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Endreça



Endreça

A totes les persones que, any rere any, han fet 
possible aquest fenomen de voluntat col·lectiva. I, 
sobretot, als caramellaires del Roser que aquest any 
celebren el 425è aniversari, i també, amb recança, 
als companys que ens han deixat i que encara guar-
dem a la memòria.
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Les Caramelles del Roser 
Quatre centúries i cinc lustres de goigs

El llibret que el lector té a les mans conté el procés evolutiu de les 
caramelles, des dels seus orígens fins al moment actual, tant pel que 
fa a Catalunya en general com a Sant Julià en particular. 

Aquest treball completa la informació que dona el llibre Les Cara-
melles del Roser de Sant Julià de Vilatorta, editat l’any 1990 en ocasió 
del IV centenari i es caracteritza per la síntesi i també per la precisió.

La revisió dels fets i de les circumstàncies que els envoltaren ha 
estat contrastada i verificada documentalment. És, per tant, una in-
formació de confiança. Si fos el cas que s’hagués produït alguna 
incongruència, seria d’ordre mínim i, naturalment, involuntària.

Enguany s’escau el 425è aniversari de les Caramelles del Roser 
de Sant Julià de Vilatorta. Que ho sàpiga tothom! La seva pervivèn-
cia és un fenomen de clara voluntat col·lectiva. Va sorgir a finals del 
segle XVI. La data d’instauració és del 1590. Els tràmits legals van 
durar dos anys, de manera que la butlla fundacional conservada a 
l’Arxiu Episcopal de Vic fou datada, signada i segellada el dia 23 
d’abril de 1592.

Amb la divulgació d’aquest opuscle es pretén donar notícia 
(només això, donar notícia) del que han estat i el que són les nostres 
caramelles. Entenem que per poder estimar qualsevol cosa, abans  
que tot, cal conèixer-la.

A hores d’ara, en un món dominat per la febre universalista de 
la globalització i la generalització sense solta, un cas com el de les 
Caramelles del Roser pot semblar una ridiculesa. Però aquesta apa-
rent poquesa configura també la nostra identitat. Cal renunciar-hi?

Som on som i som com som. Aquest és el quid de la qüestió. Les 
nostres caramelles s’han regit sempre per unes raons i per unes con-
dicions tan antigues i tan ben documentades que no hi ha malícia 
humana que les pugui contradir o negligir. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha declarat, en data 
17 de març de 2015, les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vi-
latorta, element festiu patrimonial d’interès nacional i inscriure la 
declaració en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

Anton Carrera

PRÒLEG





LES CARAMELLES
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Les caramelles

Les caramelles són una festa  viva, arrelada i estesa arreu de Ca-
talunya i constitueixen un dels trets identitaris del costumari català.

Tot i la diversitat de detalls que s’hi observen en pobles i comar-
ques, hi ha unes característiques comunes que les defineixen:

Les caramelles són un cant de salutació primaveral fet per una 
colla de cantaires, per masies, carrers i places de pobles i ciutats, 
el matí de Pasqua Florida.
Els caramellaires van abillats de manera tradicional i festiva i 
solen anar acompanyats d’un grup instrumental; com a recom-
pensa se’ls obsequia amb queviures o diners.

En alguns llocs s’ha mantingut el cant dels goigs.
El repertori habitual pot ser molt divers. Tot i que, pel que fa 

a l’estructura musical, no hi ha res predeterminat, sovintegen les 
sardanes i els ritmes d’havanera o de vals. Són també freqüents les 
peces corals de factura lliure, amb un tema a manera de retronxa o 
tornada.

Pel que fa al text solen tenir caràcter festiu, primaveral, amb 
tocs de galanteig, o fent referències a la vida i l’entorn locals. Són 
força freqüents les peces que no s’ajusten  pas al tema i que, tot i 
tenir caràcter festiu, també podrien ser cantades en qualsevol altra 
ocasió.

Cor l’Espiga
de Cubelles, 1999
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Les corrandes (cantarelles, follies o coplets), a càrrec d’un solis-
ta, hi aporten un punt de jocositat, d’ironia o de crítica de l’actuali-
tat i constitueixen un complement important del repertori. 

L’acompanyament instrumental, si n’hi ha, sol ser de guitarres 
i acordió. No són tan freqüents els  conjunts heterogenis, amb ins-
truments de vent i de corda.

També s’ha anat recuperant, a l’entorn de les caramelles, algu-
nes danses tradicionals com el ball de cascavells, el del ciri, el de 
bastons i el de cintes.

La cistella ben enflocada  té la funció d’arribar a balcons i fines-
tres i no hi sol faltar el penó o bandera com a ensenya del grup. En 
algunes comarques són força freqüents els cèrcols de cascavells i les 
ballestes per poder oferir poms de violes a les noies.

A les Illes, el cant de “Ses panades” i el “Deixem lo dol”, tenen 
essencialment les mateixes característiques, amb una barreja de re-
ligiós i profà.

Tot això, juntament amb les faixes i les barretines i els vestits 
vistosos de les noies, dóna una imatge  visual i sonora que fan de les 
caramelles una autèntica festa de primavera.
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El matí de Pasqua Florida a Sant Julià de Vilatorta

El matí de la diada de Pasqua Florida surt la comitiva de Cara-
mellaires del Roser que, amb aire pausat i solemne, va recorrent els 
carrers del poble tot cantant els Goigs del Roser.

Una quarantena de cantaires, disposats en dues fileres a ban-
da i banda de carrer, van abillats amb capa llarga, de color 
negre, barret de copalta i llaç català de color morat. Cada ca-
ramellaire porta un bordó o vara tornejada amb una plaqueta 
que du l’estampa de la Mare de Déu del Roser al davant i 
el text dels goigs al darrere. La comitiva va encapçalada per 
la bandera de la confraria i seguida per un grup de músics 
amb capa de color morat, barret de copalta del mateix color 
i llaç català. Completen el seguici infants amb vestit de festa 
que porten bastons tornejats, amb un pom de flors al cim i 
cintes de tots colors.  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. Un cistellaire porta la típica cistella de caramelles, 
ben guarnida, dalt d’una perxa amb corda i corriola per tal 
d’arribar a balcons i finestres.

