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Aqueit ariy per Setm^na^Santa va ploure. Per Pasqua també
Els qiie havlen fét plans per sortir van maleir el temps.
A San\a Euiàliè "ëjs actes d'aqLfeJfs^dies es van desenrotllar bé,
una mi^^iferents dels altres anysS^p^^
La pluja, maigrat els seus inconveni^tits, èa -donar a la Setmana
Santa un caire més intim i més serioij^

«

LES

CARAMELLES

»

No es pot negar que hi van haver ganes i valentìa. Aquell grup
de gent que vàreù'veure, tapats fins a! cap d'amunt, era el de les
caramelles. Era un grup bastârif nombrós. però l'únic que eri el
dllluns de Pasqua cantava: No es va poguer fer molt aquell dia:
només un tros de La Sagrera. N'hl va haver prou per a salvar
l'honor.
Demanem que ans disculpin totes les cases, que son la nnajor
part, a les quais no vàrem poguer cantar: una sola colla i, a mes,
mullada no dona per més.
Q
És bonic cantar caramelles. És una d'aquelies coses que agrada a la gent gran, però també ais joves. És una de les, segurament poques, ocasions que tenim a Santa Eulalia de trobar-nos
tots i sobretot, de trobar-nos en una cosa que ens diverteix.
Per aixo s'expllca que vint persones no es resignessin a quedarse a casa el dilluns de Pasqua al matí. Llàstima que la pluja ens
va impedir ser molts més!
Però també hem de reconèixer que gracies a ella les Caramelles d'aquëst any passaran a la historia deis que hi han participât,
com una aventura, una mica d'heroicitat. A tots aquests, gracies.
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