
 

 

 

 

ASSAJOS OBERTS: DIVENDRES 2, DIJOUS 15 i 
DIVENDRES 23 DE MARÇ A LES 20H A L’EMMA. 

 

MATERIAL D’ASSAIG: 
 

  VISCA LA PASQUA 

  LA NIT MÉS BELLA 

 HIMNE D’ALCOVER (MARXA) 

  EN NIT D’ESTIU SERENA 

  DÉU VOS GUARD 

  HIMNE D’ALCOVER (SARDANA) 

DIUMENGE DE PÀSQUA 1 D’ABRIL 
 



VISCA LA PASQUA 

(també coneguda per Pasqua florida) 

 

Pasqua florida, Pasqua gemada, la nostra Pasqua ja ha 

arribat, cantem amb joia cançons novelles que a les 

donzelles han d’agradar, han d’agradar, han d’agradar.  

Ps, Ps, Ps. 

Els vells recorden quan ells cantaven, cançons de glòria ja 

fa molts anys, és tot el poble que avui canta, amb alegria 

com els pardals, com els pardals, com els pardals. 

Les flors s’uneixen en la gatzara, i la natura en fa un bon 

ram. La Pasqua bella cada any arriba i noves joies ens va 

portant. 

És que és divina aquesta festa i tot el poble l’està 

esperant, som i siguem-hi si el poble espera, visca la 

Pasqua, Pasqua d’enguany! 

 

 

 

 

 

Lletra: Andreu Barbará 

Música: Mª Teresa Llorens de Vàsquez 



LA NIT MÉS BELLA 

 

La nit més bella i serena, 

a l’alegria convida, 

l’hermosa Pasqua florida, 

ve a despertar els nostres cors. 

La cistellona enflocada, 

de cerrells, cintes i llaços, 

a vostres ulls arribaren, 

porten el so nostres cants. 

Obriu de pressa, els finestrons, 

que entrin a casa nostres cançons 

i al mateix temps, surtin de dins: 

ous i pollastres i algun conill,...sí! 

 

 

 

 

 

 



HIMNE D’ALCOVER (MARXA) 

 

Alcover és per tots la nostra vila 

Alcover és la brasa que ens brunyeix 

Alcover fa sentir-nos nit i dia 

més germans, més senzills i més eterns. 

 

Per l’orient Francolí la mira i besa 

al migdia les Voltes del Torrent 

a ponent llinda amb Roca Foradada 

i pel nord Serra Gran guaita Alcover. 

 

Uns patrons ens donà Déu per guiar-nos 

nostra Verge l’Assumpta i uns sants màrtirs 

Santa Úrsula i Sant Pròsper per lliurar-nos 

de l’error, la peresa i els grans càstigs. 

 

Alcover és per tots la nostra vila 

Alcover és la brasa que ens brunyeix 

Alcover fa sentir-nos nit i dia 

més germans, més senzills i més eterns. 

 

Alcover, Alcover, Alcover! Lletra i música: 
Mª Teresa Llorens de Vàsquez 



EN NIT D’ESTIU SERENA 

 

En nit d’estiu serena i hermosa prop del mar, 

sentada entre les roques gentil nineta està. 

La mar ben sossegada, tot just es mou suau 

mentre que li emmiralla, la lluna lo seu raig. 

De sobte barqueta, quiet, 

per (a)quell mar quiet, quiet, 

avança guiant-la, quiet, 

galant mariner, galant mariner, 

la nina l’uvida, quiet, 

ja hi corre a l’instant, que n’és la barqueta 

de son bell aimat. 

Amb claror de lluna que és ditxós, ditxós parlar, 

d’un amor puríssim prop del mar a prop del mar 

amor puríssim a prop del mar,  

amor puríssim a prop del mar, 

a prop del mar a prop del mar. 

 

 



DÉU VOS GUARD 

 

Déu vos guard ninetes, tornem a ser aquí 

amb la cistelleta no hi ha res a dir. 

Humorístics sempre, som més que formals 

segons diu un mestre que arrenca queixals. 

Deu-nos botifarres i algun gall farcit, 

no ens doneu taronges que espatllen lo pit. 

Deu-nos ous del dia que ens agraden molt, 

i podrem cantar-vos: do, re, mi, fa, sol. 

Adéu noies maques les que ens escolteu, 

estigueu ben bones i dissimuleu. 

L’any que ve si volen nostres governants 

tornareu ninetes sentir nostres cants. 

Humorístics sempre som més que formals 

segons diu un mestre que arrenca queixals. 

Així, així, segons diu un mestre que arrenca queixals. 

Sí, sí. 

 

 



HIMNE D’ALCOVER (SARDANA) 

 

Unes llànties vigilen en la nit, en la nit, 

quan tu dorms Alcover són les estrelles 

i uns barrancs et voltegen sense fi, sense fi, 

i el Glorieta cantant un salm serpenteja. 

 

Ets voltada per vinyes solejades 

vellaners, garrofers i oliveres 

de pins vès i de roures i brancatge 

romaní, farigoles i ginestes. 

 

Tens espígol que embauma el cel i l’aire 

i flors belles que omplenen de perfum, 

tot el bosc ens envolta com un arbre 

que ens abraça en present i en el futur. 

 

Altres flors són també les barbacanes 

que lligades cabdellen cabirons 

i que parlen d’històries i de fades 

i de gestes i d’homes de tot cor. 

  
Lletra i música: 
Mª Teresa Llorens de Vàsquez 



 

 


