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JORDI MUNELL I GARCIA

Salutació  
alcalde  
de Ripoll

quest any 2013 la nostra vila té l’honor de ser la Capital de la Cultura 
Catalana, al llarg d’aquest any hem acollit i ofert moltes i molt variades 
activitats dins aquest marc tan important i representatiu i amb una visió 
àmplia del que suposa el terme “cultura”.  

Un dels tres eixos sobre els quals hem fet girar l’oferta cultural de Ripoll fa 
referència a la cultura popular, altrament dita el folklore o l’etnografia. I dins 
d’aquesta hi tenen un lloc cabdal les figures de la pubilla i l’hereu com a 
simbologia de la societat i també de la cultura i del tarannà del nostre país. 
En el marc d’aquesta capitalitat acollim el pubillatge i els nois i noies que 
representen els pobles i ciutats sota aquesta figura, que ho fan amb il·lusió, 
compromís i estima pel país.

Des de Ripoll al llarg de tot l’any hem conjugat la cultura en els seus àmbits 
més actuals i també en les tradicions més antigues. Com a vila bressol 
de Catalunya tenim una llarga història i com a vila activa i dinàmica tenim 
també moltes propostes encara a fer d’ara en endavant. 

Així doncs estem molt contents d’acollir aquest certamen de la Proclamació 
de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya. Farem tot allò que estigui al nostre 
abast per rebre i atendre com cal a tots els candidats i candidates, els seus 
acompanyants i a totes aquelles persones que ens vulguin visitar i  gaudir 
aquesta tradicional festa i de la nostra Comtal vila. 

Sigueu molt benvinguts a Ripoll!
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ANtONI PéREz I MARtOS

Salutació President del Foment  
de les tradicions Catalanes

es d’antuvi, els primers nuclis de pobladors van procurar assentar-se 
en els indrets on les condicions de vida els eren més favorables. Per 
aquest motiu, molts dels nostres avantpassats vivien prop dels rius, en 
terres fèrtils i en llocs estratègics per poder defensar-se. és per això, que 
en contrades del nord de Catalunya, els pobladors de l’avui Ripoll van 
assentar-se prop dels rius ter i Freser. 

L’atzar ha volgut que per la capital del Ripollès hi hagin transitat i establert 
fonaments personatges i monuments essencials en la història del nostre 
país. Per això sovint es coneix Ripoll com la terra de Comtes o el bressol de 
Catalunya. El Comte Guifré el Pelós, incitador de la nació catalana va establir-
se en aquest paratge i va promoure la contrucció del monestir de Santa Maria. 
Aquesta construcció va emplaçar una de les biblioteques més importants que 
hi havia en territori cristià a finals del segle X  bo i coincidint amb el període 
en què l’Abat Oliba va ser-ne comte. El monestir és d’una bellesa incalculable 
i al llarg dels anys ha estat capaç de captivar aquells que l’han contemplat. 
El poeta Jacint Verdaguer  va dedicar un fragment de la seva obra Canigó  
a descriure la portalada del monestir i, encara avui en dia, és una joia pels 
amants de l’arquitectura. La vila també és coneguda arreu per la seva tradició 
en el camp del treball del ferro, que li va permetre tenir una indústria pionera en 
la fabricació d’armes de foc.

Ripoll és un vila moguda on prop d’onze mil persones esmercen esforços 
diàriament a fi de promoure l’esport, la cultura, la vida als barris, el lleure, el 
turisme, la natura i el tarannà que duen arrelat des de fa generacions que els 
fa ser qui són. Enguany, coincidint amb què Ripoll és la Capital de la Cultura 
Catalana, la vila acull de nou, vint-i-cinc anys després, el certamen de la 
proclamació de la pubilla i l’hereu de Catalunya. Us convidem a tots a gaudir 
de la Festa Major del Pubillatge i de la ciutat de Ripoll.

Visca el pubillatge i visca Catalunya lliure!
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Pubilla de Catalunya 2012
NOR SIDkI I RIUS (MANRESA)

l temps que passes dins del pubillatge, 
és una experiència immillorable. tots 
els que n’hem pogut formar part, la re-
comanem al cent per cent ja que po-
der anar de poble en poble per arreu 
de Catalunya representant part de la 
nostra cultura, fa que sigui una expe-
riència molt sentida.
 
Vestir-nos amb els vestits típics cata-
lans, la roba que han lluït durant anys i 
anys els nostres avantpassats, gent que 
ens ha deixat una herència cultural for-
ta, gent que ha estat valenta, que no ha 
volgut perdre la seva identitat i que ha 
lluitat per fer valdre el país fent que no es 
perdin les nostres arrels.

Així, avui en dia joves d’arreu podem de-
fensar la nostra catalanitat fent homenat-
ge als avantpassats i ajudant a que no 
es perdi tot el seu llegat, que avui hem 
de continuar. Sigui quin sigui el color de 
les bandes o faixes que lluïm, tots fem 
feina, tots som indispensables, ja que el 
pubillatge es basa en la participació. 

El temps que he passat dins del pubillat-
ge, des del dia que em van proclamar 
Pubilla de Manresa amb el meu hereu en 
Marc, passant per la banda intercomar-
cal de pubilla de la Catalunya Central 
amb uns companys genials, la Silvia, en 
Marc, en Toni, la Ylènia i en Pol, fins la 
banda de pubilla de Catalunya amb tots 
els nacionals, són tres oportunitats que 
agraeix-ho sincerament .

Des de ben petita que la meva família 
m’ha fet estimar Catalunya i les nostres 
tradicions i m’ha ensenyat que s’han 
d’estimar i defensar. Els monuments 
històrics que formen les ciutats, les es-
glésies, les catedrals, els ponts, els ca-

rrers que formen els diferents nuclis an-
tics dels diversos pobles i ciutats de tot 
Catalunya. El paisatge natural que va 
des de dalt el Cap de Creus amb tota la 
seva costa brava arribant a la daurada 
i acabant al delta de l’Ebre, les muntan-
yes, el Montseny amb les Guilleries, els 
Pirineus amb la vall de Núria, el santuari 
de Queralt a Berga. La cultura popu-
lar com els correfocs, les imatgeries 
de cada poble o ciutat, els balls típics 
catalans o els castellers  i, sobretot, els 
nostres símbols catalans, Montserrat, la 
senyera, el cant dels segadors i els nos-
tres vestits típics, la figura de la pubilla i 
l’hereu entre d’altres. . 

és per això que poder formar part du-
rant dos anys del pubillatge m’ha fet 
descobrir encara més coses de Cata-
lunya, pobles i paisatges plens d’en-
cant, algunes tradicions que desconei-
xia les he pogut viure de primera mà. 
Però sobretot, m’ha fet conèixer gent 
meravellosa amb un conjunt de valors i 
ideals forts i clars, que feien que cada 
vegada que tornava a casa, em que-
dés un regust càlid i dolç  gràcies  a la 
seva hospitalitat.

Per a la persona el pubillatge es efímer, 
s’acaba, arriba el moment de passar la 
banda, de donar a una altra persona la 
possibilitat de viure aquesta experièn-
cia i aportar el seu granet de sorra i fer 
més gran encara i etern el pubillatge.  
Per això, si tots volem , si no defallim , el 
pubillatge serà perdurable en el temps. 
Aquest és el nostre compromís i la nostra 
responsabilitat, perquè les generacions 
futures en puguin continuar gaudint. 