Caramelles del Roser, 
al carrer Núria, 2000
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A més dels goigs del Roser, cada any s’estrena una peça nova, 
composta expressament per a l’ocasió, obra d’autors locals. Aques-
tes peces es canten a les places i cruïlles de carrers. La comitiva es 
para, els cantaires s’agrupen per veus i, atents a les indicacions del 
director, en fan la interpretació.

Les corrandes són un complement importantíssim de les ca-
ramelles i hi aporten el toc d’humor, de crítica i d’actualitat. Les 
canta un solista, el corrandista, i el grup de caramellaires en repeteix 
la tornada.

En el recorregut pels carrers i per les places del nucli antic del 
poble, sempre hi ha l’agradable sorpresa de qui ha parat una taula 
amb porrons de vi i entreteniments per obsequiar, a peu dret , els 
caramellaires.

Cap a migdia, és d’obligat compliment el cant dels goigs a l’es-
glésia, davant l’altar de la Verge del Roser.

La festa es clou cap a quarts de dues  amb la cantada final a la 
plaça de l’ajuntament o a la plaça Major on, a més dels goigs, s’in-
terpreten dues o tres peces de caramelles i corrandes.

Pels veïns de Sant Julià, les Caramelles del Roser són una cosa 
tan natural i  espontània com l’aigua de les Set Fonts i tan nostra 
com el Castell. Així ho hem vist sempre i així ho hem sentit expli-
car als nostres avis. Tothom en sap la història més recent, que s’ha 
conservat en la memòria dels avantpassats coneguts, i tothom té la 
impressió que les caramelles són tan antigues com el poble.



RESSENYA HISTÒRICA DE 
LES CARAMELLES DEL ROSER 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
EN EL CONTEXT DEL FET CARAMELLAIRE

DELS PAÏSOS CATALANS

Per a major claredat, s’ha dividit aquesta ressenya en cinc èpo-
ques i s’ha imprès amb seminegreta els paràgrafs referits a les Cara-
melles del Roser, que són l’objectiu primer d’aquest estudi.
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I- Orígens

En voler escatir l’origen d’una expressió de cultura popular, 
com és ara les caramelles, topem amb tot un seguit d’interro-
gants sovint molt difícils de respondre. Donada l’espontaneï-
tat amb què sorgeixen i es van configurant els costums, molt 
sovint no en queda una constància documental on cercar 
informació.
En el cas de les caramelles, tot i que molts interrogants que-
den encara sense resposta, tenim prou punts on recolzar-nos 
per refer bona part del camí.

Tots els folkloristes estan d’acord que les caramelles, tal com 
ens han arribat, cristal·litzaren a finals del segle XVI en el si de les 
confraries, amb el cant dels goigs, i que va ser en els pobles de les 
comarques centrals i nord-est del Principat i a la Catalunya Nord, 
on s’originà aquest costum.

Les confraries

Les confraries, com els gremis o les germandats, eren associa-
cions i corporacions de menestrals o altres professions amb la fina-
litat d’organitzar-se i de defensar els interessos professionals i també 
d’ajuda entre els associats, tant per necessitats del treball com per 
problemes familiars en cas de malaltia. La confraria solia rebre el 
nom del seu patró, del qual en promovia el culte.

Els gremis i confraries eren regits per dos pabordes que eren re-
llevats cada any en una festa assenyalada. El alguns llocs, el relleu es 
feia en el context d’una dansa cerimoniosa que significava el traspàs 
de poders.

Als Països Catalans hi ha gremis i confraries documentats ja 
en l’època medieval, concretament el segle XI, però va ser entre els 
segles XIII i XVII quan van tenir major expansió.

A partir del segle XVI es van incrementar extraordinàriament 
les confraries del Roser, de manera que es pot afirmar que n’hi havia 
en tots els pobles de Catalunya i en cada parròquia hi havia l’altar 
del Roser amb un retaule ricament esculturat i daurat. El cant propi 
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i distintiu de la confraria del Roser era naturalment els Goigs del 
Roser, que eren cantats en totes les festes que organitzava.

A Sant Julià la confraria del Roser fou establerta el 1590 i segella-
da per la butlla fundacional el  23 de febrer de 1592, conservada 
a l’Arxiu Episcopal de Vic.

Butlla fundacional 
de la Confraria del Roser
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Per poder complir les seves finalitats, la confraria cobrava una 
quantitat establerta als confrares  inscrits en el llibre de l’entitat. 
Una altra manera de recaptar diners eren  els captiris realitzats en 
ocasió de festes: els ‘llevants de taula’, a càrrec de les pabordesses, i 
el cant dels goigs del patró, a càrrec dels pabordes. Aquesta segona 
pràctica s’anomenà Caramelles, camalleres, camilleres, camigeres..., 
-segons les comarques- ja des de bon començament, a finals del 
segle XVI, com consta en el ‘llibre d’obra’ de la Confraria del Roser 
de Sant Julià i en una acta judicial a Manresa.

Els Goigs

Dels trenta mil goigs que, pel cap baix, hom calcula que exis-
teixen en llengua catalana, els de la Mare de Déu del Roser són els 
que gaudeixen de més anomenada.

Els goigs són cançons de mena religiosa en lloança a Nostre 
Senyor, a la Mare de Déu o a aquells sants que, a causa dels seus 
prodigis o miracles, han desvetllat una devoció particular. Pel fet de 
ser cantats tenen una doble marca estilística: la lletra i la música.

En rigor, les lletres dels goigs pertanyen a un gènere poètic 
d’origen medieval, entre culte i popular, i han pervingut fins avui 
gràcies, sobretot a l’estampa. El cas insòlit dels Goigs de la Mare de 
Déu del Roser és una excepció: la seva transmissió al llarg de més 
de quatre segles és deguda a la memòria col·lectiva.

Els goigs de la Verge del Roser van ser compostos, sense cap 
dubte, durant la primera meitat del segle XV, i adopten, és clar, la 
forma de dansa provençal, però ampliada en el nombre d’estrofes 
que esdevindrà l’estructura formal de la majoria dels goigs poste-
riors: entrada de quatre versos, set estrofes de vuit versos i tornada 
de quatre versos.

