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Fotografia de grup abans de començar a cantar. FOTO: R. C. b.

Tradicions. El grup va cantar pels carrers durant dues hores, després es va fer un sopar de germanor i per acabar un concert 

Les caramelles d’alcover, una realitat
 Una vuitantena 

de persones, entre 
cantaires i veïns, 
hi participaren 
el Diumenge de 
Rams

r. c. B. ii ALCOVER
L’adjectiu de la recu·

peració de les carame·
lles d’Alcover celebrat el 
passat diumenge ha de 
ser el d’excel·lent. Una 
recuperació que s’ha fet 
a partir de la iniciativa 
de l’Associació EMMA 
Cultura.

La festa es va iniciar 
a les 7 de la tarda amb la 
concentració de carame·
llaires a l’església Vella 
de la vuitantena de par·
ticipants, entre cantaires 
i músics, que van inter·
pretar les caramelles més 
importants del repertori. 
També en aquest punt es 
van poder adquirir els 
llibrets de la festa. Cal 
destacar que van tindre 
la participació d’un ruc 
i que es portava una ca·
nya amb un cistell al final 
per recollir les gratifica·
cions que donaven els ve·
ïns després de sentir les 
cançons. 

A partir d’allí s’ha 
iniciat un recorregut per 
totes les cases del poble 
que han demanat una ca·
ramella, un recorregut de 
dues hores.

Les peces que es van 
cantar són: “Visca la 
Pasqua”, “Les carame·
lles d’Alcover”, “Déu vos 
guard”, “En nit d’estiu se·
rena”, “La nit més bella” 
i “Rostre gentil”.

Posteriorment es 
va fer el sopar popular 
de caramelles al Cercle 
d’Amics, amb més d’un 
centenar de comensals, 
un sopar fred. Com a 
anècdota no prevista, els 
participants van gaudir 
d’una mona gegantina do·
nació d’una veïna, que li 
va tocar en el sorteig que 
cada any fa la parròquia 
alcoverenca.

Per acabar la festa, a 
partir de les 11 de la nit 
es va celebrar un con·
cert del grup de música 
tradicional alcoverenc 
Toca’m el Xotis d’uns 
noranta minuts, i en què 

interpretaren un total de 
disset cançons diferents. 

VaLoració de  
L’organiTzació

L’organització va·
lora molt positivament 
la nova “Festa de les 
Caramelles”. Una festa 
molt participada que ha 
reunit una vuitantena 
de cantaires i músics, 
que ha tingut suport de 
moltes institucions i en·
titats culturals locals i 
que, finalment, va tenir 
la col·laboració de for·
ça cases d’Alcover (més 
d’una vintena) que van 
demanar caramelles, 
cosa que va permetre 
un recorregut musical 
de quasi dues hores pels 
carrers i places de la vila. 
El posterior tiberi al Cer·
cle d’Amics el va presidir 
el bon ambient entre ca·
ramellaires i familiars. 
Fins i tot hi va haver sor·
preses com la d’una veïna 
d’Alcover que va regalar 
una gran mona a tots 
els comensals. Enllaçat 
amb el sopar, al final de 
festa un públic familiar 
molt entregat va gaudir 

Imatge del grup de músics. FOTO: R. C. b. Veïns escoltant a l’inici de l’acte. FOTO: R. C. b.

També hi va participar un ruc. FOTO: R. C. b.

de l’original proposta 
musical del grup alcove·
renc Toca’m el Xotis, que 
va comptar amb la col·
laboració de la xaranga 
de l’EMMA. Els partici·
pants van sortir molt sa·
tisfets de la festa, es van 
endur una bona experi·
ència i ja tenen ganes de 
repetir en futures ocasi·
ons. A escala local, tots 
els comentaris que han 
arribat coincideixen que 

la recuperació d’aquesta 
festa ha estat un encert, 
el gran ambient musical 
i cultural pels carrers del 
poble va agradar molt. De 
fet molta gent va seguir 
les caramelles com si es 
tractés d’una cercavila 
durant tot el recorregut. 
També coincideix que és 
una festa que fa molt de 
poble alhora que reivin·
dica unes tradicions molt 
arrelades a la terra.

 

La festa va 
concloure al cercle 
d’amics amb un 
sopar de germanor 
i un concert pos-
terior
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