Visca el Pubillatge
i visca Catalunya Lliure. 
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POL VILA I ORIOLS (PUIG-REIG)

Hereu de Catalunya 2012

a primera paraula d’aquest petit escrit 
no pot ser una altra que gràcies. Grà-
cies a tots els qui m’heu acompanyat 
durant aquests encara no dos anys, 
companys de títol; vermells;Nina, An-
nabel i Adrià; amics de nord a sud, de 
llevant a ponent. Gràcies a tots els que 
feu possible el Pubillatge: Foment de 
les tradicions Catalanes, associacions 
i entitats, ajuntaments, caducats, fa-
miliars, i tants i tants altres. Gràcies a 
un poble que va confiar en mi i ha fet 
possible aquests magnífics dos anys, 
Puig-reig, sempre al cor.

Avui tinc més clar que mai que el Pu-
billatge són les persones que el for-
men, aquells joves valents que s’atre-
veixen a donar un pas cap a la foscor 
del desconegut, compromesos amb 
la terra que els ha vist créixer i defen-
sors d’una cultura cada cop més ata-
cada i menyspreada que necessita 
a tots els catalans. Joves que poden 
recórrer Catalunya de poble en poble 
desafiant distàncies, temps i cansa-
ment. Joves amb ganes de descobrir 
la diversitat d’aquest petit gran país, 
la riquesa de les seves tradicions, la 
grandesa de la seva història, la me-
ravella que són els seus paisatges, 
la pluralitat de paraules i expressions 
de la nostra llengua catalana, per així 
ser més forts i estar units. Pubillatge 
és tradició. Pubillatge és llegat. Pubi-
llatge és, per sobre de tot, amistat.

El poble català ha estat massa temps 
intentant adaptar-se a una realitat im-
posada i verinosa que l’anava elimi-
nant paulatinament. tenim l’orgull dels 
ferits, el silenci dels cauts, la clandes-
tinitat de la resistència. és l’hora de 

fer-nos sentir, de recuperar allò robat a 
mà armada fa segles, defensar a viva 
veu que serem gent catalana tant si es 
vol com si no es vol. és l’hora d’emo-
cionar-nos en sentir el refilar d’un 
flabiol tot formant sense vergonya la 
dansa més bella de les que es fan i 
es desfan. és l’hora d’alçar les nostres 
torres fins a tocar els estels. És l’ho-
ra de respirar profundament l’olor de 
la pólvora dels trabucaires i la nostra 
imatgeria. Ara és l’hora de no llençar 
paraules buides i promeses a l’aire, 
esperant que els altres facin el primer 
pas, sinó l’hora d’aixecar el país, de 
fer-lo viure tot bolcant-nos en la nos-
tra cultura, el llegat dels nostres avant 
passats, movent-nos, formant part de 
les nostres associacions i entitats per 
mantenir vives les nostres tradicions i 
preservar la volguda històrica i noble 
identitat, sense por ni vergonya per-
què són aquestes les que ens fan ser 
el que som: catalans. 

tenim la sort de poder viure uns mo-
ments històrics, de ser nosaltres qui fa-
rem les passes cap on volguem anar, 
mirant enrere per saber qui som, però 
sobretot copsant un futur lliure i català, 
on el pubillatge s’ha de guanyar el lloc 
que li pertany com a tradició de la nos-
tra cultura, com a peça de la nostra 
història i com un element de transmis-
sió cultural entre els pobles catalans 
per unir-nos i enfortir-nos. 

Hem de córrer pel camí per on els va-
lents no s’atreveixen anar per així arri-
bar a la nostra anhelada estrella. 

Visca Puig-reig! Visca el Pubillatge! I 
visca Catalunya lliure!
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ANNA tERRICABRAS I MAtEU (CALELLA)
MARC ORRIOLS I GOL (MANRESA)

Pubilla i Hereu de les  
Comarques Barcelonines

osaltres som l’Anna terricabras, Pubi-
lla de Calella 2011, i el Marc Orriols 
Hereu de Manresa 2011. El passat 
octubre del 2012 vam tenir l’agrada-
ble sorpresa de ser escollits com a 
representants de les nostres comar-
ques, les de Barcelona. Des d’aquell 
dia, no hem parat de fer quilòmetres 
amunt i avall per tal de poder assistir 
a la majoria d’actes on hi hem estat 
convidats. Des de les Festes de la 
Vinyala d’Òdena, passant per la Co-
rrida de Puig Reig, els tres tombs de 
Balsareny, la Fira de l’Aixada de Man-
resa, la Monacàlia de Navarcles o la 
fira de Sant Domènech d’Argentona. 
A més a més, també hem assistit a 
totes les proclamacions de pubillatge 
de la nostra zona i també de la resta 
del principat català.

Hem viscut de primera mà la catala-
nitat i les tradicions del nostre país. 
L’oportunitat de poder viatjar a ra-
cons del país que ni sabíem que exis-
tien, ens ha cedit el plaer de conèixer 
cada centímetre de la nostra terra. 
Per tant, podem afirmar que, de la 
mateixa manera que Catalunya gau-
deix d’un clima especial (entenent 
que hi ha microclimes a pocs quilò-
metres de distància), el nostre país 
també té una cultura densa i diversa: 
des de l’Alt Empordà, traçant una dia-
gonal fins a la Terra Alta, hem obser-
vat cada tradició de cada poble amb 
moltes diferències entre sí, però amb 
un denominador comú que és Cata-
lunya i el seu imaginari. En la nostra 
regió que hem representat també 
hem pogut notar tal observació, com 
s’ha escrit anteriorment, entre les fes-
tes i tradicions de cada comarca que 

hem visitat, des del Maresme fins la 
Catalunya Central.

No podem demanar més al pubillat-
ge perquè ens ho ha donat tot. Mal-
grat això, ens sap molt de greu haver 
d’acabar. Ara, ja hauran escollit els 
nostres homòlegs del 2013 i segur 
que es prendran la seva tasca tan 
seriosament i gaudiran de l’experièn-
cia com ho hem fet nosaltres. Però 
no tot s’acaba, les amistats que hem 
forjat al llarg d’aquest parell d’anys 
de vigència, sabem i tenim la certe-
sa que duraran per sempre, així com 
també ho faran tots els coneixements 
que hem adquirit, les festes, les tradi-
cions, els pobles quedaran per sem-
pre guardats en el nostre cap com a 
record d’uns dels millors anys de la 
nostra joventut.

Per tant, el nostre balanç després 
d’aquesta experiència és altament 
positiu. Ens agradaria encoratjar a 
aquells joves que ara estiguin llegint 
aquesta revista a entrar dins del món 
del pubillatge: assegurem catalanitat, 
cultura, tradició, país, amistat... enco-
ratgeu-vos i participeu activament per 
Catalunya des de la perspectiva del 
pubillatge! No us en penedireu, a no-
saltres ens ha captivat.

Finalment, volem donar les gràcies a 
totes aquelles persones que des de 
dins i des de fora ens heu donat su-
port i heu volgut compartir, ni que fos 
un petit bocí, d’aquest viatge de dos 
anys a dins d’aquest món. Per a tots 
vosaltres, moltes gràcies!

Fins Sempre!

1a Dama d’Honor  
de Catalunya 2012,  
i 2n Fadrí d’Honor  
de Catalunya 2012
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uan reps una banda o una faixa amb 
unes lletres brodades amb el nom del 
teu poble o ciutat, reps quelcom espe-
cial i efímer amb una durada determi-
nada de la qual el grau de satisfacció 
d’aquest, dependrà de la intensitat 
amb què ho viuràs. Nosaltres creiem 
que hem intentat aprofitar tot allò que 
farà un any se’ns va brindar i, tot i que 
ara arribi a la seva fi, estem contents i 
satisfets de tot allò que hem pogut viu-
re durant tot aquest temps. 

