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Preservar la nostra identitat a contracorrent no ha estat mai una tasca fàcil. Com tampoc no és una tasca 
que puguem deixar a l’atzar. Ha estat possible gràcies al treball i a la implicació personal i col·lectiva de 
moltes persones com les que els dies 6 i 7 d’octubre seran a Calella per celebrar l’elecció de la pubilla i 
l’hereu de Catalunya.

Només amb la dedicació i el compromís d’aquells que senten i encomanen la seva convicció nacional, 
portant-la arreu dels països de parla catalana, les nostres tradicions seguiran essent testimoni de 
catalanitat allà on es representin, recordant, avui amb més fermesa que mai que, -com diu la dita- de 
Salses a Guardamar, i de Fraga a Maó, som una sola nació.

Gaudiu de totes les activitats programades per aquests dos dies, i no deixeu de portar les nostres 
tradicions, cada cop més lluny.

Benvinguts a casa vostra.

Bon cap de setmana!

Montserrat Candini i Puig
Alcaldessa de Calella

Salutació de 
l’Alcaldessa 

de Calella
Montserrat Candini i Puig
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Ens retrobem un any més per celebrar la que és, segurament, la festa més lluïda dins del món del 
pubillatge:  el Certamen de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya.

Aquest any la població de Calella és l’afortunada d’acollir la diada, recordant que ja en va ser seu els 
anys 1994 i 2002, any en què va ser escollit per primera vegada l’Hereu de Catalunya.

Les tradicions són els elements culturals que proporcionen a les persones un sentiment de pertinença 
envers un territori, un país, una llengua i, sobretot, una cultura determinada. A Catalunya, la figura de 
la Pubilla i l’Hereu forma part d’aquesta tradició, que identifica els valors d’un poble i d’una comunitat 
en relació a una manera de ser. 

Identitat i tradició, però també modernitat. A Catalunya vivim el present i construïm el futur, però sense 
oblidar el nostre passat; i qui millor que la nostra joventut per representar els valors tradicionals i 
populars de la nostra cultura i, alhora, afrontar un present i un futur que ara, més que mai, presenta 
uns reptes insospitats. Són la joventut de la qual ens sentim orgullosos, per al seva empenta, dedicació, 
compromís, ganes de coneixement i estimació a la nostra terra i al nostre país.

Disposem-nos, doncs, a gaudir del cap de setmana de la Festa Major del Pubillatge. Gràcies a 
l’Ajuntament de Calella, a les entitats i a la població en general, per com s’han abocat en la organització 
del certamen, que no dubtem que serà un èxit. Calella és una ciutat activa i acollidora, amb una àmplia 
oferta comercial, gastronòmica, cultural i lúdica, i amb una gent que es desviuran per tal que així sigui.

VISCA EL PUBILLATGE I VISCA CATALUNYA LLIURE!

Josep Maria Matamoros Carrasco
President del Foment de les Tradicions Catalanes

Salutació del President
del Foment de les 
Tradicions Catalanes
Josep Maria Matamoros Carrasco
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Pubilla de Catalunya
M. Elena Giménez i Perramon / Manresa

Quan vius un fet de manera apassionant és pràcticament 
impossible que se t’esborri de la memòria... Duré gravada 
aquesta època sempre a dins del cor.

Com si es tractés d’ahir mateix, recordo vivament el cap de 
setmana del comiat i elecció de títol nacional a Andorra, en què 
els sentiments i les emocions van romandre a flor de pell durant 
tota la jornada. Arribava a Escaldes després d’haver tingut el 
privilegi de lluir la banda de la ciutat de Manresa durant tot un any, sempre acompanyada del meu hereu 
Guillem, i esperant tancar un cicle. Vaig poder compartir moments meravellosos envoltada d’hereus i 
pubilles d’arreu, els quals en poc temps havien passat de ser desconeguts a companys i amics de viatge. 

