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Salutació 
Alcaldessa 
de Cubelles
..........................................................

..........................................................
Rosa Fonoll

Benvolguts amics i amigues del pubillatge, Sigueu benvinguts a Cubelles, pobla-
ció del Garraf, on durant els dies 3 i 4 d’octubre acollirem el Certamen d’Elecció 

i Proclamació de l’Hereu i la Pubilla de Catalunya de l’any 2015.

És tot un honor per mi i per Cubelles, acollir enguany a la nostra vila, amb tota hu-
militat però també amb tota fermesa, la festa gran del pubillatge. Tradició que ens 
recorda la igualtat de drets entre dones i homes, tant genuïnament catalana.

Vull fer un agraïment a Foment de les Tradicions Catalanes, l’entitat que any rere any 
treballa per mantenir la tradició i fomentar els vincles entre les diferents poblacions 
del país a través de la cultura. Un esforç que es veu reflectit en els somriures dels
joves i dels més petits, en les sortides que fan arreu del territori, i en el seu aprenen-
tatge de la nostra cultura i tradicions. Cubelles, tot un món de tradicions.



Salutació President 
del Foment de les 
Tradicions Catalanes 
..........................................................

..........................................................
Antoni Pérez i Martos

El 23 d’abril és Sant Jordi. També és el dia del patró de Catalunya. És el dia de 
les roses, els llibres, les princeses i els dracs. És aquell dia que el carrer s’omple 

d’enamorats que passegen gaudint dels primers brots d’una primavera ja consoli-
dada i allunyada del fred de l’hivern. Pels lletraferits, aquesta data també assenyala 
el naixement o bé la pèrdua de grans creadors com Miguel de Cervantes i William 
Shakespeare. Per a la gent de Cubelles, la data esmentada els recorda el naixement 
d’un dels seus vilatans més reconeguts: Charlie Rivel.

Cubelles és la vila natal d’aquell pallaso català, tendre i entranyable que en tenia 
prou amb una guitarra i una cadira per arrencar somriures i rialles a aquells que 
el miraven. Charlie Rivel és aquell pallasso que udolava a la lluna i que era capaç 
d’embadalir el públic mostrant-los les seves habilitats de circ, que no eren pas escas-
ses.

Però l’encant de Cubelles no s’acaba amb el seu pallasso, sinó que va molt més enllà. 
A tocar del nucli urbà hi ha paratges naturals que fan venir ganes de deixar-s’hi 
perdre una estona i passejar-hi a peu o en bicileta. Fer-ho és una magnífica oportu-
nitat per gaudir de la desembocadura del riu Foix. Al municipi, l’empremta que hi 
ha deixat la història també és més que evident. El búnquer d’artilleria, a dia d’avui 
submergit, el Xalet del Fortí, el fortí de la Mota de Sant Pere i l’antic hostal del castell, 
entre d’altres, recorden als cubellencs que casa seva ha hagut de defensar-se de 
l’enemic en nombroses ocasions.

Des de fa anys, que Cubelles ha estat i segueix sent un lloc amb gent emprenedora, 
amb ganes de tirar endavant iniciatives pròpies i col•lectives. En poden ben ser un 
exemple l’americano Joan Pedro i Roig, que va esdevenir un dels mecenes de la vila 
i que entre moltes d’altres coses va fer arribar l’aigua corrent a la localitat. O bé els 
impulsors de la Societat Recreativa i Cultural de l’Aliança, que des d’abans de la 
guerra civil que treballaven fermanent per atansar el teatre, les caramelles i el cinema 
als vilatans de Cubelles. Una clara mostra d’altruisme vers la preservació de la cultura 
i les tradicions de casa nostra.

Aquest cap de setmana, Cubelles es vesteix de gala per acollir un petit bocí de la cul-
tura catalana: el pubillatge. La vila acull l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya 
2015. El pubillatge d’arreu de Catalunya us demostrarà que són un jovent compromès 
amb el país, amb la cultura i amb la seva gent. El pubillatge us demostrarà que 
són joves actius, amb ganes d’implicar-se i de conèixer. El pubillatge gaudirà de la 
vostra vila i s’impregnarà de la seva història més intrínseca i particular. El pubillatge 
que aquest cap de setmana us visitem, de ben segur que ens en tornarem cap a lloc 
pensant que a Cubelles ens hem sentit com a casa i entendrem perquè Charlie Rivel 
deia que “si pogués, tornaria a néixer a Cubelles”.

Visca el pubillatge, visca les tradicions catalanes i visca Catalunya!



Salutació 
Pubilla 
de Catalunya
..........................................................

..........................................................

Marina Carrera i Miravitlles 
El Pont de Vilomara i Rocafort

I de sobte el meu nom va fer alçar la mirada, Marina Carrera Miravitlles nova pubilla 
de Catalunya 2014. Aquest va ser provablement el somni que em va canviar la vida.

Somiar i volar. Sempre m’ha semblat la máxima expressió de llibertat. Des de la 
finestra, he contemplat durant anys com els ocells recorren el cel tots junts seguint 
una dirección, els mirava pensant com seria la sensació d’estendre les ales i deixar-
te caure. Però ara, he pogut arribar a comprendre què se sent  a l’aixecar el vol, 
observar el teu voltant, i veure un cel ple d’altres ocells que tots seguirán el mateix 
camí, des del nord al sud de Catalunyya. El pubillatge ha convertit aquests ocells en 
els meus companys i després, en els meus amics, i és avui que me n’adono que ja han 
passat a formar part de la meva vida. M’heu donat l’oportunitat d’assaborir les tra-
dicions i costums dels vostres estimats pobles, i així escriure el significat de lleialtat, 
sinceritat i confiança.

Només em resta agraïr amb tot el meu cor a totes i cadascuna d’aquelles persones 
que han cregut en mi al llarg de tot el camí del pubillatge. Ha estat un immens plaer 
compartir aquesta meravellosa experiència amb tots els hereus i pubilles d’arreu, 
sense importar ni el color de la banda o faixa ni els milers de quilòmetres que separen 
el nostre territori.

Menció especial als meus companys nacionals que avui escriuen l’última pàgina 
d’aquesta història al meu costat, heu fet de mi una persona que creu bojament en 
el destí, i és gràcies a aquest, que avui tinc a nou components imprescindibles a la 
meva vida.

Les llàgrimes brollen sota una rialla discreta, així és com comença i acaba el pas pel 
pubillatge que recordaré sempre com el tresor més preuat. Només m’agradaria que 
els nostres successors estimin i valorin tant o més aquesta tradició que per a mi, s’ha 
convertit en essencial.

L’últim capítol com a pubilla de Catalunya acaba aquí, envoltada de mirades cone-
gudes i estimades que m’acompanyaran en el record de tota la meva vida. I ara sí, 
l’espai buit on deso diàriament la banda que m’identifica romandrà immortalitzat 
per sempre.

Visca el pubillatge!
Visca tots i cadascun dels nostres pobles!



Salutació 
Hereu 
de Catalunya
..........................................................

..........................................................