El pubillatge va acompanyat de molts 
sentiments, un d’aquests és el senti-
ment de canvi i renovació constant. Al 
cap i a la fi, això és el que manté viva 
aquesta tradició: el jovent que any rere 
any és valent i s’endinsa en aquest 
fantàstic món. Poder veure com els 
més petits gaudeixen representant la 
seva vila o com els més menuts en un 
futur són hereus o pubilles, et fa ado-
nar que el pubillatge segueix i seguirà 
viu. Avinyonet de Puigventós, Vidre-
res, Rosselló i les Borges Blanques, 
entre d’altres, són alguns dels pobles 
que aquest any han recuperat el pubi-
llatge. No obstant això, encara queda 
molta feina per fer. El camí és llarg i 
encara hi ha moltíssims pobles on no 
es gaudeix de la festa de l’hereu i la 
pubilla o bé on, desgraciadament, 
perden aquesta figura. 

Recordem el dia de la nostra elec-
ció, el cúmul d’emocions que vàrem 
viure durant aquella jornada. triste-
sa pels que marxaven, alegria pels 
que ens presentàvem, curiositat per 
esbrinar tot el que viuríem a partir 
d’aquell moment i serenitat a l’escol-
tar el nostre himne, els Segadors. Un 
any després, i a punt de “caducar”, 
els sentiments segueixen sent els 
mateixos, però multiplicats per deu. 
Ara no només ens acomiadem d’una 
banda o faixa, sinó que diem adéu a 
moltes persones i a molts llocs que 
hem pogut conèixer però, a la vega-
da, sabem que hi ha amistats que 
perduraran més enllà d’una banda, 
faixa o vestit. 

Així doncs, només ens queda agrair-
vos a tots aquells que formeu part 
d’aquesta tradició, a tots aquells cone-
guts, conegudes, amics i amigues que 
han compartit algun moment d’aquest 
fantàstic any al nostre costat, a tothom 
que hi creu i que estima el nostre país; 
gràcies. Esperem que els nous repre-
sentants gaudeixin al màxim aquesta 
experiència i el grau de satisfacció en 
finalitzar-la sigui el més elevat possi-
ble. Fins aviat!

Visca el Pubillatge, Visca les Comar-
ques Gironines i Visca Catalunya!

JuDIT BuXeDA I PeY  (FIguereS)
gerArD VIlAró I ForASTÉ (VIlABlAreIX)

Pubilla i Hereu de les  
Comarques Gironines

3a Dama d’Honor  
de Catalunya 2012,  
1r Fadrí d’Honor  
de Catalunya 2012
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airebé no ens n’hem adonat i ja fa un 
any que ens van proclamar Hereu i 
Pubilla de les comarques Lleidatanes 
2012 a Calella.

Hem visitat i descobert racons de 
Catalunya que no coneixíem, alguns 
ens sonaven, però no sabíem on es-
taven situats i d’altres no els havíem 
sentit a anomenar mai.

No sabíem què era el pubillatge fins 
que vam entrar dins d’aquesta gran 
família. Cap dels dos teníem la me-
nor idea de què es tractava. A pri-
mer cop d’ull vèiem un grup de joves 
catalans que portaven per tota Ca-
talunya les bandes i faixes represen-
tant el seu poble o ciutat. Però, de 
mica en mica anàvem veient que era 
més que això, que era gent que es 
veia unida per l’amistat, la il·lusió, el 
compromís, la diversió...

Per a nosaltres ha estat un any ple 
de coneixença i enriquiment sobre 
el nostre país, gaudint cada moment 
d’aquest viatge i intentant fer la feina 
el millor possible. Deixant de banda 
els quilòmetres, que no han estat 
pocs, totes les audiències, procla-
macions,  i comiats, ens han donat a 
conèixer noves tradicions catalanes 
de les quals no en teníem conscièn-
cia i que, de  ben segur no hagués-

sim conegut mai si no hagués estat 
per aquesta experiència única.

En aquest llarg recorregut se’ns ha 
donat l’oportunitat de conèixer una 
gran quantitat de persones magní-
fiques en poc temps, persones que 
et fan gaudir moments inoblidables i  
que en els moments més difícils fan 
que tot sigui més fàcil. tota aquesta 
gent quedarà guardada dins nostre, 
tot i que amb la gran majoria no tor-
nem a tenir l’oportunitat de veure’ns 
tan freqüentment.

Ara que ja arriba el final d’aquest any 
tan inoblidable només ens queda dir 
als nous representants de títol na-
cional de les comarques lleidatanes 
2013 que llueixin la seva respectiva 
banda i faixa amb orgull i amb el cap 
ben alt i que gaudeixin d’aquesta ex-
periència amb igual o més il·lusió de 
la que l’hem viscuda nosaltres.

Per acabar voldríem donar les grà-
cies als nostres companys de títol 
per acompanyar-nos en aquest reco-
rregut, a l’Ajuntament de Rosselló pel 
seu suport i als membres del Foment 
de les tradicions Catalanes per ha-
ver confiat amb nosaltres.

Visca Rosselló, visca el pubillatge i 
visca Catalunya!

ELISA VIVES  I SAtORRA (ROSSELLó DE SEGRIà)
JOEL FARRAN I SEUMA (ROSSELLó DE SEGRIà)

Pubilla i Hereu de les  
Comarques Lleidatanes

2a Dama d’Honor  
de Catalunya 2012, 
4t Fadrí d’Honor  
de Catalunya 2012
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om podíem imaginar-nos que aquell 
matí a Calella ens canviaria part de 
les nostres vides. En aquell moment 
les sensacions, emocions i sentiments 
eren difusos, confusos i fins i tot con-
tradictoris. Es barrejaven alegria, 
tristor, por, nervis, tensions i d’altres. 
Però, contra tot pronòstic personal, 
vàrem sortir escollits pubilla i hereu 
de les comarques tarragonines 2012. 
Ja ha passat un any i ara que s’acosta 
el final les mateixes emocions i senti-
ments que vàrem viure en zero coma, 
tornen a sorgir i tornen a contradir-se. 
No obstant, aquestes pors, la tristor i 
l’enyorança, no són perquè ens aco-
miadem, sinó perquè deixem una fa-
mília, uns amics que ens acompanya-
ran la resta de la nostra vida.

D’ençà la proclamació fins avui, no 
hem parat de viatjar de punta a punta 
del territori català, des d’Horta de Sant 
Joan fins a Portbou, des de Calella 
fins al rosselló. A cada sortida, hem 
trobat nous companys de viatge que 

ens han acompanyat durant aquest 
llarg recorregut però, també hem aco-
miadat vells amics i grans persones. 
tots ells ens han aportat un petit gra 
de sorra a la nostra vida.

A banda d’això, a cada sortida hem 
pogut conèixer una mica més el nostre 
país, com la festa de la Patum de Ber-
ga, la festa de la llana i el casament 
de pagès de Ripoll, o d’altres com el 
palau de la Generalitat, el Parlament 
de Catalunya o part  de la festivitat del 
Pilar de Saragossa.

