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3 d’abril de 2016

Sant Julià de Vilatorta
Bressol de Caramelles!



Salutació de l’Alcalde 
de Sant Julià de Vilatorta

39 anys del
certamen caramellaire
de Sant Julià de Vilatorta
Del Concurs a l’Aplec,
tot passant per la Trobada

L’any 1977, per iniciativa de Josep Verdaguer, l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta amb la col·laboració de les Caramelles del Roser organitzava 
el primer Concurs de Caramelles. Les primeres edicions eren seguides 
amb gran interès i una massiva participació, fins a convertir-se en un 
clàssic. És especialment viu en el record l’obsequi d’un cabrit a cada colla. 
A partir de la trentena edició, l’any 2006 passà a convertir-se en una 
Trobada caramellaire de lliure inscripció i es deixà de banda la 
competició. L’any 2012, l’edició 35a, representa un punt d’inflexió: 
el certamen es reforma totalment i es converteix en un Aplec amb un 
format innovador i aire fresc.

L’esperit caramellaire no és aliè als canvis profunds que viu la nostra 
societat i si vol sobreviure ha d’anar cercant nous al·licients i posar-se 
al dia, sense renunciar a la seva essència. Aquests 39 anys de certamen 
caramellaire en són un exemple, com també ho és el 425 aniversari de 
les Caramelles del Roser que vam commemorar l’any passat. Quin record 
més bonic guardem tot el poble dels actes de celebració. En l’efemèride, 
les nostres caramelles foren declarades “Element Festiu Patrimonial 
d’Interès Nacional”.

Us esperonem a tots: cantaires, directors, músics, compositors i a tots 
els que ens estimem el país i aquesta tradició tan nostra a mantenir-ne 
l’esperit. 

Gaudiu d’aquest dia d’agermanament caramellaire. Sigueu benvinguts a 
Sant Julià de Vilatorta, bressol de caramelles.

Joan Carles Rodríguez i Casadevall



Les Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta (Osona)

Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta van néixer al si de la confra-
ria del Roser, fundada el 1590.

D’ençà d’aleshores, cada any el matí de Pasqua Florida, els caramellaires recor-
ren pausadament els carrers del nucli antic del poble, afilerats a banda i banda 
de carrer, tot cantant els Goigs del Roser, alternant amb el respost del grup 
instrumental.

L’abillament de capa, barret de copa i bordó, és també d’antiga tradició. Al segle 
passat s’incorporà el costum d’estrenar cada any una peça a veus, composta per 
autors locals.

Tot i que el nostre objectiu principal és la cantada de caramelles el matí de Pas-
qua, hem participat també en trobades i festes en diversos pobles de Catalunya.

L’any passat, en motiu del  425è aniversari de la fundació, la Generalitat de 
Catalunya va declarar les nostres caramelles “Element Festiu Patrimonial 
d’Interès Nacional”.



Tot va començar el 1985 com una activitat extraescolar a l’escola Lloriana 
per tal de recuperar i donar a conèixer les caramelles al més petits. Trenta-
un anys després, el grup caramellaire de Sant Vicenç continua sortint el 
diumenge de Pasqua a cantar per les places i pels carrers de Sant Vicenç, 
Vilaseca, Borgonyà i Orís. Fa anys s’hi van van incorporar dues danses popu-
lars: “El petit vailet” i el “Ball de les cintes”. 

La història, però, es remunta molts anys abans quan els nois del poble 
sortien a cantar per les cases i les masies acompanyats amb instruments i 
una cistella on posaven els ous i les botifarres que els donaven, i amb això 
després feien un bon àpat.

Actualment el grup està format per famílies i hi canten membres de totes 
les edats, amb l’única finalitat de sortir a cantar les caramelles. Divendres 
Sant es recull boix i romaní per fer els ramets amb els quals s’obsequia 
tothom qui dóna una propina o ous. Amb els diners es fa una sortida i amb 
els ous un tast de coques casolanes per esmorzar.

Caramellaires de Sant Vicenç de Torelló 
Sant Vicenç de Torelló (Osona)



A finals de 1910 es va formar el Coro al desaparegut cafè de can Bot, a La 
Garriga. En la primera actuació, el 18 de juliol de 1911, es va estrenar la 
senyera davant la presència de grans personalitats entre les quals hi havia 
el mestre Enric Morera que va fer ofrena d’una partitura inèdita a la nostra 
coral: Nostra Senyera.