Robert Monzonis i Gòmez 
Cubelles

Qui ho diria, que aquest viatge que començàvem donaria tants fruits.
Per a qui s’estima el seu poble, el seu país i la seva cultura, ser membre del 

pubillatge és un honor indescriptible.

Com deia Friedrich Nietzsche, suposem que un dia, o una nit, un dimoni ens seguís 
i ens digués: “ Aquesta vida, tal com l’has viscut i estàs vivint, l’hauràs de tornar a 
viure, infinites vegades; i no hi haurà en ella res de nou, sinó que cada moment de 
dolor i cada moment de plaer, cada pensament i sospir, tot allò extraordinàriament 
petit i gran de la teva vida t’arribarà de nou, i tot en el mateix ordre de successió, 
també aquest moment i aquest instant. L’etern rellotge de sorra de l’existència serà 
capgirat una i altra vegada, i tu amb ell!”. Suposant que fos així, què li diries?

Doncs fent el símil amb el meu any de pubillatge, jo rotundament diria que sí, que 
viuria altre cop les mateixes experiències úniques i especials que et dóna aquesta 
tradició i que tornaria a compartir tots els moments amb les persones que en formen 
part. 

Sentim que val la pena la nostra vida quan en sentim útils, i quina manera més maca 
de servir el teu país que des de la cultura. El pubillatge passa ràpid, normalment en-
tre un any i un any i poc, però el que t’emportes es conserva durant tota la vida. Una 
vida que passa ben ràpid, ho sabem, on de cada etapa en podem aprendre molt.

Durant aquest any, he viscut moltes experiències i canvis, he après molt de les perso-
nes que m’han envoltat, i em sento immensament agraït vers totes les persones que 
he conegut al llarg d’aquest viatge, cadascuna d’elles diversa, única i especial.

Vull fer un sentit agraïment al Foment de les Tradicions Catalanes, l’entitat que 
durant tot l’any, any rere any, vetlla per mantenir la tradició i potenciar-la, ens 
acompanya i ens dóna suport.

A Cubelles comença i acaba la meva etapa del pubillatge, és tot un privilegi tornar 
als orígens després d’un any tan intens. I entremig? Molt! He estimat,  he conegut, he 
donat i he rebut, m’he emocionat, m’he meravellat, m’he quedat sense paraules, he 
somiat, he mantingut ferm el meu anhel de llibertat, m’he esperançat. En definitiva, 
he viscut intensament l’experiència que m’ha estat donada, que restarà fins a la fi 
ben arrelada al meu record i al meu cor.

Junts farem valdre la força d’estimar, 
junts ho aconseguirem tot.

Visca Cubelles, vista el Pubillatge i visca Catalunya lliure!



Pubilla i Hereu 
de les Comarques 
Barcelonines
..........................................................

..........................................................

Berta Jorba i Riba (Òdena)
Pubilla de les Comarques Barcelonines 2014 i 2a dama d’honor de Catalunya

Albert Marcó i Díaz (Canet de Mar)
Hereu de les Comarques Barcelonines 2014 i 2n fadrí d’honor de Catalunya

Units per una responsabilitat, aquest any la nostra faixa i banda ens han ajudat a fer-
nos grans. Representar la nostra província plegats ens ha ensenyat a tenir cura i amor 

per la nostra terra, avui delicada, en el moment en què més ens necessita. Hem format 
part de la història amb tota la dedicació i convenciment propis dels qui en són conscients. 
Sabem que allò que fem avui apareixerà a les pàgines dels llibres de demà, i els vents que 
bufen són propicis al canvi, canvi que ens afectarà de manera transcendental. Per aquests 
motius, som conscients que com a futur d’aquest país nosaltres en tenim la clau. 

Un país sense la seva gent és un país buit de contingut. El pubillatge, tot representant les 
nostres estimades comarques barcelonines, ens ha ensenyat a omplir el contingut de les 
nostres vides, amb les relacions i els coneixements de la nostra terra però sobretot, de la 
nostra gent. Cada sortida, cada conversa, cada vídeo i cada discurs han estat experiències 
que mai podrem oblidar i que podem afirmar que ens han fet créixer moltíssim a nivell 
personal.

Estem en una terra, avui immersa en un moment decisiu pel futur de la seva gent, que ens 
necessita més que mai a cada un de nosaltres. Ara no és moment ni de pors ni de dir que 
ara no es el moment. Ara sí que és el moment!

Cadascú de nosaltres, conjuntament amb tots els catalans que estimen la nostra terra, 
formem part de la nova història que avui comencem a escriure. Us assegurem que  bandes i 
faixes ens han ajudat a fer millor lletra.

Nosaltres vam portar la rauxa, el seny l’hem trobat vestint-nos amb les robes tradicionals. 
Aquest ha estat un any especial, màgic i inoblidable. Però no ha estat pas tasca fàcil. La 
responsabilitat, les ganes i el sacrifici ens han acompanyat al llarg d’aquest viatge. Perquè 
un any dura el mateix per a tothom, però és cadascú que en la seva individualitat escull 
com vol viure’l. Us volem dir que amb el pubillatge aquest any passa molt intensament, 
sense adonar-te’n ja et trobes al final d’aquest, però amb un munt de vertaderes amistats, 
experiències increïbles i nous coneixements, que podries haver tardat molt més temps en 
poder assolir.

Avui ja ens toca posar punt i final a aquests anys que portem representant el nostre poble i 
el nostre país. Però estem ben segurs que aquesta nova generació que tindrà l’oportunitat 
de representar la seva província, serà una generació formada per joves ambiciosos amb 
ganes de canviar el món i, sobretot, amb ganes de canviar i defensar amb orgull el seu 
petit país.

Ja per acabar, només encoratjar els nous a que gaudeixin d’aquest any al màxim i no desa-
profitin cap experiència que se’ls brindi.

Moltes gràcies a tots per aquest any increïble.

Visca les comarques barcelonines, visca el pubillatge i visca Catalunya lliure!



Pubilla i Hereu 
de les Comarques 
Gironines
..........................................................

..........................................................

Sílvia Padrosa i Teixidor (Santa Pau)
Pubilla de les Comarques Gironines 2014 i 4a dama d’honor de Catalunya

Marc Clos i Pujolar (Peralada)
Hereu de les Comarques Gironines i 3r fadrí d’honor de Catalunya

Som la Sílvia Padrosa i en Marc Clos, representants de les Comarques Gironines 
2014. Vivim i som de dos pobles petitons que alberguen una llarga història i 

màgia captivadora que fan que un cop t’endinses en ells i observes els seus carrers, 
en quedes impregnat per la posterioritat. I el mateix ens va passar a l’entrar en 
aquest món, vam seguir un rastre de vivències i records que ens van acabar conduint 
a poder comprendre la història de Catalunya i al mateix temps, captar l’essència mà-
gica que transmet el pubillatge a tots els individus que en formen part. Però ara ens 
arriba el final d’aquest meravellós trajecte, però això no vol dir que deixem de banda 
aquests dos aspectes ja que, com bé hem dit, perduren per la posterioritat.

