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Teniu a les vostres mans una mostra de les cançons que formen part 
del patrimoni del poble d’Algaida. Aquest CD és el resultat del treball 
realitzat per nombroses persones que s’han implicat en el projecte 
encapçalat per l’Associació de la Banda de Música d’Algaida i que 
compta amb el finançament de l’Ajuntament d’Algaida.

Cultura, art, història, identitat, tradicions es mesclen entre els acords, 
els sons i els silencis de cada minut d’aquest disc. Tot té un significat, 
i en un disc ple de sensibilitat i emocions com aquest, és necessari 
escoltar-lo per viure’l.

Enhorabona a tothom: als músics, cantaires i compositors! Ens sentim 
orgullosos que com a poble puguem comptar amb aquest treball que 
renova els lligams amb la nostra història, cultura i identitat.

Francesc Miralles Mascaró
Batle d’Algaida

BANDA DE MÚSICA 
D’ALGAIDA

Cançons algaidines

01.     S’Orquestrina   [ 3:34 ]

02.     Es camion d’Algaida  [ 3:37 ]

03.     Sor Querubina   [ 3:05 ]

04.     Es Pollito   [ 3:06 ]

05.     Havaneros   [ 5:05 ]

06.     Tots es homos   [ 2:44 ]

07.     Ses Caramelles    [ 3:25 ]

08.     Castellitx   [ 3:22 ]

09.     El sen Pirris   [ 5:06 ]

10.     Sa jota de Son Arboç  [ 2:46 ]

11.     Enyorament     [ 2:51 ] 

           Sa mort de na Margalida 
12.           [ Banda ]     [ 4:35 ]

13.           [ Veu ]     [ 5:57 ]

14.     Cançó de les il·lusions    [ 5:16 ]

Director / Andreu Julià
Veus / Biel Oliver “Majoral”, Maria Rafael “Sis”, Miquel Juan “Casta”, 
Maria Rosselló Riera, Toni Isern “Calderons” i Orfeó Castellitx



hem fet com un divertiment, i cadascú ha triat les cançons que volia fer (si 
llevam la imprescindible col·laboració de l’Orfeó Castellitx, que també hi havia 
de ser). L’altra protagonista ha estat el glosador Llorenç Capellà Batle, de qui 
Baltasar Samper en va fer elogis ja l’any 1926. Aquesta finesa de reflectir un 
context social en les cançons encara avui en dia és vigent i necessari.

També cal esmentar la marxa “Castellitx” el nom i la sonada més emblemàtics 
d’Algaida, i sobre tot no podem oblidar “Sa mort de na Margalida”, sobre un 
fet ocorregut l’any 1910 escrit per Bartomeu Montserrat “Memes” i que ha 
esdevingut, tot i esser una guajira,  una de les cançons més populars i més 
sentides de tota Mallorca. Les altres cançons que hi ha al Cd com “Sa Jota”, 
“Enyorament”, “Cançó de les il·lusions”, són creació de Biel Torres, Delfí Mulet 
i jo mateix,  s’apropen molt més als temps actuals, però amb l’esperit de la 
tradició, i també canten sentiments, renúncies, lluites, il·lusions amb utopies. 
Són cançons fetes per tres algaidins que  la Banda ha volgut incorporar als seu 
repertori ja que al seu criteri,  també representava la continuïtat de la història 
d’aquest poble.

Si passau tant de gust d’escoltar aquesta obra com els músics, els cantants, 
l’arranjador i el director de fer-la realitat, us puc ben assegurar que en passareu 
molt i que tendré la certesa que no podreu romandre passius ni somorts a una 
demanda tan grossa de solidaritat, justícia, sensibilitat i cultura.

Si qualcú té molta curiositat i vol sebre qualsevol cosa més, ja sap on me pot 
trobar. A Algaida, sortosament, s’hi pot viure de moltes maneres.

Biel Oliver “Majoral”

Vat ací que m’han dit que escolti aquest enregistrament que ha fet la Banda de 
Música d’Algaida. Volen que badi bé les orelles (cosa, per a mi, gens bona de fer), i 
que en faci un petit comentari. Això em resulta ben complicat i prou enfarragós ja 
que fer comentaris sobre una obra que coneixes tan bé, pot resultar d’una pedante-
ria extrema; per una banda voler explicar cada una d’aquestes cançons, i per l’altra, 
implicar-t’hi en excés ja que de fet formen part del teu propi recorregut vital.

