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LA HISTORIA D'UNS TANCAMENJS

Jordi Corrillo

Des de finals deis anys seixanta, a

Vilanova i la Geltrú shon obert diverses

discoteques. Els locals han anat can-

viant de nom i de propietari molts cops.

De les discoteques que han existit durant

aquestes tres décades, moltes s'han

obert en els mateixos locols. tot i quesbl

anaven fent reformes i sels canviava el

nom. Vilanova i la Geltrú entrara al nou

mil·leni amb l'escosso oferta d'ocí de nit

que hi ha actualment. Pero en aquestes

tres décades de discoteques, han estat

moltes les parelles que shon fet i desfet

en aquests locals.

Ea Borera, ers aa teCedea ts
Si hi ha hagut un local ernblernótic a la

nostra clutct. aquest ha estat la Bolera,

regentat per Manel Corbeto. Elsseusjar-

dins van ser I'escenari de moltes actua-

cions i va consagrar-se com una sala de

ball. La Bolera va obrir les seves portes

I'any 1956 i va estar oberta fins al 1972.

En els seus jardins s'hi van fer. moltes

actuacions en directe. Elsballs es feien

habitualment els diumenges a la tarda.

Aquests jardins es van transformar l' any

1972en la discoteca Exon.La discoteca

porta va aquest nom per les formes

hexagonals deis seus espais interiors. Al

1972, l'Exon era la discoteca més gran

de la comarca i va estar oberta amb

.aquest nom fins a rorw 1982. El relleu

empresarial den Manuel Corbeto als

seus fills va obrir una nova etapa del

local amb el nom d'Ufto's. L'Uffo'sva ser

un establiment que va estar molt de

moda i on s'hi van fer festes amb un

gran ressó,La festa de la neu amb la ins-

tolloció ouno pista desqui artificial, la

celebració d'un trial indoor alsjardins de

la discoteca o les moltíssimesactuacions

musicals són alguns deis fets més desta-
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cats que s'hon viscut en aquest espai.

Al 1990 es van fer un reformes totals de

I'interior, que van finalitzar amb la inau-

guració del local que portava el nom

d'Uffos The Club. Mentre es feien aques-

tes reformes, es van traslladar temporal-

ment al local del Club 24 i va passar a

anomenar-se Uffo's Irónsit,

Ar 1994 es va tancar deñnitivornent

ovul, en el solar on s'havia ubicat la,
Bolera, l'Exon i l'Uffos s'hl estan con

truint pisos.

Cf-Ub ~4, u& histbric
Al 1963 Daniel Esccrró va convertir el

solar que el seu pare tenia a la rambla

de la Pau en els jardins de I'Hostol

Rosaleda. Aquesta seria la primera acti-

vitat en un deis locals més antics de

Vilanova i que avui encara esta en fun-

cionament. Després de moltes actua-

clons. i de les respectives queixes deis

velns. els Escorró van decidir construir en

aquest solar una sala de festes soterra-

da. Naixia, dones. tota una generació de

discoteques sota el nom de 24.

Al 1967obria les seves portes al públic el

Club 24. Daniel Escarra tenia aleshores

24 anys i per olxó va utilitzar la seva edat

per batejar el local. Fullejant la docu-

mentació que encara es guarda do-

quella época, podem veure que els

homes pagaven 35 pessetes per entrar i

que el porter de la sala tenia un sou de

175 pessetes pEl,rsessió.Evidentment les

coses han canviat molt en 32 anys.

El Club 24 va tancar les seves portes la

nit de Cap dAnv de 1979 i va tornar a

obrir al juny de 1980 sota el nom de

Disco 24.Aquesta nova empresa va pre-

sentar importants reformes, que van

lncloure. entre doltres. la millora deis sis-

temes de seguretat. Disco 24 va estar

oberta durant cinc anys sota la gestió

deis germans Escarra i van. tornar a can-

viar-Ii el nom, passant a ser el Go-Down.

La part superior del local era coneguda

com el Privé 24, una manera de mante-

nir lernblernótlc nom que des del 1967

tenia la discoteca.

Als anys 90 al local s'hi han fet moltes

reformes i se li ha canviat el nom cons-

tantment. Uffo's Irónsit. Club 24,I'Havana

Xico. Planet i el que hi ha actualment,

L'Havana Original.