Aquell diumenge, però, encara em reservava una sorpresa que actualment continuo agraint sincerament: 
la banda de Pubilla de Catalunya. Potser hi haurà qui pensi que només es tracta d’una peça de roba 
amb unes lletres brodades i tota una col·lecció de pins a darrere, i és cert. La diferència, però, rau en el 
significat que cadascú dóna a aquesta roba. Des de l’instant en què et passen qualsevol banda la teva 
vida canvia. Quan et poses el vestit tradicional segueixes sent tu mateixa, però amb la diferència que 
un cop vestida representes de manera figurada el que duus escrit a sobre. I és que el pubillatge és això, 
la representació d’una cultura, d’uns valors i d’un sentiment, el català. Gràcies a aquesta tradició he 
pogut recórrer Catalunya i redescobrir-ne els indrets. El pubillatge és una de les moltes maneres de viure 
el nostre país, de créixer com a persones i, com a catalans, de fer-nos sentir orgullosos de pertànyer a 
Catalunya i, en definitiva, de reafirmar la nostra identitat nacional. 

Actualment, un ciutadà té un ventall molt ampli d’ofertes per poder-se implicar en la societat civil, 
però crec fermament que una de les millors opcions és escollir entitats que dia rere dia treballen per a 
conservar les nostres tradicions. Estic plenament satisfeta i agraïda d’haver pogut contribuir per la part 
que em correspon en el manteniment i creixement de la cultura catalana. Donar visibilitat al pubillatge 
no és només que et mirin i puguin exclamar: “Guaita, quina pubilla tant alta!”; fer-nos reconèixer, 
explicar qui som i per què portem el vestit tradicional ha de ser sempre la nostra tasca, ja que el 
pubillatge és una d’aquestes tradicions que demanen esforç i treball.

Els que ja dúiem un temps dins del pubillatge sabíem perfectament que aquesta experiència és efímera; 
en un tancar i obrir d’ulls ja ha arribat el moment de poder passar la banda a una altra pubilla orgullosa 
del lloc on pertany. 

Des d’aquest escrit vull recordar especialment aquelles persones que en un moment o altre han contribuït 
a fer realitat aquesta experiència: des de la gent que s’encarrega que any rere any el pubillatge sigui 
una realitat possible a Manresa fins a totes i cadascuna de les persones amb qui he tingut el privilegi de 
compartir alguna estona. Gràcies per totes les aventures viscudes durant aquests dos anys, gràcies per 
fer del pubillatge una de les experiències més memorables de la meva vida. 

Visca Manresa, Visca el Pubillatge i, ara més que mai, Visca Catalunya.

M. Elena Giménez i Perramon (Manresa)
Pubilla de Catalunya 2011

Pubillatge NÚM. 11  PUBILLA I HEREU DE CATALUNYA 2012 5



Hereu de Catalunya
Pau Bartrolí Claramunt / Calella

Dir adéu és difícil. Generalment dir adéu és dolorós. Decidir 
quines paraules utilitzes per acomiadar-te de persones que, 
potser, no veuràs mai més, és dur. I ho sé perquè durant tot 
aquest temps he dit molts cops la paraula “a reveure”. A molta 
gent. I a molts llocs. Veureu, arriba un moment de la cursa on 
les cames comencen a fer figa –alguns m’ho haureu sentit dir 
en alguna ocasió- on el cos es comença a deshidratar i on és 
moment de demanar el canvi i de passar el relleu al teu company 

d’equip perquè continuí corrent i no s’aturi. El camí és llarg i encara queden molts quilòmetres per córrer.  

Però abans de fer-ho, vull dir-vos que me’n vaig satisfet. Me’n vaig content sí. Aquests dos anys de 
pubillatge m’han servit per créixer, per aprendre, per millorar. El pubillatge m’ha donat moltes coses, i 
a canvi, he intentat donar el millor que he pogut. Amb encerts, i amb errors. Quan vaig sortir proclamat 
a Andorra vaig dir que, al meu entendre, faltava donar molta visibilitat al pubillatge. I crec que segueix 
faltant. És més, estic convençut que si no fem un esforç tot això acabarà desapareixent. Ei, però l’esforç no 
només l’han de fer els de fora. També nosaltres. Crec que és moment de modernitzar-nos, de reflexionar, 
i de pensar com podem fer atractiva aquesta tradició davant la resta de catalans i catalanes. 