De totes maneres us haig de dir que la triadella de les cançons que han fet explica 
una bona part de la història moderna d’Algaida i, quan ens volem endinsar dins la 
història d’un poble, trobam tant escenes i paisatges engrescadors com coses que 
no t’agraden gens ni mica.

Tot comença els anys vint del segle XX quan un glosador d’anomenada universal, 
Llorenç Batle intenta explicar la història no oficial a través de les melodies que segu-
rament eren moda en aquell temps. Així hi podem trobar des de sarsueletes com “Es 
Pollito”, havaneres com “Havaneros” o marxetes com “Tots es homos”, “Es camion” 
i un magnífic ballable amb “El Sen Pirris” de fons, sense oblidar el cuplet de “Les 
Caramelles”.  Les lletres d’aquestes cançons, d’una senzillesa extrema sense perdre 
contundència, han estat escurçades i totes expliquen una història de penúries, ver-
gonyes i repressions. Però és evident que en aquest disc no les explicaré i apel·laré a 
la curiositat dels escoltadors. També vull deixar ben clar que ho tenc tot ben escrit i 
documentat i que, tard o d’hora, tanmateix ho publicaré.

El principal protagonista d’aquest Cd és i ha de ser la Banda d’Algaida i amb tot, el 
seu arranjador principal, en Biel Oliver Torres i el seu director, Andreu Julià, aquí és 
allà on heu de veure la feinada (molta feina). Els que hi hem participat cantant ho 

I la música continua...



“Cançons Algaidines”, és el primer enregistrament que la Banda de Música d’Algaida ha 
duït a terme. Una curolla que feia molt de temps envoltava pel local d’assaig de la Banda. 
L’any 2012 amb motiu del centenari de la Mort de Margalida Servera, proposàrem a Biel 
Oliver “Torres” que ens fes un arranjament per a banda de la cançó “Sa Mort de na 
Margalida” i que fos interpretada per una altre Biel, en “Majoral”. Fou el dia de l’estrena que 
ens adonàrem que allò no podia quedar així, necessitàvem seguir  gaudint,  de la  
musicalitat, sensibilitat i saber fer de Biel Oliver “Torres” no només a l’hora d’interpretar  
amb el seu clarinet sinó també  a l’hora de fer arranjaments i composar; i com no, recollir, 
una petita mostra del bagatge cultural, i popular de la nostra vila que en Majoral ens podia 
oferir amb un recull de cançons algaidines. Fou així com sorgí “Cançons Algaidines”

Gràcies Biel “Torres”, per la teva dedicació, bona predisposició, generositat, comprensió, 
i estima cap a la Banda d’Algaida. Sense el teu magnífic treball això no hagués estat 
possible.

Gràcies Biel “Majoral”, la teva lluita per la defensa de la nostra cultura popular ha fet 
possible que les cançons d’aquests disc i les històries que les envolten no caiguin 
dins l’oblit i perdurin dins la nostra memòria i història.

Gràcies Maria Rafael “Sis”, Maria Rosselló Riera, Miquel Juan “Casta”, Toni Isern 
“Calderons” i Orfeó Castellitx per poder escoltar aquestes veus algaidines.

Gràcies Pere Capellà per la teva sensibilitat i encert en el dibuix de la portada.

Gràcies Delfí Mulet per acompanyar-nos sempre que t’hem necessitat i poder gaudir 
del so de la teva guitarra.

Gràcies Maria Antònia Juan per saber donar un toc especial amb les  castanyetes

Gràcies a l’Agrupació Fotogràfica d’Algaida per poder disposar dels vostres 
excel·lents documents fotogràfics.

Gràcies Miquel Brunet i Guillem R. Simó per fer-nos sentir com a casa i que aquesta 
experiència fos inoblidable.

Gràcies Andreu Julià, per saber-nos guiar amb la teva batuta, fer-nos treure el millor 
de nosaltres a cada interpretació i engrescar-nos en projectes com aquest.

No volem deixar tampoc de fer esment al Conservatori Professional de Música de Felanitx 
i a les Bandes de Música amigues, de Ses Salines, de Felanitx i d’Esporles per estar 
disposades sempre a ajudar-nos i deixar-nos alguns instruments indispensables 
per dur endavant aquest treball. Gràcies!

