
Biel Oliver, Majoral (Algaida, Mallorca),

cantautor i professor de la Universitat de

les Illes Balears i del Conservatori Supe-

rior de Música i Dansa de les Illes Ba-

lears, és un home amb les idees clares i no

es mossega la llengua a l’hora d’expres-

sar-les. L’any 2007, havia de participar a

l’acte d’inauguració de la Fira de Frank-

furt, però no ho va fer perquè el privaren

de cantar la cançó «Jo sóc català», de Pere

Capellà.Aquest fet ja ens mostra com és

en Biel Majoral, home convençut i con-

vincent, que no canvia de manera de pen-

sar davant les pressions o els convenciona-

lismes. Res millor per conèixer en Majoral

que unes preguntes amb respostes d’en

Biel que ens faran reflexionar.

Recordes quan començares a

cantar?

Allò que és cantar, ho faig des de
ben petit.Ara bé, la primera vegada
que vaig cantar davant un públic

nombrós va ésser l’any 1972 del
segle passat, a s’Alqueria blanca, per
les festes patronals.

Qui foren els teus mestres?

He de començar per la meva padrina
Damiana, que cantava molt i bé, però
de qui vaig aprendre de bon de veres
fou del tio Gori de sa Serra i d’en
Miquel Batle d’Algaida. Llavors, a
mitjan setanta, amb en Biel Caragol i
en Biel des Cantó, tots dos grans
mestres, juntament amb les filles d’en
Caragol, vàrem recórrer tota Ma-
llorca. No va quedar cap poble de
Mallorca sense la nostra presència,
com també a molts indrets dels Països
Catalans.

Ets cantador de tonades?

Cantar tonades és la cosa que m’a-
grada més. És el tipus de cançó que
ben cantada emociona més a la gent.
A més, amb les tonades ho pots dir

absolutament tot, des del sentiment
més tendre fins a l’agressió més rei-
vindicativa. De fet, la tonada és això,
una eina melòdica per tal de reivin-
dicar una actitud.

Què són els romanços?

Els romanços són cançons llargues
amb rima assonant i mètrica hepta-
sil·làbica, herència de les cançons de
gesta i de les cançons de joglars, que
servien per contar alguna història,
falsa o vertadera, per tal de tenir la
gent embadalida. Són allò que avui
en dia en diuen els culebrons que fan
a totes les televisions, també a TV3,
però amb la decència que els ro-
manços duraven com a molt deu
minuts, i els culebrons, anys i anys.

Es poden fer romanços, avui en

dia?

De fet, a Mallorca, el romanç es-
devé una continuació d’una glosa
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llarga, que també conta un fet, real o

imaginari, amb la diferència que sol

rimar en consonant. I lògicament,

un romanç d’aquest tipus ben fet

encara tindria una vigència extraor-

dinària. El podríem titular, per

exemple, «Els imbècils dels gonelles».

N’has fet algun?

Ja ho crec. «Què té aquesta terra

nostra» és això, amb un final fet amb

la moral pròpia d’una persona que

creu i estima el país, i en la línia ar-

gumental de la cançó tradicional.

Què són les cançons de brega?

Les cançons de brega són unes can-

çons que molta gent les titula «de

picat»; jo les vaig titular «de brega»

perquè creia que havien d’ésser

combatives per tal de denunciar els

assassins de la nostra terra i la nostra

cultura.Vull dir amb això que n’hi

ha hagut sempre. Fins fa ben poc, en

Toni Roig feia exactament això,

cançons de brega. I tant li era jota

com fandango.

Coneixes algú que en faci, avui?

Ja ho crec que en conec qualcun: en

Jaume Arnella. Fa romanços sobre

qualsevol tema d’actualitat i, a més,

per encàrrec, i em sembla que fins i

tot baratets.

Podem dir que hi ha unes lletres

i/o instruments que ens serveixen

per expressar algun manifest o

reivindicació?

Les xeremies podrien ésser un instru-

ment també altament reivindicatiu;

de fet, ho són, però em fa una mica

de por que no se’n vulgui fer un ús

amanerat.

Fa poc que el Teatre Principal de

Palma fou l’escenari d’un recital

de cançons republicanes interpre-

tades per tu. Què volgueres trans-

metre amb aquest concert?

L’acte del Teatre Principal sobre les

«Cançons republicanes» és d’aquells

actes que marca una època en la vida

de qualsevol persona que puja a un

escenari. Fer un repàs des de la

denúncia a la misèria espanyola, pas-

sant per l’eufòria i l’esperança, tornar

a passar per la repressió a través de les

paraules dels poetes compromesos i

acabar amb el crit de «Tu, jove, tira

endavant» mentre a la paret s’hi

reflecteix la pintada «Visquen els

Països Catalans»…

Sabem que dones classes de can-

çons, explica una mica quines can-

çons ensenyes.

Faig classes de cançó i enseny tona-

des des del propi ritme i la seva

vigència. Romanços com a eines

per tal de contar una història ben

contada, amb començament i final, i

les cançons que sorgeixen de l’eufò-

ria festiva. Res pus. Ah!, les enseny

cantant, no predicant.

Com ho reben els alumnes, com

una assignatura més, o demostren

una implicació amb la llengua i el

país?

Els alumnes, hi ha de tot. La majo-

ria, a la llarga, s’emociona i entén

el país, i sap que cal treballar la

llengua. Per a mi, ja n’hi ha prou.
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Com definiries en Biel Majoral?

Biel Majoral es defineix quan canta,

quan fa escola, quan estima i treballa

la terra i quan s’arrabassa amb les

dents els calls que li surten a les

mans, i pels amics.

En aquests moments, en Biel Majoral té

dos projectes en els quals està treballant:

l’edició d’un CD de cançó de J. Bibiloni

i J. Pons, que edita el nou Diari de Ba-

lears, i també un altre CD de les can-

çons republicanes, amb projecte i direcció

d’en Toni Artigues.

Volem donar les gràcies a Biel Ma-

joral per haver volgut contestar aquesta

entrevista, que s’ha realitzat mitjançant

el correu electrònic.

Què té aquesta terra nostra

Hi havia una porrassa

que congriava un albó

tan alt com el Puig Major

i gruixat no ho era massa,

i tenia una rabassa

com el castell d’Alaró.

(aquesta primera glosa és popular)

Esponerós si que ho era

amb cimals que s’enfilaven

de Mancor fins a Morella,

les branques a Cornudella,

feia una ombra de primera;

a davall tots hi becaven.

(gloses de Biel Majoral)

Un dia des de Castella

arribaren molts de senyors.

pensaven fer-ne tions

i llavors també estelles

per llevar males idees

d’un símbol de nació.

En nom d’Espanya vengueren

mil mestres per tallar-lo.

picaren un any rodó

i encara no pogueren.

I a la fi se resolgueren

recórrer al traïdor;

en trobaren un boldró.

Tot d’una els convenceren.

Què té aquesta terra nostra

que congria traïdors:

diputats i senadors,

hi ha mestres i professors

i també el senyor rector

i aquests són els pitjors.

Els diven que són senyors

i sols els tenen per mostra.

Semblen tots triat a posta.

Sempre hi ha un glosador

que cantar li ve de vena

que, als joves, els ensenya

l’antiga i bella cançó.

Tant és ara com abans

perquè això ja ve d’enrera

només hi ha una senyera

dels Països Catalans.

(glosa de Llorenç Antich

Mora, fou aquesta darrera

glosa la que va inspirar en

Majoral a fer el romanç)

Dibuix cedit per Lluís Busquets.