Records, aquesta és la paraula. Això 
és el que ens emportem d’aquest llarg 
viatge. Un grapat d’anècdotes, de vi-
vències, experiències i coneixements 
d’indrets, costums i tradicions de tota 
Catalunya. Ja ho diu la dita, que no és 
més savi qui més sap sinó aquell que 
sap aprendre dels altres, i en aquest 
sentit vosaltres sou els que ens heu fet 
savis. Gràcies per haver estat al nostre 
costat durant tot aquest temps.

ELISABEt CAStELL I MALLAFRé (tARRAGONA)
MARC PRADA I FERRé (ELS PALLARESOS)

Pubilla i Hereu de les  
Comarques tarragonines 

4a Dama d’Honor  
de Catalunya 2012, 
3r Fadrí d’Honor  
de Catalunya 2012 
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www.tradicionscatalanes.cat

Tots els actes,
esdeveniments i la

informació sobre el món del
pubillatge la trobaràs a la

nostra pàgina web
www.tradicionscatalanes.cat

Entra i informa-te’n!

Ajuda’ns a mantenir
actualitzada la web:

Envia’ns el nom dels nous
representants del teu municipi, la
data en què fareu el vostre acte,
pregunta’ns tots els teus dubtes,

demana’ns col·laboració o fes-nos
arribar els teus suggeriments,

LA WEB DEL FOMENT
ÉS LA TEVA WEB!



l primer cap de setmana d’octubre 
de 2012 va ser un cap de setmana 
intens. tot el pubillatge ens vam reunir 
a Calella, el Maresme, per poder dur 
a terme la Proclamació de la Pubilla i 
Hereu de Catalunya 2012. 

Calella es va omplir de gent de dife-
rents punts de Catalunya i durant un 
cap de setmana va poder exercir com 
a capital del pubillatge. tot va co-
mençar el divendres dia 5, vaig arri-
bar a l’hotel on ja hi havia tot de cares 
conegudes. Després d’instal·lar-nos, 
vam anar a sopar i a fer el comiat 
informal dels nacionals 2011. Va ser 
una nit ben divertida.

El dissabte es va dur a terme la rebu-
da dels participants i seguidament, els 
corresponents exàmens, que conte-
nien tot de preguntes tant d’història i 
geografia catalana, com d’actualitat.

Quan vam acabar l’examen, tothom va 
començar a comentar-lo. “Que si la 2 
era la resposta b  o que si la 10 era la 

a”. tots  vam buscar  quantes n’havíem 
encertat . Mentre alguns ja comença-
ven les entrevistes orals, els altres 
anàvem a fer una volta per Calella o 
a prendre alguna cosa, el que fos per 
poder fer passar una mica els nervis. 
Cada vegada hi havia més gent que ja 
havia acabat els exàmens  i s’explica-
ven què els havien demanat. 

Després de les proves, vàrem partici-
par en diversos actes i a la nit es va fer 
el sopar de gala on els nacionals 2011 

Proclamació de la Pubilla i l’Hereu  
de Catalunya 2012 a Calella
NOR SIDkI I RIUS
PUBILLA DE CAtALUNyA 2012
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es van poder acomiadar de l’intens 
any que havien viscut i on també se’ls 
va retre homenatge per la gran feina 
feta durant tot l’any. també es van dur 
a terme els parlaments de les autori-
tats presents. Després de tots els dis-
cursos i ja havent sopat, vam poder 
gaudir d’una mica de festa per tal de 
relaxar-nos i compartir uns moments 
més nostres amb tots els companys.

L’endemà, diumenge al matí, vam fer 
una cercavila pels carrers de Calella, 

des de la plaça de l’Ajuntament fins el 
passeig a la vora del mar. Allà es va 
dur a terme la proclamació dels nous 
representants nacionals.

tots nosaltres volem agrair haver po-
gut representar un any més el pubi-
llatge. Ha estat un meravellós any on 
hem pogut aprendre, descobrir i gau-
dir de Catalunya i de l’ampli ventall de 
tradicions que formen la nostra cul-
tura. Moltes gràcies per l’oportunitat 
que ens vàreu donar. 



a Mare de Déu del Pilar és patrona de 
Saragossa, així com també ho és del 
meu poble, Rosselló de Segrià. El 13 
d’octubre va ser un dia molt especial 
per a mi i per a la resta de pubillatge 
nacional ja que, juntament amb mem-
bres del Foment de les tradicions 
Catalanes, vàrem assistir a la primera 
sortida oficial, l’ofrena a la Verge del 
Pilar a Saragossa.

Després que en Carles Mónico, dele-
gat del foment a Lleida, ens passés a 
buscar i recorreguéssim amb ell una 
hora i mitja de viatge per carreteres 
nacionals, vàrem arribar a Saragossa. 
Un cop allà vam anar a una immensa 
plaça plena de gent de les diferents 
comunitats autònomes que lluïen els 
seus vestits i balls tradicionals. Allí ens 
va acollir la Casa Catalana de Sara-
gossa amb la qual vàrem desfilar pels 
carrers de la ciutat tot ballant sardanes 
i cantant fins arribar a la basílica del 
Pilar on ens va rebre el bisbe i vàrem 
fer la pertinent ofrena floral.

tot seguit, va ser l’alcalde de Sara-
gossa qui ens va rebre, llavors però  
a l’ajuntament, on va fer un parlament 
en nom de tota la ciutat de Saragos-
sa donant-nos la benvinguda i agra-
int-nos l’assistència. Posteriorment, 
vam gaudir d’un refrigeri on cada 
casa autonòmica va brindar per la 
seva comunitat.

Per acabar, tots els representants na-
cionals juntament amb els membres 
del foment vam anar a la seu de la 
Casa Catalana de Saragossa per fer 
un dinar de germanor i signar el llibre 
d’honor de la Casa.

Ens agradaria reconèixer el tracte 
rebut i el respecte que van mostrar 
cap a nosaltres la resta de cases 
autonòmiques presents a la cele-
bració, especialment la Casa Cata-
lana de Saragossa perquè ens van 
fer sentir com si no haguéssim sortit 
de Catalunya. Va ser una experièn-
cia única on vam tenir l’oportunitat 
de conèixer diverses tradicions dife-
rents a les nostres.

Visita a la Casa Catalana  
de Saragossa
JOEL FARRAN I SEUMA
HEREU DE LES COMARQUES LLEIDAtANES 2012

-14- PUBILLATGE 



El Foment de les Tradicions Catalanes som una entitat que fomentem 
i motivem l’elecció de la Pubilla i l’Hereu com a símbols de les dones i els 
homes d’aquest país, capaços de representar en cada ocasió els valors, els 
costums i les tradicions del nostre poble.

Si t’estimes el Pubillatge i creus en aquesta tradició com una forma de mantenir 
i conservar les arrels de la cultura catalana tens quelcom en comú amb nosaltres.

Ser soci del Foment de les Tradicions Catalanes et dóna dret a rebre 
tota la informació relacionada amb la nostra entitat, participar activament en les 
assemblees anuals, col·laborar activament amb nosaltres i és també un requisit 
necessari per formar part de la Junta de l’entitat.

Fes-te soci de la nostra entitat, junts sumarem esforços i il·lusions, junts farem 
més fort el Pubillatge! Recorda tOtS SOM FOMENt!

Fes-nos arribar aquesta butlleta degudament emplenada a mà o via mail a
tradicionscatalanes@gmail.com.

Et recordem que a la nostra pàgina web www.tradicionscatalanes.cat 
també hi trobaràs l’aplicació per fer-te soci electrònicament. (Formularis/Fes-te 
soci). De seguida ens posarem en contacte amb tu!

tots som FOMENt!