Associació Banda de Música d’Algaida



S’Orquestrina
Veus: Orfeó Castellitx, Maria Rafael “Sis”

S’orquestrina, si pot ser, 
l’hem de dur de ses primeres 
i fins i tot ses dones velles 
ballaran sense voler
Noltros som grans i petits, 
madona ja ho podeu veure 
i l’amo si voleu beure 
duim aigoardent i confits.
Noltros som quatre animals 
i de vells mos ve cantera 
i ara tenim sa quimera 
de sa lluita nacional.
Si si madoneta les mos heu de dar 
les mos hem guanyades de tant de cantar 
Si si madoneta les mos heu de dar 
les mos hem guanyades de tant de cantar.
Madona sa vostra filla 
jo l’he vista dematí 
m’ha dit que vingués aquí 
que panades mos daríeu.
Si si madoneta les mos heu de dar 
les mos hem guanyades de tant de cantar. 
Si si madoneta les mos heu de dar 
les mos hem guanyades de tant de cantar.
S’orquestrina, si pot ser, 
l’hem de dur de ses primeres 
i fins i tot ses dones velles 
botaran sense voler.

Lletra: Popular, Biel Majoral 

Es camion d’Algaida
Veu: Toni Isern “Calderons”

Qui està avorrit que es pengi 
que avui són doblers!
Es camion d’Algaida diu que està empegueït 
perquè en entrar dins Palma 
tothom l’apunta amb so dit 
Val-t’aci’t, val-t’aci’t en es quebrat 
jo que hi havia posat 
es pocs doblers que tenia 
ara amb una picardia 
diu que ha quebrat, diu que ha quebrat.
Més de quinze mil pessetes 
diu que té de perjudici 
i ara amaga es benefici 
fent es paper d’en manetes
Si m’haguessin registrat 
pes govern amb escriptura 
és ben segur per ventura 
doblers cap n’hagués tocat
Diu: si me voleu citar 
ara xerra d’apurat 
es pocs doblers que ha guanyat 
es misser s’ho menjarà
Es camion d’Algaida diu que està empegueït 
perquè en entrar dins Palma 
tothom l’apunta amb so dit 
Val-t’aci’t, val-t’aci’t en es quebrat 
jo que hi havia posat 
es pocs doblers que tenia 
ara amb una picardia 
diu que ha quebrat, diu que ha quebrat.

Lletra: Llorenç Capellà “Batle”

Es Pollito
Veus: Orfeó Castellitx, Maria Rafael “Sis”

S’altre dia un pollito senyores, 
d’aquells tan troneres, 
demanà relacions amoroses 
a una hostelera. 
Però ella com és tan mossona 
que no es perd de vista 
li va dir no és possible pollito 
si no ets futbolista
Ja està vist, ja està vist, ja està vist 
que si no ets futbolista 
no pots anar per mig. 
Per ben cert, per ben cert, per ben cert 
que anant darrera al.lotes 
un jove es temps hi perd.
S’altre dia un pollito senyores 
d’aquells tan modernos 
demanà relacions amoroses 
a una tavernera 
Però ella com és tan mossona 
que no es perd de vista 
li va dir és inútil pollito 
si no va a una llista.
Ja està vist, ja està vist, ja està vist 
que si no vas a una llista 
no pots anar per mig. 
Per ben cert, per ben cert, per ben cert 
si no tens un càrrec 
un jove es temps hi perd.

Sor Querubina
Veu: Miquel Juan “Casta”

Sor Querubina plorava 
agenollada a un racó 
de veure es seu esquadró 
des coro que s’esborrava 
Hi va anar una fadrina 
tota vestida de dol 
es meu cor no té consol 
va dir a sor querubina 
Seràs salvada si et ‘gües 
i no tornes a ballar 
l’endemà hi va tornar 
i va fer quaranta rudes
Que te dóna a tu si va 
es vicari a ca ses monges 
pentura tenen taronges 
les hi donen a tastar. 
A dins Algaida es jovent 
s’entén es femellum noble 
en venir senyor en es poble 
perden es coneixement. 
A Algaida d’un temps ençà 
ha entrat una moda nova 
donen ses dones a prova 
si va, va, si no, no va.
Ses beates algaidines 
pes coll duen una creu 
i a un lloc que no se veu 
una corona d’espines. 
Un temps ses comediantes 
eren ses dones del món 
i ara ses d’Algaida són 
ses qui volen  fer de santes 
Jove honrat te’n decantes 
que les han tocat més ses anques 
que les han tocat més ses anques 
que ses claus d’un saxofon.

