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SOTA SANT LLAURENÇ 
Tradicional catalana 

 

  

1. Sota Sant Llaurenç som perdudes les sabates. (bis) 

Les sabates són vostres, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger, la mia amor que m’hi espera; 

Sota l’oranger, la mia amor que m’hi vol bé. 

 

2. Sota Sant Llaurenç som perdudes les calcetes. (bis) 

Les calcetes són vostres, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 

 

3. Sota Sant Llaurenç som perduts els meus calçons. (bis) 

Els meus calçons són vostres, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 

 

4. Sota Sant Llaurenç som perduda la samarra. (bis) 

La samarra és vostra, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 
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5. Sota Sant Llaurenç som perduts els tricotats. (bis) 

Els tricotats són vostres, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 

 

6. Sota Sant Llaurenç som perdudes la cuera. (bis) 

La cuera és vostra, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 

 

7. Sota Sant Llaurenç som perdut el meu sarró. (bis) 

El meu sarró és vostre, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 

 

8. Sota Sant Llaurenç som perdut la barretina. (bis) 

La barretina és vostre, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 

 

9. Sota Sant Llaurenç som perdut el tirapeu. (bis) 

El tirapeu és vostre, Sant Llaurenç és meu. 

Sota l’oranger… 

 

OBSERVACIONS: 

Estrofa 3: La síl·laba çons del mot calçons incorpora dues notes. 

Estrofa 4: No feu sinalefa a samarra és (sa/mar/ra/és). 

Estrofa 5: La síl·laba tats del mot tricotats incorpora dues notes. 

Estrofa 6: No feu sinalefa a cuera és (cu/e/ra/és). 

Estrofa 7: La síl·laba ró del mot sarró incorpora dues notes. 

      No feu sinalefa a sarró és (sar/ró/és). 

Estrofa 8: Feu elisió a barretina és (bar/re/ti/n’és/vos/tra…). 

Estrofa 9: La síl·laba peu del mot tirapeu incorpora dues notes. 


