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FrancescVicenshatreballatquatreanysenelbuidatgedelapremsai lescol·leccionsprivadesperanalitzar lamúsicad’aquestsanys.

Text: F.Marí

PALMA L’arribada del turisme a

l’Illa provocà també l’obertura de

novesmaneres d’entendre lamú-

sica. Així ho desgrana el musicò-

legFrancescVicens enel llibrePa-
radise of love, un extens estudi di-

vulgatiu sobre la cultura folklòrica

delsmallorquins d’ençà de l’ano-

menat “boom turístic” i del fet
que es crearen nombrosos grups

musicals influïts pels sons anglo-

saxons.

Just el títol del pròleg d’Antoni

Pizà,Delcuac-cuacalyé-yé, dónaa
entendre com fou aquesta trans-

Boom

musical i
turístic a
Mallorca

El musicòleg Francesc Vicens publica
Paradise of love, un ampli estudi sobre
les noves tendències musicals dels
illencs entre els anys seixanta i setanta

formació musical que

afectà la generació que

avui fregao supera la sei-

xantena.
Fins a finals dels cin-

quanta, la cobla espanyo-

la era la ‘reina’ de lamúsi-

ca, i Mallorca no en resta-

va al marge. Fins i tot els

cantadors “entonaven

aflamencat, imitant lama-

nera de cantar d’aquesta

gent”. El canvi arribà gràci-
es “als mitjans de comuni-

cació i a l’impacte de la cul-

tura anglosaxona amb els

Beach Boys, els Beatles i els

Rollings”, explica.

Paradise of love, editat per
Documenta, s’endinsa de

ple en aquest canvi estilístic

que arribà de lamà de l’en-

trada del turisme a l’Illa.
“El fenomenglobal d’aque-

lla època donà lloc a un fe-

nomen local en què es

feien versions en castellà

de les cançons angleses

com les que imitaven els

Javaloyas”, recorda. Així

les coses, els grups que

feien folklore, afegeix Vi-
cens, adaptaren el seu re-

pertori al popper tal d’oferir

alguna cosamés que el típic

“porompompero”. D’aques-

tamanera, l’onadamusical a

Mallorca anà creixent fins a

donar grups com Los Z 66 a

finals de la dècada, “que fou

una agrupació que ja va néi-
xer amb una identitat total-

mentmoderna”.

Però aquest tipus demúsica

no anava tan sols dirigida al

públic estranger que comen-

çava a arribar a l’Illa, sinó que

també el consumia el públic

local. Tot i això, Francesc Vi-

cens apunta que els mallor-

quins connectavenmolt amb

la música feta en la llengua
pròpia, com lad’Antoni Pare-

ra Fons, però “aquí no es va

donar unamúsica contesta-

tària com la de Catalunya.

Guillem d’Efak i Maria del

Mar Bonet varen sortir de

l’Illa perquè el fet turístic va

ferquemaiparlàssimde re-

ivindicacions, sinóque allò
que es generà foren can-

çons poètiques sobre la

Mallorca rural, però poca

cosamés”, aclareix.

Gransgrups

El títol del llibre, Paradise
of love,portaun subtítol en
què Vicens parla de l’Illa
imaginada. “El terme ima-
ginada és perquè el fran-

quisme volgué donar una

idea de modernitat de

l’Estat i Fraga ideà aquesta

modernitat envers els hotels

i la infraestructura de l’Illa.

Això comportà personatges

tan curiosos com els pica-
dors”, explica el musicò-
leg, que a l’estudi ha com-

pilat un ampli catàleg dis-

cogràfic en què dóna a

conèixer tots aquells

grups que varen aconse-

guir gravar un disc o un

senzill. De tota manera,

n’hi haguémoltsmés; al-

tres “noarribaren a això,
però també foren impor-

tants, perquè en aquell

moment hi havia feina i

es crearenmolts grups”.

En aquell temps, pas-

saren per les sales de

Mallorca figures impor-

tants, “el millor del moment”,

amb Robert Jeantal, Little Tony,

Los Javaloyas, Pili yMilo i Salomé.
L’Illa era l’escenari dels “grups

més rellevants de l’època”. Vin-

gueren Losmillonarios, Los 5 del

Este, Grupo 15 i Los Telstars, per

anomenar-ne només alguns.

Això sí,mentre als EstatsUnits o

al Regne Unit aquella música

també comportava una “revolu-

ció social”, aquí “va tenir un efec-
te molt epidèrmic”. El motiu: la

dictadura franquista, en la qual

“no hi havia la possibilitat de ge-

nerar una societat lliurepensado-

ra; aquí sols va canviar lamanera

de consumir oci. La música no

ajudà a respondre contra el siste-

madirectament”, afegeix. Fouun

canvi estètic,mésqueconceptual,

que fins a l’estudi de Vicens no
havia estat analitzat a fons. Avui

les generacionsd’aquell temps re-

corden “amb nostàlgia” aquelles

músiques que marcaren la seva

joventut. Ajudà “aparticipar de la

música global”, com apunta

l’autor, i fou també un dèbil però

important factor de canvi.•

Per les salesde
Mallorcapassaren
els grupsmés
importants
delmoment

Fragavolia donar
una imatgeoberta
de l’Illa i el turisme,
encaraque fos sols
uncanvi ‘epidèrmic’


