
SIAU QUI SOU! 
(una proposta d’himne) 

 
 

Gimnèsies i Pitiüses, mordales d’un mateix cranc.   

Pitiüses i Gimnèsies que les Mallorques formau.   

Rajoles d'una fornada, poncelles d'un sol ramell;   

Gimnèsies i Pitiüses, ales d'un mateix ocell.   

 

Hem passat molta sendera fins arribar aquí on som,   

però la història convida: Mallorquins siau qui sou!   

El vell regne de Mallorques el voldríen fer bocins,   

per això la Història crida: Siau qui sou, mallorquins! 

 

Mentre resti una petxina aferrada a un marès,   

Pitiüses i Gimnèsies no han de menar por a res.   

En la nostra llengua, un dia dictàvem la nostra llei   

i la nostra llengua sempre dictarà la seva llei. 

 

Tot quant un dia ens prengueren contra pau i amistat,   

contra honor i per la força... Ara ens ho han de tornar.   

No necessitam cappares que ens duguin de la mà.   

No som nins de mel i sucre i ens sabem governar. 

 

El vell regne de Mallorques mai no ens el faran bocins, 

per això la Història crida: Siau qui sou, mallorquins! 
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* * *  
 

“La part desagradable de l’acte vital de  
morir-se és que ens fa por l’extinció. Avui, amb la 

vostra presència aquí, em demostrau que som viu dins 
la vostra memòria i aquesta, amics meus, és una molt 

bella definició del cel.” 
 

 

 
 



1. Comiat (Biel Oliver) 

Soprano: Maria Rosselló 

2. Cançó de Son Coletes (Guillem d’Efak) 

Canta: Biel Majoral  

Rapsode: Bartomeu Mestre 

3. El regne enmig del mar (A. Parera Fons i Guillem d’Efak)  

Rapsode: Bartomeu Mestre 

4. Les antigues barques (B. Oliver i Delfí Mulet) 

Rapsode: Bartomeu Mestre 

5. Forans i ciutadans (A. Parera Fons) 

Rapsode: Bartomeu Mestre 

6. Ara l’amor... (Spiegel im spiegel d’Arvo Pärt) 

Dansa: Bettina Lapeyre        

Rapsode: Bartomeu Mestre 

7. Lletania d’anuncis publicitaris (Amarcord de Nino Rota) 

Rapsode: Bartomeu Mestre... i el públic! 

 8. Roc de fona (Sant Antoni, tonada popular) 

 Rapsode: Bartomeu Mestre 

 9. Els infants (Joan Martorell) 

  Soprano: Maria Rosselló  

 10. Les hores (Biel Oliver i Delfí Mulet) 

 Dansa: Bettina Lapeyre      

 Rapsode: Bartomeu Mestre 

 11. Vou veri vou per no dormir (Biel Majoral) 

 Canta: Biel Majoral 

 12. Siau qui sou! (A. Parera Fons)  

 Soprano: Maria Rosselló 

 

* * *  
 

Els arranjaments per a banda són de Biel Oliver (1, 2, 4, 5, 9, 
10 i 12), de Biel Oliver i Delfí Mulet (3 i 11) i de Pere Siquier (6 
i 9) 
 
Els autors de les músiques figuren entre parèntesi.  