La versió més antiga del text dels Goigs del Roser la trobem en 
el manuscrit 854, fols.112-113, del segle XV, conservat a la Biblio-
teca de Catalunya.

 
Pel que fa a la música, cal distingir el que podríem anomenar la 

tonada oficial i les tonades de caramelles. La primera, estesa arreu 
dels Països Catalans, té un aire més solemne i es cantava solament 
en el servei religiós a l’església. Les tonades de caramelles –n’hi ha 
mitja dotzena de publicades- són molt més senzilles i d’un caràcter 
més joiós.
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En molts pobles, especialment  a les comarques del nord a ban-
da i banda del Pirineu, es canten els Goigs de la Mare de Déu, tam-
bé anomenats Goigs del món o, al Rosselló, Goigs dels ous. El text 
d’aquests goigs -que comencen Lo primer sou Verge pura / en lo grau 
que posseïu- és un xic més tardà que els goigs del Roser i els trobem 
també en el manuscrit 854, fols. 113-115, del segle XV, conservat 
a la Biblioteca de Catalunya.

En alguns pobles es cantaven els Goigs de Núria o altres goigs 
locals com a goigs de caramelles.

Les colles 

Les colles, que podien oscil·lar entre vuit i vint cantaires, eren 
convocades pels pabordes. Es reunien a punta de dia i, després de 
fer beguda, emprenien el camí cap a les cases de pagès del terme i 
després pels carrers de la població.

No calia assajar. Els goigs, apresos per transmissió oral i per 
vivència, els eren prou familiars. Cal tenir en compte que llegir i 
escriure era patrimoni de pocs.

Colla de 
caramelles del Roser, 

Mosqueroles, 1927
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Les corrandes

El ball de corrandes, al so d’instruments o cantades -cantare-
lles-, era un costum molt antic, anterior a les caramelles.

A la ruralia, després del cant dels goigs, solien ballar-les els cara-
mellaires amb les noies de la casa. Són peces curtes, quartetes, que 
es canten sobre una mateixa tonada. Les canta un solista, el corran-
dista, i el grup de caramellaires en repeteix la tornada.

Los sants goigs són acabats,
ara vénen cantarelles,
vinguen ous a la cistella
que ens n’anirem aviat.

Es dedicaven als estadants de la casa desitjant-los tota mena de 
benaurances. Sovint tenien un caire humorístic i també d’ironia i 
de crítica a esdeveniments recents d’àmbit local o a contingències 
polítiques del moment. L’enginy del corrandista és trobar la imatge 
i la paraula escaient que sorprengui l’audiència. 

Recompensa

El que es recaptava era destinat al culte de la patrona i a les fi-
nalitats assistencials de la confraria. La paga més usual eren els ous; 
en alguns llocs la quantitat ja era fixada: propietaris i grans masies 
en donaven una o dues dotzenes, els altres, mitja. D’aquí ve que, 
al Rosselló i en altres comarques s’anomenessin “Goigs dels ous” .

Nou corrandes n’hem cantades
i amb aquesta seran deu,
mestressa, si esteu contenta,
doneu ous als camallers.

Per això el cistellaire era una figura important. La cistella ben 
guarnida, penjada dalt d’una perxa, amb corda i corriola, per arri-
bar a finestres i balcons.

A Mallorca, la paga solia consistir en un saborós pastís, farcit de 
carn de xot o de porc, anomenat panada.
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En aquesta casa honrada
ja pareix que he vist fum,
ja podeu encendre es llum
per donar-nos sa panada.

Els goigs de les Caramelles del Roser de Sant Julià

Els goigs de les caramelles del Roser de Sant Julià, transmesos 
per tradició oral, coincideixen amb el text del manuscrit citat, 
amb la particularitat que es canten solament els quatre primers 
versos de cada estrofa, que són els que relaten cada un dels goigs.

Manuscrit 854, s.XV, 
Los goigs de la 

verge maria del roser, 
Biblioteca de Catalunya
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Goigs del Roser

  
Vostres Goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria;
puix la vostra Senyoria 
és la Verge del Roser.

  Déu plantà dins Vós, Senyora,
el Roser molt excel·lent
quan us féu mereixedora
de concebre’l purament.

  Del sant ventre produïda
la planta del Roser verd,
fou dels Àngels circuïda
i servida amb gran concert.

  Quan els reis devots sentiren
del Roser la gran olor,
amb l’estrella ensems partiren
per adorar el Senyor.

  Gran delit us presentava
vostre Fill ressuscitat
amb cinc roses que portava
en les mans, peus i costat.

  Reparada la gran erra
d’Adam, per mort cruel,
trasplantat fou de la terra
el Roser dalt en el cel.
   
  No fou de menor estima
el goig de l’Esperit Sant,
quan vingué de l’alta cima
en vostre Col·legi Sant.
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  Vostra vida ja acabada,
el major dels goigs sentí’s
quan a Déu sou presentada
triomfant al Paradís. 

  Puix mostreu vostre poder
fent miracles cada dia;
preserveu, Verge Maria,
els confrares del Roser.

  Manà vostra Senyoria
als Frares Predicadors,
que de vostra Confraria
fossin instituïdors.

  Supliquem Rosa agraciada,
què voleu Mercè de Déu,
dignament intitulada
Verge i Mare del Roser.

La música, transmesa per tradició oral, és autòctona i té la 
particularitat d’alternar el cant de les estrofes amb un respost ins-
trumental.  

La melodia consta d’una frase de dos hemistiquis i una ca-
dència (6+5+5 compassos). Té un caràcter psalmòdic de primer 
mode medieval i conserva l’aire de dansa. La segona semifrase es 
canta a dues veus.
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La tornada instrumental repeteix la segona  frase  de la me-
lodia i antigament era tocada per dos músics amb instruments 
populars: cornamusa i flabiol i tambor. Al carrer de Sant Roc en-
cara podem veure, gravada a la llinda d’una casa del 1761, una 
preciosa tarota o caramella.



27

II- De mitjans del segle XVIII 
a mitjans del segle XIX

El cant dels goigs continua sent el tema i motiu principal de les 
caramelles juntament amb les corrandes i el ball de cascavells.

En alguns pobles, però, es comencen a introduir cançons amb 
caràcter més despreocupat i divertit, dedicades a festejar les noies o 
fent elogis de les botifarres i de les llonganisses que aleshores eren 
menjars prohibits en temps de quaresma.

