


El 17 de març de 2015 el Govern de la Generalitat de Catalunya
acorda declarar les Caramelles del Roser 

de Sant Julià de Vilatorta 
Element festiu patrimonial d’interès Nacional

Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta



Salutació del Molt Honorable 
President de la Generalitat 
de Catalunya per la 
commemoració dels 
425 anys de les 
Caramelles del Roser 
de Sant Julià de Vilatorta

Amb la primavera arriba la celebració de la Pasqua a Catalunya, que compta 
amb una de les tradicions més arrelades i antigues a casa nostre, com són les 
cantades de Caramelles, unes tradicions que ens fan gaudir de la música popu-
lar i que ens indiquen que s’ha acabat la Quaresma, associades tradicionalment 
amb els goigs del Roser. 
 
A Sant Julià de Vilatorta interpreteu unes caramelles molt lligades al Roser i són 
les més antigues documentades de tot Catalunya: daten de 1590, malgrat que 
el document més antic relacionat ha estat la butlla fundacional de la Confraria 
del Roser de Sant Julià que estableix com a data oficial l’any 1592. Segurament 
la intenció inicial era homenatjar la Mare de Déu del Roser, però al llarg dels 
anys s’ha anat convertint en un costum pasqual del poble. 
 
És una de les poques festes que ha perdurat al llarg del temps en la seva forma 
original i que, gracies a la indumentària, a la intervenció instrumental i una 
música popular molt pròpia - sumat al fet que s’hagi transmès de generació en 
generació de manera ininterrumpuda- fan que sigui una festa excepcional. I que 
aquest 2015 pugueu celebrar els 425 anys d’aquesta antiga tradició de Pasqua 
ha de ser un motiu d’orgull.

Així doncs, des d’aquestes ratlles encoratjo a tothom a gaudir amb Caramelles i 
caramellaires, a descobrir els Goigs del Roser de Sant Julià de Vilatorta, a saber 
quins són els instruments musicals que acompanyen els cants i, en definitiva, a 
apendre una mica més d’un dels elements que ha configurat la nostra cultura i 
la nostra història.

Caramelles i Caramellaires, lleveu-vos el barret com és la vostra tradició per 
quant entoneu la última estrofa, “Supliquem, Rosa agraciada”, acabeu solemne-
ment tan bonica festa.
 
Artur Mas i Gabarró



Salutació del Director General 
de Cultura Popular de la 
Generalitat de Catalunya

Benvolguts ciutadans i ciutadanes de Sant Julià de Vilatorta,

Felicitats pel 425è aniversari de les Caramelles del Roser, que com bé sabeu 
és una fita excepcional i cal remarcar-ho. Que una tradició s’hagi perpetuat 
durant tant i tant de temps i encara avui continuï essent vigent i celebrada no 
és freqüent. Els que coneixem i ens estimem la cultura popular i les nostres 
tradicions sabem de la fragilitat de moltes d’aquestes manifestacions i per això 
vull agrair expressament a tota la població i a aquelles persones que a títol indi-
vidual i moltes vegades des de l’anonimat han fet que aquesta festa, reflex de la 
riquesa de la nostra tradició oral, sigui un referent pel nostre País. 

Gràcies també als membres de les Caramelles del Roser per la seva perseveran-
ça i al propi Ajuntament per donar-hi tot el suport any rere any. La implicació 
col·lectiva fruit d’un enorme sentiment de pertinença i d’autoestima ha fet que 
entre tots plegats hagueu perpetuat una festivitat tant antiga.

Que aquests dies de celebració serveixin, doncs, per compartir i potenciar la 
complicitat ciutadana, que siguin per gaudir col·lectivament dels actes orga-
nitzats  i que siguin una oportunitat per expressar els bons propòsits de tots 
plegats. 

Vivim temps complexes però per aquesta raó volem reivindicar també, des de 
l’oportunitat que ens donen aquests dies, l’orgull col·lectiu d’una comunitat que, 
preservant el seu patrimoni cultural immaterial,  sabrà lluitar pel seu futur.

Per molts anys!

Lluís Puig i Gordi



Salutació de l’Alcalde 
de Sant Julià de Vilatorta

Benvolguts caramellaires,

Sant Julià de Vilatorta es vesteix de gala per donar-vos 
la benvinguda. I per celebrar amb caramellaires de 
tot el país una efemèride molt important pel nostre 
poble: els 425 anys de fundació de la confraria del 
Roser, l’origen de les nostres caramelles.