Vam iniciar aquest camí molt lluny de casa, és ben cert, però durant tot aquest 
any, cap de setmana rere cap de setmana ens hem nodrit de tots aquests elements 
i cultura de cadascun dels llocs que hem trepitjat tot reforçant les tradicions. Però 
sobretot, hem contribuït en un aspecte molt important que és que tot el llegat de 
Catalunya no quedés a l’oblit. Al mateix temps, ens ha permès conèixer una mica 
més la nostra província i a nosaltres mateixos ja que, tot i ser del mateix territori, som 
ben heterogenis. I és així... parlem ben diferent, defensem diferents costums i tenim 
distintes maneres de fer i de veure. I això ens fa pensar en què el món del pubillatge 
està ple de persones d’arreu que sense donar-nos-en compte formen un trencaclos-
ques inacabable que malgrat tenir una estructura bàsica ben diversa, totes lluiten 
per mantenir viva l’essència de la cultura i tradició popular catalana. És per això, que 
si tots i cadascun de nosaltres seguim aquest camí amb pas ferm i coratge arribarem 
lluny i, sobretot, anirem en busca d’un millor país.

I ara mateix us enganyaríem si us diguéssim que no ho trobarem a faltar tot això, 
però marxem amb el cap ben alt i és el torn de dir-vos arreveure. Se’ns allunya un 
estil de vida que ens ha ensenyat un munt de coses, però ens quedem amb tots i 
cadascun dels moments que hem viscut amb vosaltres.

Per concloure, volem donar les gràcies a totes les persones i familiars que ens han 
donat suport en aquesta aventura i que han fer que aquesta sigui un record que mai 
s’oblidarà. Ah, i recordeu que els reptes no s’assoleixen sols, heu de lluitar per ells!

Visca el pubillatge, visca les comarques gironines i visca Catalunya lliure!



Pubilla i Hereu 
de les Comarques 
Lleidatanes
..........................................................

..........................................................

Gisela Falcó i Vila (Les Borges Blanques)
Pubilla de les Comarques Lleidatanes 2014 i 1a dama d’honor de Catalunya

Joel Morell i Terés (Torres de Segre)
Hereu de les Comarques Lleidatanes 2014 i 4t fadrí d’honor de Catalunya

Gandesa, 5 d’octubre de 2014;  Cubelles, 4 d’octubre de 2015, inici i final de la 
nostra història. És ben cert que tot comença i tot acaba, però el pubillatge des-

prèn una essència que t’envaeix, t’atrapa, et marca per tota la vida i fa que per molt 
que passi el temps, no puguis ser capaç d’oblidar tot allò que has viscut. Totes les 
vivències esdevindran records inesborrables dins la nostra memòria. 

Sembla increïble la velocitat implacable en què viatges en el temps quan gaudeixes 
de la vida, del dia a dia, i és que en un tancar i obrir d’ulls, aquest any meravellós 
ple de moments fantàstics, ha acabat. Hem de dir que a nosaltres, aquesta expe-
riència ens ha servit per poder-nos conèixer millor, per descobrir l’un de l’altre, per 
viatjar junts per múltiples racons de Catalunya, en definitiva, ens ha servit per fer 
pubillatge. De la mateixa manera, ens ha permès conèixer i descobrir nous horitzons 
i noves perspectives i ser capaços d’intercanviar opinions diverses. Ens agrada obser-
var la gent que es mou dins d’aquest món i veure com cadascú defensa fermament 
les seves idees i els seus pensaments. Som joves compromesos, amb ganes de viure en 
un país diferent i amb ganes de tirar endavant en una nova societat. I és per aquest 
motiu, que ens emocionem al pensar que hem estat uns privilegiats de poder viure el 
moment històric actual de Catalunya com a pubilla i hereu de la nostra demarcació.

És cert que a les terres lleidatanes hi ha un arrelament feble del pubillatge. No obs-
tant això, creieu-nos si us diem que hem intentat transmetre el nostre entusiasme i 
les nostres ganes a d’altres pobles de la província, però no cal dir que els comença-
ments sempre són difícils. Tot i penjar la banda i la faixa, continuarem vetllant per la 
continuïtat de les terres de ponent dins del pubillatge, i intentarem afegir-hi noves 
viles. I és que hom pot pensar que Lleida és la part oblidada de Catalunya, però des-
prés de visitar magnífiques ciutats i d’assistir a innumerables festes d’altres zones del 
principat, encara estem més orgullosos de ser d’on som i sentim les nostres arrels més 
fortes que mai. Ens estimem la boira i el fred dels mesos d’hivern, ens agrada el nos-
tre accent tan característic, esmorzem i berenem les millors pomes i el millor pa amb 
oli del món i mengem caragols els diumenges. Perquè en definitiva, som de l’oest de 
Catalunya, i ens encanta ser-ho! I és precisament aquest orgull lleidatà el que hem 
intentat transmetre, de la millor manera que hem sabut fer, a totes les persones que 
han compartit viatge amb nosaltres. Ha estat tot un honor i un plaer poder ser els 
representants de la terra que ens ha vist créixer i sobretot, que ens ha vist viure.  

Per últim, només volíem donar les gràcies a tots els que heu fet possible que dues 
persones qualsevols com som el Joel i la Gisela, hagin pogut viure el que hem viscut. 

Visca les terres de Lleida i visca Catalunya lliure!



Pubilla i Hereu 
de les Comarques 
Tarragonines
..........................................................

..........................................................

Paula Delgado i Rius (La Fatarella) 
Pubilla de les Comarques Tarragonines 2014 i 3a dama d’honor de Catalunya

Emilio Petit i Sánchez (Móra la Nova) 
Hereu de les Comarques Tarragonines 2014 i 1r fadrí d’honor de Catalunya

Ens pensàvem que aquell octubre de 2014 seria com qualsevol altre, però no va ser 
així. Hi va haver un fet que ho va canviar tot, vam sortir escollits hereu i pubilla 

de les Comarques Tarragonines 2014.

La nostra aventura en el pubillatge va començar als nostres pobles, Móra la Nova i la 
Fatarella, quan en vam ser escollits representants, casualment el mateix dia. Malgrat 
ser quasi veïns, no ens coneixíem de res i la nostra primera trobada va ser a l’elecció 
comarcal de la Terra Alta. Però hem tingut la sort de compartir aquest any, d’anar a 
diferents pobles i passar-nos-ho tan bé com ens ha estat possible. Ha estat un any 
que mai oblidarem, sempre el recordarem amb enyorança.

No ha estat tan sols un any de festes, diversió i confidències, ha estat un any carregat 
de compromisos i obligacions. Com a representants de les nostres terres hem viatjat a 
innombrables pobles, alguns dels quals no hauríem pogut conèixer si no hagués estat 
per l’oportunitat de formar part del pubillatge.

Nosaltres, els hereus i les pubilles de títol nacional, som deu però el pubillatge és 
molt més que deu persones. Són els hereus, pubilles, fadrins i dames, hereuets, pubi-
lletes, fadrinets i dametes de tots els pobles i ciutats. Són els ajuntaments i entitats, 
les persones que formen el Foment de les Tradicions Catalanes i altres persones que 
no es veuen, com els pares, que sempre fan un esforç per recolzar-nos en aquest 
viatge de 365 dies. Darrere del pubillatge hi ha moltíssima gent de la qual no sabem 
el seu nom, però que actuen desinteressadament per no perdre les nostres tradicions.

