà amb la seva veu greu: 
«Vendre? No! De cap manera, el vos regalaré». En aquesta conversa també hi afegí que la seva 
dona, Antònia Ferrer, era una persona molt educada.

 DM 16-08-1977, p. 21: «En los prolegómenos [del partit Espanya - At. Balears al Camp 57

Municipal de Llucmajor] se nombró presidente de honor del C.D. España al Barón de Vidal quien, 
en compañía del delegado provincial de Deportes, González Pando y el Alcalde saludó a los 
jugadores alineados en el centro del campo, efectuando el saque, llamado de honor.»

 LALM 21-09-1952. P. 12.58

 Moltíssimes notícies sortiren aquells anys —a partir de 1976—que no cal especificar-ne ara els 59

números i dates. Pel que fa a la Federació de Lluita Lliure en tenim notícia a LALM 02-07-1952. P. 
7.
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hi ha, entre d’altres, algunes fotos de les seves aportacions a l’Ajuntament. També hi 
surten reflectides de manera quantitativa les seves donacions. 
60

A la de 1977, tancada amb data 17 de febrer de 1978, el batle Gabriel Ramon Julià en el 
parlament fa esment a les apotacions del «Barón». I a la memòria extraordinària d'aquest 
any mateix, hi figura la reforma del passeig Jaume III pagada per D. Joan de Vidal amb 
1.800.000 pessetes.  Mentre que a la memòria —l’ordinària—, de 1977 és la font «brillant»  
—així és qualificada en castellà: «luminosa»— del passeig Jaume III que també fou 
pagada per de Vidal pel valor d'1.803.100 pessetes. 


Hi ha constància de les donacions a cada lloc. Al passeig i la font, al parc Rufino Carpena 
i a l’orgue, hi trobam una placa d'agraïment amb el nom de Don Joan de Vidal. Tot i 
també tenir relació amb Felanitx, el seu compromís no fou, ni de lluny, tan important com 
amb Llucmajor.


Políticament es parlava que era afí a Aliança Popular encara que no arribà a participar en 
eleccions.  Havia viscut dins el Franquisme la major part de la seva vida i ben relacionat 61

amb les autoritats del règim al qual havia accedit, encara no sabem com, després de la 
seva estada com a presoner al Castell de Bellver.


La casa a Cala Major (Palma) i la possessió de can Alou d’es Jurat (Felanitx) 

Una persona de negocis com ell havia de tenir unes cases en consonància. Abans dels 
anys 50 havia viscut en un pis del carrer de Sant Miquel de Palma. Ara bé. La casa que li 
donà un cert prestigi fou el xalet de Cala Major. El 1949 comprà el solar a Cala Major i hi 
va fer construir un gran xalet amb dos escuts heràldics dels Vidal; un es pot veure des de 
l’actual carrer Joan Miró —abans era la carretera principal cap a Palma Nova i Andratx i 
es deia carrer Calvo Sotelo—, una de les zones d’expansió turística de primera categoria 
aleshores a Mallorca. A l’entrada del xalet hi ha un altre escut amb la data de 1951 que 
podria ser la de la seva inauguració. La casa és de diferents plantes, està a primera línia i 
tenia zona de platja pròpia. El xalet, de caràcter regionalista, fou obra de l’arquitecte 
Francesc Casas.  Pel que fa a l’escut que representa el llinatge Vidal o de Vidal, 62

 Les esmentades memòries eren elaborades pel regidor Mateu Monserrat Pastor, tinent batle de 60

la comissió de governació i cultura de l’Ajuntament de Llucmajor. A la VII Memoria Extraordinaria 
de un año de labor municipal 1977 figura a la contraportada que ha estat possible «gracias a la 
desinteresada aportación económica del hijo de Lluchmayor D. Juan de Vidal y Salvá, Barón de 
Vidal, como obsequio a su ciudad». També pagà la de 1978.