Portem un any preparant aquest dia. Us convido a llegir l’Auca dels 425 anys, a 
llegir l’opuscle “Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta en el context 
del fet caramellaire dels Països Catalans” que hem editat, obra de Santi Riera. 
O a emportar-vos de record la primera edició impresa dels Goigs del Roser, tal 
i com els cantem a Sant Julià de Vilatorta. O a visitar l’exposició de fotografies 
antigues i de quadres, on cada artista ha plasmat el que signifiquen per ell 
les Caramelles del Roser. I us convido també a passejar pels nostres carrers i 
places, a cercar-hi el Bordó dels Goigs, perquè la Pasqua és florida mercès a 
l’esclat primaveral.

Des d’aquestes línies, vull donar les gràcies a totes les persones que ens han fet 
arribar fins aquests 425 anys. Als homes i dones que, un moment o altre, han 
format part de la Confraria del Roser. I, també especialment, a tants voluntàries 
i voluntaris que heu treballat perquè arribi el dia d’avui. Sense vosaltres res se-
ria el mateix. Perquè estimeu Sant Julià i les nostres caramelles. Perquè només 
sabeu fer feina ben feta.

Avui és un dia especial. I és que el nostre país és nació quan veus que, una 
tradició tan local com la nostra, té el seu paral·lelisme arreu de ciutats i viles 
dels Països Catalans. És aquesta germanor el que ens il·lusiona, el que ens fa 
convèncer que assolirem la plena llibertat.

Llibertat sentida sempre per Pasqua. Vosaltres que sou caramellaires ho sabeu. 
Desfilar pels carrers, cantar amb el cor, cantar amb els teus companys i compa-
nyes. A un crit i a una sola veu, com diria el poeta. Fent avinent aquesta llibertat 
a tot el teu poble. Llibertat que ens dóna força per cantar, sempre més, les 
Caramelles del Roser.

Gràcies per haver vingut

Joan Carles Rodríguez i Casadevall



Salutació del President 
de les Caramelles del Roser 
de Sant Julià de Vilatorta

Les caramelles pasquals són una festa arrelada arreu del Principat i molt viva 
també a la Catalunya Nord i a les Illes i constitueixen un dels trets identitaris 
del nostre costumari.

Les caramelles, i altres manifestacions de cultura popular, no són un fet casual: 
l’expansió que han assolit i la pervivència al llarg de segles, ens mostren la 
voluntat col·lectiva d’un poble que se sent, i s’hi sent, identificat. Creiem que 
aquesta constatació adquireix actualment una especial transcendència.

En celebrar el nostre 425è aniversari, saludem els cors que ens acompanyen en 
la festa i que ens donen una clara imatge de la pluralitat i de la diversitat de les 
caramelles. Us desitgem que en gaudiu que en guardeu un bell record.
 
Hem preparat aquesta celebració amb el patrocini  de l’Ajuntament i la col-
laboració de moltes persones que hi han treballat desinteressadament. Les 
Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta han estat sempre una festa de 
poble.

Moltes gràcies a tots i bona festa.

Santi Riera i Subirachs



Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta

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 reco-
rren 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.

Aquest any, en complir el 425è aniversari de la fundació,  ho celebrem de for-
ma molt especial amb tot un seguit d’actes i activitats, i amb la declaració de les 
Caramelles del Roser com a element festiu patrimonial d’interès nacional.



Projecte 425 anys

Les Caramelles del Roser i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta treballen, des 
de fa més d’un any, en un projecte il·lusionant per commemorar els 425 anys 
de les Caramelles del Roser. La comissió organitzadora formada per membres 
de les Caramelles i la Regidoria de Cultura ha elaborat un ampli ventall de 
propostes, estructurades en diversos apartats. Amb aquesta celebració es vol 
homenatjar la tradició caramellaire i la gent que ha fet, i fa possible, que perdu-
ri en el temps i reivindicar els Goigs del Roser com l’inici del fet caramellaire del 
nostre país.

Publicacions i edicions
• Calendari vilatortí del 2015 dedicat a les Caramelles del Roser
• Els Goigs del Roser.
• Opuscle: “Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta en el context del                
   fet caramellaire dels Països Catalans”.
• Auca de les Caramelles del Roser (en format poster i llibret).
• Digitalització de partitures, textos i cançons de les Caramelles del Roser.
• Gravació de peces del repertori de les Caramelles del Roser.
• Video: “Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta”.