Però estic content d’haver pogut aportar el meu gra de sorra. Content d’haver pogut fer un sac d’honor 
al partit de la selecció catalana, de ser rebut pel President Mas el dia de Sant Jordi, de ser als Premis 
Gaudí, al Camp Nou, a Cornellà-El Prat, al Palau de la Música, al Cercle Català de Madrid, a la Casa 
Catalana de Saragossa, a la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell o a Escaldes d’Engordany 
durant la cavalcada dels Reis de TV3, entre d’altres. Content d’haver-me mogut, de no haver tingut por, 
d’haver estat escoltat, d’haver tingut la oportunitat d’explicar a places plenes de gent què faig, qui sóc, 
què penso... i creieu-me que això, això, no només no té preu, sinó que  ha estat un privilegi. 

Per això faig un agraïment públic als que el seu dia em van donar el bitllet per viure totes les experiències 
que m’ha portat aquesta faixa. I sobretot, faig una agraïment enorme a totes les persones amb les que 
hem compartit junts aquest projecte. Us aprecio, us estimo i us trobaré a faltar. Recordeu –això també 
m’ho haureu sentit dir alguna vegada- que la vida no es mesura per les respiracions que fem, sinó per 
les vegades que se’ns talla la respiració. I al vostre costat, se m’ha tallat moltes vegades la respiració. 
Adéu i gràcies.

Visca Calella. Visca el pubillatge. I visca Catalunya lliure.

Pau Bartrolí Claramunt (Calella)
Hereu de Catalunya 2011
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Pubilla i Hereu 
de les Comarques

Barcelonines
Rocío Casado i Damas / Canet de Mar 

Gil Vilarrasa i Mas / Seva

És hora dels adéus. Buscant una frase per començar aquest escrit de comiat, creiem que aquesta seria 
la més encertada. Quan farà més d’un any i dos, respectivament, que ens van atorgar el gran honor de 
poder lluir la faixa i banda amb els respectius noms dels nostres pobles brodats, no podíem arribar a 
imaginar el que això significaria per a les nostres vides. A dia d’avui, som un Gil i una Rocío diferents; 
hem aprés, conegut, i viatjat com mai, el nostre orgull nacionalista és molt més intens i, sobretot, 
hem crescut com a persones. Ha estat un any on hem aprés a estimar i admirar d’una manera diferent 
aquesta tradició, hem gaudit de tots i cada un dels moments que aquesta faixa i aquesta banda ens han 
brindat, però el més important de tot és la bonica amistat que s’ha forjat entre nosaltres, i que de ben 
segur es continuarà forjant d’ara en endavant.

Els tòpics, esdevenen tòpics per la certesa i la veracitat que amaguen al darrere, i un dels tòpics que 
més sentim dins el pubillatge, és que el temps passa volant, i és així com ens ha passat aquest any 
com a Pubilla i Hereu de les Comarques Barcelonines. L’experiència que empreníem ara fa 365 dies a 
Escaldes-Engordany, ja ha arribat a la seva fi, i amb tristesa i nostàlgia ens toca acomiadar-nos i donar 
la benvinguda a nous representants.

Els finals sempre són tristos, i més, quan el que deixes enrere ha sigut màgic i especial, però això no 
significa que no hagi estat l’any més feliç de les nostres vides. Esperem haver fet la feina ben feta, des 
del respecte, la humilitat i la igualtat que requereix lluir aquesta faixa i aquesta banda. Recordeu-nos 
sempre com aquell noi alegre, afectuós i divertit i com aquella noia extravertida, sincera i riallera, que 
només volien robar-vos un somriure. Gràcies a tots i cadascun dels que formeu part del pubillatge, per 
fer que aquesta tradició segueixi endavant, per preservar una part de la nostra identitat i fer que la 
nostra cultura mai decaigui. Tots units aconseguirem fer d’aquest petit país un nou estat d’Europa.

Nosaltres marxem, i donem pas a una nova generació, joves amb talent que n’estem segurs que faran 
bona feina i portaran amb orgull les Comarques Barcelonines arreu de Catalunya. Només ens queda 
dir-vos a tots aquells afortunats que sereu proclamats, que gaudiu al màxim, aneu a allà on us convidin, 
i defenseu sempre amb molt d’orgull i amb veu alta d’on veniu i d’on sou.

Gràcies de tot cor,

Rocío Casado i Damas (Canet de Mar)
Pubilla de les Comarques Barcelonines 2011 i 1a Dama d’Honor de Catalunya

Gil Vilarrasa i Mas (Seva)
Hereu de les Comarques Barcelonines 2011 i 2n Fadrí d’honor de Catalunya
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Pubilla i Hereu 
de les Comarques
Gironines
Cristina Solà Hernández / Sant Feliu de Pallerols
Jordi Manyà Freixa / Maçanet

Jordi Manyà Freixa (Maçanet)
Hereu de les Comarques Gironines 2011

25 de setembre de 2011, Escaldes-Engordany. 

