
Balls:
Marta Vall i Mireia Vall
Músics:
Jan Badia i Nil Buxó 
(clarinets), Eloi Hernàndez 
(acordió) i Marta Vall 
(guitarra)
Direcció cançons:
Rosa Clarena, Oriol 
Duocastella i Eloi 
Hernàndez
Arranjaments musicals:
Xavier Ventosa
Abanderats:
Jan Solanellas i Alba Anyé

Agraïm a totes les cases del poble que acullen els caramellaires i 
a totes les persones que col·laboreu en la festa.

Bona Pasqua a tothom!
Els caramellaires i les caramellaires de Fonollosa.

Balls
balls dels caramellaires petits

Les corrandes de Talló/ La Tirotitaina
balls dels grans

Faràndola provençal
Ball Punts de Tiana

Jota rodona
balls dels bastoners els trempats de fonollosa

Ball de bastons
Ball de cascavells de Fonollosa

Programa de les 
caramelles de Fonollosa

DISSABTE 20 D’ABRIL
Durant tot el dia, 

Caramelles (balls i cants) per les masies 
del poble de Fonollosa

DIUMENGE 21 D’ABRIL
Des de les 8 del matí fins al migdia,

Caramelles (balls i cants) pel nucli de 
Fonollosa

A 2/4 d’1 del migdia
Actuació dels caramellaires petits a la 
Plaça 1 d’octubre

A ¼ de 2 del migdia,
Missa de Pasqua i cantada dins 
l’església

A les 6h de la tarda,
Trobada dels caramellaires a la Plaça 
Sant Jordi, cercavila fins al Centre 
Cultural i exhibició de balls i cançons

A continuació,
Ball de Pasqua amb el Grup Star 3

ORgANiTzEN:

Comissió de
caramelles

de Fonollosa

Lescaramelles

Dissabte 20 d’abril
i diumenge 21 d’abril de 2019 

Els caramellaires 
i la puput
En un poble molt petit
de paisatge verd i molt bonic,
una colla de vailets
puntegen a tort i a dret.

És la Pasqua que ha tornat,
la primavera ha esclatat.
Per les cases van passant,
el tractor els va portant.

Un màstil amb una bandera,
un timbal i una panera. (2 cops)

Espardenyes, mitges blanques, mocador,
barretina, faixa i davantal.
Caramelles, caramelles cantarem,
caramelles també ballarem.

Tot de cop se sent un crit, 
És una puput que els ha sentit.
Ella els diu que vol cantar 
i per Fonollosa refilar.

El més gran i atrevit
va i li diu que sí, que pot venir,
i ja tens ocells i infants,
la Pasqua van escampant.



La Sardana de Cardona 
Sardana

Un castell que grata el cel
va vetllant-te nit i dia
i perennes torxes són 
tos monts blancs de sal que brilla.
Als teus peus llisca brunzent 
un riu que et dona la vida
com que tu li dons el nom
quina dolça companyia.
Al mig! com un fermall d’or
a la muntanya encofrada
hi ets tu, vila del meu cor,
Cardona sempre estimada.
Terra preuada, pàtria volguda
una abraçada et dona el meu cor.
Etern testimoni, etern testimoni 
eixes pedres mil·lenàries
de neguits i de batalles, 
d’amors ferms, plors i rialles.
Cardona bonica, Cardona estimada
ets preuada joia, miroia del veïnat,
doncs guardes gelosa costums i promeses,
gràcies i tendreses brull ton cor adorat.
Ets noble, ets sincera, i amb gràcia encisera
aculls en ta pleta, oferint els teus dons,
a emigrants que venen, a amics que et visiten
per tots ets oberta i curulla de il·lusions.
Al voltant d’aquest castell
farem una gran sardana
i estrenyent-nos fort les mans
per fer-la més catalana.
i et direm, Cardona aimada, 
que seràs sempre estimada
i sota del teu cel blau
regnarà sempre la pau.
Cardona bonica, Cardona estimada
ets preuada joia miroia del veïnat
doncs guardes gelosa costums i promeses,
gràcies i tendreses brull ton cor adorat.

Música i lletra: Joan Roure i Janés

La Marieta de l’ull viu
Cuplet

Jo soc aquella noia que havien bescantat
els joves que avui tenen el cap tot platejat.
Jo soc la Marieta que anava amb el soldat,
de qui en cantaven cobles les dones del veïnat.
La més mortificanta cançó que em varen fer
va ser la que a tothora sentia pel carrer:

Baixant de la font del gat,
una noia, una noia,
baixant de la font del gat,
una noia i un soldat.
Pregunteu-li com se diu
-Marieta, Marieta,
Pregunteu-li com se diu
-Marieta, de l’ull viu.

Jo soc la criticada Marieta,
que retreu aquest cant amb picardia,
i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat,
jo encara tornaria a anar a la Font del gat.

Solia ser a les festes el meu divertiment
anar a beure aigua fresca, com feia molta gent.
La Font del gat, doncs, era grat lloc d’esbargiment,
on el soldat jo veia si era o no valent.
Perquè un dia em van veure que ens fèiem un petó,
alguna mala llengua va treure’ns la cançó:

Baixant de la Font del gat...

Jo soc la criticada Marieta,
que retreu aquest cant amb picardia,
i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat,
jo encara tornaria a anar a la Font del gat.

Música: Càndida Pérez
Lletra: Faust Casals

Agafant l’horitzó
Música i lletra: Txarango.

Ja no ens alimenten molles
Ja volem el pa sencer!

Tenim futur, tenim memòria.
Foc a les mans per teixir la història.
Portem en elles un llarg camí.
Viure vol dir prendre partit.
No volem fum, no volem dreceres.
Aquí no venim a fer volar banderes.
Comptem amb tu, ara no pots fallar.
Un dia u per tornar a començar.

gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.
gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.

Anem lluny, serem molts
empenyent endavant.
Qui sembra rebel·lia,
recull la llibertat.
Que no ens guanyi la por.
El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l’horitzó.

Ara i aquí és el moment del poble.
No serà nostre si no hi som totes.
És part de tu, també és part de mi.
Viure vol dir prendre partit.
No tenim a les mans els problemes del món.
No tenim totes les solucions.
Però venim amb coratge i amb somnis gegants.
i pels problemes del món tenim les nostres mans.

Res per nosaltres; per a totes, tot.
A la por i al racisme, calar-hi foc.
Qui treballa la terra se la mereix.
Lo poble mana, el govern obeeix.

gent de mar, de rius i de muntanyes...

Serem llum, serem molts
empenyent endavant.
Som futur i alegria
seguint el pas dels anys.
Que no ens guanyi la por.
El demà avui és nostre.
Tu i jo agafant l’horitzó.

gent de mar, de rius i de muntanyes.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.


