Caramelles
Gurb
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
Esglésies de Sant Roc i Sant Cristòfol de Vespella.

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.96046
2.21872
435256
4645681

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08100-228
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Obert
Lúdic
Pública
Jordi Compte
dv., 11/02/2011 - 01:00

Descripció
Les caramelles són unes cançons populars, de caire religiós i festiu, que es canten per
Pasqua (resurrecció de Jesucrist a nivell cristià i primavera a nivell laic).
Actualment a Gurb les caramelles es canten Diumenge de Pasqua a la sortida de missa a
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l'església de Sant Cristòfol de Vespella, i el Dilluns de Pasqua a Sant Roc, on també es fa
una rifa. Antigament s'havien anat a cantar per les masies de les quatre parròquies.
Les cantades van a càrrec dels nens i nenes del poble, a partir de 4 anys, i la vestimenta
que porten és la següent: els nens porten vestit de vellut negre (armilla i pantaló al turmell),
mitjons gruixuts blancs i espardenyes de vetes, també faixa i barretina i un llacet al coll de la
camisa blanca. Les nenes porten una faldilla, totes igual, que és del fons de vestuari de la
colla, igual que el gipó negre. Van amb camisa blanca, mitges blanques i espardenyes de
vetes. Totes porten un mocador vermell del fons de vestuari comunitari. Si convé pel ball
que puguin fer també es posen caputxa, que també és del fons comunitari. Al cap hi porten
la ret i als braços també.
Observacions:
El grup de Caramelles de Gurb es presenta anualment al Concurs de Caramelles de Sant
Julià de Vilatorta.

Història
La festa de les caramelles és una festa pasqual que té lloc tradicionalment a la Catalunya Vella i
al nord de la Catalunya Nova, en què una colla de cantaires visiten cases i masies davant les
quals canten les cançons anomenades també caramelles. En el seu origen, els caramellaires
recorrien els diversos masos anunciant la bona nova de la Resurrecció de Crist. Era una clara
referència a la resurrecció de la naturalesa. A canvi de la notícia, se'ls obsequiava amb ous,
botifarres i menges greixoses, cosa que indicava que la Quaresma s'havia acabat. Amb el que
es recaptava es feia tradicionalment una berenada. En molts indrets, les caramelles van
acompanyades de trabucaires i danses populars (balls de bastons, de cascavells, cercolets,
etc.). Segons el temps i el lloc les Caramelles també s'anomenen Camalleres, Camarelles,
Camilleres, Camelleres, Camijeres, Creilleres o Goigs de les Caramelles. A la Catalunya Nord
s'anomenen Goigs dels Ous. Tradicionalment, les colles sortien Dissabte de Glòria després de la
Vetlla Pasqual, a la nit, però en l'actualitat també surten Diumenge i Dilluns de Pasqua.
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