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M
enorca terra de lle-
genda, Menorca illa 
de l’amor. Guarden 
geloses ses roques 
Sa Cova d’en Xoroi. 
Hi hagué un moro 

que a aquesta illa no se sap com va arri-
bar. Tal vegada com arriben amb ses 
ones as fustam. Cercant lloc on amagar-
se una caverna trobà. Entre roques, allà 
dalt, d’un majestuós penyal... Probable-
ment estan ja taral·lejant aquesta cançó 
tan nostra que ens trasllada al 1965, any 

de celebració del Festival de la Cançó 
Menorquina, i que fou escrita per Arca-
di Gomila i musicada per Salvador Co-
dina. Perdura, sens dubte, com l’em-
premta llegendària més coneguda de 
Menorca. 

La història és més present que 
mai. I també «aquellos peñascos que 
el aire marino perfuma». I és que la 
visió de futur que van tenir quatre 
amics alaiorencs l’any 1964 ha con-
vertit aquest indret en una aturada 
obligada per a menorquins i visi-

tants. Fa més de mig segle que el 
grup format per Ángel Hidalgo, Ber-
nat Mascaró, Patricio Piris i Germán 
Llopis tingueren l’ocurrència d’apro-
fitar la cova per iniciar-se en el nego-
ci turístic. I és ja avui en dia un dels 
millors clubs i terrasses segons dife-
rents revistes especialitzades.  

L’Ajuntament d’Alaior ha decidit 
dedicar enguany l’homenatge de Di-
lluns de Sant Llorenç a Sa Cova d’en 
Xoroi, no només per la seva contri-
bució al turisme, sinó també per ser 
una de les discoteques més antigues 
d’Espanya que ha funcionat de ma-
nera ininterrompuda i que, a més, 

dóna continuïtat a una de les llegen-
des més característiques de l’Illa. Cal 
no oblidar-se de la part social de 
l’empresa. 

Els actuals gestors de la gruta 
apunten que aquest grup d’amics va 
decidir comprar la cova per adaptar-
la a les visites, al mateix temps que 
oferien un servei de música, tenda i 
begudes. Era inicialment un espai 
freqüentat per la població local que 
gaudia d’algunes actuacions en di-
recte de grups com Los Parranderos. 
Però amb el boom turístic de finals 
dels 80, l’establiment va anar agafant 
renom a escala nacional i internacio-
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nal, per la programació, la qualitat 
del servei i el respecte cap al medi 
ambient. Afegeixen que allò que ini-
cialment es veia com una «bogeria 
inviable» i predestinada al fracàs, el 
temps ha demostrat que la idea d’ha-
bilitar un espai natural per a l’oferta 
complementària va ser més que en-
certada.  

Sa Cova d’en Xoroi s’alça impo-
nent entre els 20 i els 40 metres so-
bre el nivell de la mar. Té uns 900 
metres quadrats dels quals 700 són 
cova. Dóna feina a més de 60 perso-
nes. Acull anualment més de 100.000 
persones en les diferents franges 

seus inicis, una imatge que permet comprovar també 
l’evolució que ha sofert la societat al llarg dels anys.
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horàries i en un clic poden arribar a 
una mitjana de 500.000 persones.   

Apunten així mateix que 
l’èxit és fruit d’una com-
binació d’encerts: la 
visió de futur dels 
quatre empresaris, 
una elevada inver-
sió inicial, la llegen-
da com a pol 
d’atracció, una pri-
mera generació cen-
trada en un negoci més 
familiar i una segona que 
apostà per la professionalització de 
la direcció, mancomunada, de dues 

persones. Cal afegir l’equilibri entre 
manteniment i medi ambient i 

l’aposta última per un turis-
me de qualitat amb una 

vida nocturna tran-
quil·la.  

Tot això ha fet 
possible que dj tan 
coneguts com Fon-
si Nieto, Luciano & 

Cadenza, Wally Lo-
pez, Silicon Soul, Da-

vid Penn, Robbie Rivera, 
Cristian Varela, Pablo Ceba-

llos, Jacobsen, DJ Candela, Robert 
Ramirez, Brian Cross, Reboot i can-

tants com Soraya Arnelas, Romy 
Low, hagin actuat en aquesta gruta 
emblemàtica de Menorca.  

L’han visitada personatges famo-
sos de tot el món, entre ells, Leonar-
do Di Caprio, Miranda Kerr, Anne 
Hathaway, Daniel Craig, Rachel 
Weisz, Cate Blanchett, Jennifer Con-
nelly i Jeremy Irons. De tant ve a al-
gun concert Ian Paice, bateria del 
grup Deep Purple. L’anunci de la 
cervesa japonesa Asahi es va filmar a 
la cova. A més, els seus gestors indi-
quen que els sorprèn molt les peti-
cions de matrimoni que es donen en 
aquest idíl·lic i llegendari indret.

Es fixin amb com era Sa Cova d’en Xoroi als 
seus inicis, una imatge que permet comprovar també 
l’evolució que ha sofert la societat al llarg dels anys.

 

La música en viu en una cova segueix sent una expe-
riència única, tant per als artistes com pel públic. Baix, imatges 
de Sa Cova amb unes vistes impressionants del penya-segat.