Elements commemoratius
• Inauguració de l’escultura “El Bordó dels Goigs”.
• Reproducció d’una peça de terrissa amb la figura d’un caramellaire.

LES CARAMELLES DEL ROSER 
de Sant Julià de Vilatorta 

en el context del fet caramellaire 
dels Països Catalans

Santi Riera

Els Goigs del Roser
Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta



Millores en la indumentària 
• Folrar a l’interior de les vores d’obertura de les capes dels caramellaires.

Participació
• Elaboració d’obres fetes ex-professo com a present artistes locals i comarcals 
   a les Caramelles del Roser.
• Programa “Les Caramelles a l’escola” amb la participació de tots els alumnes i 
mestres dels centres d’ensenyament del municipi. 
 
Reconeixement institucional
• Declaració de les Caramelles del Roser com a element Festiu Patrimonial    
   d’Interès Nacional.
• Sol·licitud de la Creu de Sant Jordi per a les Caramelles del Roser.

Identitat gràfica
• Creació d’un logotip i una infografia.

Programa d’actes commemoratius
• Exposició d’obres tribut dels artistes locals i comarcals.
• Mostra de fotografies antigues de les Caramelles del Roser.
• Cantada de Pasqua.
• Concert amb la Troba Kung-fu.
• Conferència d’Antoni Dalmau.
• Diada de Celebració.



ACTES DE COMMEMORACIÓ DELS 425 ANYS 
DE LES CARAMELLES DEL ROSER

Sant Julià de Vilatorta
30 de març, 5, 10, 11 I 12 d’abril de 2015

Dilluns, 30 de març, a les 8 del vespre, a l’Aula de Cultura

EXPOSICIÓ D’OBRES DE TEMÀTICA CARAMELLAIRE 
I MOSTRA RETROSPECTIVA SOBRE LES CARAMELLES DEL ROSER

• Inauguració de l’Exposició de les obres de temàtica caramellaire, 
   tribut del col·lectiu d’artistes als 425 anys de  les Caramelles del Roser, 
• Mostra de fotografies antigues.

•L’exposició serà oberta els dies 3, 4, 5, 6, 11 i 12 d’abril. 

•Horari: de 2/4 de 12 a 2 del migdia i de 2/4 de 6 a 8 de la tarda

Diumenge, 5 d’abril

DIADA DE PASQUA AMB LES CARAMELLES DEL ROSER

• A les 9 del matí els caramellaires sortiran a cantar els Goigs del Roser 
   pels carrers del poble, seguint el recorregut habitual.

• Després de la missa de les 12, a l’església parroquial, es cantaran els Goigs 
   del Roser. 

• Seguidament, a la plaça de l’Ajuntament inauguració d’ “El Bordó dels Goigs”. 
   Parlaments protocol·laris i cantada d’un repertori de caramelles. 

• Lliurament de records commemoratius als caramellaires 
   i a les persones col·laboradores dels 425 anys de les Caramelles del Roser.

• Rifa de la mona de Pasqua.

Divendres, 10 d’abril, a 2/4 de 12 de la nit, a la zona esportiva

CONCERT DE CELEBRACIÓ DELS 425 ANYS DE LES CARAMELLES 
DEL ROSER AMB LA TROBA KUNG-FU



Dissabte, 11 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, al Saló Catalunya

• PROJECCIÓ DEL VÍDEO: “LES CARAMELLES DEL ROSER 
   DE SANT JULIÀ DE VILATORTA”, de Xevi Pona i Anton Carrera
• CONFERÈNCIA: “LES TRADICIONS, SIGNES D’IDENTITAT D’UN PAÍS”
   a càrrec d’ANTONI DALMAU

Antoni Dalmau és llicenciat en dret, professor de català. Va ser president de la Diputació 
de Barcelona (1982-1987), també ha estat diputat al Parlament de Catalunya, vicepre-
sident del Parlament de Catalunya i president de la Comissió de Política Cultural del 
Parlament de Catalunya. Col·labora regular de diversos mitjans de comunicació. Actual-
ment, ho fa a l’Avui i altres periòdics, al programa Els matins de TV3 i a les emissores 
Catalunya Ràdio i Rac1. Com a escriptor ha publicat diverses novel·les i estudis històrics 
i llibres dedicats a tradicions catalanes que no s’han de perdre. 