Esperem que els nous representants valorin la seva nova banda i faixa tant com 
nosaltres, que continuïn aquesta tasca de preservar la nostra cultura i que demostrin 
que el pubillatge tarragoní existeix i té més força que mai.

Deixem el títol però mai deixarem de formar part d’aquesta família.





Elecció de la Pubilla i l’Hereu 
de Catalunya 2014

Tot va començar el primer cap de setmana 
d’octubre de l’any passat. Un cap de setmana 

que ens ha marcat a tots a causa de les nombro-
ses tensions, les  llàgrimes i sobretot, el record 
d’haver format part d’un moment que no se’ns 
tornarà a repetir. Gandesa, la capital de la Terra 
Alta, va albergar un dels esdeveniments cultu-
rals més esperats de l’any com és el certamen de 
l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2014, 
bo i acollint la gran família del pubillatge els 
dies 4 i 5 d’octubre. Tanmateix, també era la fi 
del viatge dels que fins aleshores havien estat els 
nostres representants nacionals durant el 2013.

Els actes van començar el divendres mitjançant un 
partit de futbol organitzat pels membres de títol 
nacional. Tot això, ho va acompanyar el respectiu 

comiat informal on es van poder acomiadar d’una 
manera més càlida i familiar. El dia següent, els 
nervis estaven a flor de pell perquè era el moment 
de realitzar els exàmens que més tard decidirien 
qui serien els representants del 2014. En els pas-
sadissos només es van veure abraçades, persones 
mossegant-se les ungles i, sobretot, un munt de 
gent pronunciant “Molts ànims i sort, tu pots!”. 
Mentre s’anaven acabant les proves, un gran cú-
mul d’hereus i pubilles anaven a ballar sardanes 
a la Plaça Major i, així fou fins que va arribar la 
nit. Llavors va arribar el moment en què tothom 
es va vestir de vint-i-un botons per tal d’assistir 
al sopar de gala on els nacionals del 2013 ens van 
dirigir les darreres paraules del seu corresponent 
viatge tot posant punt i final a la seva tasca en el 
món del pubillatge.

MARC CLOS I PUJOLAR (PERALADA)
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5 d’octubre de 2014, el principi d’un llarg viatge 
ple de somnis i records. Després de nervis, exà-
mens i sentiments, va arribar l’hora de saber qui 
representaria i ostentaria les cinc faixes i les cinc 
bandes. Però abans del moment tan esperat del 
cap de setmana, hi va haver una cercavila pels 
carrers de la vila on els candidats duien unes 
ofrenes que eren característiques dels seus muni-
cipis que, més tard, les van oferir a les autoritats 
municipals. Però va arribar el moment, el moment 
en què un sobre amagava el que una setantena 
de joves havien lluitat fins aquell moment. En 
aquests instants, es notava com el nerviosisme 
anava assolint un auge fins que dos membres del 
jurat van llegir el veredicte final i irrevocable. 
Nom rere nom es van sentir crits, aplaudiments, 
llàgrimes, abraçades i, sobretot, es va veure 
IL•LUSIÓ I FELICITAT.

Per concloure, ens agradaria agrair i donar les 
gràcies a totes aquelles persones que ens van 
permetre assolir un dels nostres majors somnis 
com és representar la nostra estimada terra. Gan-
desa sempre és i serà l’inici del nostre gran i llarg 
viatge que mai quedarà en l’oblit.
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Visita a la Casa Catalana 
de Saragossa

El dia 13 d’octubre, el pubillatge de títol nacional 2014 va     
participar a l’acte de l’ofrena de fruits a la Mare de Déu del 

Pilar de Saragossa.La nostra jornada a la capital aragonesa va       
consistir en un seguit d’actes molt interessants i alhora curiosos 
per a nosaltres. Després de l’ofrena de fruits a la basílica, vam ser 
rebuts per les autoritats a l’ajuntament de la ciutat i posteriorment, 
els amics de la Casa Catalana ens van fer un boníssim dinar, on 
vam aprofitar per intercanviar opinions i experiències diverses.

Volem dir que com a membres del pubillatge ens omple d’orgull 
viatjar arreu de Catalunya per representar el nostre poble i, a la 
vegada, el Foment de les Tradicions Catalanes. Però és en ocasions 
com aquesta que els nostres vestits tradicionals adopten més sentit 
que mai i podem aprofitar l’avinentesa per representar la nostra 
cultura. Cal dir que ens sentim molt afortunats d’haver pogut 
gaudir i formar part d’aquesta festa, ja que molts de nosaltres 
ni la coneixíem o no l’havíem presenciat mai. Per altra banda, el 
tracte rebut per part de la Casa Catalana va ser immillorable. En tot 
moment ens van acompanyar i ens van anar explicant més detalls 

GISELA FALCÓ I VILA (Les Borges Blanques)
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sobre la festivitat en la qual participàvem, ens guiaven amb què 
havíem de fer i una vegada al seu local, ens van rebre amb els 
braços oberts. Allí, ens van explicar la seva tasca i tot el que hi 
duien a terme.Hem de dir que els animem a que no abandonin mai 
i que continuïn durant molts anys més ja que, com és evident, 
la Casa Catalana té un paper rellevant en el dia a dia de moltes 
persones aragoneses i també ajuda a que Catalunya i el català 
arribin més enllà. 

Així doncs, voldria acabar dient que ho repetiríem una i altra 
vegada i que per a nosaltres va ser molt especial poder viure en 
primera persona tot el que vam viure aquell dia. Motes gràcies a 
tots els que ho vau fer possible. 



Festa del Segar 
i el Batre d’Avià

Segar, batre, paraules arrelades a la nostra 
terra, com ho són tantes i tantes tradicions dels 

nostre país. Deia el poeta “ qui perd els orígens, 
perd la seva  identitat “. El Foment de les Tradicions 
Catalanes té com a objectiu mantenir en el record de 
tots els Catalans les nostres tradicions. El pubilla-
tge amb pubilletes, dametes, fadrinets, hereuets, 
dames, fadrins, pubilles i  hereus, a més de mantenir 
el record de tradicions familiars, fa que joves d’arreu 
de Catalunya es coneguin, i entre faixes i bandes, 
visquin moments que seran inoblidables al llarg de 
les seves vides.

El passat 12 de juliol, a Avià, es va celebrar la 27a 
Festa del Segar i el Batre. Allà, tot el món del pu-
billatge va poder gaudir, un any més, de aquesta 
bonica tradició. El Segar i el Batre són el reflex més 
clar del treball de la terra. Els pagesos d’Avià, falç 
en mà, ens van ensenyar a segar; ho vàrem provar 
i va ser divertit intentar-ho uns moments, tot i que 
fer-ho tot un dia fa recordar allò de “guanyar-se el 
pa amb la suor del front”. Després vam anar a veure 

BERTA JORBA I RIBA (Òdena)
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el paller, i fins i tot vam pujar-hi a dalt. Tot seguit, 
amb la palla, que contenia blat, feta a munts la van 
portar al camp de Batre. Allà es realitza la garbella-
da i la batuda, que consisteix en separar el gra de 
la palla. 