Hi ha 16 cadires damunt  l’escenari. La meitat són plenes, les 
ocupen 8 cares conegudes que estan a l’expectativa, no es 

volen perdre ni un detall dels propers minuts. La resta estarien buides si no fos perquè hi ha cinc bandes 
i quatre faixes que hi reposen, ignorant el que passa al seu voltant. I al darrere, esperant el repic de 
timbal, una gran munió de pubilles i hereus guaitem amb impaciència el faristol.

Tot d’una, el president del jurat puja a l’escenari, ha arribat el moment que tots esperàvem. Entre crits 
d’alegria i fortes abraçades van sortint els noms dels proclamats, fins que arriba el moment de l’Hereu 
i Pubilla de Comarques Gironines. Quan vàrem sentir els nostres noms, ens vam agafar amb força a la 
roda que gira sense parar i que ens portaria arreu del territori català.

Al principi, la roda girava amb força, passant per els indrets més muntanyosos i les diverses planes de 
la Catalunya Central fins a les esbojarrades costes d’el Maresme. I a mesura que el temps passava, més 
gent s’hi agafava, però també n’hi havia que s’havien de deixar anar perquè gent nova ocupés el seu 
espai. 

Hi ha agut cops que ha semblat que la roda girava menys, però mai no ha frenat del tot. Amb un ritme 
més suau ens ha portat a l’Alt Empordà, terres fortament tocades per la tramuntana, ens ha tornat a 
conduir a Andorra, on vam poder recordar el dia que ens hi vam agafar. Però com hem dit, la roda no 
para, i hem de continuar el recorregut que aquesta ens marca.

Durant el viatge, ens adonem que el camí cada cop te una mica més de pendent, i notem que poc a poc 
la roda torna a agafanr velocitat. Aquest cop ens du cap a la verdor de la Selva, i més enllà, a la Garrotxa, 
on a l’ambient es pot respirar el caràcter explosiu dels seus habitants. Però de cop la roda canvia el 
rumb, i passant per les diverses terres del Vallès, anem a parar a les històriques terres de Tarragona, i 
desprès de poder contemplar l’herència que ens van deixar els romans, la roda ens torna cap al centre 
de Catalunya.

Al llarg d’aquest recorregut, hem pogut conèixer una gran quantitat de companys i companyes que ara 
ja són amics, hem guaitat uns paisatges d’allò més diversos però amb una cosa en comú, tots i cada un 
d’ells són admirables.

Ara ha arribat el moment de deixar-nos anar, però no patiu, que algú altre ocuparà el nostre lloc per 
visitar el nostre país al llom de la roda. Només ens queda dir-vos una ultima cosa, estigueu molt atens i 
gaudiu al màxim d’el viatge, perquè aquesta gran roda mai no para.

Visca Girona, visca el pubillatge i visca Catalunya!

Cristina Solà Hernández (Sant Feliu de Pallerols)
Pubilla de les Comarques Gironines 2011
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Pubilla i Hereu 
de les Comarques

Tarragonines
Anna Martínez Borrell / Ascó

Marc Franch Bas / Cambrils

Ens pensàvem que aquell setembre de 2011 seria com qualsevol altre, però no va ser així. Hi va haver un 
fet que ho va canviar tot. Vam sortir elegits hereu i pubilla de les comarques Tarragonines 2011.

Aquest esdeveniment ens va fer canviar la visió que teníem del pubillatge, que era escassa i superficial. 
Ens va obrir les portes a un món compromès i que estima la seva terra, el seu país. Que aposta per les 
tradicions i els seus valors. Perquè no només som persones amb un vestit molt bonic i amb diferents 
complements, som uns nois i noies emprenedors, amb caràcter i que amb alegria i maduresa volem 
conservar una tradició tant estimada, i en molts llocs perduda, com el pubillatge.

