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Cosfum religiosa, bella i alegre, és
aquesta de cantar caramelles en la nit
del Dissabte de Gloria i Diumenge de
Pasqua al matí. El seu origen data proba blement del ségle XVI.
En la nostra yila, alguns anys abatís
de la guerra d'AlHberació, era casi
obHelada.
Mn. Félix Paradeda, en el seu ¡libre
«Prosas i Versos» (1929) es planyia de
que s'hagués perdut tan simpática tradició.
Es perdé, sens dubte, per mancar el
benestar d'una pau com la que gaudim
actualment.
Detalladament, ens explica Mn. Paradeda, en qué consistía la festa primitivament:
fL'antiquíssima contraria de Nostra
Senyora del Roser, tenia a carree seu
organifzar i festejar la diada amb él
cant de les Caramel/es.
«Peunits, després del toe de Gloria,
a casa de ¡'Administrador principal de
1'Altar del Roser, aquest i demésadminístradors i qualques companys, tots
ells ben endiumenjats, es disposa ven a
recorrer totes les cases de la vi/a. La
«coixinera», com a instrument musical
per acompanyar el cant deis goigs i intérvals, no hi falta va pas. Tampoc hi
man caven algunes pistóles carregades
amb sagó i un xic de pólvora, que servien per a fer salves i senyalar, segons
fóssin els dispars, un, dos, tres..., el
número d'ous que queien a la ciste/la,
suaument, per dessota de la blanca tovallola que la cobria.
tAixí formada la colla deis can taires
passaven a fer la cerca-víla, saludant
a cada casa amb aqueixa cantare/la:
«Cantarem?... No cantarem?...»

El nom de Caramelles, probablemenfes deu a que, primifivament, comencaren a utilitzar I'instrument musical del mateix nom, un rústic flabiol
de pastor, ahoménat també <caramillo>~.
No fa pas molts anys, en el veí poblé de Sant Genis, de parentesc historie al nostre, es cantaven encara els esmentats goigs, precedits de la següent
salutació o presentado:
« Tú, company que vas da van t,
darás un pie a la porta
i dirás: — Óbriu, si us plau,
que aquí arriben amics vostres.
No venim per res de mal
sino per da-us alegría.
Déu vos salvi quant teniu
i la humil Verge María.»
Acabada ¡'actuado, solien, al despedirse, cantare! següent eomiat:
* Célebféu la Pasqua
amb felicitaf,
que el FUI de María
ha ressucitat.»
En els nosfres dies, grades a la pau
que gaudim i a la protecció que es dispensa a les fradicions, manifestacions
culturáis i artístiques, podem fruir cada any de belles i inspírades composicions, generalment obra d'artistes locáis, interprefades magistralment per
homes, joves i infants, que ens procuren un gaudi espiritual incomparable.
J. Colomé
Ens plau recordar, que el proper Dissabte de Gloria sortiran a cantar les típiques
Caramelles els «Aspirants i Benjamines
d'A. C.» a les deu del matí i l'«Agrupació
Coral La Barretina» a les 7 de la tarda.

LA NOSTRA OFRENA
CARAMELLES
A VAgrupado Coral
*La Barretina»

Cantem la gran victoria a"aquest dia
ara que el cor es sent embadalit
per la naixent gentil policromía
d'estéis Hueñis i branques que han florit!
Cantem amb l'esperit pie d'alegranca
i alleluiera al nostre Redemptor
que ens fa sentir la dolca benauranca
d'un bell present i d'un futur millor.
Commemorant la celestial conquesta
que i'Univers pregona illusionat,
tots els clequers van repicant a festa
forjant un cántic alegroi i alat,
fressen les ones una lleu tonada,
els ocellics refilen dolcament
i, fins els petáis de la flor que es bada,
clamen l'encís del gran ressorgiment.
Que el nostre cant floreixi amb galanía
dessota el tálem de la nit ¡olíu
com un ressó del goig de l'harmonia
de la naturalesa que reviu!
Rebin les llars la vibrado adalida
com un present de vera estimació,
al remembrar la Pasqua beneida
el gran succés de la Resurrección

LLUIS GARRIGA

«El cistel/aire marca va, llavors, amb
els dits, la paga rebuda..^
*Tot seguít, entonaven algunes estrofes deis antics goigs del Roser, que
diuen:
* Vos tres Goigs amb gran plaer»
cantarem, Verge María,
puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser...»
El nom primitiu no era el de Caramelles; s'en deia «anar a cantar goigs».
Perqué aixb era, precisament, el qué
cantaven les col les, el mateix els que
recaptaven per /'Obra de l'església que
els que destinaven els obsequis a fer
un día d'esbarjo, amb un espléndlt berenar en alguna font de la rodalia.
Els goigs que cantaven eren, genera/ment, els de la Mare de Déu de Nuria, de la Mare de Déu del Mont, de la
Pasqua i els profans de Les Noies.
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La Agrupación Coral «La Barretina» que dirige el Mtro. D. José Vicens
Mornau y que sigue manteniendo esta simpática tradición en nuestra
villa. La fotogtafía fue obtenida cuando su excursión a Bañólas (Gerona)
en 23 de Mayo de 1948.

