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O Alguer, Alguer, Alguer
Sol

MiLaCom mori cada rosa quan li manca el sol
Re
Sol
així mori el cor meu si me manquessis tu
SolRe
Sol- Sol- Re Solo Alguer, o Alguer, o Alguer.
SolLa tua marina, lo tou cel
aquella lluna que amb el blanc vel
cada nit ella t'embolica
Sol-7 Dopareix gelosa de tu.
Re
A l'escollera de mil colors

Re
Sol- Sol- Re SolO amor, o amor, o amor.
SolA la marina, clara i profunda
si calqui volta se suma l’onda
se suma l’onda per culpa tua
Sol-7 Doper co’ me fas sofrir.
Re
Si envetxe al cel tot mos bril·la
i la marina és bella i tranquil·la
bella i tranquil·la és per co’ mia bella
Solestàs pensant a mi.

la nit varen los pescadors
i les còpies d'enamorats
Soli se basen a l'obscur.

No mos tenim més de barallar

Si la nitada és bella estrellada

mos diu a riure, a cantar
Sol-7 Doi a mos divertir.
SolSi jo vull bé a tu i tu vols bé a mi
Re
Sol- Sol-7
aqueix amor no té de finir.
DoSolSi jo vull bé a tu i tu vols bé a mi
Re
Solaqueix amor no té de finir.
Sol
Sol- Sol-7
DoCom mori cada rosa quan li manca el sol
Re
Solaixi mori el cor meu, si me manquessis tu.
DoSol- Re
Sol- Sol-7 Do- Sol- Re
Tu i l'Alguer, tu i l'Alguer,
tu i l'Alguer, tu.
SolRe
SolRe
O Alguer, o Alguer, o Alguer.
SolRe
SolRe
O Alguer, o Alguer, o Alguer.
SolRe
SolRe
Sol
O Alguer, o Alguer, o Alguer.

per co’ l'usança de aqueixa Alguer

no manca mai la serenada
que la minyona enamorada
Sol-7 Doescolta sospirant.
SolPer qui no el sap li dic / li dic que tot això
Re
Sol- Sol-7
és calqui cosa que fa obrir el cor.
DoSolPer qui no el sap li dic / li dic que tot això
Re
Solés calqui cosa que fa obrir el cor.
Sol
SolVine amb mi, mia bella
Sol-7
Dovine-hi tu també
Re
que passejant mirem
Solqui bella que és l'Alguer.
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Quatre quilons
Sol Re La Re Re7
Sol Re La
Re
La
So una pobra minyoneta
Re
jo so nada esfortunada.
Sol
La
La mia casa és arruïnada
Re Re7
per co’ xesso no n’hi ha.
Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re Re7
que me toca davallar.
Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re
que me toca davallar.
La
Me’n aixec apena albant
Re
cada dia de maití
Sol
La
sense manco rentar fatxa
Re Re7
tenc de gitar el bací.
Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re Re7
que me toca davallar.

Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re
que me toca davallar.
La
De l’últim pla fins a la bassa
Re
vaig mitja endormiscada;
Sol
La
l’altro dia so esquirriada
Re
Re7
quan portava una bací ple.
Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re Re7
que me toca davallar.
Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re
que me toca davallar.
La
No fas a temps a desbuidar
Re
un bací que l’altro és ple:
Sol
La
ecco cosa van fent
Re Re7
les minyones a l’Alguer!
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(Quatre quilons)

Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re Re7
que me toca davallar.
Sol
Cada viatge són quatre quilons
Re
quatre quilons de merda negra
La
quatre quilons de merda de gitar
Re
que me toca davallar.
Sol Re La Re Re7
Sol Re La Re
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Viva Sant Pere
Mi
I los àngels, en coro, cantaven:
La
«Viva, viva, viva Sant Pere

La
«Viva, viva, viva Sant Pere
Mi
bravo Sant Pere ne’ls té de catxar.

Mi
bravo Sant Pere ne’ls té de catxar.

Catxi, catxi, catxi Sant Pere

Catxi, catxi, catxi Sant Pere
La
aqueixa gent no la deixi entrar». (x 3)
Do Fa
Un home al cel se n’és entrat
Do
i Sant Pere l’ha fermat
La#
i li ha dit «Ont vas fill meu?
Fa
Pròpiu al cel, pròpiu al cel tu vols entrar?»
«Jo so cercant una companyona
Fa7
La#
és una minyona de l’Alguer
Fa
una companyona / una companyona
Do
Fa
una companyona que vull assai bé».
La#
Fa
«Una companyona / una companyona
Do
Fa Fa7
una companyona que vull assai bé».
La#
Fa
«Alguer? Gent de l’Alguer al cel no n’hi ha.
Do
Fa
Fa7
Alguer, gent de l’Alguer al cel no n’hi va».
La#
Fa
«Alguer? Gent de l’Alguer al cel no n’hi ha.
Do
Fa
Alguer, gent de l’Alguer al cel no n’hi va».
Mi
I los àngels, en coro, cantaven:

La
aqueixa gent no la deixi entrar». (x 2)
Do Fa
«Los agueresos ja son gent bona
Do
per cosa no mos deixa entrar?
Anem a missa, preguem a la Madona
Fa
per això vosté no mo’n té de catxar».
«Jo vo’n catx per co’ seu envidiosos
Fa7
La#
seu gelosos, seu sempre en mala fe.
Fa
Seu envidiosos, sempre en mala fe
Do
Fa
per això el bon déu no vos vol bé».
La#
Fa
«Seu envidiosos, sempre en mala fe
Do
Fa Fa7
per això el bon déu no vos vol bé».
La#
Fa
«Alguer? Gent de l’Alguer al cel no n’hi ha.
Do
Fa
Fa7
Alguer, gent de l’Alguer al cel no n’hi va».
La#
Fa
«Alguer? Gent de l’Alguer al cel no n’hi ha.
Do
Fa
Alguer, gent de l’Alguer al cel no n’hi va».
Mi
I los àngels, en coro, cantaven:
La
«Viva, viva, viva Sant Pere
Mi
bravo Sant Pere ne’ls té de catxar.
Catxi, catxi, catxi Sant Pere
La
aqueixa gent no la deixi entrar». (x4)
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Lo rei Serafí
Mi
Una gata a un carreró

una altra cutxa s’és acostada
Mi
i ensieme han fet l’espuntinada.
La
Si
I lo rei Serafí dormi gratant-se lo pipiripí.
La
Si
I lo rei Serafí dormi gratant-se lo pipiripí.
Mi
Tres-cents cutxos a un carreró
Si
feven la fila pixant un cantó.

Si
amb empoda seguiva un rató
ma lo rató corriva massa
Mi
i s’és salvat saltant a una bassa.
Parteix la gata tota enfutada
Si
on és lo rei s’és presentada:
«Hi ha una bassa, no té tapador
Mi
i no hi faç més a aganxar lo rató!»
La
Si
I lo rei Serafí amb calma li ha dit així /
La
Si
I lo rei Serafí amb calma li ha dit així:
Mi
«Pren-la amb filosofia
Si
si sés gata la culpa no és mia
si tu fossis un rató
Mi
eres contenta de la situació». (x2)
La
Si
Aquell rei Serafí, ell a tots respon així/
La
Si
Aquell rei Serafí, ell a tots respon així.
Mi
Una dona un poc patxota
Si
bella, ben feta, de tita grossa

Lo cantó, tot encatzat
Mi
on és lo rei s’és presentat:
«A ont és l’agantxa cutxo
Si
me són fent tritxi-tritxi
dau-li el xobo, feu que ixi
Mi
aqueixos cutxos mos poden menjar!» (x2)
La
Si
I lo rei Serafí amb calma li ha dit així /
La
Si
I lo rei Serafí amb calma li ha dit així:
Mi
«Pren-la amb filosofia
Si
sés cantó ma la culpa no és mia

«Bella, bella, bella Alguer»

si fossis cutxo envetxe de cantó
Mi
eres content de la situació». (x2)
La
Si
Aquell rei Serafí, ell a tots respon així/
La
Si
Aquell rei Serafí, ell a tots respon així.
Mi
«Pren-la amb filosofia, pren-la amb filosofia

Si
canta content lo cutxo al carrer

pren-la amb filosofia...»

de una finestra, sense vergonya
Mi
ha cabossat deu bustes de ronya.
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Cercant lo pipiripí
Sol Re La Re
Sol Re La
Re
O ma’, compri-me los calçons

Lo regipeto que acabi a punta
compra també una bella tinta

llargs de gambera i estrets de ronyons
vull canviar la color als cabells
La
en modo que pareixin més bells.
Sol
Lo regipeto que acabi a punta

per co’ quan ix a passejar
La
tota la gent me té de mirar.
Sol
O ma’, compri-me los calçons

compra també una bella tinta
llargs de gambera i estrets de ronyons
per co’ quan ix a passejar
Re La
tota la gent me té de mirar.
Sol
Re
La
Re
Si no/ si no/ si no, quan és que trob lo pipiripí.
Sol
Re
La
Re
Si no/ si no/ si no, quan és que trob lo pipiripí.

vull canviar la color als cabells
Re
La
en modo que pareixin més bells.
Sol
Re
La
Re
Si no/ si no/ si no, quan és que trob lo pipiripí.
Sol
Re
La
Re
Si no/ si no/ si no, quan és que trob lo pipiripí.
Vull per perfum una essència de rosa

Vull la camisa assai transparenta
compra la xípria i diu-me per cosa
que no m’amagui la pell mia lluenta
de més de trenta anys passeig al jardí
La
i no aguant mai un bell pipiripí.
Sol
Vull per perfum una essència de rosa

aqueixa pell així vel·lutada
La
me recoman, mia bella mare.
Sol
Vull la camisa assai transparenta

compra la xípria i diu-me per cosa
que no m’amagui la pell mia lluenta
aqueixa pell així vel·lutada
Re
La
me recoman, mia bella mare.
Sol
Re
La
Re
Si no/ si no/ si no, quan és que trob lo pipiripí.
Sol
Re
La
Re
Si no/ si no/ si no, quan és que trob lo pipiripí.

de més de trenta anys passeig al jardí
Re
La
i no aguant mai un bell pipiripí.
Sol
Re
La
Re
Però/ però/ però jo cerc sempre lo pipiripí.
Sol
Re
La
Re
Però/ però/ però jo cerc sempre lo pipiripí.
Sol
Re
La
Re...
Però/ però/ però jo cerc sempre lo pipiripí...
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