Ja veieu com revivint les tradicions aprenem moltes 
coses, entre elles les frases fetes,  que sempre apor-
ten allò més profund del saber  popular. 
Cal fer esment del  bon esmorzar del que vàrem 
poder gaudir. Esmorzar tots plegats, com feien a 
pagès, segadors i segadores, amb botifarra com a 
àpat principal. Per llepar-se’n els dits. Finalment, 
vam poder gaudir de diferents esdeveniments, entre 
ells la bonica fira de productes artesanals.
Unir pubillatge i pagesia és aportar les vivències del 
passat als joves del futur. El futur és nostre si som 
ambiciosos i valents.
Visca la Festa del Segar i el Batre! Visca el pubillatge! 
Visca les tradicions Catalanes! Visca Catalunya!



Eleccions Comarcals

Un títol a nivell comarcal, és un títol que et permet assumir una 
responsabilitat més gran que un títol local. És una oportuni-

tat única i irrepetible de lluir una faixa o banda que et permetrà 
representar arreu de Catalunya la teva comarca.

El fet de sortir escollit com a hereu o pubilla comarcal és gràcies 
a haver estat prèviament escollit com a representant local. És 
per això que mai s’ha de deixar de pensar en l’origen i és que el 
pubillatge té el seu origen en els pobles. Quan un representant 
local surt escollit com a pubilla o hereu, pot decidir amb l’ajuda 
de l’Ajuntament del seu poble, presentar-se com a candidat a 
l’elecció comarcal respectiva Per aquest motiu és important tenir 
sempre en ment que els títols locals són una espècie de porta cap 
als títols comarcals.

JOEL MORELL I TERÉS (Torres de Segre)
Hereu de les Comarques Lleidatanes 2014 i 4t fadrí d’honor de Catalunya

Un representant comarcal té certes responsabilitats, com per 
exemple portar el nom de la seva comarca arreu de Catalunya, fer 
algun parlament quan hi hagi un acte de proclamació en la seva 
comarca, si s’escau, i com no podia ser d’una altra manera, la 
responsabilitat i sobretot l’oportunitat de fer pubillatge.

Al llarg del nostre país tenim diferents títols comarcals, com són 
l’hereu i la pubilla de la Catalunya Central, l’hereu i la pubilla de 
l’Alt Empordà, els representants comarcals de la Selva, el comarcal 
del maresme, el de la Terra Alta, els de la Garrotxa i el comarcal 
Tarragonès. Tots ells tenen l’oportunitat de portar el nom de la 
comarca allà on van i és una cosa que els omple d’orgull, ho fan 
amb molta força i energia i sobretot amb una rialla a la boca, 
una rialla que demostra que estan orgullosos de la seva comarca, 

orgullosos del seu país i de la seva pàtria. Una altra diferència que 
hi ha amb els representants locals és que les faixes i bandes dels 
representants comarcals no són de color blanc. Tothom sap que es 
tracta dels representants de la Catalunya Central quan les faixes 
són vermelles, les blaves són les que pertoquen als comarcals del 
Maresme, les verdes als de la Selva, entre d’altres.

En fi, crec que és una oportunitat immensa el fet de poder ser 
representant comarcal, és per això que animo a tots els hereus i 
pubilles a que ho intentin si tenen l’oportunitat. 

Visca el pubillatge i visca Catalunya!

Catalunya Central

Alt Empordà

La Selva

Maresme Tarragonès
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Tres Tombs a Caldes de Montbui 

La Corrida de Puig-Reig  

El municipi de Caldes de Montbui, amb motiu de la celebració 
dels Tres Tombs per Sant Antoni Abat, va convidar el passat 18 

de gener a l’hereu i la pubilla de Catalunya a participar en la seva 
festa. Allà, juntament amb les abanderades, van fer primerament 
un recorregut a peu amb orquestra fins a l’església i van entrar a la 
missa d’ofici.

Seguidament, un cop acabada la missa, l’hereu i la pubilla van 
ajudar a portar les cistelles amb el pa, ja beneït, fins a les entrades 
del temple per tal que es pugués  distribuir als assistents. 

Finalment, després de les fotografies de record amb les abandera-
des i els membres de la comissió, l’hereu i la pubilla van ser con-
vidats a pujar en un dels carros de la comitiva dels Tres Tombs per 
fer un recorregut pel municipi, acompanyats dels altres membres 
participants.

És el primer any que l’hereu i la pubilla de Catalunya assisteixen a 
aquest esdeveniment i en vam fer una valoració molt positiva per 
tota l’atenció i bon tracte rebuts.

La Corrida és el nom amb què a Puig-reig es coneix la festa de 
Sant Antoni Abat, una de les celebracions populars més arre-

lades en la població, en què els cavalls i la gastronomia del porc en 
són els protagonistes.

Ja fa més de 125 anys que se celebra i allà s’hi pot trobar tot tipus 
d’activitats.
En aquesta festa de tres dies s’hi fan tot tipus d’activitats per a 
totes les edats. Un dia es pot gaudir del ball de La Corrida, un altre 
presenciar les passejades pel poble amb cavall i el diumenge és el 
torn d’atipar-se amb un bon esmorzar a la plaça del poble amb 
botifarra, pa i vi.

MARINA CARRERA I MIRAVITLLES (El Pont de Vilomara i Rocafort)
Pubilla de Catalunya 2014

ALBERT MARCÓ I DÍAZ (Canet de Mar)
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ROBERT MONZONIS I GÓMEZ (Cubelles)
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El moment més important de la festa és sens dubte ‘La Corrida’. És 
aleshores quan tenen lloc les curses de perxerons, cavalls, mules 
i rucs, que es fan en un circuit delimitat a les afores del poble. Aca-
bades aquestes corregudes d’animals, se celebra el tradicional Joc 
de les Cintes, on cada genet, a galop del seu cavall, ha d’arrencar 
les anelles que pengen de les teles de colors.

Enguany, el pubillatge de Catalunya, format pels hereus i pubilles 
d’arreu del territori vam estar convidats a assistir a aquesta bonica 
festa tradicional del Berguedà el 18 de Gener del 2015. Vam formar 
part del cercavila formada pels ases, cavalls i carruatges.

D’aquesta manera vam poder gaudir d’aquesta experiencia única, 
això sí, ens vam haver de posar capa perquè feia molt fred!



Trobada Nacional a Montserrat

El passat 3 de febrero, vam poder gaudir d’un esplèndid 
però ventós dia dalt de la muntanya de Montserrat, situa-

da entre les comarques de l’Anoia, el Baix Llobregat i el Bages.  
Els hereus, pubilles, dames, fadrins i familiars del pubillatge 
ens vam trobar a dos quarts d’onze del matí a la plaça de 
Montserrat, on posteriorment vam pujar a dalt de tot amb el 
cremallera i vam poder gaudir d’unes vistes meravelloses. 