 DM 24-03-1977. P. 18. Planas Sanmartí entrevista a «Juan de Vidal». Entre altres coses que 61

també explicam a una altra nota, es diu: «—Y ¿entrará usted en la lucha política? —Yo no sé si 
debo contestar. A lo mejor sí y a lo mejor no. —Pero si lo hace, será en Alianza Popular ¿no? —Es

el partido en el que yo tengo más amigos, pero… ponga usted puntos suspensivos.»
Última Hora 18-12-1984. P. 23. A la columna del corresponsal de Llucmajor, «Arnaldo Tomás», diu:
«[…] Presidieron estas honras fúnebres —que resultaron de una gran solemnidad, al son del 
órgano parroquial que el difunto Juan de Vidal costeó íntegramente su restauración— además de 
la viuda, hijo y familiares, el alcalde de la ciudad, Antonio Zanoguera [Aliança Popular], con los 
miembros del Consistorio y Policía Municipal, a excepción del grupo de concejales socialistas, que 
una vez más faltaron a un acto que, aparte de su cariz religioso, representaba también, según dijo 
el señor ecónomo oficiante, el reconocimiento de todo un pueblo a la persona del buen 
llucmajorer, Juan de Vidal y Salvá, barón de Vidal.»

 AMP LO 1949/837.62
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l’arquitecte ja l’havia projectat a la façana lateral del xalet en 1949. Molt abans de ser de 
Vidal i Salvà (1960) i Baró de Vidal (1976).


Posteriorment comprà la possessió felanitxera de can Alou des Jurat a la família de can 
Guidó, als germans Pou Grimalt. Aquesta possessió la comprà cap a 1957 o 1958. Eren 
150 quarterades —106,55 ha.— que provenien de la venda per l’estat de terres comunals 
en 1883. Per això la possessió també es diu can Alou des Jurats o can Alou de s’Estat. 
Eren quatre germans, Antoni, Sebastià —pare de l’entrevistat—, Joan i Margalida. La hi 
varen vendre per 1.750.000 pessetes. La possessió està situada «entre la Comuna i el 
Puig des Cero, per on l'esguard s'estén cap a la marina entre els turons de les 
Mamelles».  Posteriorment Joan de Vidal hi afegí per compra diversos establits que 63

s’havien venut anteriorment. Al final, la finca va arribar a les 300 quarterades.  Segons el 64

nostre entrevistat, Tomeu Pou, els intermediaris o informadors per a comprar aquesta 
finca haurien estat el xofer de Joan de Vidal i el felanitxer Toni Canet que tenia una botiga 
d’electrodomèstics Telefunken delegada de Joan de Vidal al carrer Major de Felanitx. A 
les cases dels senyors, que no eren molt grans, hi afegí els estables i hi feu reforma. Una 
possessió lluny de Palma —aleshores s’hi devia arribar, més o manco amb una hora i 
mitja—. 


El títol de noble: Baró de Vidal 

El 1976 sortí a la premsa que havia adquirit un títol de noblesa, operació en la qual havia 
intervingut el noble Sebastià Feliu de Cabrera i Quadreny. El títol l’hauria aconseguit de la 
casa imperial russa i el comte de Barcelona Joan de Borbó l’hauria acceptat.  
65

En una entrevista al Diario de Mallorca feta per Planas Sanmartí, «Juan de Vidal», explica 
el canvi a «Juan de Vidal» i l’accés a la baronia de Vidal: «—El llarmarme Juan de Vidal y 
Salvá fue por un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado y una orden al 
Juzgado para que se hiciera el cambio. —Pero el cambio fue voluntario ¿no es cierto? —
Sí, completamente. —¿Y la baronía? Se dice que usted la compró. —Vinieron a verme 
unos señores, me preguntaron si la aceptaría, les dije que sí y se publicó un decreto 
creándose la baronía de Vidal y concediéndoseme. —Pero esta baronía ¿forma parte de 
la nobleza española? —Sí, forma parte de la nobleza española. —¿Qué méritos cree 
usted tener para que se le efectuara el ofrecimiento? —Sería una inmodestia decir que 
tengo algún mérito. Mi contestación correcta es decir que creo que no tengo ninguno.»  66

Amb això també hem d’imaginar, entre altres coses perquè també hi ha informació al 
respecte, reunions i festes amb nobles de cases europees, fins i tot monarques 

 Entrevista per telèfon i suggerències per correu-e de Bartomeu Pou Jaume, fill d’un dels 63

venedors de la possessió, i director del setmanari Felanitx durant 52 anys. Actualment jubilat. 

 Afirmacions del fill de Joan de Vidal i Salvà.64

 Queda pendent de saber si el rei Joan Carles també l’acceptà i si es publicà al BOE però, de 65

moment, no ho he sabut trobar. En tot cas, segons el fill de Joan de Vidal, el títol anava firmat per 
D. Joan de Borbó.