Diumenge, 12 d’abril

DIADA DE CELEBRACIÓ DELS 425 ANYS 
DE LES CARAMELLES DEL ROSER

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

   Coral Cants i Rialles Sant Julià de Vilatorta (Osona)
   Cor Carreras Dagas La Bisbal (Baix Empordà)
   Societat Coral Estrella Daurada Sabadell (Vallès Occidental)
   Els Goigs Tradicionals Sant Genís de Fontanes (Catalunya Nord)
   Cor Indika L’Escala (Alt Empordà)
   Cor de Caramelles Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
   Les 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. Ramon Victori, pl. Catalunya, c. Núria, av. 
   Montserrat, c. de la Font i parc de les Set Fonts. En els llocs convinguts 
   les colles convidades cantaran una caramella.

• A 2/4 de 12 del matí, al parc de les Set Fonts:
- Paraules de benvinguda de les autoritats.
- Actuació de les colles participants de la commemoració.

• A 2/4 de 3 del migdia, al pavelló municipal: Dinar de germanor.

• Tot seguit sobretaula i comiat amb el Cant dels Adéus.



Programa de les cançons

Coral Cants i Rialles
La flor de les cireres (caramella) música: D. Rodríguez i lletra: X. Pona
La puntaire (sardana) música: Ll. Badosa i lletra: J.M. Bello
La lluna ens bressa (sardana) X. Pona i D. Rodríguez
Director: David Rodríguez

Cor Carreras Dagas
Tomb Caramellaire: Jorn de goig (vals) -autor desconegut-
Escenari:
Caramelles (sardana) -R. Viladesau-
La Violeta (cançó amorosa) -Josep M. Soler-
Jorn de goig (vals) -autor desconegut-
Cançó de joia (vals) -J. Baró Güell-
Visca la Pasqua (sardana) -autor desconegut-
Director: Albert Morcillo

Societat Coral Estella Daurada
Tomb Caramellaire: Himne S.C. Estrella Daurada -Eusebi Ponsa-
Escenari:
Els Degotalls -Ricard Castelli Amadeu Miralles-
Salut Cantors -Ambrós Thomas i Eusebi Benages-
Llevantina -V. Bou, J.Serracant i R.Ribera- 
Cant a la vinya -Enric Morera i Angel Guimerà-      
Himne S.C.Estrella Daurada -Eusebi Ponsa-
Director: Jordi Armengol

Els Goigs Tradicionals de Sant Genís de Fontanes
Tomb Caramellaire: Els Goigs dels ous (tradicional)
Escenari:
Nostra Terra (popular) -Jaume Nonell-
Muntanyes del Canigó (tradicional) -Nadal Puig- 
Les dues germanes (sardana) -Charles Lafon i Henri Garrigue- 
La Gavina (havanera) -Frederic  Sires- 
Evocació al Pirineu (sarsuela) R. Martínez Valls- 
Directora: Anne Patrux



Cor Indika
Tomb Caramellaire: Vals de can Borrasca de Santa Maria d’Oló
Escenari:
Sortir a cantar caramelles (Caramella tradicional a l’Empordà)
Ha tornat la primavera (Marxa)
El meu cant (vals) - Josep Vicenç “Xaxu”-
Vals de can Borrasca de Santa Maria d’Oló
Records de L’Escala (sardana) -.N. Saiz/Ll. Albert-
Director: Ramon Manent

Cor de Caramelles de Sant Climent de Llobregat
Tomb Caramellaire: L’himne de l’amor (valset) -Francesc Vila i Manuel Ripoll-
Escenari:
L’himne de l’amor (valset) -Francesc Vila i Manuel Ripoll-
Llevantina (sardana) -Vicenç Bou i Joan Serracant- 
La nit més bella (valset) -Antoni Hill Duran-
Jo en voldria una noia (sardana) -Port Bo-
Un cant d’amor (havanera) -Salvador Dabau i Carles Casanovas-
Director: Rafa Barbero

Caramelles del Roser
Som vilatortins. Text: Manel Suñé i Bonan. Música: Manel Suñé i Cervián
Vilalleons. (2014) Lletra i música: Oriol Tafanell
Sant Llorenç del Munt. (2014) Lletra: Anton Carrera. Música: Santi Riera
Rosa vera.  (1994) Lletra: Anton Carrera. Música: Manel Balasch
Som caramellairesl. (2010) Lletra: Xevi Pona. Música: David Rodríguez
Director. Manel Marsó



