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Colles de caramelles animen la
Pasqua i l'omplen de vida arreu del
Berguedà
Nombroses poblacions de la comarca acullen les populars cantades

Caramelles a la plaça de Sant Pere de Berga. | Aj.Berga

La Pasqua i l'arribada de la primavera es celebra a Catalunya amb els cants de les caramelles.
Al Berguedà, el final de la solemnitat pròpia de la Setmana Santa s'ha viscut un any més amb
música i cants corals i cançons de caire religiós, satíric o festiu. La tradició ha estat molt present
aquest llarg cap de setmana a poblacions Berga, Gironella, Puig-reig, Guardiola de Berguedà,
Vallcebre, Vilada o Avià.
La melodia caramellaire s'ha pogut escoltar a diversos punts del territori. Unes 500 persones
s'han aplegat a Berga aquest diumenge per gaudir de la música que oferien els cants de la Coral
Queraltina, la Coral de la Font del Ros, el Grup de Caramelles de La Valldan i la Cobla Ciutat de
Berga. La cantada ha acabat amb la interpretació conjunta de la sardana "La Puntaire".
Malgrat les estones de núvol i, fins i tot pluja, el cel ha permès mantenir la tradició amb places i
carrers plens de cant i gent.

Berga ha acollit la cantada de caramelles de Pasqua que ha comptat amb la Coral Queraltina, la
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Coral de la Font del Ros, el Grup de Caramelles de La Valldan i el Coro amb la Cobla Ciutat de
Berga. La cantada ha acabat amb la interpretació conjunta de la sardana "La Puntaire"
pic.twitter.com/S7C5S0KHL3 (https://t.co/S7C5S0KHL3)
? Ajuntament de Berga (@AjBerga) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/AjBerga/status/1119929918660521984?ref_src=twsrc%5Etfw)

Un nou dilluns de Pasqua cantant i fent viva la tradició de les nostres caramelles recorrent tot el
poble, les cases de pagès i les residències de Berga. Seguim més vius que mai arrelats al
poble.#lavalldan2019 (https://twitter.com/hashtag/lavalldan2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#caramelleslavalldan
(https://twitter.com/hashtag/caramelleslavalldan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#caramelles2019 (https://twitter.com/hashtag/caramelles2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#pasqua2019 (https://twitter.com/hashtag/pasqua2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/SE2OhEFlpi (https://t.co/SE2OhEFlpi)
? AVV La Valldan ? (@avvlavalldan) 22 d'abril de 2019
(https://twitter.com/avvlavalldan/status/1120337184320569344?ref_src=twsrc%5Etfw)

La Pasqua ja és aquí
tots fem bones cantades.
Canten petits, cantem grans
i és el poble qui ens avala
(de Palmira Reig)#Gironella
(https://twitter.com/hashtag/Gironella?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Caramelles
(https://twitter.com/hashtag/Caramelles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #tradicions
(https://twitter.com/hashtag/tradicions?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Pasqua
(https://twitter.com/hashtag/Pasqua?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ???
pic.twitter.com/ab7BvnTIwB (https://t.co/ab7BvnTIwB)
? ?David Font? (@david_font) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/david_font/status/1119942621420576768?ref_src=twsrc%5Etfw)

Fotos de família amb cantaires i excantaires que han participat en la celebració dels 50 anys de
#caramelles (https://twitter.com/hashtag/caramelles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de la
nostra coral a Puig-reig. pic.twitter.com/DxxYWuVTof (https://t.co/DxxYWuVTof)
? Polifònica Puig-reig (@Polifonicap) 22 d'abril de 2019
(https://twitter.com/Polifonicap/status/1120304041035223043?ref_src=twsrc%5Etfw)

Com cada any "Les veus del Picancel" omplen els carrers de #Vilada
(https://twitter.com/hashtag/Vilada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de tradició i caramelles.
Sortiu, que encara sou a temps de trobar-los! pic.twitter.com/AJDxtKBw5C
(https://t.co/AJDxtKBw5C)
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? Ateneu Nacionalista de Vilada ?? (@ANV1921) 21 d'abril de 2019
(https://twitter.com/ANV1921/status/1119889518327472128?ref_src=twsrc%5Etfw)
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