Butlleta per fer-te soci de l’entitat

Nom: ............................................... 1r cognom: ................................................. 2n cognom: ................................................

Adreça: ........................................... Població: .................................................... C.P.: ...........................................................

Província:........................................ Tel.: ............................................................ Mòbil: .........................................................

E-mail: ................................................................................................................ Data de naixement: ....................................

(Si ets Hereu o Pubilla Vigent)

Títol:................................................ Població: ......................................................................................... Any: .......................

Comarca: ............................................................................................................ Dia de l’elecció: ..........................................

Inscripció soci: 15 € / any

Entitat bancària:......................................................................................................................................................................

Domicialiació bancària:...........................................................................................................................................................

  Signatura       Segell de l’entitat

Foment de les tradicions Catalanes, CIF-G58126244.
Inscrita amb el núm. 4593 al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, el Foment de les Tradicions Catalanes, informa que les dades 
personals facilitades de forma voluntària al complimentar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de l’entitat.
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l passat maig 2013, l’Hereu de Cata-
lunya, Pol Vila i Oriols; la Pubilla, Nor 
Sidki i Rius; i l’Hereu de les Comar-
ques Barcelonines, Marc Orriols i Gol, 
vam ser convidats per l’Ajuntament de 
Berga a viure la Patum des d’un altre 
punt de vista. Concretament, en un 
d’elevat; és a dir: vam poder gaudir 
de l’olor de pólvora, el ball de l’àliga, 
els tirabols, els cavallets, entre d’altres 
des del balcó del consistori, envoltats 
de l’alcalde i el Conseller, entre d’al-
tres autoritats. Malgrat que tots tres te-
níem classe a les nostres respectives 
universitats l’endemà, ens vam quedar 
fins els últims Salt de Plens, merave-
llats per la màgia de la litúrgia patu-
maire, l’imaginari berguedà i la seva 
gent. Agraïm, de nou, a l’Ajuntament 
de Berga per la seva invitació i la seva 
excel·lent hospitalitat!

La Patum
MARC ORRIOLS I GOL
HEREU DE LES COMARQUES BARCELONINES 2012
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ntrat el mes de juliol arri-
ba el temps de la sega i la 
batuda del blat. El poble 
d’Avià ret homenatge a les 
figures dels segadors i la 
seva feina a la seva tradi-
cional Festa del Segar i el 
Batre, a la qual, com cada 
any, una delegació de Pu-
billes i Hereus vam tenir la 
sort de poder assistir el 14 
de juliol. 

El dia va començar d’hora amb un 
típic esmorzar de pagès –botifarra, 
cansalada i mongetes– preparat per 
les mestresses de les cases d’Avià 
i compartit amb els segadors que, 
uns minuts més tard, començaren a 
segar l’extens camp de l’església de 
Santa Maria d’Avià amb les forces 
renovades. Falç esmolada i esclopet 
en mà, els pagesos feren demos-
tració d’aquesta tasca pagesa tan 
nostra i que inaugurava la festa. El 
pubillatge assistent vam tenir el pri-
vilegi de participar en aquesta sega 
fent tres o quatre segades –o si més 
no provant-ho–. A l’esplanada de 
Santa Maria també vam poder visi-
tar una fira de productes artesanals, 
així com visitar les puntaires que es 
troben en aquesta festa vingudes 
d’arreu de la comarca i del territori 
català, buscant cada representant 
a la puntaire del seu poble per po-
der-la saludar personalment. Davant 
d’un immens paller, un cop portat el 
blat segat del camp a l’era, es va dur 
a terme la batuda, procés pel qual 
se separa el gra de la palla tot aixa-
fant el blat amb el pes de dos cavalls 

que van girant sobre el cereal. Els 
joves de la vila ventaven el blat aixa-
fat amb forques per tal de treure la 
palla de sobre el gra. I, així acabava 
un dia típic del pagès dels mesos de 
juny i juliol i la nostra visita a aquesta 
festa del poble d’Avià. 

Festes com aquesta són necessàries 
per mantenir viu el nostre passat i 
homenatjar els nostres avantpassats, 
no tan llunyans, gràcies a la dura fei-
na dels quals actualment podem ser 
on som, un homenatge que, degut a 
la mecanització del camp i la mateixa 
societat, costa d’arribar. No som ca-
paços d’apreciar l’esforç dels page-
sos fins que no vivim personalment 
aquestes àrdues tasques de segar i 
batre, que formen una part essencial 
de la nostra cultura i la nostra història.
tampoc no volem deixar passar la 
oportunitat d’agrair l’hospitalitat i el 
compromís d’en Joan Llaugí i la seva 
senyora, l’Elisabet, membres de la 
nostra família del Pubillatge i que, 
any rere any, ens obren les portes de 
la seva festa. Gràcies per brindar-nos 
un dia com aquest. 

Festa del Segar i el Batre d’Avià
POL VILA I ORIOLS
HEREU DE CAtALUNyA 2012
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l mes de febrer a Manresa , és el mes 
de la llum, una llum que va entrar per 
l’Església del Carme i que ens va por-
tar l’aigua després d’uns anys de se-
quera forta , durant els quals el bisbe 
Galceran Sacosta va excomunicar la 
ciutat ja que no volia que passes per 
les seves terres la sèquia que havia 
d’abastir la ciutat amb l’aigua del Llo-
bregat començant a Balsareny.

Gràcies a aquesta llegenda i miracle 
els manresans gaudim any rere any 
de la fira de l’aixada, ambientada a 
l’edat mitjana durant la terrible seque-
ra. Aquesta fira està plena d’especta-
cles realitzats per les diverses entitats 
manresanes. 

Aquest any, els manresans vigents 
vam convidar el pubillatge a gaudir 
d’un cap de setmana manresà bo 
i coincidint amb la fira de l’aixada i 
combinant-ho també amb un partit 
de bàsquet.

Dissabte a la tarda ens vam reunir a 
l’institut Lluís de Peguera , que ens el 
van deixar per poder-hi passar la nit. 
un cop instal·lats, vam anar cap a la 
fira situada al nucli antic de la ciutat. 
Aquesta fira comença a la muralla 
de Sant Domènech, segueix cap a la 
plaça Europa o bé pujant cap a Puig 
mercadal on hi ha l’església del Car-
me, segueix baixant cap al Carrer So-
breroca i arriba a la plaça Major, amb 

l’Ajuntament, i finalment la baixada 
del Popul , on ja s’arriba a la Seu, on hi 
ha els jardins ben plens de paradetes 
d’artesans. Durant la tarda de dissab-
te i el matí de diumenge, vam ensen-
yar al pubillatge que havia vingut de 
fora tot un seguit d’espectacles com 
l’arribada del Bisbe i l’arribada del 
Rei, el misteri de la Llum , els balls de 
les zíngares o les noces dels jueus.
 
Finalment, diumenge a la tarda ens van 
convidar a un partit de bàsquet en el 
qual l’assignia Manresa (actualment La 
Bruixa d’or Manresa) s’enfrontava al DkV 
joventut. Durant el partit ens vam poder 
unes fotografies amb els jugadors.

Fira de l’Aixada i Bàsquet Manresa
NOR SIDkI I RIUS
PUBILLA DE CAtALUNyA 2012
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els volts de Sant Antoni arriba una de 
les cites més esperades pel pubillat-
ge: la Corrida de Puig-Reig, una tro-
bada en què es pot presenciar com 
tot un poble es transporta al passat 
pagès de la nostra terra.

