
   
 

   
 

Es volcà del Toro! 

  

  

Ningú s'ho podia esperar, 

Va passar ben de repent, 

Feia sol i gens de vent  

Quan açò va començar. 

S’enterra va tremolar, 

Es notar per tot Menorca  

Deixant quolque casa torta  

I tothom ja es desgavella  

Quan diuen que a Ciutadella  

Els hi ha tombat es cagarro. 

  

Va ser l’amo de Son Arro  

Es primer que ho va veure, 

Ningú s’ho podia creure, 

Va dir mirau cap allà  

I tothom s’hi va fixar. 

Sortia un bon fumorro  

Dalt sa muntanya del toro. 

Sa gent es va demanant  

Deuen ser monges fumant  

Per espantar així es mosquits?  

  

Es porcells ben atordits  

Que deu ser tal fumarada  

Que te s’illa embatumada?  

Es qui van pujar primers  

Va ser en Nino, es bombers 

Amb en “Bis” de Mercadal  

Que just van pujar allà dalt.  



   
 

   
 

Dins es pati des convent  

s'ha obert un avenc calent  

Com tal porta de l’infern. 

  

Van tenir un conflicte intern  

De lo que havien de fer, 

Anem mon nos, va dir un bomber  

Que jo aquí no vull morir  

Però en Bis va decidir, 

Just a la desesperada, 

Fer una bona pixerada  

I s’avenc sense perdó,  

Va fer com un bufador,  

Que els va deixar tots banyats. 

  

Començam a estar apanyats,  

Es forat  ja era espantós, 

Resultava perillós  

Lo que allà pogués passar, 

Hauríem de davallar  

I fer desallotjament,  

Ses monges en parapent  

I amb velo baixar el bisbet. 

Just després va fotre un pet  

El toro ja era un volcà.  

  

  

  

Allò era espectacular  

Una columna de lava  

De tant amunt que arribava  

il·luminava tot Menorca,  



   
 

   
 

Tota s’illa de Mallorca  

I també ben quolque estona  

Es veia de Barcelona!  

Fotia una bona ardor  

Amenaçant sa població  

Quan sa lava davalles  

  

De magma en sortí un excés  

Que començar a fer com venes  

Quan va arribar a ses antenes  

Les va fondre com paper. 

Jo no les enyoraré, 

Lletges com una tortura,  

Però espanyar sa cobertura  

I vam quedar incomunicats  

En Febrer es s’encarregat 

I va partir a Ferreries. 

  

Ell tot sol sense manies  

A sa batllessa Joana  

Per s’Enclusa li demana  

Poder enxufar a n’es radars. 

I fent rebotar amb es fars  

Funcionar allò molt millor  

Que amb s’antiga situació.  

Mentre es volcà seguia  

On passava destruïa  

I arribar a es Rafal des Frares.  

  

Per sort no ha tapat ses cases  

Ni tampoc Sant Nicolau, 

Però allò es com un allau  



   
 

   
 

I armà un bon desgavell  

En arribar a l’Enzell, 

En Nofre ho va intentar  

De poder-lo ell apagar  

Tirant-li aigua embotellada,  

Però ara es volcà s’enfada,  

cremar plàstic contamina!   

  

P’es Peu del Toro camina   

I ja arriba a Es Mercadal,  

Es poble no en fa cabal  

Quan segueix amb abundància   

Per sa ronda de s’Estancia  

Fins que arriba a nes torrent   

I quan te ple s’afluent  

En Gale no te consol  

Li tapa es camp de futbol  

Tenis, piscina i petanca.  

  

De Biniaumaia, una tanca,  

I segueix es seu camí  

Per barbatx i barbatxí 

Montpalau i sa Canova  

Son Muscart i Vilanova  

Lluriach, Santa Creueta  

Llinaritx, sa Canoveta  

Son Servera, Ferragut  

Tots han passat per s’embut  

Fins i tot Bellamirada. 

  

Açò es una passada, 

Es volcà està ben actiu, 



   
 

   
 

A tothom fa anar esquiu  

Quan treu varies llengues noves  

Direcció a ses Coves Noves  

I allà on va fer més mal, 

Fou Son Parc i s’Arenal, 

Que els hotels es va menjar  

Però sa platja respectà, 

Tornant Menorca salvatge. 

  

Açò es sa bona imatge  

Des volcà tant destructiu  

Que sembla que s’objectiu  

És tirar es mals enterra  

I tornar així a sa terra  

Tot lo que li havíem robat. 

I encara no ha acabat,  

Sa lava amb força alegries  

Per rodols de Ferreries  

A Binimoti ha arribat. 

  

Sa paret mus ha tombat  

Deixant lliure es camí  

Que no volien obrir  

Es nostre camí d’en Kane, 

Benvingut sigui l’infern!  

En Nito de Sobrevell  

Va armar un bon bordell  

amb en Billy, s’Arader,  

En Mari, en Xec Pallicer  

I en Follana es xou li encanta. 

  

S’espectacle a tots espanta  



   
 

   
 

Però es volcà expulsar amb violència  

Còdols amb tanta potència  

Que arriben fins a Migjorn, 

Mus va dir en Nito des Forn  

Que han vist en Sito des Peri  

Que es fotia un bon tiberi  

Amb en Rinus, anaven gats,  

Mentres queien piroclasts  

Ells fotien sa xalada.  

  

Sa lava arriba a Granada, 

Es Puig Mal, Binisequí  

Son Trèmol, Sant Jeroni, 

Per Es Bec, Binicudrell, 

I fins a Binigaus Vell. 

L’amo en Vicent amb capell  

Estava ben retgirat  

Però l’Elche s’ha salvat  

Sinó ell s’hauria mort.  

 

Vam tenir una gran sort,  

Sa lava era tant fina  

Que no mus va dur a sa ruïna. 

Ella va passar corrents  

Fent net sobretot torrents, 

lo que va deixar inundat, 

Ho deixa fertilitzat. 

Però s’illa l’hem de cuidar 

O tornarà esclatar 

Aquet volcà maleït. 

  

Sabem per lo succeït  



   
 

   
 

Volcans que en el món hi ha 

Hawaià, estrombolià,  

I es que em descobert aquí  

Que és de tipus Menorquí!  

Jo us ho diré ben clar,  

Ara tot el món sabrà: 

“Un volcà cuidant s’entorn   

és el millor volcà del món!” 

  

  

  

  

 

 