Lletra: Llorenç Capellà “Batle”

S’altre dia un pollito senyores 
que era “algo” tronera 
demanà relacions amoroses 
a una perlera 
Però ella com és tan mossona 
que no es perd de vista 
li va dir jo no vaig de pollastres 
si no ets futbolista.
Ja està vist, ja està vist 
que si no ets futbolista 
no pots anar per mig 
Per ben cert, per ben cert 
que anant darrera al·lotes 
un jove es temps hi perd.

Lletra: Llorenç Capellà “Batle”, 
Biel Majoral, popular
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Director / Andreu Julià
Flautí i flauta / Maria Francisca Osuna Isern    
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ORFEÓ CASTELLITX
Director / Antoni Mulet Barceló
Sopranos / Jerònia Cañellas Rubí, Margalida Garcías Vich, Sebastiana Vanrell Puig, 
Ángela Machado Alarcón, Antònia Juan Garcias, Margalida Tomàs Castelló, 
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Havaneros
Veu: Biel Oliver “Majoral”

Ja se’n van es havaneros
i Déu sap quan tornaran.
Ses fadrines quedaran totes soles
què faran, què faran, què faran.

Aniran a plaça
a cercar pollos,
però pimpollos
no en trobaran.
I amb so cor negre
pitjor que pega,
Se mouran brega
per un casat

Cada mes se’n van una quarentena
i sense ho’, i sense homos quedarem:
es amos quedaran sense missatges
que riurem, que riurem, que riurem!

Hauran d’apendre
de treballar,
de suar es pa,
dar més doblers;
no faran bossa
buida ni plena,
damunt s’esquena
des jornalers.

Cada mes se’n van una quarentena
i sense ho’, i sense homos quedarem:
es amos quedaran sense missatges
que riurem, que riurem, que riurem!

Tornaran rojos,
beuran lleixiu,
fideus amb aigua
llacor no gens;
això és sa vida
que han establida
es sinvergüenses
des nostro temps.

Ja han vengut es alemanys,
sense ca’, sense cases quedarem;
compraran tota s’illa de Mallorca
què farem, què farem, què farem.

Seran es amos,
noltros criats,
ben mal pagats,
fora doblers.
Això és sa terra
que l’hem venuda,
i l’hem perduda
per sempre més.

Lletra Llorenç Capellà ‘Batle’, Biel Majoral



El sen Pirris
Veu: Toni Isern “Calderons”

Pirris, Pirris bou bou, bou bou 
Pirris bou bou
El sen Pirris té un bou 
i el fa jeure a sa serena 
i n’hi dóna per s’esquena 
tant si vol com si no vol.
Pirris, Pirris bou bou, bou bou 
Pirris bou bou
El sen Pirris té un bou 
i el fa jeure dins s’armari 
i li fa passar el rosari 
tant si vol com si no vol
Pirris, Pirris bou bou, bou bou 
Pirris bou bou
Pirris, Pirris treu foc, treu foc 
Pirris treu foc
El sen Pirris pegà gisco 
no vull que el vos endugueu 

Castellitx
Veus: Orfeó Castellitx

Reina de Pau de Castellitx,
guarda i estima
el poble que t’estima sempre.

Reina de Pau de Castellitx,
vostres fills pregam
el teu Regne de Pau.
Pau. Castellitx!

Lletra: Joan Oliva

se pensava ser s’hereu 
des béns del tio Francisco
Pirris, Pirris bou bou, bou bou 
Pirris bou bou
En tenir sa bicicleta 
tot lo dia qualcaré 
i a sa Torre me’n niré 
en menos de mitja horeta
Pirris, Pirris bou bou, bou bou 
Pirris bou bou
El sen Pirris té un bou 
i el fa jeure a sa serena 
i n’hi dóna per s’esquena 
tant si vol com si no vol. 
Pirris, Pirris treu foc, treu foc 
Pirris treu foc

Lletra: Llorenç Capellà “Batle”

Tots es homos
Veu: Miquel Juan “Casta”

Tots es homos que van a l’Havana
a tallar sa canya
i envien dobbers;
Los disfruta sa seva femella
que de s’hora aquella
no ha fet res més.
Sa llei de Déu no permet
que peguem es bots tan llargs, 
sabreu que es qui los envien
són víctimes des moscards.