El Cor Carreras Dagas de La Bisbal d’Empordà es un cor mixt amateur que 
neix el gener de 2005 amb el nom de Noves Veus com a curs d’inici al cant 
coral de l’Aula d’Adults de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. L’any 2010 
els cantaires varen fundar l’Associació Cor Carreras Dagas. Actualment la  
coral està formada per 35 cantaires amb una mitjana d’edat de 40 anys. La 
seva finalitat són: el conreu, estudi i difusió de la música –preferentment 
vocal-, de tots els temps, països i escoles. Des del seu inici el director és 
l’Albert Morcillo. El seu repertori és ampli i variat i presta especial atenció 
a la recuperació d’obres del mestre que dona nom al Cor, el compositor Joan 
Carreras i Dagas (Girona 1823 – la Bisbal d’Empordà 1900). Actualment 
disposa de 160 peces de repertori.

El 2011 al cor li  va sorgir la idea de recuperar la tradició popular de cantar 
caramelles i ho vàrem fer amb èxit i satisfacció, es va crear el primer Ta-
ller de Caramelles. Va ser obert a tothom amb la intenció de recuperar una 
tradició bisbalenca que amb el pas del temps s’havia anat perdent, la de 
cantar caramelles per Pasqua Florida. Vàrem ser 28 participants, homes i 
dones que al vespre de  la vigília de Pasqua, amb els seus cants varen recó-
rrer places i carrers de la nostra ciutat transmetent joia i alegria. A la Bisbal 
d’Empordà tradicionalment es cantaven les caramelles durant el vespre 
del Dissabte de Glòria i s’estenia fins ben entrada la matinada. Actualment 
formen part de la colla caramellaire uns 70 cantaires entre homes, dones i 
jovenalla.

Cor Carreras Dagas
La Bisbal d’Empordà



Les activitats de la Societat Coral Estrella Daurada, s’iniciaren  l’any 1956 
amb  l’entusiasta iniciativa d’un grup de cantaires sota la direcció del recor-
dat mestre Josep Olivella i Astals, per tal de cantar les Caramelles que, des de 
llavors hem celebrat anualment de forma ininterrompuda. Molts dels seus 
fundadors eren veïns de l’entranyable barri d’Hostafrancs, ja que l’entitat es 
fundà a l’enyorat  “Bar Líric “ del carrer de Margenat.

Han dirigit la coral, Eusebi Ponsa i Ribas (1957),autor del nostre himne; 
Josep Auferil i Costa (1961) compositor de sardanes; Francesc Olivella i Com-
pany (1963- 2011), fill del director que guià els primers passos de l’entitat i 
actualment, Jordi Armengol i Gallén.

El primer president de la Societat fou Joan Pubill i Pérez, que fou succeït 
l’any 1985 per Magí Torras i Gallego. El 1996 ocupà el càrrec de president 
Santiago Ginestí i Vallverdú, l’any 2008 el va succeir Alfred Pérez i Sánchez. 
L’any 2011 es va fer càrrec de la presidència, Isidre Vicente i Rebull  fins al 
febrer del 2013.Actualment la presidència està al càrrec de Santiago Ginestí 
Vallverdú.

La Federació de Cors de Clavé i moltes societats claverianes han tingut la 
gentilesa de convidar-nos a moltes i diverses activitats organitzades per ells  
(trobades, concerts, concentracions de cant coral, etc.) En l’àmbit ciutadà 
participem en festes majors i en moltes activitats, destacant les caramelles 
i el concert de corals de la festa major de Sabadell. Vàrem participar a la 1a 
Mostra de Cors d’Homes al Palau de la Música Catalana, i en el concert a la 
Catedral de Barcelona en motiu de les Festes de la Mercè, organitzat per la 
Federació de Cors de Clavé.

Societat Coral Estrella Daurada
Sabadell



Sant Genís de Fontanes és un poble situat al peu de les Alberes (Rosselló), 
cèlebre pel seu claustre del segle XIII i la llinda romanica de l’església Sant 
Miquel datada el 1019.

En 1997, els cantants dels “Goigs dels Ous”, amb l’impuls d’Iu Serre, músic 
de la cobla “Els Casanoves” , decideixen formar un grup amb un repertori de 
cançons tradicionals, sardanes i havaneres. Poc a poc el grup s’estructura i 
pren el nom de ‘Goigs tradicionals’.

