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Plaça de Cort, 12 de gener de 2013 

Ajuntament de Palma 

 



 

Il·lustríssim Batle de Palma, autoritats, veïnats i veïnades de sa nostra 

ciutat, amics i amigues que ens visitau, què gràcies a Déu, donau molta 

vida a a sa ciutat, bon vespre a tothom. 

 

Primer de tot, volia agrair de tot cor al Sr. Batle haver escollit a una 

“botiguera”, com em va dir una neta meva, per fer el pregó de Sant 

Sebastià d’enguany pel que això representa per la nostra ciutat i l’immens 

honor que m’ha atorgat. Després d’acceptar aquest repte, i quan encara 

em tremolaven ses cames, no vos vull negar que ara encara em tremolen, 

tot d’una vaig pensar en els meus fills, i més en es meu homo que 

s’estimava molt a aquesta, sa seva ciutat, i que l’hagués fet molta il·lusió 

veure’m aquí ara. 

 

Qui vos parla des d’aquest escenari és una dona que forma part d’un 

col·lectiu, els comerciants, al cap i a la fi, un col·lectiu que forma part del 

cor d’aquesta ciutat. Els comerços donen  llum, alegria i ambient. I 

m’atreviria a dir que son es principal indicador de que sa nostra ciutat està 

viva més que mai. Com ja vaig dir públicament una vegada, se me romp el 

cor quan una botiga de tota sa vida tanca ses portes i, és que amb els 

temps que corren i quan tothom va molt just, lo fàcil seria explicar-vos ses 

nostres penúries, a canvi vos explicaré una història: Casa Roca i sa Ciutat. 

                                          ------------------------------- 

“Jo venia aquí amb sa meva padrina, si no ho trobes a Can Roca no ho 

trobes en lloc, jo ja me’n recordo d’haver vengut fa molt amb mon pare a 

comprar bromes”. Aquestes son frases que escolt molt sovint quan estic a 

sa botiga, però el que més em sorpren  és que sa persona que ho diu ve 

ara amb els seus nets i pens:”al menys 5 generacions d’aquesta família ja 

ha passat per Can Roca “i, no és per menys. Casa Roca va arribar a Palma 

l’any 1850, per tant ja fa 163 anys que sa Ciutat i sa botiga van de sa mà. 

 



 

Quan va començar sa botiga era molt petita i es dedicàvem a vendre 

llibrets de paper de fumar i  mistos. Sa nostra fàbrica  de mistos, coneguda 

com “sa mistera”, era molt popular en aquella època. Poc a poc sa botiga 

anava creixent i encara que sempre va estar allà mateix, molt a prop del 

Sindicat, no va ser fins l’any 1929 que es va construir tal i com és ara. En 

aquells temps Palma era petita i tothom és coneixia. Els dissabtes, quan 

venia sa gent de fora vila, era quan més feina es feia. Es feien molts 

negocis de “compra i venda” o simplement es baratava es gènere i els 

tractes es tancaven amb una simple estreta de mans; no feien falta ni 

rebuts ni cap paper, això era sagrat. 

Sa Ciutat al igual que Casa Roca també va anar creixent i va arribar es 

turisme. En es principi varen ser alguns anglesos i qualque francès que 

venien a jubilar-se, bé com ara fan els alemanys,  i vivien per allà en el 

Terreno. Els hi cridava s’atenció la tranquil·litat de sa Ciutat. Molts d’ells 

varen ser clients de Can Roca. 

En els any 60, va arribar el turisme “de masses” i Palma va créixer molt, 

tothom va prosperar, varen arribar molts forasters de tot l’estat i altres 

indrets a fer feina, però Palma va continuar sent aquella Ciutat guapa, 

provinciana i tranquil·la on es vivia molt bé. 

 Palma ha seguit canviant, ha seguit creixent, molts comerços, molts 

hotels, bé, molt de tot però com deia ma mare “no hay mal ni bien que 

100 años dure”, aquí estem en aquesta època que ens ha tocat viure. Can 

Roca sempre ha estat un mirall de sa Ciutat, va prosperar amb ella i també 

va passar ses males èpoques amb ella. Sa crisis del 29, sa guerra i ara 

aquesta crisis, però estic segura que tots sortirem endavant. Can Roca, i es 

comerç en general; i només ho farem “treballant” més i millor, aguditzant 

l'enginy encara que sigui per menys, en una paraula hem de seguir 

VISQUENT. 

                                          ------------------------------- 

Sap una cosa Sr. Batle?, sempre m’havia fet il·lusió fer qualque cosa per sa 

Ciutat, com va fer un avantpassat meu a principis del segle XX, Ricardo 

Roca, que com president de la Cambra de Comerç, va sufragar la 

Construcció del Passeig Sagrera. Com pot veure, venc d’una família de 



 

comerciants, i només queda reiterar-li l’agraïment per s’oportunitat que 

m’ha brindat. Potser Sr. Batle, d’aquí 150 anys, ni vostè ni jo ho veurem, 

un batle li torna a proposar a un descendent de Can Roca que faci es 

pregó de ses festes de Sant Sebastià, això voldrà dir que qualque cosa 

haurem fet bé. 

                                          ------------------------------- 

Palmesans i Palmesanes, a jo m’agradaria que durant aquestes festes de 

Sant Sebastià deixem a un costat ses preocupacions i disfrustrem de ses 

torrades, sa música, el ball, sa família i sa amistat per després estar amb 

més forces i ganes de continuar lluitant. 

Bones Festes de Sant Sebastià 2013!!! 

Molts d’anys !!! 

 

 

 

 

 

 