Això es veu clarament en els fulls de repertori de caramelles 
editats en aquesta època que,  tot i tenir el mateix format dels goigs 
i conservar-ne l’estructura de les estrofes, ens mostren clarament un 
canvi de tendència. Vegem-ne tres exemples:

“Cobles per a cantar a les minyones en temps de caramelles”
Per la teva gran finesa
y la teva voluntat
cantarem amb alegria
y no’t voldriem enfadar
el tracte és de ta hermosura
ques una cosa sens par
Nostre Senyor t’ha criada
per fer morir y penar.

El primer és un goig alegre
començant ab lo teu cap
l’hermosura de ta cara

..........

Dibuix de Valentina 
Cusachs, La llumenera 
de Nova York, 
maig de 1875
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“Coblas de las botifarras per las caramellas de Pasqua”
Estos goigs anam cantant
per veure si trobarem
los Goigs de las botifarras 
alegrament cantarem.

..........

“Coblas per poder cantar en temps de camilleras”. En un mateix 
full hi trobem, al costat del text dels goigs, una altra cançó que 
comença així:

Deixeu el llit noyas
y eixiu al balcó
a escoltar els himnes 
de Resurrecció.
   ..........

 Aquestes noves tendències no agradaren a l’autoritat eclesiàs-
tica que en més d’una ocasió va prohibir les caramelles, i també el 
teatre, perquè “eren ofenses a Nostre Senyor, eturen lo diner i es suc-
ceixen rinyes, pendencies i males voluntats”, i els imposaven “la pena 
de deu lliures i l’excomunió major”. 

Enlloc hem trobat que aquestes prohibicions tinguessin cap 
efecte però, potser per evitar el contacte de la cosa sagrada i la pro-
fana, en alguns pobles es practicaren dos tipus de caramelles: les 
tradicionals, que sortien a cantar els goigs el diumenge de Pasqua al 
matí, i les del nou estil, que ho feien el dissabte de Pasqua al vespre. 
Generalment les persones eren les mateixes però els cants eren força 
diferents. 

 No tenim constància que a Sant Julià es produís cap d’aques-
tes incidències però sí que hi hagué un canvi que va afectar la 
imatge de les nostres caramelles. En opinió del rector Josep Roca, 
va ser en aquesta època que s’adoptà la indumentària que enca-
ra avui distingeix les Caramelles del Roser: S’ignora el modo com 
anaven vestits allavors. És de suposar que la capa de avuy es una remi-
niscencia del gambeto d’allevors, y que’l barret de copa que duen ara es 
en substitució del barret de tres puntes ó redó ab ploma que aleshores 
se portava.

No té res d’estrany que fos així ja que fou a finals del segle XVIII 
que, arreu d’Europa, es produí el canvi del vestit barroc -casaca, 
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gambeto i barret de tres puntes- per la nova moda de la capa i barret 
de copa. Aquesta nova indumentària fou usada a Catalunya per les 
classes benestants com a vestit de gran festa i per això la trobem, 
avui encara, en les danses tradicionals.

Carles Bosch de la Trinxeria (1887), en descriure el ball de ce-
rimònia que es feia a Prats de Molló per la festa major, diu: Los 
pabordes de la festa se mudan ab llurs mellors vestits y barret de copa. 
Los barrets de copa que súrten per lo ball de cerimònia, son los mateixos 
que s’ conservan de pare a fill y servéixen pera los enterros; los més mo-
derns datan de 1830; se guardan religiosament dins l’estoig de cartró.

Ball dels pabordes.
Sant Joan 

de les Abadesses
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III- Segona meitat del segle XIX

A mitjans del segle XIX, i com a contrapunt als canvis socials 
que comportava la industrialització, s’inicià arreu d’Europa el mo-
viment folklorista: recollir, inventariar i estudiar  els costums i for-
mes de viure populars, especialment de la ruralia.

A Catalunya, i concretament sobre el tema de les caramelles, 
tenim descripcions detallades de Francesc Pelai Briz (1868), Pau 
Bertran i Bros (1870-74) i Pierre Vilar (1885), entre d’altres. Tots 
en remarquen l’antiguitat del costum i en destaquen els trets prin-
cipals -el cant dels goigs, els músics i els cistellaires, els balls de 
corrandes amb les noies de les cases de pagès,... - però també en 
constaten el caràcter més lúdic que s’anava incrementant.

   
A Sant Julià aquesta recerca la va realitzar Marian Aguiló que 

aleshores passava els estius al nostre poble.

Jacint Verdaguer ens en dóna testimoni en l’article “El corna-
musaire” on recorda “les corrandes de caramelles, los set goigs de la 
Verge que cantí de porta en porta fa tants anys, lo dissabte sant, després 
del toc de glòria”.

En aquesta època la pràctica de les caramelles entrà també a 
Barcelona, de la mà dels fadristerns que hi acudiren a la recerca de 
feina.

Jacint Verdaguer Josep Anselm ClavéMarian Aguiló
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És en aquest context que la gran personalitat d’Anselm Clavé 
tingué una influència decisiva en el camp social i concretament en 
el camp del cant popular col·lectiu. L’ideal de Clavé era “sostreure els 
obrers de l’ambient miserable de les tavernes on se solien reunir i unir-
los en societats corals, en un sentiment de confraternitat i d’amor per les 
coses belles”. Una de les principals activitats que promovia era el cant 
de caramelles, al qual dedicà algunes composicions.

El 1845 inicià un moviment que ràpidament s’estengué a les 
zones fabrils de Catalunya a la dècada de 1860 i que, més tard, 
arribà també a zones rurals. El 1864 es reuniren a Barcelona més de 
dos mil cantaires sota la seva batuta.

 
En la premsa de Barcelona hi ha referències de les nombroses 

comitives i cantades de caramelles.
En un diari del 1881 hi trobem: La capital ha recibido de las 

costumbres campesinas una fiesta característica altamente poética que 
de año en año viene acentuandose: las caramellas de pascua...os sen-
tireis embalaxados al escuchar los armónicos cantos de los caramillers 
turbando dulcemente el misterioso silencio de la noche.