Aquesta festa, de més de 125 anys 
d’antiguitat, es celebra en honor a 
aquest sant i dura tot un cap de set-
mana durant el qual també es duu a 
terme la fira de l’embotit, l’exhibició 
de ferradors i treball de forja, la mos-
tra d’oficis tradicionals i l’exposició 
d’eines antigues del camp.

El diumenge d’aquest cap de setma-
na de celebració, que enguany es va 
escaure el 20 de gener, es convida el 
pubillatge d’arreu de Catalunya a a–
ssistir al dia fort de la festa. La jornada 
s’inaugura amb un esmorzar popular i 
tot seguit, els genets, templers, carros, 
cavalls, ases i el pubillatge assistent 
s’organitzen en una cercavila que pas-
seja per tot el poble.

La curiositat de la celebració està en 
el fet que qualsevol col·laborador amb 
la festa, la cercavila o els actes pos-
teriors porta el vestit tradicional. Així 
doncs, el pubillatge es camufla en 

un ambient on les faixes, les ganda-
lles i les espardenyes estan a l’ordre 
del dia. La cercavila la tanca la colla 
gegantera i l’acompanyen les bandes 
musicals que amenitzen la cercavila.

Posteriorment a la cercavila i al dinar 
popular es fan curses de perxerons, 
cavalls, mules i rucs, així com també 
també el tradicional “joc de les cin-
tes”, que tanca aquesta bonica i reco-
manable festa del cor de Catalunya.

La Corrida
JuDIT BuXeDA I PeY
PUBILLA DE LES COMARQUES GIRONINES 2012



l passat 31 d’agost, després d’uns 
anys sense representants en el pubi-
llatge, Les Borges Blanques va recu-
perar la figura de la Pubilla i l’Hereu i 
van incorporar la figura de Pubilleta 
i Hereuet.

A primera hora després del matí, 
després d’haver-nos vestit vàrem 
passejar-nos pel poble fins arribar a 
l’Ajuntament on ens va rebre l’alcalde 
acompanyat de la resta autoritats lo-
cals. Després vàrem fer una cercavila 
fins a la Plaça de la Constitució per tal 
de realitzar l’encesa de la tradicional 
traca de Festa Major.

Posteriorment vam visitar els locals 
del poble on hi havia les diferents ex-
posicions de pintura i escultures amb 
motiu de la Festa Major fins a arribar 
als jardins del terral, on va tenir lloc la 
proclamació de la Pubilla i l’Hereu de 
Les Borges Blanques 2013.

A l’acabar,  tothom qui va voler va po-
der  ballar una sardana de germanor 
i acte seguit, el pubillatge va anar a 
dinar a la sala Grums per després diri-
gir-se a la proclamació de la Pubilla i la 
dama de tarragona 2013.

també a les terres de Ponent,  l’en-
demà 1 de setembre, Rosselló va aco-
llir per primer cop al pubillatge d’arreu 
de Catalunya. 

Al matí, els nacionals vàrem fer la cer-
cavila des de l’Ajuntament fins la plaça 

de l’església. En arribar, vam fer la pro-
cessó en honor a sant Antolí, el patró 
de les nostres festes de setembre. Un 
cop es va haver acabat la missa, vàrem 
assistir al concurs de plats de cuina on 
vam entregar els premis i després vam 
poder ballar una sardana.

Després de dinar, ens vam trobar 
amb la resta de pubillatge, també 
amb pubillatge dels voltants de Ros-
selló, com Vilanova del Segrià, torre-
farrera, Benavent, Alpicat i Alguaire, 
a fi d’aconseguir que aquesta tradi-
ció es faci gran a les terres lleidata-
nes. tot seguit, vam fer una cercavila 
amb els gegants fins al casal, la nos-
tra sala de festes. 

Un cop vam ser allà vam fer els co-
rresponents parlaments i l’orquestra 
Rosaleda ens va dedicar algunes de 
les seves cançons. Per acabar va te-
nir lloc un refrigeri a l’Ajuntament per 
a tots els convidats.

Pubillatge a Les Borges Blanques  
i a Rosselló 
ELISA VIVES I  SAtORRA, PUBILLA DE LES COMARQUES LLEIDAtANES 2012
JOEL FARRAN  I SEUMA, HEREU DE LES COMARQUES LLEIDAtANES 2012
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l dissabte 25 de maig els membres 
del pubillatge ens vam reunir al matí 
per anar a visitar la patrona de Cata-
lunya, la moreneta. El Foment de les 
tradicions Catalanes, pubilles, he-
reus, dames, fadrins, pubilletes, he-
reuets, dametes i fadrinets van venir 
des de tots els racons de Catalunya 
per a trobar-nos a Montserrat, un dels 
llocs més estimats pels catalans.

Uns quants membres vam pujar amb 
el funicular i altres van preferir arri-
bar al monestir amb els seus cotxes. 
Els que vam arribar més aviat vam 
aprofitar per anar a fer un petó a la 
Mare de Déu de Montserrat. Segui-
dament, els representants de títol 
nacional vam encendre uns ciris per 
demanar a la moreneta que ens cui-
dés i ens portés pel bon camí durant 
aquest any.

A poc a poc van anar arribant tots els 
que faltaven a la plaça de davant de 
la basílica. Després vam procedir a 
entrar per a assistir a la missa d’on-
ze. En aquesta missa el pubillatge de 
títol Nacional vam poder participar-hi 
portant les ofrenes del pa, l’aigua i el 
vi. també vam entregar a la comuni-
tat Benedictina una ofrena floral amb 

la forma del símbol del Foment de les 
tradicions Catalanes.

Al final de la missa vam tenir l’honor 
d’escoltar i cantar el Virolai, l’himne de-
dicat a la nostra patrona des del 1880, 
l’any del mil·lenari de Montserrat, que al 
llarg del temps ha esdevingut un símbol 
espiritual i patriòtic dels catalans que 
ens dóna fe, valor i esperança.

en acabar l’ofici, ens vam col·locar 
a les escales de l’altar per a fer-nos 
unes fotos i seguidament, també a 
l’exterior de la basílica davant de la 
porta d’entrada.

Va ser una trobada molt bonica i emoti-
va on tots junts, el pubillatge juntament 
amb les famílies i els amics, vam gau-
dir d’aquesta jornada envoltats per les 
muntanyes de Montserrat.

Visita a Montserrat
ANNA tERRICABRAS I MAtEU
PUBILLA DE LES COMARQUES BARCELONINES
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l passat mes d’abril, tot el pubillatge 
va ser convidat al Parlament de Cata-
lunya. Havent dinat, es va quedar al 
Parc de la Ciutadella per entrar dins 
de l’edifici legislador del nostre país. 
Van venir hereus, pubilles, dames i 
fadrins d’arreu del principat on va-
ren ser rebuts per la presidenta Nú-
ria Gispert, la qual va mostrar la seva 
enhorabona i felicitar vers el fet de te-
nir tants convidats dins de l’edifici tan 
emblemàtic com ho és el Parlament 
de Catalunya.