El dia 22 d’agost del any 1912 s’aprovà en Junta la incorporació del mestre 
Josep Aymerich, fill il·lustre de La Garriga. El 18 de juliol de 1936, dia de tan 
tristos esdeveniments històrics, la Societat Coral l’Aliança celebrà les noces 
d’argent.

Obres tan  populars  com  Les  flors  de  maig,  La Maquinista, Lo pom de 
flors, L’Empordà, Girona m’enamora i Aliança centenària, entre altres, són 
la base del nostre repertori. L’any  2011, durant  la  celebració  del  Centenari, 
la Societat Coral l’Aliança va ser distingida amb la Medalla d’honor de La 
Garriga.

El 24 de juny de 2012 el Coro va participar en la “I Mostra de cors d’homes 
de la Federació de Cors de Clavé al Palau de la Música Catalana”.

Dirigida pel Mestre Enric Roca i Torndelacreu, avui el componen vint-i-nou 
cantaires.

Societat Coral la l’Aliança (El Coro)
La Garriga (Vallès oriental)



PROGRAMA D’ACTES
• De 9 a 10 del matí, a la plaça de l’Ajuntament:
   Arribada de colles de caramelles. Esmorzar amb xocolatada, coca i vi dolç.

Caramellaires de Sant Vicenç de Torelló  Sant Vicenç de Torelló (Osona)
Societat Coral l’Aliança La Garriga (Vallès oriental)
Coral de Corçà Corçà (Baix Empordà)
Cor de Tiana de la SCJT Tiana (Maresme)
Coral Cant’Eus Eus (Conflent – Catalunya Nord)
Coral Cants i Rialles Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Caramelles del Roser Sant Julià de Vilatorta (Osona)

• A 2/4 d’11 del matí: Tomb Caramellaire pels carrers del poble: 
  c. Sant Roc, av. Balmes, c. Albereda, c. Núria, c. Església, c. Rector Roca, 
  c. del Pont i pl. Major. Les Caramelles del Roser obriran el seguici amb el 
  cant dels Goigs del Roser. Al llocs indicats les colles convidades cantaran               
  una caramella.

• A 2/4 de 12 del matí, a la plaça Major: Actuació de les colles participants.

• A les 2 del migdia: Dinar de germanor al pavelló municipal. 
  Sobretaula amb l’actuació d’Els Trumlaires.
  Comiat amb el Cant dels Adéus.

PROGRAMA DE LES CANÇONS
Coral Cants i Rialles
Cançó del lladre    Popular catalana
La Bala laika, cànon  Popular russa (adap. J. Maideu)
Quin goig, caramella ranxera Gregori Martínez
Abril, maig, juny  Z. Kodaly (adap. Maria Martorell)
L’estaca    Lluís Llach
La Santa Espina    Text: A. Guimerà; música: E. Morera
 Directora: Laura Sureda

Caramellaires de Sant Vicenç de Torelló 
TC. Ball de les cintes   Tradicional de la Plana de Vic
Caramelles   Tradicional catalana
Set setmanes de quaresma  Popularitzada
Vals de caramelles   Popular de Prats de Lluçanès
Pasqua Florida    Tradicional de Sant Vicenç de Torelló
Caramelles a Sant Vicenç de T. Text: Ramon Minoves; música: Eva Mayo
 Directora: Eva Mayo



Societat Coral la l’Aliança 
La dansa de l’amor, sardana  J. Voltas Viñas
Oreneta gentil, vals    Tradicional
Un cant festiu, vals    J. Voltas Viñas
Catalans a l’Alcàrria, sardana  J. Soms
Lola la tavernera, havanera-rumba  J. Bastons
La puntaire, sardana   Anònima
 Director: Enric Roca Torndelacreu

Coral de Corçà
TC. Caramelles de la portalada  Tradicional catalana
Caramelles de Pasqua    Ramon Casajoana
Les caramelles    Text: Càndida Pérez; música: Joan Casas
Pasqua gentil, vals    Anònim
Festa de l’amor     J. Voltas Viñas
Caramelles dedicades a Sant Julià de V. Marina Pagès
 Directora: Marina Pagès

Cor de Tiana de la SCJT    
TC. Oreneta Gentil, valset mariner  Anònim
Més lluny     Lluís Llach
La barca xica, havanera   Text: M. Roglan; música: Rafel Llop
Marxa final dels Miserables  C. M. Schonberg (adapt. X. Guinovart)
El cavaller enamorat, sardana  Joan Manen
La marxa dels sants   arrj. Pere Pou
 Directora: Elionor Canas