A més dels cors claverians de la ciutat i localitats veïnes -els cors 
Euterpenses, La Palma, La Paloma, La Violeta, La Lira...-, que sem-
pre eren elogiats pel repertori i la qualitat dels cants, hi havia també 
els cors humoristes -Lo Nas, Lo Cotarro, La Trompeta,...- que feien 
de les caramelles un acte de provocació ciutadana.

En aquests anys s’incrementa un costum barceloní: les fontades. 
El dilluns de Pasqua, per arrodonir la festa, les colles de caramelles 
surten als boscos de Collserola a fer un gran àpat col·lectiu amb el 
que havien recaptat el dia abans. Fins i tot es registra un accident de 
carro, amb cavall desbocat, d’un grup de caramellaires quan torna-
ven de Vallvidrera. Segons un cronista de l’època, era tanta la gent 
que hi acudia, que la ciutat quedava gairebé deserta i els serenos i vigi-
lants havien de fer servei diürn per evitar robatoris en botigues i pisos.

L’embranzida  coral claveriana afavorí l’expansió del cant de les 
caramelles a les comarques meridionals. En les zones del centre i 
nord de Catalunya això provocà la convivència de dos tipus de ca-
ramelles: el tradicional -amb el cant dels goigs i corrandes- i el nou 
estil de peces corals.
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Amb l’expansió dels nous cors claverians es començava 
a instaurar un nou tipus de caramelles. Tot i que el 
cant dels goigs i les corrandes continuarà practicant-se 
durant dècades, es van imposant progressivament les 
peces a veus, que canten  l’amor, els ideals de pàtria i 
el goig de viure.

Aquest nou concepte de caramelles el trobem reflectit també en 
la revista  catalana “ La llumenera de Nova York”, que es publicava 
en  aquella ciutat en la dècada de 1870.

A Sant Julià trobem perfectament reflectida aquesta dualitat. 
Les Caramelles del Roser sortien el diumenge de Pasqua a can-
tar els goigs amb la vestimenta de gala, i el dissabte de Glòria es 
cantaven les caramelles corals. A la dècada de 1870, en testimo-
ni de Marià Aguiló, eren grups informals de joves que cantaven 
cançons divertides de creació pròpia. A fi de segle, hi participà 
l’Orfeó de Vilatorta, fundat i dirigit per Ramon Victori, que can-
tà “Les flors de maig” d’A. Clavé.

Cor de caramelles 
de Sant Julià, dirigit 
per Ramon Victori, 
a Puig-l’agulla,
anys 1920
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Les capes i barrets de copa dels caramellaires eren propietat 
privada de cases benestants, que gentilment les cedien per la fes-
ta de Pasqua. Es produí, però, una petita incidència que trobem 
descrita per Joseph Massot: En l’any 1875 l’administrador de pagès, 
trencant la tradició, volgué introduhir una innovació, cambiant los 
barrets negres per vermelles barretines.Tan malament fou rebuda la 
reforma, que mentres los del poble se’ls aplaudia per sa consequencia 
en los usos y costums, als innovadors se’ls befava ab xiulets, paraules 
groxudes y no donantloshi almoynes.

Pel que fa als instruments acompanyants, es produí un canvi 
molt notable: els antics i flabiols i cornamuses són substituïts pels 
instruments moderns, especialment trompetes, fiscorns, clarinets 
i flautes dels músics formats pel doctor Anglada, que més tard 
formarien la cobla-orquestra “La Renaixença”.

Els darrers flabiolaires de Sant Julià foren: Josep Rodriguez, 
Jaume Rifà, de Sant Llorenç del Munt, i  Joan i Bonaventura Gili, 
pare i fill. El pare fou un reputat cornamusaire i el fill, en Ventura 
Gili i Blanch que, a més de ser reconegut per haver trobat noves 
tècniques de toc i ser considerat mestre de flabiolaires, guanyava 
tots els concursos que aleshores se celebraven anualment a Bar-
celona.
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IV- 1900-1939

Amb l’entrada del segle XX, gràcies a l’expansió dels cors de 
Clavé i, amb menys incidència, dels orfeons, s’aferma el nou con-
cepte de caramelles: grups d’homes, perfectament formats i assa-
jats, que canten peces a veus, sovint d’autors locals, sota la batuta 
d’un director. Solien anar amb camisa blanca, faixa i barretina i 
encapçalats per l’estendard de l’entitat. 

Aquesta fou l’època de màxima expansió de les caramelles en les 
comarques del sud i de ponent.

El 1912 s’instauren, a Barcelona, els concursos municipals de 
caramelles davant d’un jurat de músics de prestigi.

Dos detalls, d’índole molt diferent, ens donen una imatge de 
la incidència de les caramelles a Barcelona. D’una banda, el fa-
mós quadre “Les caramelles”, 1901, de Ramon Casas, emmarcat en 
l’ambient de l’alta societat barcelonina, i, de l’altra, la popularitat 
que tingué en aquella època el coplet “Al cel brillaven milers d’es-
trelles”, que una noia dedica al seu nòvio, caramellaire solista de 
l’Aliança del Poble Nou.

Als pobles rurals, es continua mantenint majoritàriament els 
cant dels goigs i corrandes en la manera tradicional, segons expli-
quen els folkloristes.

Les caramelles,1901,
pintura de 
Ramon Casas
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Les primeres dècades del segle XX són l’època daurada del tre-
ball de camp i de publicacions dels folkloristes. Per les seves apor-
tacions en el camp de les caramelles en destacarem sis: Joaquim 
Sarret y Arbós, al Bages (1901), Salvador Vilarasa i Tomàs Reguer, 
al Ripollès (1903-1921), Francesc Camps i Mercadal, a Menorca 
(1914), Antoni Ariet Barberis, a Viladrau (1915), Valeri Serra i 
Boldú, en tot el marc català (1917-1925) i A. Pagès, al Rosselló 
(1936).

Capítol a part es mereix Joan Amades, home incansable i d’una 
gran capacitat de treball, que, ja entre els anys 1914-1938, havia fet 
un immens treball de camp i havia publicat infinitat d’articles i mo-
nografies sobre tots els temes imaginables relacionats amb el folklo-
re, que més tard recopilà en els cinc volums del Costumari Català 
(1950), i en els tres volums de Folklore de Catalunya, Ed. Selecta 
(1951). És de justícia esmentar el poc reconegut Joan Tomàs i Pa-
rés, company de recerca de J. Amades, que féu la transcripció de 
gairebé totes les cançons que aquest publicà.

