
 

LES NINES DE CERVERA 

Recull de partitures. Taller "Participa del flow dels nostres padrins".  
Krregades de Romanços. Febrer/2022

OBRA DEL CANÇONER POPULAR DE CATALUNYA 
Materials. Volum XIII.  p.121 

MISSIÓ a les Comarques Lleidatanes del 23 de juliol al 13 de 
setembre de 1930 

RECOLECTORS: Joan Tomàs (músic) i Joan Amades (folklorista) 
INFORMANT: Maria Soler Batlle dita la Peixa 

RECOLLIDA A: ARTESA DE LLEIDA (8 de setembre de 1930)

Massot i Muntaner, Josep (2003). Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials XIII. 
BarcIelona, Publicacions de l' Abadia de Montserrat.



% 31
Lo ma

ι ι3 3

tí de Sant Jo

−
an, com és

ι ι3 3

ma ti na da- - - - -

% 32 314 ι 3

fres ca, ja se'n

ι3 3

van a nar a ba

ι
nyar, du es

−Μ
no ies de Cer- - - -- -

% 31 32 318 −
ve ra bon a

−
mor, bon a

−
mor, que�em da reu

−
pe na, bon a

Œ
mor.- - --- -

LES NINES DE CERVERA
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Tradicional catalana

Alegret

Lo matí de Sant Joan
com n'és matinada fresca,
ja se'n van anar a banyar
dues noies de Cervera.
Bon amor, bon amor,
que em dareu pena, bon amor.

Quan varen arribar al bany,
de dia encara no era.
Quan se'n van posar a banyar,
el dia ja clarejeia.
Bon amor...

Mentres estaven banyant-se,
la roba ja els-e l'han presa.
Elles peguen un gran crit,
Sant Misteri de Cervera.
Bon amor...

Els minyons ho van sentir,
que n'eren molt aprop d'elles.
La un los tira una capa,
l'altre els tire un gambeto.
Bon amor...

Quan n'eren a mig camí,
ja troben les mares seves.
- Mares, no mos digueu res,
que hem passat grosses quimeres.
Bon amor...

La versió original s'anota amb 1 sostingut a l'armadura.