Nosaltres, els hereus i les pubilles de títol, som 9 però el pubillatge és molt més que 9 persones. Son els 
hereus, pubilles, hereuets i pubilletes dels pobles i ciutats, son els hereus i pubilles caducats i els que 
esperen ser-ho algun dia. Son els ajuntaments i entitats de les diferents poblacions, les persones que 
formen el Foment de les Tradicions Catalanes  i altres persones que no es veuen, que no sabem el seu 
nom però que actuen desinteressadament per no perdre el nostre pubillatge.

La nostra aventura amb el pubillatge va començar als nostres pobles, Cambrils i Ascó. La nostra llar, de 
la qual ens sentim orgullosos i anem on anem a viure i a estudiar en un futur, anomenarem amb veu 
ferma. No ens havíem vist mai fins aquell cap de setmana de setembre a Andorra, ja que no havíem fet 
sortides com a Hereu de Cambrils i Pubilla d’Ascó. Però em tingut la sort de compartir aquest any, d’anar 
a diferents pobles i passar-nos-ho tan bé com ens ho em passat. Ha estat un any que mai oblidarem. 
Sempre el recordarem amb enyorança.

En els diferents llocs on em pogut assistir, que per mala sort no han estat molts, per no trobar transport 
o per no poder-nos-ho combinar amb altres activitats, em tingut la gran sort de conèixer persones de 
molts altres indrets de Catalunya, amb personalitats, parlars i creences diferents, però amb un mateix 
sentiment, l’amor pel nostre país. 

Desitgem al noi i a la noia a qui passarem la faixa i la banda, al igual que als qui els hi passaran els 
nostres companys, que gaudeixin d’aquest any únic, perquè serà irrepetible.

Moltes gràcies i fins sempre família

Anna Martínez Borrell (Ascó)
Pubilla de les Comarques Tarragonines 2011 i 3r Dama d’Honor de Catalunya

Marc Franch Bas (Cambrils)
Hereu de les Comarques Tarragonines 2011 i 3r Fadrí de Catalunya
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Ara que arriba el final de la meva etapa dins el món del 
pubillatge, m’adono que ha estat un any ple d’experiències 
positives que m’han enriquit com a persona, m’han fet créixer, 
m’han permès ser més oberta i m’han fet despertar dins meu 
aquesta espurna de més estimació cap a la meva terra, cap el 
meu país. 

Han estat caps de setmana molt intensos, de molts quilòmetres, de cansament, però són moltes les 
vivències que m’emporto i que sempre recordaré. Haurà estat un any  molt especial i diferent en la meva 
vida.  

El pubillatge m’ha permès conèixer indrets i racons de Catalunya on probablement no hi hauria estat.
He assistit a actes i he visitat institucions on segurament  tampoc hauria tingut la oportunitat de ser-hi, 
si més no, no amb tots vosaltres. Hi ha hagut parlaments molt emotius. També ho va ser el d’en Jordi 
Solé i Sabaté que, en fer el pregó de la Festa Major del Cercle Català de Madrid, va fer un repàs de la 
història de les terres de Lleida, des del Pirineu fins a la plana i de la seva gent caracteritzant-la com a 
gent treballadora que amb el seu esforç i sacrifici havien ajudat a enriquir Catalunya en temps difícils.
 
He pogut viure des de dins diferents festes tradicionals catalanes i que formen part de la cultura que 
tant enriqueix el nostre país.

No ha estat només el fet de portar el vestit tradicional que m’ha fet sentir més catalana, sinó tots els 
moments compartits amb les persones que formeu part del pubillatge. Tots estimeu els racons que hem 
trepitjat junts. Si en algun moment m’han faltat les forces vosaltres m’heu animat a ser-hi i a seguir.
He tingut la sort de sortir fora de Catalunya i adonar-me que allà també hi ha catalans que porten al 
cor l’estimació cap el nostre país, ballen sardanes, formen part d’esbarts dansaires, corals, entre moltes 
altres activitats culturals.
Ha estat una gran responsabilitat representar la meva ciutat durant aquest any, que no sabria dir si ha 
estat llarg o curt, ha estat un no parar però ha valgut molt la pena. 

El pubillatge forma part de la cultura catalana i les reivindicacions culturals són les que salven els pobles 
i ara més que mai. El dia 11 de setembre de 2012 formarà part de la història de Catalunya i jo en portaré 
un bocí dins el meu cor.

He tingut sempre dues joies solsonines al meu costat, la Marta i l’Alba, que han estat amb mi des del 
primer moment. 
Gràcies a elles, als meus companys de títol , a tots vosaltres i a la meva família per tot el suport que 
m’heu donat i l’acompanyament en aquest recorregut.