Seguidament, vam assistir a la missa conventual que comptava 
amb la presència de l’escolania i vam poder gaudir dels afinats 
càntics dels nens que ressonaven melòdicament per tota la 
basílica. Els hereus i pubilles de títol nacional vam fer l’ofrena 
a la verge de Montserrat per tal de commemorar i fer acte de 
presència del pubillatge. 
Per tal de finalitzar l’acte, el pare Abat va dirigir unes paraules 
a tota la família del pubillatge. Va destacar que “les tradi-
cions catalanes tenen uns valors arrelats a la tradició cristia-
na” i també va agraïr als membres del pubillatge la tasca que 

SÍLVIA PADROSA I TEIXIDOR (Santa Pau)
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realitzen a dia d’avui i els va encoratgar a seguir traballant 
per aquesta bonica tradició. Finalment, el pubillatge es va fer 
la tradicional fotografia amb les muntanyes de Montserrat de 
fons.

Aquesta va ser una de les sortides més emblemàtiques i boni-
ques que fem els membres del pubillatge ja que Montserrat és 
una serrelada molt apreciada per tots els catalans i catalanes i 
hi tenim la patrona del nostre estimat i petit país. 
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Visita al Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya és la seu de la sobirania catalana, el 
temple de la democràcia del nostre país, on els representants 

que escollim a les urnes exerceixen la funció legislativa, aproven 
els pressupostos, impulsen i controlen l’acció política i de govern, 
entre d’altres competències. El Palau del Parlament és un edifici 
emblemàtic i amb molta història, que val la pena conèixer i visitar. 
És per això que enguany, el dia 13 de maig, el Pubillatge va visitar-
lo.

Des de fora, quan érem a punt d’entrar, la façana del Parlament 
causava una impressió de solemnitat, no entràvem en un edifici 
qualsevol. Un cop entrats, al pujar les escales de catifa vermella 
que tants cops vèiem als mitjans, vam respirar l’aire de la història 
pensant quantes decisions transcendentals pel país, que canvia-
rien l’esdevenir del temps, s’havien pres en aquest edifici.

ROBERT MONZONIS I GÓMEZ (Cubelles)
Hereu de Catalunya 2014

Finalment, vam entrar a l’Hemicicle, la sala més especial del 
Parlament, on es reuneixen en plenari els representants polítics 
del nostre país, i allà ens va rebre la Molt Honorable presidenta del 
Parlament Núria de Gispert.La presidenta ens va explicar els trets 
més distintius de la cambra i les funcions de la seu parlamentària. 
També vam tenir l’oportunitat de conèixer el seu funcionament i 
formular les preguntes que creiem necessàries a la presidenta.

Dels més grans als més petits vam poder gaudir d’una jornada 
especial, una sortida de les més esperades de l’any. Que per molts 
anys els representants de la tradició catalana puguin asseure’s al 
Parlament de Catalunya, qui sap si en un futur en trobarem asse-

guts, representant el poble de Catalunya.
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Visita al Palau de la Generalitat

El dia de Sant Jordi és molt més que un dia per 
regalar roses i llibres, s’ha convertit en el dia 

no oficial dels enamorats a Catalunya, sobretot per 
a aquells que no acaben d’acceptar la imposició ex-
terna de Sant Valentí. Ara bé, el lloc per excel∙lència 
per a poder celebrar la festa de Sant Jordi són les 
Rambles de Barcelona. Tot el dia s’omplen de gent 
que gaudeix del temps de primavera, de persones 
que busquen aquell llibre que volen regalar, que 
passegen i viuen una festa única. 

Recordo que els nois passejàvem Rambles amunt i 
avall buscant la rosa ideal per a les nostres pubilles, 
les quals esperaven impacients la nostra arribada a 
les portes de la Generalitat. Aquell dia, juntament 
amb el Foment de les Tradicions Catalanes, estàvem 
convidats a una audiència amb el president Artur 
Mas. Després d’una ràpida visita per l’immoble, el 
president ens va rebre al Pati dels Tarongers. Allà 
ens va preguntar sobre la nostra procedència, els 
estudis i aficions. Finalment, va arribar l’hora de les 
fotografies i el moment d’acomiadar-nos.

EMILIO PETIT I SÁNCHEZ (Móra la Nova) 
Hereu de les Comarques Tarragonines 2014 i 1r fadrí d’honor de Catalunya
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Va ser una breu trobada, però sense cap mena de 
dubte va suposar un canvi en la nostra manera de 
passar la diada del 23 d’abril. El president de la 
Generalitat va obsequiar les noies amb una sego-
na rosa i el màxim representant del Foment de les 
Tradicions Catalanes, en Toni Pérez, va convidar 
formalment el President a la propera elecció dels 
representants de títol nacional. La proposta va anar 
acompanyada de l’obsequi d’ un recull d’imatges 
de la passada elecció celebrada a Gandesa.

Després d’això, vam tornar a la Rambla, ara ja sense 
presses, sense pressions, només nosaltres, els nostres 
vestits i l’aire de primavera que tot ho envolta en 
aquest dia tan i tan especial.



Visita al Cercle Català de Madrid

El passat mes d’abril de 2015, la pubilla i l’hereu 
de Catalunya i els representants de les co-

marques barcelonines vam tenir l’oportunitat de 
visitar el Cercle Català de Madrid acompanyats de 
sis membres de la junta de Foment de les Tradicions 
Catalanes. Durant la nostra estada, vam poder gau-
dir de la meravellosa companyia del president del 
Cercle, Albert Masquef que, juntament amb la seva 
dona, van tenir l’amabilitat d’acompanyar-nos al 
llarg de la nostra visita pels parcs i monuments més 
emblemàtics de la zona. 

El pubillatge de Catalunya va assistir al comiat de 
la pubilla de l’any anterior i a l’acte de proclamació 
dels nous representants del Cercle Català de Madrid, 
on vam gaudir d’un espectacle de danses tradicio-
nals catalanes. Aprofitant l’avinentesa, vam tenir 
l’ocasió de conèixer també la Biblioteca Nacional 
Catalana i el parc del Retiro, molt conegut arreu, on 
una cobla va acompanyar el ball de sandanes de 
tots aquells que desitjaven recordar i sentir la més 
tradicional dansa catalana. 

Des del pubillatge, agraïm de tot cor l’esforç i 
constància que duen a terme els membres del Cercle 
Català de Madrid per mantenir viva l’espurna del 
nostre petit país a la seva capital, Madrid.

MARINA CARRERA I MIRAVITLLES (El Pont de Vilomara i Rocafort)
Pubilla de Catalunya 2014



Festa de la llana i casament a pagès

El passat diumenge 17 de maig, el pubillatge de 
tot el territori català va ser convidat pel Centre 

d’Iniciatives i Turisme de Ripoll per tal de gaudir 
de la 49a edició de la Festa Nacional de la Llana i el 
Casament de Pagès. Tot el pubillatge ens vam trobar 
ben d’hora davant del Monestir de Ripoll, on els 
seus vilatans ens van oferir un bon esmorzar per tal 
de poder agafar forces per tota la vetllada. Tanma-
teix, tots els membres del pubillatge ripollès i els 
membres de títol nacional vam ser rebuts per tota 
una sèrie d’autoritats les quals estaven comandades 
pel batlle de la vila, el senyor Jordi Munell i Garcia. 
D’altra banda, tot el pubillatge va poder presenciar 
els oficis tradicionals de pagès com els esquiladors, 
les filadores i els matalassers.

