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Què son les caramelles?
El diumenge o dilluns de Pasqua, a molts pobles es canten les
caramelles.
Nens, nenes, joves i grans surten al carrer a cantar cançons de
Pasqua. Són cançons alegres i les lletres parlen de l’arribada de la primavera i
la resurrecció de Jesús.
Els caramellaires es distingeixen clarament pels vestits que porten. Els
nois, amb pantalons negres, barretina i faixa vermella, i les noies, amb faldilles,
i una ret negre als cabells. Els cantaires van per totes les cases del poble.
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. Així, el simbolisme de l’ou de les mones és el principi de la vida.
La festa de la Pasqua és molt antiga, i, com tantes d’altres, té també un
origen relacionat amb el camp. Antigament, aquest dia se celebrava l’arribada o
el naixement de les flors i, per això, la gent sortia al camp per cantar el retorn
de la primavera. D’aquí ve el nom de Pasqua Florida.

Caramelles a Esparreguera (dies, vestuari, recorregut...)
Aquí a la nostre vila, ens dividim en dos grups, el grup dels grans i el
grup dels nens.
Els grans (adults), sortim a cantar les caramelles pels carrers cèntrics del
poble a peu, el dissabte tarda-nit i acabem la cantada a la sortida de missa
sobre les 12 de la nit.
Els nens en canvi sortim a cantar el diumenge el matí. Acostumem a
sortir de la Passió, i damunt d’un camionet ens dirigim a la residència de Can
Comelles a cantar als avis, i tot seguit i damunt del mateix camionet, anem a
cantar pels carrers cèntrics del poble, fins a la sortida de missa sobre les 13
hores.
Enguany, la cantada dels grans, serà el dissabte dia 7 d’abril a la tarda, i
la sortida dels nens serà el diumenge dia 8 d’abril al matí. (els horaris encara
per confirmar, ja us els farem arribar).
Per cantar, anem tots vestits de catalanes i catalans, amb el vestit típic
català.
Les nenes i les dones, anem amb una faldilla estampada, mitges
blanques, camisa blanca, un cosset negre, espardenyes catalanes juntament
amb la ret negre i les mitenes.
Els nens i els homes, anem amb pantalons negres, camisa blanca i
armilla negre, amb espardenyes catalanes i faixa i barretina vermelles.
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