
Aquests són els goigs que canten les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta (Osona) el matí 
de Pasqua Florida, any rere any, d’ençà de la fundació de la confraria, el 1590.

El text es correspon amb el de “Los goigs de la Verge Maria del Roser” del manuscrit més antic 
(ms. 854, folis 112-113), del segle XV, conservat a la Biblioteca de Catalunya.

La música, transmesa per tradició oral, és autòctona i té la particularitat d’alternar el cant 
de les estrofes amb un respost instrumental. La melodia té un caràcter psalmòdic 

de primer mode medieval i conserva l’aire de dansa.

Els Goigs es canten tot desfilant solemnement pels carrers del nucli antic del poble: al davant la 
bandera de la confraria, tot seguit una quarantena de caramellaires abillats amb capa llarga de color 

negre, barret de copalta i bordó tornejat, disposats en dues fileres a banda i banda de carrer; una 
dotzena llarga de músics, amb la mateixa indumentària de color morat, clou la comitiva. Les estrofes 

dels Goigs del Roser es van desgranant i alternant amb el respost instrumental, complint 
un ritual, mentre els cistellaires recapten les aportacions dels vilatans. 

Per als veïns de Sant Julià les Caramelles del Roser són una cosa tan natural i tan nostra com l’aigua 
de les ‘Set Fonts’. Les velles parets i els portals de pedra picada desvetllen el ressò i el record de 

les generacions que ens precediren i ens llegaren aquest preuat costum.
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