Aquestes publicacions ens permeten conèixer, en detall, com es 
practicaven les caramelles: les colles , el repertori, els itineraris i les di-
verses particularitats que tenien de cada poble. Ens descobreixen tam-
bé les fontades i les celebracions de l’endemà de Pasqua. Sabem que al 
Ripollès convidaven tothom a la gran fontada que anomenaven xer-
bescat, i en altres llocs adineraven o nivellaven, a manera de subhasta, 
el que havien recollit.

Coberta del Vol. I 
de l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya
- Materials
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En el camp específicament musical, la recerca folklòrica cul-
minà amb l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

La fundació de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, 
creada el 1922, promoguda i patrocinada per Rafel Patxot i dirigi-
da per l’Orfeó Català, es proposà recollir, estudiar i publicar, d’una 
manera exhaustiva, les cançons populars dels Països Catalans mit-
jançant la compilació de tots els treballs publicats anteriorment, les 
convocatòries de concursos de reculls i l’exploració de totes les con-
trades de parla catalana mitjançant les missions de recerca. L’any 
1938 s’havien recopilat més de 50.000 cèdules de documents. 
Aquest treball immens fou possible gràcies a la col·laboració de 
dotzenes de folkloristes, literats i músics de tots els Països Catalans.

  
A Sant Julià  aquesta recerca la van fer Roser Matheu i Antoni 

Gallardo que aleshores passaven els estius a Sant Julià, a casa del 
poeta Francesc Matheu. Vegis l’OCPC.

En la postguerra semblava que tot aquest treball s’havia estron-
cat però, després de múltiples vicissituds, s’ha pogut recuperar i, 
actualment, tenim l’inventari de totes les missions de recerca i els 
estudis, publicats en els 21 volums de “Materials de l’OCPC”. Els 
documents recollits poden ser consultats, en suport de microfilm, a 
la Biblioteca de Montserrat, a la Biblioteca de Catalunya i al Centre 
de la Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya.

Cal remarcar, però, que el treball de recerca dels folkloristes 
se centrà preferentment en el repertori popular d’arrel més antiga 
i que, en descriure les caramelles, alguns lamenten  que “les noves 
caramelles consisteixen en dues o tres cançons, de lletra i música noves 
(generalment compostes sense gaire art) que es canvien cada any” o, 
com comenta Joan Amades “les cançons d’aire vuitcentista no tenen 
el viu color de les caramelles rurals”.

Tot i aquest treball de recerca del passat, la pràctica 
del nou estil de caramelles s’anà imposant i quedà ja 
fixada en l’imaginari popular col·lectiu com un cant a 
la primavera i a l’amor i prevaldrà majoritàriament fins 
als nostres dies.
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Pel que fa a les caramelles de Sant Julià, el primer treball ex-
tens fou publicat per l’erudit barceloní Joseph Massot y Palmers 
a la revista ‘Ilustració Catalana’, el 1909. 

D’entrada, l’autor es mostra sorprès de trobar unes caramelles 
tan diferents de les que coneixia. Fa una descripció molt detallada 
del cant dels Goigs del Roser que  pràcticament coincideix amb 
el que encara avui es practica -la desfilada pels carrers del poble, 
la indumentària de capes, barrets i bordons, els músics, l’itinera-
ri,...-  i en dóna la data de la fundació de la confraria.

Caramelles de Roser, 
al carrer Núria, 

1909
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Hi ha però un parell de detalls sorprenents:
Abans que’l dia de Pasqua apunti, se reunexen tots los cantadors y 

musichs, y, dividits en dues comparses, comensen per recórrer les cases 
de pagès de tot el terme parroquial, los uns per un cantó, los demés per 
l’altre.

Acabades les cases de camp, se congregan al poble, y en dues fileres 
formades pels dos administradors, lo de la vila y ’l de pagès, que van 
al cap, y’ls demés individuus, anant cada hu ab lo seu, los del poble ab 
lo del poble, los pagesos ab lo camperol, precedits pel colector ab una 
cistella al bras y sense barret de copa, y per la menudalla duent los sim-
bols del Roser, y seguits per una cobla, recorren tots los carrers, casa per 
casa, cantant los goigs a llahor de la Verge y per l’intenció del qui dona 
qualsevulla almoyna en ous o en metàlich.

L’article és il·lustrat amb quatre fotografies d’un alt valor do-
cumental.

Descripcions molt semblants a aquesta, les trobem en les pu-
blicacions de Joan Amades, en un article d’Aureli Capmany i, 
especialment, en el llibre “Festes i tradicions Populars de Cata-
lunya”, 1918, de Valeri Serra Boldú que clou el seu relat amb el 
comentari següent: 

A Sant Julià, el luxe de la vestimenta i els curiosos adminicles dels 
bastons, fan d’aquestes caramelles un nota sobresortint que hauria de 
temptar els artistes, si n’hi hagués de ben enamorats dels costums de la 
terra.

Caramelles del Roser, 
1931
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D’aquesta etapa en conservem diverses fotografies a l’arxiu de 
l’entitat. 

La participació, ja comentada, del cor i l’Orfeó de Sant Julià, 
continuà durant tota aquesta època, en la qual s’estrenaren com-
posicions de Ramon Victori, a partir del 1902.
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V- De 1939 a l’actualitat

Després del malson de la guerra, arribà la repressió del règim 
franquista amb l’abolició de les institucions polítiques i culturals 
del país i l’ofegament de tot allò que tenia signes d’identitat ca-
talana. L’Orfeó Català va ser clausurat i moltes entitats locals van 
ser depurades, -p.ex. a Vilafranca del Penedès, dels tres cors que hi 
havia, dos en van ser prohibits-.

La Falange va intentar, afortunadament sense èxit, apoderar-se 
de les tradicions populars i engolir-les en el poti-poti que fou Coros 
i danzas de España.

Els antics grups de caramelles, tot i la sotragada, van mante-
nir-se a foc lent, i, en els pobles petits, van continuar amb força 
normalitat.