Gràcies Solsona, Associació del Pubillatge Solsoní i Foment de les Tradicions Catalanes per donar-me 
aquesta oportunitat.

Berta Plans Auguet (Solsona)
Pubilla de les Comarques Lleidatanes 2012 i 4a Dama d’Honor de Catalunya

Pubilla de 
les Comarques 
Lleidatanes
Berta Plans Auguet / Solsona
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www.tradicionscatalanes.cat

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!

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!
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Aquell cap de setmana de finals de setembre del 2011 quedarà en la memòria de tots els que el vàrem 
viure, per la calidesa de la seva gent, els nervis passats, les emocions i el munt de sentiments que s’hi 
van barrejar. Al bell mig dels Pirineus, entremig de les muntanyes, es va dur a terme el comiat i l’elecció 
de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2011. Escaldes-Engordany va ser la parròquia que va acollir aquest 
certamen i es va convertir per uns dies en capital del pubillatge. Hereus i pubilles vinguts d’arreu de 
Catalunya foren citats per poder acomiadar als representats de títol nacional del 2010 i donar la 
benvinguda als escollits per al 2011.

Els esdeveniments del cap de setmana es van anar succeint segons l’ordre establert. El divendres 
23, ja vàrem començar amb la part menys protocol·lària però absolutament dedicada a aquells 
que s’acomiadaven. Amb un partit de futbol de germanor i un sopar informal, el pubillatge de títol 
nacional feia un comiat de manera distesa i relaxada amb tots aquells que els havíem acompanyat 
durant l’any. L’endemà al matí, els fets van agafar un caire molt més seriós. Membres de Foment de les 
Tradicions Catalanes i la Pubilla i l’Hereu de Catalunya van donar la benvinguda per a tots aquells que 
ens presentàvem als exàmens. Com qualsevol vegada que toca fer un examen, el nerviosisme es va 
anar encomanant entre els diversos rostres, però sempre enmig de bromes, amistat i alegria. Després 
del dinar i mentre alguns encara acabaven de completar la part oral de l’examen, vàrem assistir als 
diversos actes programats de la tarda: la inauguració de la majòlica commemorativa i de les ofrenes 
dutes per tots els pobles representats i el pregó amb l’actuació de l’esbart andorrà Santa Anna. I 
finalment va arribar la nit; ens vàrem arreglar amb millors gales per presenciar el comiat formal del 
pubillatge de títol 2010. Va ser un sopar ple de sensacions, centrat a retre homenatge a la gran tasca 
que havien realitzat durant el seu any. Durant els discursos no va faltar l’emoció de tots plegats pel 
temps compartit mentre ens recordaven que gaudíssim d’aquest meravellós viatge del pubillatge. 

I vingué el Diumenge, la gran cita. Altre cop amb els vestits tradicionals, ens disposàvem a fer una 
cercavila per Escaldes fins el pavelló on es celebraria l’elecció.  Arribats a aquest punt, la major part 
del pubillatge que havíem viscut intensament el cap de setmana estàvem exhausts però vàrem treure 
les últimes forces, en bona part alimentades pel nerviosisme i la il·lusió de saber qui serien els pròxims 
nou escollits. I començaren a llegir l’acte. Amb cada nom, el pavelló vibrava amb més força: abraçades 
sinceres, esclats del joia, rialles màgiques, llàgrimes d’alegria... felicitat en estat pur. 

De part dels nou representants, només volem agrair sincerament  l’esforç dedicat a totes aquelles 
persones i entitats que van posar el seu gra de sorra per tal que aquesta proclamació es pogués 
realitzar. Senzillament i de tot cor: moltes gràcies!