S’altre dia una dona casada
de s’homo es queivaxa
perquè s’embarcà.
Dins poc mesos li girà cent duros, 
sortí dels apuros, 
contenta es quedà.
De llavors ençà sempre ha dit:
Benhaja  tenir-lo enfora, 
perquè trob amb sos dobbers 
lo que vull qualsevol hora.

Adiós quan se’n van a l’Havana, 
amb veu soberana
mermulen baixet.
En venir no faltaran dallones
que per fer són bones
mànecs de trinxet.
S’hauran de comprar un capell
amb un motllo fet a posta, 
que sigui com un garbell 
i encara veuran sa closca.

Lletra: Llorenç Capellà “Batle”

Ses Caramelles
Veu: Biel Oliver “Majoral”

Al cel brillaven millars d’estrelles 
era de Pasqua l’hermosa nit 
Al vent llançaven les caramelles 
cançons alegres dins el brogit. 
Quan el meu novio que era solista 
de l’Aliança de poble Nou 
seriós lluïa la veu d’artista 
i el barrio estava ple com un ou 
i jo escoltava des del balcó 
les dolces notes de la cançó. 
Per tu tan sols per tu hermosa nina 
d’amor ardent el meu cor sent un goig diví 
que gran l’estimació que a mi em domina 
ja ho comprendràs quan estaràs soleta amb mi 
Ai sí!
Era en divendres que estels brillaven 
mentre cantaven quatre betzols 
amb ses paneres molts esperaven 
de pasta aquells foradats bunyols. 
Quan el meu novio veig que s’enfila 
per la finestra del meu corral 
Es doblegava just una anguila, 
pobre Perico te faràs mal! 
Jo que escoltava des del balcó 
les dolces notes de la cançó. 
Ai no! Per tu tan sols per tu verge estimada 
te duc això, te duc això per tastar-ho. 
Perico ja que has fet sa bunyolada 
no són bunyols que en dus idò un xuclador 
Millor!!

Lletra: Llorenç Capellà, Misterio



Sa mort de na Margalida
Veu: Biel Oliver “Majoral”

L’amo de Bàlitx m’envia 
missatges i jornalers 
sa madona i los demés 
tota la gent que hi havia.
Voleu escriure en papers 
sa mort de na Margalida 
que si greu no vos sabia 
començaria es procés. 
Dia setze de gener 
dins can Tropell m’encontrava 
i en Joan Blai me dugué 
noves que jo no esperava.
Va dir si alterat estava 
jo li vaig dir: No res sé. 
De s’al·lota me dugué 
que ella morta s’encontrava.
Jo no hi veia i corria 
i a ca seva vaig anar 
com mentre la porta obria 
sa mare ja em va abraçar 
i en va dir: Sebastià 
na Margalida és morta. 
Oh punyalada més forta
no la rep cap cristià! 
I a veure-la vull jo anar 
que es mirar-la m’aconhorta.
No n’estic empegueït 
de contar lo que em passava 
a veure-la morta anava 
amb so cor ben entristit.
Partiguérem en sa nit 
i sa tristor mos matava 

i a cada instant mos faltava 
sa força i s’esperit.
Quan dins Sóller vaig entrar 
me digueren de seguida 
per veure na Margalida 
hauràs d’anar en es fossar.
A lo prompte vaig descobrir 
ses parets d’aquell local 
Oh cementeri dogal!, 
vaig devallar i vaig dir 
I aquí s’ha de consumir 
sa meva amor principal 
i sa vida de res val 
en aquest món existir
Quan la vàrem haver enterrada 
jo i aquell germanet seu 
vaig dir Margalida amada 
jo per tu pregaré a Déu 
i dins es pensament meu 
sempre et tendré retratada. 
Adiós Margalideta 
Margalideta adiós 
Déu del cel qui és piadós 
allà et tendrà Margalida 
i jo en acabar sa vida 
que mos hi vegem tots dos.
Per lo prompte i lluny que era 
és que molta gent los plany 
en Sebastià Company 
na Margalida Servera.

