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dossier UNA GRAN PISTA DE BALL

Un públic molt internacional, sobretot francès, 
va ser fidel al Marokko, on sempre van sonar 
els últims èxits de la música americana i europea

No es podria entendre l’evolució de la nit de l’Escala durant l’últim mig 
segle sense Paco Poch, conegut com en Paco de Can Panxo o el Paco de 
La Lluna, per alguns dels locals als quals ha estat vinculat, tot i que la 
seva gran creació va ser la discoteca Marokko, un espai lliure i obert en 
tots els sentits, en plena cala Montgó. «Jo vaig néixer sota una barra de 
bar», diu en Paco (L’Escala, 1947).

ROBERT CARMONA I XAVIER CASTILLÓN > TEXT

Entre el mar 
i les roques
Paco Poch va crear locals pioners 
com La Nansa i Marokko

C
omença a fer ja massa anys, els 
pares de Paco Poch regentaven 
Las Delicias, un cafè històric i 
molt cèntric, just davant la 
platja, conegut com Can Pan-

xo, pel seu pare, també anomenat Francisco, 
com ell. El jove Paco ja era un gran aficionat 
a la música i, amb només 14 anys, va voler 
organitzar una festa amb la seva colla en 
una sala del cafè que ningú feia servir. «Vam 
demanar una màquina de discos a Vilaró de 
Girona i, com que en aquella època no hi ha-
via res més, tothom s’hi va apuntar. Va ser tot 
un èxit», recorda Poch. Així va néixer a prin-
cipis dels anys seixanta la primera discoteca 
de l’Escala, La Nansa, un local amb nom de 
parany tradicional de pesca que es va deco-
rar amb estris cedits pels pescadors del po-
ble. Un altre local pioner dedicat al ball, més 
o menys de la mateixa època, va ser El Pelly, 
situat en el soterrani del bar que encara exis-
teix, amb el mateix nom.

Marokko ve de roques i mar
A mitjan dècada dels seixanta, la família 
Poch va voler construir un xiringuito a cala 

Montgó, en aquella època un espai gairebé 
sense urbanitzar. En Paco, que ja havia vol-
tat força per països com ara Anglaterra, Ale-
manya i Holanda i coneixia bé les modes i 
tendències del moment, va recomanar a la 
seva mare que hi fessin una discoteca i, si no 
funcionava, ja serien a temps de recuperar la 
idea del xiringuito. Ell tenia 18 anys quan es 
va inaugurar Marokko, coincidint amb la di-
ada de Sant Joan del 1965, pocs dies després 
que uns joves suïssos amics seus obrissin 
a Platja d’Aro un altre local mític: Tiffany’s. 
Curiosament, el logotip de Marokko –disse-
nyat per un company de mili d’en Paco– i el 
de Tiffany’s eren força semblants: dues cares 
mig en penombra, més femenina i exòtica 
la de la discoteca de l’Escala, però en tots 
dos casos es van reproduir en nombrosos 
articles de merchandising, des d’adhesius i 
clauers fins a samarretes i vestits. I per què 
Marokko? «No tenia res a veure amb el Mar-
roc, sinó amb el mar i les roques de cala 
Montgó», aclareix Poch.

Un públic molt internacional, sobretot 
francès al començament, va ser fidel al Ma-
rokko, on sempre van sonar els últims èxits 
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>> El logotip del Marokko 
(a l’altra pàgina) i diverses 
imatges d’aquest cèlebre local 
de l’Escala.

Els masos de can Japot i can Reding, situats un 
davant de l’altre a l’entrada sud del municipi, es van 
convertir en discoteques, les conegudes Marte i UP6

de la música americana i europea, malgrat 
els intents cada vegada més inútils del fran-
quisme per continuar aïllant el país de l’ex-
terior. «EMI m’enviava discos directament 
des d’Anglaterra, però les autoritats espa-
nyoles només permetien que anessin sis 
singles en cada paquet», recorda en Paco, 
melòman confés, que també anava sovint 
a buscar discos a Perpinyà, on, al cap d’un 
temps, va descobrir el primer disc de Dire 
Straits, el de Sultans of Swing, convertit du-
rant tres temporades seguides en la banda 
sonora obligada del Marokko, amb el seu 
«stereophonic sound». El Marokko Beach 
Club ja no és discoteca, però continua fun-
cionant com a bar amb una terrassa pri-
vilegiada en primera línia de platja, quan 
arriba el bon temps. En Paco ha passat el 
testimoni a la seva filla, que regenta el res-
taurant La Lluna, on fa molts anys també es 
van arribar a fer alguns concerts.

De masos a discoteques
A partir dels anys setanta, l’Escala es va 
convertir en referència d’oci nocturn amb 
nombroses discoteques que atreien públic 
de molts punts de les comarques gironines 
i més enllà. Es van anar obrint nous locals: 
Aquarium era una discoteca al costat de la 
piscina de l’hotel Voramar, en ple passeig 
marítim i situada guanyant terreny al mar. 
Els masos de can Japot i can Reding, situ-

ats un davant de l’altre a l’entrada sud del 
municipi, es van convertir en discoteques, 
les conegudes Marte i UP6: la primera amb 
una orientació més rockera, i la segona més 
dedicada a la música de ball, com recorda 
Paco Poch, que també va formar part de la 
societat que les va gestionar. «En els anys 
noranta i principis del dos mil podien venir 
en un cap de setmana fins a 5.000 persones 
a l’Escala, atretes per aquestes discote-
ques», recorda. Més recentment, en aquest 
mateix sector es va establir la discoteca Ob-
session House Club. En un sector sempre 
canviant, tant pel que fa a la propietat com 
al nom i l’orientació dels locals, també han 
funcionat a l’Escala altres discoteques com 
ara La Gàbia d’Or, Chapela’s, Nibis, Dino’s 
–situada sobre l’hotel Rally, i que després es 
va dir 17130 i ara, simplement, 17– i Gato 
Negro, que més tard es va anomenar Tete’s 
i, actualment, Kronos. A mig camí entre 
l’Escala i Sant Pere Pescador, si bé en ter-
me municipal d’aquesta última localitat, 
també hi havia una discoteca de gran èxit, 
Fata Morgana, situada al càmping Les Du-
nes i encara en funcionament a l’estiu. Al 
càmping veí, La Ballena Alegre, també va 
tenir força repercussió una discoteca amb 
un nom molt adient: Moby Dick.

Robert Carmona i Xavier Castillón 
són periodistes.
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