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Bressol de caramelles!



Dos anys sense 
Aplec de caramelles

Amigues i Amics cArAmellAires,

De bell nou reprenem l’Aplec Caramellaire. Les caramelles celebren el desper-
tar de la primavera després del llarg hivern... Aquesta edició ha de festejar que 
recuperem les trobades socials havent passat dos anys de molta reclusió, restric-
cions i mascaretes! Per fer-ho possible comptem amb la participació de colles 
que havien estat convidades i que a causa de la pandèmia no van poder venir, ja 
que l’Aplec es va haver de suspendre en dues ocasions.

Enguany volem destacar una novetat important i que a nosaltres ens fa molta 
il·lusió: la presència per primera vegada de les Caramelles Infantils de Sant Julià 
de Vilatorta, que aquest 2022 compleixen vint anys.

Els últims dos anys no ens hem resignat a quedar-nos sense caramelles. L’any 
2020 la indumentària de les Caramelles del Roser, amb un equip de so, van 
circular pel poble amb un vehicle municipal. L’any 2021 vam proposar un acte 
únic i extraordinari, basat en peces de caramelles del repertori vilatortí. Així va 
sorgir Caramelles a so de cobla. I ho vam fer amb la cobla Vilatorta, una singular 
formació que es va estrenar especialment per a l’ocasió, dirigida per Jofre Bar-
dolet, codirector de les Caramelles del Roser. A més de la melodia dels Goigs del 
Roser l’acte va fer un viatge en el temps per escoltar reminiscències del nostre 
passat, notes d’antigues danses del folklore vilatortí, recollides per Joan Amades 
en el seu Costumari Català. La Ratolinesa, el Ballet i la llesta, la Bella Miralda 
i el ball dels Nyitus-Nyetus, que en el seu dia foren ballades a la mateixa plaça 
Major, s’alternaren entre sardana i sardana.

Siguem optimistes: hem superat una greu crisi sanitària i social. Alegrem-nos-
en i cantem caramelles arreu dels Països Catalans. Volem que aquest sigui l’any 
del retrobament! Cantem contents i que tothom ho escolti! Perquè, plegats, som 
tan forts que superem i gaudim tot el que ens depara l’esdevenidor. Una forta 
abraçada!

JoAn cArles rodríguez cAsAdevAll

AlcAlde de sAnt Julià de vilAtortA



Caramelles Infantils
Sant Julià de Vilatorta (Osona)

Les Caramelles Infantils de Sant Julià de Vilatorta van començar el 2002, el mateix 
any que naixia l’Escola Municipal de Música. Aquest projecte estava encapçalat per 
Núria Freixanet i Montse Masó com a directores de la coral. Més tard s’hi afegí Judit 
Trilla. Elles van fer possible que la quitxalla s’involucrés amb la tradició més arrela-
da del poble: les caramelles. Anys després l’Escola Municipal de Música va passar a 
formar part de la xarxa d’aules associades a l’EMVIC, qui es fa càrrec del projecte 
i li dona continuïtat, amb la clara voluntat de fer arribar a tots els infants i joves de 
Sant Julià de Vilatorta l’oportunitat de participar a les Caramelles del diumenge de 
Pasqua. Amb els anys la proposta s’ha consolidat i s’ha mantingut oberta a tots els 
nens i les nenes del poble, independentment que siguin o no alumnes de l’Aula de 
Música 

Tot i tenir un repertori adaptat a la seva edat i no ser estrictament de caramelles, 
té l’objectiu de compartir música, coneixements i tradició amb el major nombre de 
cantaires possible i estendre el respecte i l’estima per la música entre els més petits i 
les seves famílies. Comptem amb la col·laboració i la resposta de les escoles del poble 
i l’Ajuntament, i amb la feina i l’aval dels professors de l’AM en tot el seu procés: la 
selecció del material, els arranjaments, els àudios, la instrumentació, la distribució, 
la dinamització, les inscripcions, els assajos, la coordinació, etc.

També té la confiança dels Caramellaires del Roser, coneixedors i fermança del 
projecte. Estem contents perquè les Caramelles Infantils aquesta Pasqua hem fet 20 
anys. 

Directors: mAr cAñellAs i mArcel·lí druguet

Any 2002



Coral infantil Mestre Güell
Tàrrega (Urgell)

La Coral Infantil Mestre Güell és una entitat cultural fundada el 1963 pel ma-
trimoni Josep Cercó i Emilia Ribera, amb l’objectiu de fer gaudir del cant coral 
als nens i nenes de 4 a 16 anys. La primera actuació que va fer la coral en els 
seus inicis va ser una cantada de caramelles a la ciutat de Tàrrega. Després del 
matrimoni fundador, van agafar la batuta Carme Miralles i María Escribà que 
la van dirigir els següents vint anys.

La coral és una secció de la Societat Ateneu i a la vegada forma part del 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. Les nostres principals actuacions 
a la ciutat de Tàrrega són: el concert de Santa Cecília, el concert de Nadal, la 
cantada de Caramelles, la participació a l’Eixideta, durant la festa Major de 
maig, i el concert de fi de curs.

