
	  

	  

Caramelles	  
(Adaptació lliure de “Caramelles” d’Els Catarres). Lletra	  i	  arranjaments:	  Maria	  Oliva 
 

Nosaltres	  fem	  caramelles	  els	  dissabtes	  i	  els	  diumenges,	  
Quan	  a	  Camps	  ens	  retrobem,	  i	  voltem	  per	  tot	  el	  poble	  amunt	  i	  avall	  
Celebrem	  la	  Pasqua:	  els	  nois	  amb	  barretina	  i	  faixa	  
Les	  noies	  de	  pubilles,	  i	  cantem	  per	  les	  cases	  i	  els	  voltants.	  
	  

[Part	  musical]	  
	  

I	  passem	  per	  moltes	  cases,	  ‘nem	  picant	  a	  totes	  hores	  
I	  ballem	  amb	  alegria,	  la	  Dragona,	  els	  Cascavells	  i	  el	  Sant	  Francesc	  
Desafiem	  quan	  toca	  el	  fred	  i	  la	  pluja,	  	  
Amb	  espardenyes	  de	  set	  betes	  grans	  i	  petits	  ens	  ho	  passem	  molt	  bé.	  
	  

I	  tots	  volem	  cantar,	  cantar	  
I	  si	  cal	  perdre-‐hi	  la	  veu	  en	  la	  passió	  d’un	  sol	  moment	  
On	  l’únic	  que	  ens	  importa	  és	  el	  present.	  
	  

	  [Part	  musical]	  
	  

I	  com	  que	  hem	  d’agafar	  forces	  ens	  fotem	  garrapinyades	  
Pa	  amb	  tomàquet	  i	  mistela,	  embotits,	  galetes	  i	  un	  porró	  de	  vi	  
I	  acabem	  a	  les	  tantes,	  esgotats	  quan	  ja	  fosqueja	  	  
L’endemà	  sant	  tornem-‐hi,	  a	  les	  12	  cap	  a	  missa	  i	  al	  casal.	  
	  

I	  tots	  volem	  (2)cantar,	  cantar	  
I	  si	  cal	  perdre-‐hi	  la	  veu	  en	  la	  passió	  d’un	  sol	  moment	  
On	  l’únic	  que	  ens	  importa	  és	  el	  present.	  
X2	  
	  

Caramelles	  i	  sardanes,	  balls	  de	  bastons	  i	  guitarres	  
Els	  anys	  posen	  a	  prova	  el	  nostre	  afany	  
Però	  mentre	  no	  ens	  fallin	  les	  cames,	  seguirem	  ballant	  amb	  ganes	  
Ja	  que	  és	  això	  el	  que	  ens	  fa	  tirar	  endavant.	  
Caramelles	  i	  sardanes,	  balls	  de	  bastons	  i	  guitarres	  
Els	  anys	  posen	  a	  prova	  el	  nostre	  afany	  
Però	  mentre	  no	  ens	  fallin	  les	  cames,	  seguirem	  ballant	  amb	  ganes	  
Ja	  que	  és	  això	  el	  que	  ens	  fa	  tirar	  endavant.	  
	  

I	  tots	  volem	  (2)cantar,	  cantar	  
I	  si	  cal	  perdre-‐hi	  la	  veu	  en	  la	  passió	  d’un	  sol	  moment	  
On	  l’únic	  que	  ens	  importa	  és	  el	  present.	  
X2	  
On	  l’únic	  que	  ens	  importa	  és	  el	  present.	  

Malgrat tot, seguim cantant 
(Adaptació lliure de “Qualsevol nit pot sortir el sol” de Jaume Sisa) 
Lletra	  i	  arranjaments:	  Maria	  Oliva	  
	  

I	  com	  cada	  any,	  les	  caramelles	  
Han	  reunit	  petits	  i	  grans	  
Hem	  assajat	  cançons	  i	  danses	  per	  poder-‐vos-‐les	  ballar	  
Que	  malgrat	  tot,	  seguim	  cantant	  
	  

Anem	  passant	  per	  Cal	  Barcons,	  Cal	  Teixidor,	  i	  Jan	  Bastardes	  
La	  Rectoria,	  Cal	  Jepet,	  La	  Pavordia	  i	  El	  Collet	  
També	  Cal	  Xisco	  i	  Cal	  Magí	  
	  

Som	  benvinguts,	  passem	  passem,	  
De	  les	  tristors	  en	  farem	  fum	  
Que	  casa	  nostra	  és	  casa	  vostra	  si	  és	  que	  hi	  ha	  cases	  d’algú	  
	  

[Part	  musical]	  
	  

I	  seguirem	  per	  La	  Caseta,	  Cal	  Jepetó,	  Fadrí	  Jaumet	  
Farem	  parada	  a	  Bastardes,	  Cal	  Grané	  i	  Cal	  Pelfort	  
També	  Cal	  Feixes	  i	  El	  Casalot	  
	  

Som	  benvinguts,	  passem	  passem,	  
De	  les	  tristors	  en	  farem	  fum	  
Que	  casa	  nostra	  és	  casa	  vostra	  si	  és	  que	  hi	  ha	  cases	  d’algú	  
	  

També	  pots	  venir	  si	  vols	  
Us	  esperem,	  hi	  ha	  lloc	  per	  tots	  
Farem	  tots	  junts	  les	  caramelles	  
Malgrat	  tot,	  seguim	  cantant	  
	  

[Part	  musical]	  
	  

També	  pots	  venir	  si	  vols	  
Us	  esperem,	  hi	  ha	  lloc	  per	  tots	  
Farem	  tots	  junts	  les	  caramelles	  
Malgrat	  tot,	  seguim	  cantant	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Cançons	  
• Caramelles 
• Malgrat tot, seguim cantant 
• Els Adéus 

Lletra, arranjaments i assajos cançons: Maria Oliva 
Acompanyament: La Banda Xitxarel·lo 
 
Balls 

• Peu polidor 
• La contradansa  
• La dragona 
• Pasqua 
• Sant Feliu 
• Sant Francesc 
• La polca d’ours 
• El mec 
• Ball de cèrcols de Camps 
• Cascabells 

Coordinació i assaig: Dani Bonvehí, M.Àngels 
Barcons, Francesc Serra i Dani Serra  
 

Col·laboren: Trabucaires de Camps 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Caramelles	  de	  Camps	  
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