
La primavera de 2017, va aparèixer a Menorca un personatge peculiar i misteriós, el Enamascarado Sánchez.
L’acompanyaven tres músics més: The Red Boy, el Dr. Black’n’Decker i Eduardo Manosbaquetas. Es van 
presentar com una banda de bandits justiciers amb l’únic objectiu de pregonar el Surf Rock.

Se sap que El Enmascarado Sánchez és cosí llunyà del músic menorquí Pedro Sánchez (The Other Side, 
Powertrip, Sarau, Motorbreath), aquest fet fa que s’especuli amb una altra versió de l’origen de la banda. 
Algunes veus apunten que Sánchez hauria posat en contacte el seu cosí emmascarat amb altres músics 
menorquins: Xavier Martí (Baix a Melilotus, Sarau, Sonadors de son Camaró, Pèl de Gall), Pere Arguimbau 
(Guitarra a Binigaus Band) i Eduard Florit (Bateria a Dalt s’Era, Black Pearl), a més d’Albert Mir (Videopro-
jeccions a Melilotus).

Ningú sap el tracte que van fer, però van aconseguir que un dels locals de l’illa els donés l’oportunitat de 
presentar el seu repertori: surf, rockabilly, psicobilly ... Versions de clàssics i algun tema propi.
La connexió amb el públic va ser total i la banda va sumar un cinquè membre que va afegir a l’espectacle
de The trikinis un show visual amb imatges de tub catòdic, àcid lisèrgic i vells vhs. El Enmascarado Sánchez i 
els seus bandits es van convertir en la banda de moda de l’estiu menorquí i fins al 30 d’agost van oferir fins
a 12 shows per tota l’illa.

Ara el seu objectiu és sortir de l’illa, de la qual ningú sap com van arribar, i expandir el surf rock per la resta 
del món.

The Trikinis és una banda de Surf Rock, i tot i que les 
aventures arreu del món els han fet beure d’influències 
diverses, el seu principal bagatge musical prové del món 
anglosaxó i més especialment del moviment musical de 
les costes de Califòrnia dels anys 60. El surf rock, però 
també el rockabilly i el psicobilly. Els orígens mexicans 
de El Enmascarado Sánchez els porten també inevita-
blement al rock Tex-Mex fronterer.

Bandes com The Ventures, o Dick Dale (ex-cap de El En-
mascarado), The Shadows, Johnny Cash o The Surfaris 
formen la col·lecció de discos i cassettes de la formació.
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