Lletra: Bartomeu Montserrat “Memes”

Enyorament
Veu: Biel Oliver “Majoral”

Amor a la torta,
plany en la nit,
closa la porta,
sol en el llit.

Empenta forta
cap al neguit;
paraula morta
em crema el pit.

Escolt callant
el mateix disc
i vaig dient:

ni palp, ni sent,
ni ensum, ni cant,
ni alèn, ni visc.

No et planguis tant
lament d’arena
si et van qualcant
damunt l’esquena.

Viu a balquena,
engega el cant,
plega serena,
no pensis tant.

Et trencaran
el teu amor
amb un no res.

Torna a cercar
que el somni hi és,
la terra el vol.

Més val amic
que és de debò
que cent germans
amb un mal cor

Vull foraster
ben integrat
que mallorquí
que ha renegat.

Sang és engany
amor és vida
per això dic:

pensa lluitant
viu estimant
no afluixis mai.

Lletra: Guillem Cabrer, 
Biel Majoral

Sa jota de Son Arboç
Veu:  Biel Oliver “Majoral”

Madò Joana Maria 
quina filla teniu vós! 
que ho seria de ditxós! 
si d’aquí un any o dos 
la’m dàveu per companyia
Si voleu tenir alegria 
veniu tots a Son Arboç 
hi trobareu sonadors 
tant si és de nit com de dia.
A missa major 
ella se’n va a missa 
i a missa major 
primer mira es homos 
que l’altar major.
I a missa a les deu 
ella se’n va a missa 
i a missa a les deu 
primer mira es homos 
que allà on se seu.
Ai sí 
Ai no 
que si no t’atures 
m’aturaré jo.

Lletra: Biel Majoral, popular



Cançó de les il·lusions
Veus: Maria Rosselló Riera, Biel Oliver “Majoral”

I la nostra poca terra
ja fa temps que està venal,
això a tots mos fa mal
i sempre se’n riuen d’ella,
com hem de tenir cantera.

Mig somni i mig veritat
mentre anava terra endins
vaig sentir molts pelegrins
que feien ansietat.
Mig somni, mig veritat.

Meitat crit, meitat lament
expressió de la bellesa
és per motiu de feblesa
o per causa d’un turment.
Meitat crit, meitat lament.

Amb respecte, amb vivor
la curiositat mana
li deman altra vegada
perquè canti la cançó.
Amb respecte, amb vivor.

Com hem de cantar cançons
si la parla han trepitjat, 
la cultura ens han robat, 
se’n duen les il·lusions.
Ai! Com hem de cantar cançons.

I com pot ser tanta tristor
d’un poble que és tan antic.
No caiguem en el despit
de donar-los la raó.

I com és que et sents vençut
i no escoltes el teu cor, 
si perds tot aquest tresor
ets tu qui l’haurà perdut.

Mai no temptis més la sort
no arriba mai de rebot
deixa que jo escampi el mot, 
que encoratgi els joves fort.

Torna cantar més cançons, 
Tornarem cantar cançons
plenes d’alegries sanes
plenes d’alegries sanes
volem més il·lusions
viurem més il·lusions
per les generacions
per les generacions.
Perquè cresquin més ufanes.
      
Lletra: Biel Majoral



Música /  Popular, Biel Majoral, excepte “Ses Caramelles” (Pérez Martínez), 
“Castellitx” (mestre Pere Joan Vanrell), “Cançó de les il·lusions” i “Havaneros” 
(Biel Majoral, Delfí Mulet, Biel Oliver “Torres”), “Enyorament” (Biel Majoral).
Arranjaments / Delfí Mulet, Vicenç Fontelles i Biel Oliver “Torres”, excepte “Cançó 
de les il·lusions” (Manel Camp), “Castellitx” (harmonització coral d’Antoni Mulet).
Arranjaments per a banda / Biel Oliver “Torres”.

Producció enregistrament / Miquel Brunet

Enregistrat als Estudis ONA (Bunyola)
Portada / Pere Capellà Simó
Gràfica / Guillem R. Simó
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