El cant col·lectiu, i en especial les caramelles, fou també una de 
les pràctiques més habituals en el Casals Catalans del centre i sud 
del continent americà, on s’aplegaven els exiliats de la postguerra. 
El cant els ajudava a sentir vius el lligams amb la Catalunya que 
havien hagut de deixar. En alguns casos, en retornar al país, van fer 
reviure peces de caramelles antigues, que aquí ja s’havien oblidat, i 
que ells havien conservat com un tresor. 

Als anys ’60 s’inicià  un moviment important de reconstrucció, 
especialment notori en les bases de la societat. En l’àmbit musical 
van ser de capital importància la florida de corals infantils, agrupa-
des en el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, la creació de 
noves escoles de música, municipals i privades, i la incorporació de 
l’ensenyament musical a l’escola primària. En bona part és, gràcies 
a aquesta formació, que avui ha millorat notablement  la  quanti-
tat  i la qualitat de la nostra música, tant a nivell professional com 
popular.

El camp de la recerca folklòrica torna a ser molt prolífic en 
les darreres dècades. El trobem reflectit en revistes i publicacions 
d’àmbit local i, especialment, en llibres i articles d’especialistes del 
món universitari. Cal remarcar l’Enciclopèdia de Cultura Popu-
lar Catalana- ‘Tradicionari’, en 10 vols. (2005-2008), dirigida per 
Joan Soler i Amigó.
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En aquesta època, es torna a incrementar el nombre de colles i 
s’organitzen trobades i aplecs -Súria, Casserres del Berguedà, Pene-
dès, Osona,...-. Actualment la Federació de Cors de Clavé té inven-
tariades més de 400 poblacions on es practiquen Caramelles.

Cada any hi ha nous grups, formats en escoles, centres culturals i 
esportius i també en casals d’avis, que s’organitzen per sortir a cantar 
per Pasqua. La continuïtat, val a dir, sol ser efímera en molts casos.

El cant dels goigs, encara viu en algunes localitats fins fa trenta 
anys, s’ha anat reduint progressivament. S’ha conservat, que sapi-
guem, molt viu al Rosselló i a Sant Julià.

Caldria però fer una recerca a fons a tot el país per 
saber exactament quin és l’estat actual de la pràctica 
caramellaire com a cant de carrer: les colles, la compo-
sició i les característiques, el repertori i altres particu-
laritats.

A Sant Julià, un cop passat el daltabaix de la guerra, les cara-
melles del Roser van tornar a la normalitat. Els cantaires, però, 
eren majoritàriament homes grans.

Encara és viva en la memòria de molts vilatortins  la figu-
ra d’Anna Victori Arumí, coneguda popularment per “N’Anna 
Xica”, un dels personatges cabdals en la història recent de les ca-

Anna Victori, ‘N’Anna Xica’, 
Josep Guiu, ‘Jep Arril’,

anys 1940
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ramelles. El sobrenom prové de la seva figura menuda, baixeta 
i prima però molt decidida i emprenedora, sempre disposada a 
fer el que calgués. Unes setmanes abans de Pasqua, feia un reco-
rregut, a peu,  per les principals cases pairals del terme, recollint 
capes i barrets. Ella i el seu marit, Jep Arril, ho preparaven tot i 
convocaven els caramellaires a casa seva a fer la beguda abans de 
sortir a cantar. Ells van ser els autèntics pabordes i, com a tals els 
retem homenatge.

Una altra persona rellevant fou el corrandista en ‘Nan de ca la 
llebre’. Era un home dotat d’una memòria excel·lent i d’un gran 
enginy per trobar la paraula i el gir escaients per a cada circumstàn-
cia. Tenia un repertori de fons comú i també una gran facilitat per 
crear sempre corrandes noves, de manera que els primers sorpresos 
eren els seus companys de colla.

                   
De corrandes n’hi ha moltes,
de corrandes n’hi ha un niu,
les més bones són aquelles
que toquen el voraviu.

Manuel Suñé i Cervián

Joan Capdevila, 
‘Nan de ca 
la llebre’, 
anys 1940
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El fet més remarcable fou l’estrena de la sardana “Som vila-
tortins”, el 1947, obra de Manuel Suñé i Cervian i el seu fill Jo-
sep Suñé i Bonan, autors de la música i la lletra, respectivament. 
Aquesta sardana esdevindrà, anys més tard, el que podríem ano-
menar himne popular de Sant Julià.

Entre els anys 1945-1975 hi hagué simultàniament diverses 
colles espontànies, formades per grups de jovent, sorgides entorn 
de la parròquia i fins i tot del club de futbol. Es feien i es desfeien 
successivament: cap grup no solia durar més de tres o quatre anys.

Majoritàriament eren grups d’uns vint-i-cinc o trenta nois, 
amb camisa blanca, faixa i barretina; alguns anys sortiren també 
grups mixtos, les noies amb cos blanc i faldilla florejada. El reper-
tori girava entorn del tema pasqual, la primavera i el galanteig. 
De vegades alternaven el cant de caramelles amb danses populars. 
Josep Menció en fou un dels promotors, i els directors foren Ma-
nel Rodriguez, Josep Salvans i Josep Boixeda.

Unes de les més boniques eren les caramelles infantils.
El dissabte de Glòria al matí i bona part de la tarda resseguien 

els carrers del poble, casa per casa, i un cop feta la salutació i la 
pregunta ritual -A Maria! Que ens deixeu cantar camalleres?-,  can-

Cor de caramelles 
de Sant Julià, 1968
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taven un parell d’estrofes dels goigs de la Mare de Déu i dues o 
tres corrandes. L’interessant del cas és que eren grups que es for-
maven de manera espontània, sense intervenció de la gent gran. 
Solien ser petits grups de tres a sis infants, amb edats compreses 
entre els 6 i els 12 anys, formats per germans i cosins, o petits 
grups d’amics, que, pel seu compte, es decidien a sortir per arre-
plegar alguns diners. Cada any en passaven vuit o deu colles.

Sovint eren tan jovenets que, a l’hora de començar a cantar, 
la vergonya els en privava i s’anaven donant cops de colze i dient-
se dissimuladament uns als altres: comença tu. Finalment algun 
es decidia a començar: El primer sou Verge pura... i els altres s’hi 
afegien.