Coral Cant’Eus      
Goigs dels ous     Popular catalana
Muntanyes del Canigó    Popular catalana, harm. Nadal Puig
Evocació al Pirineu    Martínez Valls
Aires de festa, popurri   Tradicional
El virolai     Text: J. Verdaguer; música: J. Rodoreda
Campanes del Vallespir    Max Havart
Lo pardal     Popular catalana, harmon. Rotllà Serres
 Directora: Chantal Joubert 
 Acompanyament: Andreiy Pustovoy

Caramelles del Roser
TC. Els Goigs del Roser   Text anònim del s. XV, 
      música tradicional de Sant Julià de V.
Som Vilatortins (1947)    Text: M. Suñé; música: M. Suñé i Cervian
Bordó florit (2001)    Text: A. Carrera; música: M. Balasch
Vilatorta (2016)    Text: A. Carrera; música. S. Riera
Corrandes     Tonada tradicional de  Sant Julià de V.
 Director: Manel Marsó



La Coral de Corçà s’originà la tardor de 1986 a partir del cor parroquial 
dirigit per Irene Colomer. 

Amb la direcció de Genís Sallés i, posteriorment de Josep Carreras, amplià el 
repertori amb cançons d’arrel popular i obres de diversos autors.

A més del cant de caramelles, participem en actes religiosos i festes del nos-
tre poble i rodalia i també en trobades en diverses comarques catalanes.

La nostra coral forma part de l’Agrupació Coral de les Comarques Gironines.

Actualment la dirigeix la pianista Marina Pagès.

Coral de Corçà
Corçà (Baix Empordà)



La Societat Coral Joventut Tianenca va ser fundada l’any 1903. Al llarg 
d’aquests 113 anys, la seva trajectòria ha estat molt rica i variada. Co-
mençà com a cor d’homes i, així fins l’any 1977, va passar a ser mixta. 
Sota l’aixopluc de l’entitat s’han creat un Cor infantil, grup de guitarres i 
l’aprenentatge musical per a infants, i un Cor de gospel.

Actualment, la coral mixta es compon de 35 cantaires. Des de l’any 1988 
està sota la direcció d’Elionor Canas.

El nostre repertori combina la interpretació de música popular i tradicional 
catalana, havaneres, de gospel, peces d’òpera, música religiosa i musicals. 

El Cor de Tiana ha participat en nombrosos concerts arreu de Catalunya, 
Catalunya Nord, a l’Estat Espanyol i a d’altres països.

Hem tingut l’honor de cantar en l’acte de presa de possessió del Molt 
Honorable President Carles Puigdemont, en diversos lliuraments del Premi 
Internacional de Catalunya i de la Creu de Sant Jordi en el Liceu.

Cor de Tiana de la SCJT
Tiana (Maresme)



La coral Cant‘Eus va ser creada el 1991 per Michelle Brugat, presidenta i el 
seu marit André i forma part de la Federació dels Cors de Clavé Nord des de 
la seva creació.

Aquest any en la celebració del 25è aniversari la coral està formada per una 
cinquantena de membres dirigits per Chantal Joubert i acompanyats al piano 
per Andreiy Pustovoy.

Hem actuat en diferents manifestacions artístiques del Conflent, concerts 
regionals, actes solidaris, els Goigs o les Caramelles per Pasqua, la Festa de 
la Música, misses, etc.

Coral Cant’Eus
Eus (Conflent–Catalunya Nord)

Eus és un dels 
pobles més bonics 
de França, al peu del 
Canigó (muntanya 
emblemàtica dels 
catalans), situat al 
Conflent, a 3 km 
de Prada.



La Cora Cants i Rialles va ser fundada l’any 1995.

Actualment la integren 16 dones i 2 homes i està dirigida per la pianista i 
cantant Laura Sureda que ha sabut donar-li un aire nou i engrescador.

Habitualment participem en celebracions religioses i en festes del poble 
i de la comarca, especialment en el cicle de Nadal, en col·laboració amb 
l’Agrupació Sardanista de Sant Julià.

Hem participat en les trobades de caramelles al poble de Casserres i a Sant 
Julià.

Coral Cants i Rialles
Sant Julià de Vilatorta (Osona)
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www.caramellesvilatorta.cat                             vilatorta. cat                        info@vilatorta.cat 