A més, participa en les activitats que organitza el SCIC -colònies,  trobades 
o intercanvis amb altres corals de Catalunya, cantates a l’Auditori de Barcelona 
i al de Lleida o al Palau Sant Jordi cada cinc anys-.

El nostre objectiu és transmetre a tots els cantaires els valors del cant coral: el 
treball en grup, l’esforç, la companyonia, la sensibilitat i el sentit crític i compar-
tir el nostre amor per la música amb altres corals de Catalunya.

Directores musicals: AnnA gené, núriA gené i neus verdés



Coral Cants i Rialles
Sant Julià de Vilatorta (Osona)

Fa 27 anys, un grup de mares va voler seguir les passes dels seus fills cantaires. 
D’aquesta manera va néixer la Coral Cants i Rialles que es va estrenar a la mis-
sa de Nadal de l’any 1995. Actualment la coral és mixta i ofereix un repertori 
tradicional. Participa en actes culturals del municipi i comparteix escenari amb 
altres corals en concerts d’àmbit comarcal. També col·labora amb associacions, 
entitats i en actes solidaris.

L’entitat continua viva, amb il·lusió i oberta a tothom que tingui ganes de 
cantar. Des dels seus inicis ha tingut diversos directors: la Judit Trilla, la Núria 
Morera, l’Oriol Tafanell, i en David Rodiguez. Actualment és dirigida per la 
Laura Sureda i en Pep Sardà.

Directors musicals: lAurA suredA i PeP sArdà



43è  Aplec
cArAmellAire

de 9 A 10 mAtí A lA PlAçA de l’AJuntAment:
Arribada de les colles de caramelles - esmorzar amb xocolatada coca i vi dolç.

A 1/4 d’11 del mAtí:
Tomb caramellaire pels carers 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. 
Als llocs indicats les colles convidades cantaran una caramella.

A 1/4 de 12 del migdiA, A lA PlAçA mAJor:
Actuació de les colles participants.

A les 2 migdiA, Al PAvelló municiPAl:
Dinar de germanor. Tot seguit sobretaula i comiat amb el Cant dels Adéus.

progrAmA

cArAmelles infAntils

Els petits gnoms    Pop. del Lluçanès - v. Isabel Iborra
La gata i el belitre   Trad. catalana
L’hereu Riera    Trad. catalana
El cistell d’ametlles   Pop. holandesa
Cada dia surt el sol   Pop. hongaresa - v. Oriol Martorell
Un senyor damunt d’un ruc  Trad. menorquina

corAl infAntil mestre güell

Arriba el jorn de Pasqua  Caramella
La camisa blanca   Caramella
Maig     Cànon
Fa molts anys    En estol (canviada la lletra)
Les Noies    Caramella



corAl cAnts i riAlles

El pobre i el ric    Esquirols/Els Trumlaires; arr. P. Serdà
Quin goig    Pop. mex. - v. G. Martínez
El vestir d’en Pasqual   J. Viladomat - arr. J. Domènech
Camí de la font    Apel·les Mestres

corAl cAmprodon

Tot baixant per la drecera (vals)  Text: J. Maragall, música: F. Glück
Evocació al Pirineu (romança)  Ll. Capdevila - V. Mora - R. Martínez
La font del Roure (contradansa)  Text i música: Josep Anselm Clavé
El cant de la sardana (sardana)  Text i música: Jordi Forés
Oreneta gentil (vals de caramelles) Trad. catalana

societAt corAl Joventut tiAnencA

Tianenca (sardana)   Mestre Prous, J. J. Chalause
Dansa de Castellterçol (trad. catalana) Adaptació coral: Manuel Oltra  
En Pere Gallerí (trad. catalana)  Versió coral: J. Viader
La filla del marxant (trad. catalana) Manuel Oltra

A tous choeur!
Els Goigs dels ous  Tradicional catalana
El cant dels ocells  Trad. catalana - Harm. F. Vila
Muntanyes del Canigó  Trad. catalana - Harm. Nadal Puig
Evocació al Pirineu  Ll. Capdevila - V. Mora - R. Martínez
El meu avi   Ortega Monasterio
Parlem Català   J. Barre - J. Cayrol

cArAmelles del roser

Els Goigs del Roser  Text anònim s. XVI. Mús. trad. de St. Julià de V.
Rosa vera   Text: A. Carrera, música: M. Balasch
Nit de Pasqua   Text i música: M. Balasch
Gentil Adriana   Text i música: M. Balasch
Festívola   Text: A. Carrera, música S. Riera - J. Bardolet
Corrandes   Música Popular vilatortina
Som vilatortins   Text: J. Suñe; música: M. Suñé Cervian 
Adéu-siau   Text i música: M. Balasch



Coral Camprodon 
Camprodon (Ripollès)

La Coral Camprodon es fundà l’any 1860. Després d’una llarga interrupció, i 
amb la recuperació de la processó deis Sants Misteris del Divendres Sant es for-
ma el cor del ‘Stabat Mater’, que dóna lloc a la reconstitució de la Coral Cam-
prodon. Això s’esdevingué l’any 1988, fent  se càrrec de la direcció en Francesc 
Pujol fins a finals del 1990 que el substituí mossèn Joan Soler.