 DM 24-03-1977. P. 18. 66
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destronats. Al respecte hi ha les que es feien a Orient, a les cases de Son Bernadàs Vell o 
Hotel L’Ermitage del qual Joan de Vidal en tengué accions en algun moment. 
67

Consideracions finals 

Joan de Vidal i Salvà morí el 13 de desembre de 1984. A l’esquela posava que tenia 74 
anys. En realitat en tenia 79. Havia falsificat el carnet per llevar-se anys. Com hem vist, 
també, havia llevat deu anys a la seva primera dona quan va morir en 1955. Els darrers 
dies abans de morir encara es discutia amb el metge, de si ell tenia 33 anys, «com l’edat 
de Jesucrist». Es veu que mai no li va agradar dir l'edat que realment tenia. 


Amb motiu de la seva mort, l’Ajuntament de Llucmajor li feu una missa homenatge, segon 
funeral, pocs dies després del funeral de l’església de Santa Eulàlia de Palma. El RCD 
Mallorca no n’hi feu cap, ni els antics alfonsins, d’on prové el Reial Mallorca.


Segons el seu fill: «No havia estat mai malalt, sempre era a la feina, a controlar i 
administrar les seves botigues i negocis. Darrerament es trobava dèbil, i com que no 
s’aguantava dret —la família, dona i fill— el duguérem a la clínica Mare Nostrum —
actualment clínica Rotger— de Palma on morí d’un edema pulmonar.» Sembla que  
l'havien dormit per saber què tenia però no va reaccionar bé a l’anestèsia. Fou enterrat al 
seu panteó del cementiri de Palma, darrera la tomba de Joan March, en Verga. Un panteó 
on destaca a l’exterior el seu nom i l’escut baronial dels de Vidal. 
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D. Joan de Vidal i Salvà era una persona rica, nascuda pobra. Homenatjat sobretot a 
Llucmajor. Un personatge ple d’incògnites. Policia, home de negocis, afegí una «de» i una 
«y» als seus cognoms. Adquirí un títol de noblesa. Canvià de negocis: farinera, forns, 
electrodomèstics, accions a hotels… Va ser policia abans, durant la República i després. 
Estigué tancat al Castell de Bellver i potser en algun altre lloc com Alcúdia. Fou rehabilitat 
pel règim. President de futbol. Benefactor. Home presumit que es maquillava i es tenyia 
els cabells fins que un perruquer —Tolo de Jaume III— aconseguí fer-lo canviar d’idees. 
També tenia obsessió per estar «moreno».


Es tractava d’un home emprenedor que assolí una posició econòmica molt important. El 
seu primer matrimoni, i la farinera en una època de necessitat, són importants per a tenir 
en compte els seus negocis. Els negocis de forns i pastisseries que no sé si dir gaire en 
plural perquè, ara per ara, només conec el nom de La Sultana, sense saber-lo situar, i el 
del Forn de la Pau al carrer del mateix nom. 


El seu negoci de Casa Radio, evidentment, li donà una posició i unes relacions de primer 
rang en el camp de la venda de televisors, electrodomèstics, publicitat, etc. Casa Radio 
també fou un altre negoci del moment oportú pel que significava d’una primera època 
d’inici i d’expansió de la ràdio, la televisió i tot tipus d’electrodomèstics quan encara no hi 

 DM 23-01-1985, p. 8: «L’Hermitage de Orient, sin dirección desde hace dos meses. El extraño 67

caso del hotel abandonado». Es constituí una societat en la qual Joan de Vidal tenia dues accions 
d’un total de 30 per un valor nominatiu d’un milió de pessetes cada una. La majoria d’accions 
eren de la dona de Sebastià Feliu de Cabrera. Un altre titular: «Centro de reunión de la nobleza 
europea».

 A l’interior del panteó es pot llegir una placa que diu: «Aquí yace quien supo rodearse en vida 68

de gente más hábil que él». També hi ha un vitrall amb l’escut baronial dels de Vidal i un altre amb 
un sant Joan Baptista.
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havia centres comercials. La farina ho havia estat també en temps de racionament, quan 
hi havia autèntica necessitat de pa i encara hi havia moltes farineres.


Com a policia que havia estat, com a home de negocis, com a president del Reial 
Mallorca es va fer amb gent amb poder i prestigi, la major part de l’època franquista que 
li tocà viure.


