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Lligams d’amor

Maria de les trenes

Vine nineta estimada
a la barca daurada
de mes il·lusions.

La Maria de les trenes,
al mirar-la tot passant,
feia defugir les penes
la bellesa d’un instant,
convertit després en cant.

Salpem amb la marinada
i sobre la mar blava
ens estimarem.
Avui que és Pasqua Florida
i l’amor ens crida
perquè el disfrutem.
Escolta la melodia
brillant simfonia
amb la veu del vent.
Aquest dolç càntic de joia
és per tu cant i penyora
del que ﬂoreix dins mon pit,
del que ﬂoreix dins mon pit.

Lletra Lali Vergés MUsica Jordi Pañella

Accepta’m nina l’ofrena
a ta bellesa serena
no em condemnis a l’oblit,
no em condemnis a l’oblit,
Vine, vine,
prop del meu cor, amor.
Lliga’m, lliga’m,
dolços lligams d’amor.
Nina, vine,
en ales de l’amor.
Als meus braços veuràs
que jo sóc el teu port.
(bis)
Cants de joia
embolcallant el mar.
Mira’m, mira’m amor,
amb el teu dolç mirar.

SARDANA

Quin respecte el seu posat
tan senzill, ple de sorpresa!
Resplendia la bondat,
la virtut i la franquesa
i el cabell tan ben trenat.
Els teus ulls,
els teus ulls són, bonica,
la promesa d’un amor feliç;
i la joia que t’espera,
la saps veure
amb llum de somni en l’encís.
Els teus ulls,
els teus ulls són, bonica,
claredat d’inﬁnit.
Maria, les teves trenes
són un lligat d’espigues d’or.
Maria, les teves trenes
són la beutat i l’amor.
Joiosament d’aquelles trenes
hem de recordar que foren el neguit
de l’abrivat galant.
I ara que és mare la Maria,
l’hem de venerar
perquè el seu fruit d’amor,
el bressa tot cantant.
Saltironant reviuen les belleses
d’un passat d’alegre joventut,
el més bonic tresor.
I de l’encís d’aquelles trenes
i del pentinat, ens queda solament
el seu record.

Lletra Ramon Ribera i Llobet MUsica Josep Saderra i Puigferrer
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