L’any 2005 pren el relleu de la direcció de la Coral Margarida Guardiola 
fins a l’actualitat, que la comparteix amb Bruno Nájera. La Coral Camprodon 
esta formada per uns 35 cantaires de la vila de Camprodon i de la seva Vall. És 
membre actiu de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), de l’Agrupa-
ció Coral de les Comarques de Girona i de la Federació de Cors de Clavé. El seu 
repertori consta d’obres de tots els estils: música popular, tradicional i d’autor, 
polifonia religiosa, etc.

Cada any organitza el concert de Nadal i el concert d’estiu que està inclòs 
dins el Festival de Música Isaac Albéniz. Seguint la tradició, manté la seva par-
ticipació en la processó deis Sants Misteris.

Durant l’any són rellevants l’organització de concerts i aplecs amb la Coral 
Camprodon com amfitriona i la participació en esdeveniments organitzats per 
altres entitats en el marc deis intercanvis ambles corals federades, arreu de Ca-
talunya, Espanya i Europa.

Directors musicals: mArgAridA guArdiolA i Bruno náJerA



Societat Coral Joventut Tianenca
Tiana (Maresme)

La Societat Coral Joventut Tianenca va ser fundada l’any 1903. L’entitat te 
diverses seccions com ara la Coral Tianenca, el Cor Infantil, el Cor de Gòspel, 
el Cor Sons i el Cor d’Homes. Pertany a la Federació de Cors de Clavé i a la 
Federació Catalana d’Entitats Corals.

Actualment la Coral Tianenca la componen 25 cantaires dirigits per Jordi 
Sánchez Caroz. Per la seva llarga trajectòria disposa d’un ampli repertori: peces 
musicals de caire popular i tradicionals catalanes i d’arreu el món, però també 
contemporànies i música religiosa.

Ha participat en esdeveniments com la clausura de l’Any Clavé al Palau Sant 
Jordi (1999), la cerimònia de rebuda de la Torxa Olímpica a Sant Martí d’Em-
púries (1992) i la d’inici del Fòrum de les Cultures a Barcelona el 2004. Ha fet 
nombrosos concerts arreu de Catalunya i també a la Catalunya Nord, a l’Estat 
Espanyol i a d’altres països com França, Itàlia i Cuba. El 2018 actuà al lliura-
ment dels premis literaris El Miquelet a València. I també en la cloenda del 
Premi Internacional Catalunya, el lliurament de les Creus de Sant Jordi al Liceu 
i en la presa de possessió de diversos presidents de la Generalitat de Catalunya.

En la mesura que les circumstàncies ens ho han permès el 2021 i el 2022 hem 
seguit treballant i cantant en els actes del cicle festiu i nadalenc de Tiana.

Director musical: Jordi sánchez



A tous... choeur!
Pontellà - Nyils (El Rosselló - Catalunya Nord)

La coral A tous..chœur! -A tot cor!- va ser creada el mes d’agost de l’any 2001 
per un grup d’amics del poble de Pontellà. Jean-Paul Malpas és el president i 
Raymond Ribou el director. La coral la formem homes i dones de totes les edats 
i professions diverses, cantant a quatre veus. El repertori  es compon d’una gran 
varietat de cançons franceses i estrangeres, cançons tradicionals catalanes i na-
dales. La seva activitat és constat durant tot l’any i actuen a ciutats i pobles de la 
contrada i de vegades també a la Catalunya sud.

Col·laboren en cantades en casals d’avis i s’impliquen en accions benèfiques 
per ajudar a associacions i entitats.

El concert de Nadal, els Goigs del Ous i la Festa de l’Estiu són manifestacions 
que organitzen cada any per mantenir i promoure les tradicions catalanes.

A Tous... Choeur! és membre de la Federació de Cors de Clavé de Catalunya 
Nord.

Director musical: rAymond riBou.



Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta (Osona)

La tradició de les caramelles del Roser a Sant Julià de Vilatorta ve d’antic: va 
néixer al si de la Confraria del Roser, documentada l’any 1590. El seu tret més 
característic és la cantada dels Goigs del Roser, fil conductor d’aquesta antiga 
tradició, tots els matins del diumenge de Pasqua Florida de cada any.

Els Goigs del Roser es canten caminant pausadament pels carrers del poble 
des de primera hora del matí. Des dels anys 70 del segle passat, a més, s’alternen 
amb aturades a diferents indrets per cantar altres peces d’un repertori propi, si-
guin sardanes, valsos, havaneres o altres composicions de caràcter caramellaire, 
sempre obra d’autors locals. La nostra indumentària amb capa, barret de copa 
i bordo té també una tradició més que centenària.

El text dels Goigs del Roser es correspon amb el text d’un manuscrit homò-
nim documentat al segle XV, i conservat a la Biblioteca de Catalunya. La música 
és autòctona i tramesa oralment al llarg dels segles.

Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta són Creu de Sant Jordi 
des de 2016, i Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional des de 2015.

Directors musicals: mAnel mArsó FABregà i JoFre BArdolet cAsAdevAll
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