Shayror, ceatte de cO&Certs
Després vindria el Shaylor,una discoteca

situada al costat de l'Ajuntament amb

entrada pel carrer del Col·legi. ElShaylor

va obrir les seves portes al 1968 i va tan-

car al 1977.Era una iniciativa de Josep

Maria Cano i de LluísAngrill. La discote-

ca només obria a les tardes, exceptuant

alguna nit com les de Cap d'Any o les

de Sant Joan. Els seus impulsors han



recordat que el més important era

l' ambient que hi havia a la discoteca i

les moltes actuacions que s'hi van fer.

Arrel d'aquestes iniciatives, es va crear

l' empresa de promoció artística

Cavan, que són les inicials del dos cog-

norns. Cano i Angrill. Joan Manel Serrat,

LluísLlach, Mari Irlni. Mguel Rioso les prl-

meres figures del flamenc de lépoco.

són alguns del molts artistes que han

actuat a Vilanova portats pel Shaylor.

Alguns van actuar a la mateixa disco-

teca, pero doltres ho van fer al pavelló

d'esports.

Els seus promotors recorden com al

1968,un grup de tres joves catalans van

fer la seva primera actuació en una

sala de festes. Eren La Trinca, que ales-

hores demanaven per actuar 8.000

pessetes.

La censura de les Iletres que el régim

franquista els feia passar en les actua-

cions que ells organitzaven, o a lhoro de

posar determinades concons a la disco-

teca, també són records duno época

difícil. Per exemple, quan sonava el Je

toime moi non plus, de Jane Birkin,

havien de posar un vigilant a la porta

perqué el tema estava prohibit pel
Régim.

I

Després del Shaylor es va lnstol-lor una

botiga, el bar Vila9. Finalment va ser

comprat per l'Ajuntament i actualment

són les dependéncies de la Regidoria

de Via Pública i de Tresoreria.

Def- Bao-.Bab af- Fea i t

Al 1979 obria un nou local de nit a

Vilanova, el Bao-Bab. Era una discoteca

que shovlo construít on anteriorment hi

havia un taller de reparació de cotxes.

L'empresa era duno societat que van

formar Xavier Vinyals i Joan Mestres. Un

deis trets característics d' aquesta nova

discoteca era que es van aprofitar els

sistemes hldróullcs del taller rnecónlc. i es

van reutilitzar per elevar la pista de ball.

Aquesta idea va ser tota una sensació

entre els clients del Bao-Bab.

Després la discoteca passaria a portar el

nom de Clip, amb el qual es mantindria

durant molts anys. ElClip va cornencor a

introduir un nou concepte, avui molt uti-

litzat en sales de festes: la música en viu

amb una petita orquestra. El local ha

passat per diferents époques i per molts

noms. De Bao-Bab a Clip, passant per

Bámbola i acabant amb el nom actual

de Fenit.

Week-ea-d,

a ~rimera f-~ia def- mar
Enpie passeig Marítim hi havia I'altra dis-

coteca de Vilanova, avui totálment tan-

cada i que ha passat per molts noms i

ambients. Elprimer referent I'hem de tro-

bar abans del Sant Joan de 1980,quan

obria les seves portes el Week-end.

Estava als baixos d'uno promoció do-

partaments que s'havien comenc;:at a

construir sota el nom d'Univers Park,pero

que per diferents causes no es van aca-
.,.,

bar. Week-end va estar aproximada-

ment un any obert. Després,la discoteca

va ser venuda a un empresari de

Calella, que va posar-li el nom de disco-

teca Va-Va. Durant un any ho va estar

portant la filla doquest empresari, i els

dos anys següents es van fer correo

Produccions Cavan. Do i Factory Fish

han estat els altres dos noms que ha

rebut aquesta discoteca que actual-

ment esta tancada.

Qoee, u& c~ssic
Deis any setanta també cal citar una ini-

ciativa fugac;: com era el Gope. La dis-

coteca portava aquest nom recollint les

dues primeres lIetres deis seus promotors,

Goyo i Pepe. El Gope el van obrir al

carrer Bailen de Vilanova i no va tornar a

obrir mai més.

ACtua±:men-t
Actualment a Vilanova només queda

oberta la Discoteca Fenit i l'Opera, un

gran bar musical que esta fent les fun-

cions de sala de ball. L'Havana Original

ha tancat fins després de í'estíu. i la resta

de locals o també estan tancats o s'hi

estan construint pisos.

Nota de la rBdaccl6: un deis locals
emblemOttcs de la música disco de
Vllanova, on també es van programar con-
cerls, I'ScaIaI9, no ha pogut ser I9SSBnyat
hlsfórlcament dBgut a Id negativa a Infor-
mar per part del $BU anftc propletarl .