M. Elena Gimenez i Perramon
Pubilla de Catalunya 2011

Elecció de la 
Pubilla i l'Hereu 
de Catalunya 
2011 / 2012,
Escaldes-Engordany
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El 13 d’octubre de 2011, el pubillatge de títol nacional d’enguany juntament amb en Toni Pérez 
(Delegat del Foment de les Tradicions Catalanes) vàrem assistir a l’Ofrena de Fruits de la Verge del Pilar 
a Saragossa. Aquesta va ser la nostra primera sortida fora del territori com a representants de títol i 
estàvem molt il·lusionats. Vàrem quedar ben d’hora a Manresa per iniciar el llarg recorregut per les 
carreteres catalanes i aragoneses fins a la ciutat de Saragossa. Un cop arribats a la capital aragonesa 
amb les nostres respectives ofrenes fruitals vàrem ser rebuts per la Casa Catalana de Saragossa i 
vàrem començar el recorregut simbòlic i commemoratiu pels carrers de la ciutat. Cal destacar la 
festivitat, l’alegria i l’elegància que es respirava per tot arreu, així com la gran acollida que ens van 
donar. Pel recorregut cada Casa que participava al cercavila anava promocionant els seus productes, 
els seus balls i les seves cançons. Així doncs, vàrem fer un cercavila entre sardanes i el cant de la 
senyera fins arribar a la basílica. Allà, vàrem ser rebuts pel bisbe i vàrem fer l’ofrena. Després, l’Alcalde 
de Saragossa ens va obrir les portes de l’ajuntament, ens va oferir unes paraules i ens va convidar a 
tots a gaudir d’un gran refrigeri. Un cop acabat, ens vàrem dirigir tots cap a la seu de la Casa Catalana 
de Saragossa, on ens esperava un bon dinar. Per últim, vàrem tenir el gran honor de poder firmar el 
llibre d’honor de la Casa. 

Hem de reconèixer que va ser un dia molt màgic i especial. Agraïment molt el tracte rebut per tots els 
membres de la Casa Catalana de Saragossa, ens van fer sentir com a casa. Va ser una experiència que 
de ben segur recordarem sempre i que esperem, encara que no sigui amb el vestit tradicional, poder 
tornar-la a viure. 

Rocío Casado Damas
Pubilla de les Comarques Barcelonines 2011

Visita a la 
Casa Catalana 
de Saragossa 
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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. (Formularia/Fes-te soci). De seguida 
ens posarem en contacte amb tu!

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.

Tots som FOMENT!
Vols fer-te soci?
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“L’Hereu i la Pubilla? Ja podeu passar, us estant esperant!” ens diuen a l’entrada de la llotja. Així 
que creuem el pàrquing VIP, pugem les escales i arribem a la grada de l’estadi. Són les 18:40, només 
queden vint minuts perquè comenci el partit i sembla que l’organització no acaba de localitzar-nos. 
Mentrestant, Catalunya Ràdio i Rac 1 aprofiten per fer-nos una entrevista. “Estem molt contents de 
participar en aquesta festa i de ser a l’Estadi Olímpic animant a la selecció catalana” els recordem.

Fins que arriba un jove morè, ens saluda, fa una trucada i ens acompanya a la gespa. Els jugadors ja 
són al terreny de joc i sona l’himne de Els Segadors. Les grades es tenyeixen d’estelades i senyeres 
i Roger Garcia surt al camp per rebre un merescut homenatge de la Federació Catalana de Futbol. 
“Com l’hem de fer el sac? Xutem els dos?” pregunto a un dels organitzadors. “Tu jugues a futbol? 
Tu li passes i ella que xuti” respon. I arriba el nostre moment. El jove morè parla amb el quart àrbitre, 
aquest fa una senyal a l’àrbitre principal i entrem al terreny de joc.

En aquell moment no érem gaire conscients que més de 35.000 aficionats ens miraven, ni que TV3 
ens estava traient en directe i en primer pla. Només pensàvem en arribar al centre del camp, fer el sac 
d’honor i desitjar sort als jugadors. Mentrestant, en Gil, l’Anna, la Rocio i la Berta donaven suport a la 
causa des d’una altra part de l’estadi. Els peatges, la caravana i el fred van valdre la pena per assistir a 
un partit on el resultat (0-0) va ser el de menys i on va primar la reivindicació d’oficialitat i l’espectacle 
d’un equip de primer nivell.

A la llotja, no hi van faltar personalitats com l’expresident Pasqual Maragall, l’alcalde de Barcelona 
Xavier Trias, ni polítics com Oriol Junqueras (ERC) o Montserrat Candini (CiU). Tampoc el President 
Artur Mas, el qual vam poder saludar cordialment i desitjar-li sort per un període de gestió complicat. 
Les rialles, el bon ambient i l’emoció ens van acompanyar durant tota la festa. Un cop a fora, els 
companys de títol nacional ens vam fer la fotografia de grup i ens vam dir “fins la propera”. 