MARC CLOS I PUJOLAR (PERALADA)
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Seguidament, tot el pubillatge allà present i els 
hereus de títol nacional van formar una comitiva 
per anar a casa del nuvi que, posteriorment, aniria 
a buscar la núvia i les pubilles de títol nacional. 
A partir d’aquí, ens vàrem disposar (ara sí, tots 
junts) a anar cap al Monestir de Santa Maria on es 
va celebrar l’enllaç matrimonial tan esperat, ja que 
enguany era una parella vertadera de la capital del 
Ripollès; és per això, que aquesta festa encara va 
prendre una rellevància i un toc molt més màgic i 
especial. 

Durant el casament, els membres de l’esbart local 
van ballar unes danses d’entre les quals va destacar 
el “ball de l’Espunyolet” que encara va refermar més 
la importància d’aquesta tradició. Un cop va acabar 
l’ofici religiós, els flamants marit i muller van sortir 
tot acompanyats dels gegants i grallers de la vila de 
Ripoll i Vallfogona del Ripollès. Per complementar, 
es va realitzar el conegut ball del Roser.

En darrer lloc, els representants de Ripoll i alguns 
membres de títol nacional vam poderpresenciar i 
obsequiar els guanyadors del concurs d’esquilar 
ovelles. Al mateix temps, la pubilla de Ripoll va diri-
gir unes paraules als assistents per donar la cloenda 
a l’esdeveniment i felicitar els nuvis. D’aquesta 
manera, es va donar per acabada una vetllada i un 
esdeveniment que dia rere dia esdevé més impor-
tant en el territori. 



Colònies del pubillatge

Com ja és tradició, un any més s’han dut a terme les colònies 
del pubillatge organitzades per les pubilles i els hereus de 

títol nacional. Enguany, vam decidir de realitzar-les els dies 18 i 
19 de juliol a la casa de colònies El Pinar de Canyelles, on ens vam 
reunir al voltant de 50 joves. 

Així doncs, el dissabte al matí ens vam trobar tots al poble de 
Canyelles per anar plegats fins a la casa de colònies i començar a 
fer activitats per tal de conèixer-nos tots i formar els grups amb 
els quals faríem tots els jocs durant el cap de setmana. A conti-
nuació, vam dinar i per fer-nos passar la calor, ens vam remullar 
a la piscina fins que vam començar les activitats ben endinsada 
la tarda. Amb la calor que feia no hi podien faltar les activitats 
d’aigua. Després de sopar, un concurs amb diverses proves va 
enfrontar els quatre equips i una vegada acabat, vam gaudir de 
la festa. L’endemà al matí, cansats de la nit anterior, la piscina 
ens va servir per relaxar-nos i a la vegada vam continuar duent a 
terme diverses activitats. Finalment, després de dinar i d’haver fet 
mil i una fotos per recordar l’experiència, vam marxar cap a casa 
havent viscut un cap de setmana diferent i alhora, inoblidable.

Per a nosaltres deu, va ser tot un repte organitzar aquestes colò-
nies i preparar amb entusiasme les dinàmiques i els jocs per a tots 
els que van decidir apuntar-s’hi. Us donem les gràcies per haver 
confiat amb nosaltres. També volíem dir que nosaltres vam gaudir 
molt de tots els moments viscuts i esperem que tots els partici-
pants ho fessin de la mateixa manera. Les colònies del pubillatge 
són molt més que el que el seu nom indicia. Són una oportunitat 
per passar 48 hores amb les persones amb qui comparteixes 
proclamacions i comiats, i de les quals moltes vegades la distància 
o les obligacions personals no et permeten gaudir. Les colònies 
serveixen per forjar amistats i per descobrir-ne de noves. També 
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per intercanviar opinions, parlar i dialogar de temes diversos, així 
com també de les nostres inquietuds. 

És per aquest motiu que animem, tot i la dificultat que comporta 
la seva organització, les següents generacions de nacionals a que 
les continuïn duent a terme i a totes les pubilles, hereus, dames i 
fadrins a que hi participin. És una experiència única. 



El  pubillatge a les Universitats

El pubillatge brinda l’oportunitat de viure i aprendre de la cul-
tura catalana als joves. Entenem que el pubillatge ha de ser 

transversal i ha d’arribar al màxim nombre de persones possibles 
perquè puguin viure l’experiència, impregnar-se de l’essència de 
la nostra tradició i conèixer amb profunditat la nostra cultura.

La Universitat és el temple del coneixement, és on les persones es 
formen i es converteixen en professionals per a fer un servei a la 
societat. És un àmbit on es fan investigacions per procurar-nos 
una vida millor i on es produeixen innovacions d’última gene-
ració. És un lloc on els estudiants, a part d’assistir a classes i fer 
les tasques acadèmiques pròpies dels seus estudis, també poden 
formar part i participar de la vida universitària, que engloba 
moltes activitats diverses. Els estudiants s’organitzen, molts cops 
des del propi Consell d’Estudiants de la Universitat, com és el cas 
per exemple del Consell d’Estudiants de Blanquerna-Universitat 
Ramon Llull, que enguany va celebrar la primera edició de 
l’elecció de l’hereu i pubilla de Blanquerna. L’elecció va obrir la 
participació a tota la comunitat universitària de Blanquerna, que 
va depositar a l’urna prop de 900 vots. Es van escollir tant l’hereu 
i pubilla de Blanquerna, com l’hereu i pubilla de diversos estu-
dis (Psicologia, Educació Infantil, Educació Primària, Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport i Logopèdia).

La Universitat Autònoma de Barcelona enguany també ha celebrat 
la seva primera edició de la proclamació de l’hereu i pubilla de 
la UAB. La idea va sortir dels estudiants de l’Àrea de Dinamit-
zació Comunitària de la UAB i va ser aprovada pel Vicerectorat 
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d’Estudiants. Per escollir l’hereu i la pubilla es van fer uns exàmens 
escrits i orals amb preguntes culturals i de coneixement de la 
universitat als candidats i candidates. Un jurat va ser l’encarregat 
de valorar aquestes proves.  

Ambdues universitats, el dia de la proclamació, van comptar amb 
la presència i suport d’hereus, pubilles, dames i fadrins vinguts 
d’arreu de Catalunya i van valorar la feina feta pels estudiants. Els 
hereus i pubilles escollits, han fet diverses sortides amb el pubillat-
ge, entre elles la visita Parlament de Catalunya.

Obrir el pubillatge a les universitats, permet arribar a un sector 
més ampli de joves. Per exemple, permet que els joves que al seu 
municipi no es fa proclamació d’hereu i pubilla puguin conèixer la 
tradició i viure-la activament des de la universitat.