Cada hereu i pubilla va poder seure 
als escons dels diputats i va poder 
entendre i imaginar quines són algu-
nes de les tasques d’aquests. L’acte 
formal va començar amb una breu 
explicació històrica de l’edifici on 
ens trobàvem i va continuar amb les 
paraules de benvinguda de la Pre-
sidenta. Posteriorment, l’hereu i pu-
billa de Catalunya, respectivament, 
van agrair amb les seves paraules la 
invitació, així com també van poder 

esplaiar-se una mica més. L’acte és 
va cloure amb les paraules d’Antoni 
Pérez, President del Foment de les 
tradicions Catalanes, i d’una foto re-
cord. Cada població va rebre d’ob-
sequi un pin oficial de l’òrgan legis-
lador. Des d’aquí donem, de nou, les 
gràcies al Parlament de Catalunya i  
a la seva Presidenta per l’hospitalitat 
i bondat mostrada.

Visita al Parlament de Catalunya 
MARC ORRIOLS I GOL
HEREU DE LES COMARQUES BARCELONINES
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l passat 19 d’abril, la Pubilla i l’Hereu 
de Catalunya juntament amb la Pubilla 
i l’Hereu de les Comarques Gironines, 
ja que enguany era la diputació de Gi-
rona apadrinava la festa, i el president 
del Foment de les tradicions Catala-
nes vam poder viatjar a Madrid per vi-
sitar el Cercle Català de la ciutat.

El viatge començava havent dinat, 
quan a les quatre de la tarda agafàvem 
l’AVe que ens portaria fins a la “Puerta 
de Atocha” de Madrid. Primerament, 
vam anar a l’hotel on ens allotjaríem 
aquells tres dies per a deixar les coses 
i poder anar menys carregats a fer un 
vol turístic per la ciutat madrilenya. La 
Plaza Mayor, el mercat de San Miguel, 
la Puerta del Sol, l’Estatua del Oso i el 
Madroño, van ser alguns dels llocs que 
vam poder visitar.

L’endemà vàrem poder seguir fent de 
turistes visitant la Plaza Cibeles, el 
Congrés dels Diputats, el Parque del 
Retiro, la Plaza Neptuno o el Palacio 
Real de Oriente. Al Parque del Retiro 
vam poder gaudir de la música de l’or-
questra de la policia nacional. Al mig-
dia, ens vam dirigir al Cercle Català de 
Madrid on el president, el senyor Jo-
sep Maria Solé i Sabaté, ens va rebre 
i ens va oferir menjar. El museu Reina 
Sofia va ser el protagonista de la tarda, 
ja que el vam visitar i vam passar una 
bona estona observant delícies com el 
quadre de Guernica.

L’últim dia va ser el més protocolari ja 
que vam poder assistir a tots els actes 
que el Cercle Català de Madrid va orga-
nitzar: la missa, la inauguració de l’ex-
posició de fotografies, el pregó, la pro-
clamació de la pubilla del Cercle Català, 
l’actuació de l’esbart dansaire i el dinar 
de germanor. Per acabar, ens van fer en-
trega d’una bandolera a les noies i d’un 
mocador als nois com a record. A més 
a més, també ens van fer entrega d’una 
placa del Cercle Català de Madrid.

Vam ser molt afortunats de poder vi-
sitar el Cercle Català de Madrid i de 
poder veure com el patrimoni català es 
present en altres indrets. Va ser un cap 
de setmana molt interessant. Esperem 
poder tornar-hi en d’altres ocasions.

Visita al Cercle Català de Madrid
GERARD VILARó I FORASté 
HEREU DE LES COMARQUES GIRONINES 2012
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l passat 23 d’abril, coincidint amb la 
festivitat de Sant Jordi, el Foment de 
les tradicions Catalanes i el pubillatge 
de títol nacional vam ser rebuts al pa-
lau de la Generalitat de Catalunya pel 
president Mas i la seva esposa.

Aquell matí, ens vàrem reunir a la plaça 
de Sant Jaume. Mentre esperàvem ser 
rebuts, vam despertar la curiositat de 
molts visitants que es varen apropar al 
Palau de la Generalitat.

Una vegada a l’interior, vàrem poder 
gaudir de la magnifica arquitectura del 
palau. Val a dir que ens sentíem petits 
davant de tanta magnificència. Al cap 
d’una estona, ens va rebre el molt ho-
norable President de la Generalitat, el 
Sr. Artur Mas i Gavarró acompanyat de 
la seva dona.

El president ens va dirigir unes parau-
les de benvinguda i també ens va sa-
ludar personalment . Al mateix temps 
les pubilles i les membres del Foment 
van ser obsequiades amb una rosa 
vermella. Al finalitzar aquesta petita 
rebuda, la Nor Sidki i Rius, pubilla de 

Catalunya, va realitzar un petit par-
lament com a agraïment per l’acolli-
ment rebut al Palau de la Generalitat. 
Després vam poder gaudir d’una pe-
tita visita per l’interior del palau, que 
ens va permetre estar, entre d’altres, 
al Pati dels tarongers.

una vegada finalitzada la visita vam 
poder comprar roses a les parades so-
lidàries de l’interior del Palau. Allà tam-
bé vàrem poder gaudir, entre d’altres, 
de la presència del Sr. Jordi Pujol.

Visita al Palau de la Generalitat
MARC PRADA I FERRé
HEREU DE LES COMARQUES tARRAGONINES
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n any més, el pubillatge va ser convidat 
a la festa de la llana i casament a pagès 
per part del Centre d’Iniciatives i turisme 
de Ripoll. El diumenge 19 de maig ens 
vam reunir tots a la plaça de l’Ajuntament 
de la capital del Ripollès. Mentre esperà-
vem per a reunir-nos amb les autoritats 
locals i els dos padrins d’honor dels nu-
vis, els organitzadors de la festa ens van 
rebre donant-nos coca amb llonganissa. 
Durant una estona, també vam poder 
gaudir dels diferents oficis vinculats a la 
Festa de la Llana, com l’esquilada del ra-
mat, el matalassers i les filadores.

tot seguit, vam abandonar la plaça per 
afegir-nos a la comitiva formada pel pu-
billatge, trabucaires, balladors, músics, 
el nuvi i el padrí i ens vam dirigir cap a 
casa de la núvia. La pubilla de Cata-
lunya i les pubilles de títol nacional però, 
ja eren a casa de la núvia, on van es-
perar a que arribes la llarga comitiva.

Enguany, els nuvis es casaven de veri-
tat, la qual cosa que va fer que la festa 
fos encara més especial. En aquesta 

ocasió, el padrí d’honor va ser el Conse-
ller de Cultura, Ferran Mascarell.

Un cop acabat el casori en el Monestir 
de Ripoll, es va realitzar el ball del Roser 
a la plaça del davant. Aquest acte no va 
poder ser tan lluït ja que plovia de valent 
i va anar augmentant fins a granissar.

A continuació, els representants de títol 
nacional van ser presents a l’entrega dels 
premis de les demostracions d’habilitat 
en esquilada que s’havien realitzat de 
bon matí. L’actual pubilla de Catalunya 
en el seu discurs va agrair als organitza-
dors la tasca que duen a terme vetllant 
per conservar aquesta festivitat tan boni-
ca i genuïna de Ripoll i per convidar-hi 
any rere any el pubillatge. Es va cloure la 
festa amb un dinar de germanor.

Festa de la llana i casament a pagès
ELISABEt CAStELL I MALLAFRé
PUBILLA DE LES COMARQUES tARRAGONINES 2012
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quest any, la família del pubillatge 
s’ha reunit per realitzar les colònies 
a la comarca de la Garrotxa, concre-
tament a Santa Pau durant el cap de 
setmana 20 i 21 de juliol. 

Just després d’arribar a la casa de 
colònies La Cot vàrem fer activitats 
de coneixença per tal de poder fer 
una convivència més familiar.