Actualment la coral està dirigida per una jove molt dinàmica: l’Anne Patrux 
i compta amb una trentena de cantaires. Forma part de la Federació de Cors 
de Clavé, un conjunt de societats corals fundades per Josep Anselm Clavé, el 
segle XIX, per tal d’elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant.  
Interpreta un programa de cants diversos que parlen del país i constitueixen 
un homenatge a la llengua i l’ànima catalanes.

A banda dels concerts, “Els Goigs tradicionals” organitzen activitats sociocul-
turals de gran diversitat, tant a nivell local com comarcal, amb la voluntat de 
mantenir vives les tradicions catalanes.

Els Goigs Tradicionals
Sant Genís de Fontanes



El Cor Indika va sorgir l’any 2000 en el marc de l’Escola Municipal de Músi-
ca “el Gavià” de l’Escala a iniciativa de Ramon Manent i Folch que l’ha dirigit 
des dels inicis. Actualment compta amb una quarantena de cantants aficio-
nats i la Conxita Sureda és la presidenta. El Cor Indika centra el seu treball 
en la cançó popular i en la recuperació dels repertoris de la tradició local i 
marinera, ja sigui oral o escrita.

Regularment sol fer un concert a final de curs per oferir a la població el 
resultat del seu treball i fa concerts a requeriment de les entitats locals 
sempre  ho sol·liciten. Les cantades de nadales pels carrers de l’Escala i el 
“Cercabars” en el marc de la “Festa de la sal” són els concerts més populars. 
Té dos cd’s enregistrats: “Aires escalencs” i “Nadales al carrer”.

Cor Indika
L’Escala



Les Caramelles de Sant Climent han tingut, des de fa molts anys, un paper 
rellevant en el nostre poble. Es tenen notícies que ja l’any 1900 existia un 
cor anomenat “la Cirereta” o també anomenat cor de “cal Refilat” i que conti-
nuaria fins els anys 60. També al mateix temps, existia un altre cor anome-
nat del “Casino”. També durant uns anys cantaren caramelles cors infantils.

L’any 1980, és a dir, ara fa 35 anys, es creà l’actual cor de caramelles que 
té més de 40 cantaires. El seu repertori inclou valsets de Pasqua, havane-
res, sardanes, popurris i cobles. Des de fa 15 anys en Rafa Barbero n’és el 
director.

El cor de Caramelles de Sant Climent, cantem pels carrers de la nostra po-
blació el dia de Pasqua i el diumenge següent a l’ermita de la Mare de Déu 
de Brugués de Gavà, a l’aplec del nostre poble a l’ermita.

El cor de Caramelles de Sant Climent ha fet arribar els seus cants arreu de 
Catalunya a diferents trobades de caramelles com les d’Organyà, Sant Julià 
de Vilatorta, Begues, Puigcerdà, Tossa de Mar, etc.

Dins els actes del 35è aniversari del cor, hem cantat a l’Atrium de Viladecans, 
a Sant Andreu de la Barca, dins els actes del Musicoral del Baix Llobregat 
organitzat per la FCEC. Un any més pugem aquí a Sant Julià i el diumenge 
següent celebrarem els actes del 35è aniversari del cor al nostre poble. 

Cor de Caramelles
Sant Climent de Llobregat



L’any 1995 un grup de mares dels nens de les corals “Cors Alegres” i
“Petits Vilatortins” van seguir els passos dels seus fills i juntament amb les 
directores van fer els primers assajos. Així va néixer la Coral Cants i Rialles
de Sant Julià de Vilatorta que s’estrenava a la Missa de Nadal d’aquell mateix 
any. Actualment és una coral mixta, amb la incorporació de veus d’homes.
 
L’activitat de la coral és diversa: canten en oficis, comunions, confirmacions, 
casaments, etc. També col·laboren amb entitats del municipi: Vilatorta Teatre, 
les Caramelles del Roser, l’Agrupació Sardanista... així com en actes oficials,
socials i lúdics del poble. També participen en intercanvis corals, concerts,
trobades de caramelles i en l’Aplec Caramellaire de Sant Julià de Vilatorta. 

La Coral Cants i Rialles ha passat per diverses etapes i continua endavant amb 
molta il·lusió i aquest anys 2015 celebrem el 20è aniversari. Com a directors 
hem tingut la Judit Trilla, la Núria Morera i l’Oriol Tafanell. En David Rodríguez 
és l’actual director.

Coral Cants i Rialles
Sant Julià de Vilatorta
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Caramelles del Roser
Sant Julià de Vilatorta

www.caramellesvilatorta.cat          info@vilatorta.cat          vilatorta.cat