Per a bastanta de gent era una persona estranya, extravagant o estrafolari per a molts. La 
majoria el recorden vestit impecable, com a gentleman. Presumit com ell tot sol. Fumava 
cigars havans. Uns sis o set Montecristo cada dia i un Sancho Panza, que li durava hores, 
cada partit de futbol dels diumenges, fins que el cigar quedava com uns cabells 
descambuixats de tant de rosegar-lo de nirvis. Dels nirvis de la seva passió, la seva 
droga, el Mallorca. Amb els negocis no es fiava de ningú però molts l’haurien estafat. Ell 
administrava directament les botigues, almenys les de Palma, i cada dia anava a cercar 
els diners, una per una per a dur-los al banc i també firmava les lletres de canvi, 
moltíssimes, per les vendes a terminis dels seus establiments. Dur feixos de diners era 
normal per a ell.


Per al seu fill Joan de Vidal i Ferrer era una enciclopèdia, tenia moltes facetes —ho hem 
vist en tota aquesta aproximació biogràfica—, era una persona única, «amb sos doblers 
era molt quadrat» i no es fiava de ningú, no tenia un no per a ningú llevat de per a la seva 
família, s’estimava més fer de benefactor dels altres. Benefactor és el darrer adjectiu que 
se li pot aplicar. Benefactor de Llucmajor, el seu poble de naixement. S’enfadava molt si 
l’estafaven, sobretot els amics, però sabia perdonar.


De tota manera, com a persona, o personatge, m’ha interessat la seva història en part per 
tenir moltes facetes. Tenir moltes facetes també fa que hi hagi moltes llacunes en la seva 
història. Tothom en té. El que ens interessa és el que representa per a la història, què 
aporta a la història.


Amb tot, torn al fet que m’esperonàs el seu estudi. ¿Com va ser que el tancaren al Castell 
de Bellver el 28 de juliol de 1936, en ple cop d’estat militar contra la República i la 
democràcia? ¿Com és que hi va estar poc temps, relativament, o com és que no se sap 
quin temps hi va estar? Com se’n va sortir per rehabilitar-se de policia? Com pogué 
compaginar, quan així va ser, negocis i professió de policia? ¿Com aconseguí comprar 
Casa Radio que duia, o devia dur en si, la representació de Telefunken? Com va ser 
l’època de la farinera durant els anys de la fam? Com és que tenia tants de contactes? 
Per què aquesta obsessió amb la seva edat? Per què tantes donacions al poble de 
Llucmajor?  Com s’enllaça una cosa amb l’altra?
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 Una pregunta que es feien el 1982 a la revista Llucmajor de Pinte En Ample. És interessant 69

reproduir el que sortia a la secció «Xerrades de cafè» que escrivia el mateix Arnau Tomàs, 
corresponsal d’Última Hora, que hem vist: «Aquest homo, an es pas que va, aviat serà President 
Honorari de tot, a Llucmajor». I poc després surt la pregunta: «—Sí, ja són molts es milions que 
ha donat per Llucmajor. —I per què ho deu fer? —Homo! pens que ho fa perquè pot, perquè en té 
molts i perquè, com ell ha dit moltes vegades, estima es poble i se sent llucmajorer per sa soca i 
per sa rel. —I també perquè li agrada que li facin es rendibú… —I què? Això no costa cap cèntim, 
fer cas a sa gent.» Al final el volen definir: «—Què vols que et digui? A mi, Don Joan de Vidal em 
desconcerta. Segons com el mir, me pareix un coió, però si repàs es seu historial, és tot lo 
contrari. —I com és? —Pareix que es nostro don Joan de Vidal i Salvà, Baró de Vidal, no és un 
“Surrilla” [malnom familiar] qualsevol, sinó un vertader “Zorro”…»

Llucmajor de Pinte en Ample, maig de 1982. P. 13.
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Aquest estudi és una aproximació com diu el títol, hi falten coses, tenim llacunes però 
esperam poder-les esbrinar i així completar la figura, de Joan Vidal Salvà en Baró de 
Vidal. De moment, seguir amb la feina de l’historiador: investigar, interpretar, informar.


Per acabar, tot i no esmentar-les concretament, don les gràcies a les persones, 
particulars i de diferents arxius, que m’han ajudat a cercar i trobar informació i informants. 
També als entrevistats. Que la cosa continuï per molts anys!


Bartomeu Carrió Trujillano 
Sant Jordi, 24 de febrer de 2019
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