A la tarda vam fer les activitats que 
havíem organitzat els de títol nacional: 
jocs de relleus, d’acampada, la cade-
na de roba, entre d’altres. tot seguit, 
després d’un sopar molt entretingut  en 
el qual vam fer jocs de dinàmica, ens 
vam mudar per gaudir d’una nit espe-
cial de cabaret.  El pubillatge s’havia 
organitzat prèviament en grups de 
més de 5 persones per tal de demos-
trar les seves habilitats artístiques amb 
un ball de cabaret, tot i que al final hi 
va haver de tot! Els nacionals vam ser 
el jurat que els avaluava. 

Després de l’espectacle va començar 
l’estona de ball, on alguns van optar 
per anar a dormir aviat mentre els al-
tres van continuar la festa.

Diumenge, tot just havent esmorzat, 
vam organitzar les últimes activitats 
per tal de concloure les colònies. El 
pubillatge en grups d’entre vuit i deu 
membres havien de recórrer tot el 
voltant de la casa per finalitzar totes 
les proves.

Finalment, un cop vam haver dinat 
van començar els adéus i entre can-
sament i alegria vàrem acabar unes 
colònies fantàstiques, esperant que 
tothom hagués gaudit d’aquells dos 
dies curts i a la vegada intensos.

Colònies del Pubillatge
ELISA VIVES I SAtORRA
PUBILLA DE LES COMARQUES LLEIDAtANES 2012
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quells que no coneixen la nostra his-
tòria i el nostre fer es mofen que cele-
brem una derrota. Però el cert és que 
l’11 de Setembre significa molt més que 
una derrota militar clau en la història de 
Catalunya com ells diuen. La Diada Na-
cional de Catalunya és un dia de reivin-
dicació nacional, un dia per homenatjar 
tots aquells herois anònims o coneguts 
que van lluitar fins al final, amb totes les 
seves forces i mitjans, per defensar un 
país, una llengua, uns valors, i, en defini-
tiva, una cultura que al llarg dels segles 
el poble català havia anat construint i 
fent-se seva. 

Seguint la tradició de fa uns anys, la vila 
de Gironella ens va convidar, el dia previ 
a la Diada, a l’Hereu i la Pubilla de Ca-
talunya, els representants de les comar-
ques barcelonines i els representants 
de la Catalunya Central a gaudir del 
seu acte “L’11 de Setembre i Gironella”, 
un espectacle que rememora aquests 
últims dies del setge de Barcelona i la 
seva caiguda l’any 1714. Per mala sort el 
temps no va fer justícia l’esforç i la dedi-
cació de tots els membres de l’especta-
cle, que, després d’uns minuts d’actua-
ció, es va veure cancel·lat. 

Aquesta diada ha estat passada per ai-
gua a bona part del país, particularment 
a Barcelona, on el pubillatge fèiem de 
bon matí la ja tradicional ofrena floral a 
un dels personatges més famosos de 
l’11 de setembre, el Conseller en Cap de 
Barcelona Rafael de Casanova. Partint 
en comitiva des de l’Arc de triomf bar-
celoní, i aguantant sota les inclemències 
del temps entre altres entitats, vam poder 
fer l’ofrena a l’heroi català i cantar solem-
nement el primer dels molts “Els Sega-
dors” que es van sentir al llarg del dia. 

Juntament amb els castellers, les colles 
sardanistes o les diferents figures folklòri-
ques que se sumaran a la Via Catalana, 
el Pubillatge no va voler quedar-ne fora, 
entrellaçant les nostres mans al tram 
734, a l’inici de Les Rambles de Barce-
lona. entre flaixos constants de càmeres 
estrangeres o autòctones, ones, emotius 
retrobaments entre vigents i companys 
ja “caducats” i crits de ”Independència”, 
vam poder gaudir d’un dels moments de 
més autèntic fervor nacional dels últims 
anys i que ens ha deixat unes imatges 
que ens emocionaran eternament amb 
profundes llàgrimes de catalanitat i d’un 
autèntic poble unit.

Així mateix no hem d’oblidar que l’11 
de setembre també celebrem la vo-
luntat d’un poble que, el mateix dia 
següent al de la pèrdua de les seves 
llibertats, va aixecar-se per continuar 
treballant per fer la seva terra rica i ple-
na, sense oblidar mai la seva identitat 
ni donant per perduda la batalla per la 
pau i la llibertat. 

Visca Catalunya!

11 de Setembre.  
Diada Nacional de Catalunya
POL VILA I ORIOLS
HEREU DE CAtALUNyA 2012
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Calella Commemora 55 anys de pubillatge
ANNA tERRICABRAS I MAtEU
PUBILLA DE LES COMARQUES BARCELONINES

l passat 15 d’octubre es va celebrar 
a la ciutat de Calella el 55è aniver-
sari del Pubillatge calellenc. Pubilles, 
Dames i Pubilletes representants de 
la ciutat des de l’any 1958 i Hereus 
i Fadrins des de l’any 2001 van ser 
presents a la Fàbrica Llobet on es 
va fer un petit acte. Es va fer entra-
da des de la primera Pubilla fins al 
pubillatge vigent. tot seguit, també 
van fer entrada els representants de 
la comarca del Maresme i el pubillat-
ge de títol Nacional com a convidats 
especials. Després es va passar un 
vídeo amb tot de fotografies que re-
collia les diferents èpoques en què 
les calellenques i els calellencs ha-
vien representat el seu poble i ves-
tien amb el vestit tradicional. Va ser 
molt emotiu per a tothom. 

Per últim, va parlar un representat de 
l’Associació del Pubillatge Calellenc 
i va agrair a tothom l’assistència a 
l’acte. Jo mateixa vaig fer referència 
al sentiment de ser el representant 
i ambaixador del teu poble al llarg 
d’un any arreu d’allà on vas. Aquest 
sentiment no ha canviat al llarg de 
tots els anys de pubillatge a Calella. 
la il·lustríssima alcaldessa de Cale-
lla, la senyora  Montserrat Candini,  
va expressar la seva alegria en fer 

palès que Calella era un dels primers 
pobles en començar aquesta tradi-
ció, i que la festa del pubillatge no 
s’havia interromput al llarg dels 55 
anys. també va manifestar que la tra-
dició continuaria ja que l’experiència 
viscuda sempre es va  transmetent 
de pares a fills i a d’altres membres 
de la família. Així doncs, la figura de 
la Pubilla i l’Hereu de ben segur que 
continuarà present en tots els actes 
del poble i també representant a Ca-
lella arreu de Catalunya.  Per cloure 
la celebració es va fer una foto com 
a record de l’acte i un petit pica-pica 
acompanyat de  música en directe 
per a tots els convidats.
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1. l’Alt Empordà
2. Arenys de Mar
3. Argentona
4. Avià
5. Avinyonet de Puigventós
6. Canet de Mar
7. Catalunya Central
8. Comarcal Maresme
9. Comarcal Terra Alta
10. Pont de Vilomara
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11. Figueres
12. Gironella
13. Maçanet de la Selva
14. Manresa
15. Monacàlia
16. Navarcles
17. Navàs
18. Òdena
19. Pineda de Mar
20. Portbou
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21. Puig-Reig
22. Sant Pol de Mar
23. Sant Vicenç de Castellet
24. Santa Pau
25. Santa Susanna
26. Seva
27. Solsona
28. Súria
29. Tordera
30. Traginers
31. Vilatenim
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