
Cap Pela és un grup vocal de Mallorca que desenvolupa el seu repertori cantat íntegrament a capella, és a dir, 
sense cap altre instrument que la veu.

La seva trajectòria comença l’any 1994 amb un repertori variat, caracteritzat per una equilibrada combi-
nació d’èxits internacionals de molts estils diferents: des del R&B al Pop, passant pel Jazz, Soul, Cançó d’autor.. 
a cançons tradicionals i composicions pròpies. Precisament, una de les claus del seu èxit tot aquest temps és 
l’haver sabut seleccionar aquest repertori partint dels seus propis gustos personals, però  sobretot, en funció 
d’allò que millor s’adapta a les seves característiques vocals i a la seva manera de concebre el directe.

Musicalment, treballen sobre uns arranjaments que cerquen explorar al màxim tota la riquesa sonora i harmò-
nica que poden aconseguir amb les seves set veus, mantenint una justa equidistància entre el tema original i la 
seva visió personal. Així, la seva és una proposta fina, elegant, profunda, intensa...

Malgrat els inconvenients de la insularitat, és pro-
bablement un dels grups mallorquins amb més 
experiència més enllà de Mallorca. Així, en els 
seus més de 20 anys de trajectòria, els Cap Pela 
han realitzat més de 400 concerts tant a Mallorca 
com a la resta de l’estat espanyol i part d’Euro-
pa. En tot aquest temps són molts els moments 
viscuts. Ells en recorden alguns amb especial es-
tima: les seves primeres passes als festivals in-
ternacionals de Verona (1996) i de Cantonigros 
(1997 i 1998); Haver compartit escenari amb tota 
una llegenda mundial com B.B. King (1998); Haver 
posat la banda sonora a la gala dels premis MAX 
de teatre de l’edició del 2000 –on protagonitza-
ren alguns moments memorables amb Antonio 
Canales, Dagoll Dagom i els altres participants a 
la gala; El gran honor que els va suposar poder in-
terpretar el tradicional –i estimadíssim– Cant de 
la Sibil·la a París (2010), just després d’haver estat 
declarat Patrimoni Immaterial de la Unesco...

Més recentment han estat convidats al Festival 
für Vokalmusik Leipzig (2012), al Girona a cappe-
lla Festival (2013 y 2017), al Festival VOICEMANIA 
(Viena, 2015) i a la primera edició del Festival VEUS 
d’Olot (2016).
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