Alguns portaven, també, acompanyament instrumental que 
consistia en un tambor i un acordió de manxa de cartró que sols 
feia dos sons, un d’anada i un de tornada. Sovint, el pam-pam del 
tambor i el nyic-nyic de l’acordió feien el cant gairebé impercep-
tible.

Les corrandes, dues o tres, eren sempre les mateixes. La més 
bonica era la que cantaven a les cases on hi havia novetat:

 

Aquest nen tan petit
de petit es farà gran,
farà caure les poncelles
com els ocellets al ram.

A més de recórrer tots els carrers, acudien a les torres dels 
estiuejants que solien venir també a passar la setmana santa. Era 
en aquestes cases on hi havia les recompenses més suculentes. El 
senyor Mariol, durant molts anys, regalava un xai als caramellai-
res que acudien al seu jardí.

Als anys ’60, tot i que un grup de joves s’incorporaren a les 
Caramelles del Roser, la colla de cantaires anava disminuint pro-
gressivament. A Sant Julià hi havia pocs músics i se n’havien de 
llogar de fora. Les antigues capes i barrets també es ressentien de 
les arnes i del pas del temps i se n’havien de llogar a Barcelona. 
Tot feia pensar que la supervivència perillava i, de fet, algun any 
les caramelles del Roser no van sortir. Sort hi va haver dels grups 
espontanis per salvar la festa.
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Però aviat es produí la reacció: la voluntat emprenedora d’Er-
nest Rodriguez i Josep Menció, amb el recolzament de l’alcalde 
Joan Salvans, aconseguí aglutinar  vells i nous cantaires per reem-
prendre una nova etapa, el 1971. “Can Cuca” i el Saló Catalunya 
foren els llocs de reunió i d’assaig.

D’altra banda, era necessari també poder disposar d’indumen-
tària nova i pròpia. Amb una bestreta de l’ajuntament, el 1978, 
es feren fer capes i barrets nous per als cantaires i, el 1981, els 
barrets i capes dels músics, que fins aleshores havien anat vestits 
de carrer.

Un factor molt important, en aquest temps de represa, fou 
que les Caramelles del Roser assumiren una doble funció: el cant 
tradicional dels Goigs del Roser i l’estrena d’una peça coral a dues 
o tres veus, composta expressament per a l’ocasió. Els autors de 
les peces foren Manel Rodriguez i Manel Balasch, amb textos 
propis i de Josep Boixeda .

El 1984, assumí la direcció Manel Marsó  i aportà una gran 
millora en la regularitat dels assaigs i la qualitat interpretativa.

L’any 1990, en complir-se el IV centenari de les nostres Cara-
melles del Roser, es va celebrar amb tot un seguit d’actes culturals 
–concerts, teatre, exposicions i concursos i festes populars-, es 
va erigir un monument a la plaça de l’ajuntament amb una gran 
talla de pedra de l’escultor Jordi Pallàs, es va editar el llibre “Les 
Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta”, es va estrenar 
la sardana “Quatre-cents anys”, amb lletra de Núria Dalmases i 
música de Manel Rodriguez , i l’”Himne dels caramellaires”, amb 
text d’Anton Carrera i música de Santi Riera.

Manel Balasch Josep MencióManuel Rodríguez
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Inauguració del monument 
a les Caramelles del Roser
1990, IV centenari

Anton Carrera 
i Ernest Rodriguez, 
1990
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En els darrers anys les obres estrenades són amb text d’Anton 
Carrera  i de Fsc. Xavier Pona, i la música de Santi Riera, Carles 
Casas, Manel Suñé i Riera, Oriol Tafanell i David Rodriguez.

L’any 2007 es va enregistrar un CD amb els Goigs del Roser i 
tretze peces de caramelles.

   

L’any 1977, per iniciativa de Josep Verdaguer, i amb el patro-
cini de l’Ajuntament, s’iniciaren els concursos de caramelles que 
se celebren el diumenge després de Pasqua. Anys més tard, n’as-
sumí  l’organització  l’Ajuntament de Sant Julià, amb la col·labo-
ració de les Caramelles del Roser. La forma de concurs semblava 
poc adient i es substituí per la de trobada. Des de fa tres anys s’ha 
optat per fer un ‘Aplec Caramellaire’: es conviden colles d’altres 
poblacions i es fa una matinal amb tomb caramellaire, cantada de 
totes les colles a la plaça Major i dinar de germanor. En aquests 
actes hi participa també la coral “Cants i rialles” de Sant Julià, 
digida per David Rodríguez.

A més de la cantada de Pasqua, els caramellaires del Roser han 
participat en diverses trobades i festes, en altres poblacions. Van 
tenir també el goig de participar en el Simposi Internacional de 
Música Tradicional, celebrat a Calella, l’any 1994, i de ser invi-
tats a l’Acte Institucional  que se celebrà la diada de Sant Jordi, de 

Aplec de Caramelles, 
a Sant Julià



48

2011, davant la façana de la Sagrada Família, en solidaritat amb 
el poble japonès que havia sofert el terrible sunami.

L’entitat es regeix pels estatuts aprovats el 1988 i modificats 
el 2014.

El 15 d’octubre de 2014, la Direcció General de Cultura Po-
pular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de 
Cultura de  la Generalitat de Catalunya va resoldre inscriure en 
el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya les Caramelles del 
Roser de Sant Julià de Vilatorta. 

En data 17 de març de 2015, el Govern de la Generalitat ha 
declarat les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta Ele-
ment festiu patrimonial d’interès nacional.

En els darrers anys, coincidint amb la puixança del sentit de 
poble i de l’increment de la consciència nacional, les nostres cara-
melles han experimentat un creixement mai assolit i una partici-
pació molt notable de la generació més jove.

Actualment la colla caramellaire està integrada per una setan-
tena llarga de components: 44 cantaires, 17 músics, 9 cistellaires 
i 1 portaestendard.

Manel Marsó dirigint 
les Caramelles del Roser,
2011
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Per una explicació més detallada consulteu el llibre 
“Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta”, 
editat l’any 1990, i la pàgina web  www. caramellesvilatorta.cat

Per demanar informació: info@caramellesvilatorta.cat
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