Tenim constància que anteriorment en altres universitats s’havien 
celebrat proclamacions d’hereu i pubilla, si bé en l’actualitat les 
que ho fan són la UAB i la URL. És d’agrair a les dues universitats i 
als seus estudiants que hagin fet el pas de portar el pubillatge al 
món acadèmic, que s’hagi fet pedagogia de la tradició, i animem 
a que altres universitats de Catalunya puguin també portar el 
pubillatge entre els seus estudiants.

Visca el pubillatge al territori i visca el pubillatge a les universitats!



Diada Nacional de Catalunya

La diada de l’onze de setembre és la festa Nacional de Catalun-
ya en la qual tots els catalans i catalanes recordem la darrera 

defensa de la ciutat de Barcelona l’11 de setembre de 1714.

Com ja es tradició, el pubillatge vam trobar-nos a les 9 del matí a 
Arc del Triomf. En un principi semblava que el dia no acompan-
yaria, ja que el cel estava tapat i els núvols no dubtaven en deixar 
caure gotes sobre la ciutat de Barcelona. Quan tot el pubillatge es-
tavem reunits sota l’Arc de Triomf va començar la màgia, les gotes 
de pluja que dificultarien l’acte del matí van veure’s contrarresta-
des per espurnes d’esperança que cremaven fins al cel, provocant 
així que la pluja parés i que pogués començar la trajectòria fins 
al monument de Rafael Casanova, l’estatua en la qual hi té lloc la 
tradicional ofrena floral.

Arrribats a lloc, vam col•locar-nos en ordre: la pubilla i l’hereu 
de Catalunya al capdavant, aguantant l’ofrena del Foment de les 
Tradicions Catalanes, seguits de les seves dames i fadrins, l’hereu i 
la pubilla de les Comarques Barcelonines, Gironines, Tarragonines i 
Lleidatanes. Darrere dels deu títols nacionals caminaven amb deci-
sió els títols comarcals de la Catalunya Central, del Maresme i de 
l’Alt Empordà. Per tancar la desfilada, hi havia tots els títols locals 

que donaven força i caràcter a l’ofrena. Un cop vam trobar-nos 
davant el monument, vam cantar els segadors “a capella” demos-
trant un cop més que tenim clar qui som i cap a on volem anar.

Però l’aventura per la ciutat no va acabar aquí, a la tarda ens 
esperava un acte de magnituds desmesurades, la via lliure cap a la 
República Catalana. Aquesta via consistia en omplir la meridiana 
tot realitzant un mosaic que simbolitzés una via cap al nou país 
que hem de construir entre tots a partir del 27 de setembre. El 
pubillatge no vam fallar i vam aplegar-nos tots al tram 35, el tram 
del Berguedà, en aquest tram els nostres punters eren de color 
vermell, uns punters que van acompanyar el punter gegant quan 
aquest avançava sense aturador cap al Parlament.

Finalment, cal destacar un privilegi del qual tan sols el pubillatge 
va gaudir, que és poder pujar a l’escenari que hi havia muntat al 
tram del Berguedà, poder posar-se la mà al cor i cantar conjunta-
ment el cant dels segadors; un cant que va ser més fort i poderós 
que mai, un cant que deixava clar que el Pubillatge és valent, que 
no s’ha de dubtar d’ell i que junts sempre som més forts.

Visca el pubillatge i visca Catalunya!

JOEL MORELL I TERÉS (Torres de Segre)
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ANUNCI LLIURE
O AJUNTAMENT



Festa Major de Solsona

Solsona és una ciutat que es caracteritza per la 
seva majestuositat i bellesa, i la seva Festa Ma-

jor compleix els mateixos atributs. Aquest fet és el 
que vam poder comprovar la pubilla de les comar-
ques Lleidatanes i el pubillatge de la Catalunya Cen-
tral, acompanyants pel pubillatge local, a l’assistir 
als actes de la Festa Major del dia 8 de setembre. 

Quan vam arribar, una petita cercavila ens va portar 
a la catedral, on vam assistir a la missa oficiada pel 
bisbe Xavier Novell. A continuació, ens vam dirigir 
a la plaça Major on també ens acompanyaven els 
gegants del poble i la banda de música. Allí, un lloc 
privilegiat dalt d’una tarima ens esperava per veure 
i gaudir dels ballets realitzats pel drac, l’àliga, els 
nans, els cavallets i els óssos, entre d’altres. Però 
abans d’això, el moment més especial per a la pubi-
lla i les donzelles de Solsona va arribar: l’alcalde de 
la ciutat els hi va posar les bandes que les acredita-
ven com a tals.
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A continuació, els trabucaires van ser els encarregats 
d’encendre la traca amb l’ajuda de la pubilla. Per 
acabar, ens vam dirigir fins a l’ajuntament i des del 
balcó vam poder gaudir del ball dels gegants amb 
unes vistes immillorables. Vam acabar la jornada 
tots junts amb un dinar.
Cal dir que ens vam sentir molt afortunats de poder 
assistir i viure de primera mà una Festa Major tan 
màgica com és la de Solsona i volem agrair la 
invitació i el tracte rebut a les persones que ens van 
acompanyar al llarg de tot el dia. 

Amb situacions com aquesta, t’adones de les 
oportunitats que et brinda el pubillatge i les coses 
que arribes a descobrir gràcies al fet d’estar dins 
d’aquest món. 



ANUNCI 1/2

Pubillatge al bàsquet

El passat 19 d’abril, el pubillatge va tenir el plaer 
de presenciar un partit de l’equip local de 

bàsquet de Manresa, La bruixa d’or Bàsquet Sevilla. 
Es tractava d’un partit decisiu per al futur de l’equip 
manresà que malgrat els seus esforços, va caure 
davant el seu rival en un molt igualat 72-78.

No es pot considerar únicament una diada per 
gaudir del nostre esport, sinó que realment es 
tracta d’un retrobament del pubillatge lluny de les 
formalitats dels actes als quals estem habituats. Són 
molt necessaris aquests actes informals des del meu 
punt de vista.

Ja era la tercera vegada que s’organitzava aquesta 
trobada que ens va deixar amb ganes de tornar-hi 
un any més. 

EMILIO PETIT I SÁNCHEZ (Móra la Nova) 
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Proclamacions 
locals 

1. Andorra
2. Argentona
3. Avià
4. Breda
5. Calella
6. Canet de Mar
7. Castellbell i el Vilar
8. Cubelles
9. El Pont de Vilomara
10. Figueres
11. Gironella
12. La Fatarella
13. La Pobla de Lillet
14. La Valldan
15. La Vinyala-Òdena
16. Llança
17. Manresa

2
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16

15

17

12 13

9 10
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6

4

7
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18. Móra la Nova
19. Navarcles
20. Navàs
21. Peralada
22. Piera
23. Pineda de Mar
24. Puig-Reig
25. Ripoll
26. Sant Julià del Llor i Bonmatí
27. Sant Pol de Mar
28. Sant Vicenç de Castellet
29. Santa Pau
30. Seva
31. Sitges
32. Solsona
33. Súria
34. Tarragona
35. Traginers-Balsareny
36. Vilassar de Mar
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