Pau Bartrolí Claramunt
Hereu de Catalunya 2011

Sac d’honor 
al partit de 
Catalunya 
contra Tunísia 
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Anar a esperar els reis és tota una tradició. Cadascú ho viu a la manera del seu poble, tothom amb 
la seva gent. Però aquest any els “titolins” vam tenir l’oportunitat de viure aquest dia màgic d’una 
manera diferent. Els veïns Andorrans ens van convidar a celebrar la festa amb ells, que aquest any era 
retransmesa per TV3.

Hi anàvem amb ganes però el saber que passaríem aquell dia lluny de casa ens feia estar inquiets. 
Puc assegurar que aquesta sensació va desaparèixer només de sortir del cotxe, en arribar a Escaldes-
Engordany. Vam ser molt ben rebuts i teníem tota la jornada organitzada. Una passejada pels carrers 
de la ciutat...i una carrossa només per a nosaltres! El pubillatge tan català com andorrà vam recórrer la 
cavalcada sobre una carrossa, la qual era una reproducció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters. 
Envoltats per nens i nenes, pares i mares, avis i àvies... l’esperit nadalenc se’ns va contagiar. Era 
impossible deixar de somriure al veure l’alegria que reflectien les cares dels més menuts. Llançàvem 
caramels amb tanta força i entusiasme... que l’endemà teníem cruiximents als braços! Vam gaudir la 
nit com si fóssim nens i res ens va parar, ni tan sols la pluja que ens va acompanyar al llarg de tot el 
recorregut.

Vam acabar la nit amb un sopar a un hotel d’Andorra la Vella acompanyats per els participants de la 
rua. No ens cansarem mai d’agrair als nostres veïns andorrans el tracte rebut cada vegada que visitem 
les seves terres.

Va ser una nit màgica i diferent però tot i viure-la lluny de casa, va seguir sent una nit molt especial.

Cristina Solà Hernández
Pubilla de les Comarques Gironines 2011

La nit de Reis a 
Andorra la Vella 
i Escaldes-
Engordany
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Enguany, l'hereu i la pubilla de Catalunya, l'hereu de les 
Comarques Barcelonines i la Pubilla de les Comarques Gironines 
vem ser convidats un anys més a la festa dels Tres Tombs de 
Taradell, una festa centenària i  declarada festa tradicional 
d’interès nacional.                            
Més de 80 carros carregats de quitxalla, de sacs, garbes, troncs, 
feixos, pots de llet,...també tartanes i fins i tot un carro funerari 
van desfilar pels carrers de Taradell tirats per cavalls, rucs i mules 
amb uns guarniments cuidats fins l'últim detall.  Encetaven la 
comitiva, els 3 abanderats, el carro amb Sant Antoni i seguit 
per un carro que portava l'Hereu i la Pubilla de Taradell. Al 
darrera, amb una adaptació d'un ròssec (conjunt de troncs 
que un cavall arrossegava a l'hora de desemboscar un bosc) hi 
anàvem nosaltres. Tot i que l'invent no va funcionar tant bé com 
pensàvem, vem passar una vetllada molt divertida i que de ben 
segur no oblidarem.

Les barretines,  faixes,  espardenyes i els carruatges típics 
catalans que es van lluir aquell gèlid matí de diumenge, són una  
mostra més de la riquesa cultural i patrimonial de Catalunya. 
Personalment ja coneixia i havia participat en aquesta festa, i 
crec que és recomanable visitar-la, ja  que fa goig de veure, i 
ens recorda el passat traginer, pagès i carreter de la nostra terra.

Gil Vilarrasa Mas
Hereu de les Comarques Barcelonines 2011

Tres Tombs 
de Taradell
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A Puig-reig, per celebrar la diada de St. Antoni, fan la festa de 
la Corrida. Aquesta és una de les festes més importants del 
poble. Tot i que St. Antoni és el 17 de gener, es celebra el cap de 
setmana abans o desprès, depenent de com s’escaigui .

Durant la festa vàrem poder participar en la cercavila que es 
fa er tot el poble, on hi participen nombrosos genets vinguts 
d’arreu del territori català, juntament amb una gran munió de 
carros tirats per cavalls. Per animar el recorregut actuen diverses 
bandes de música i per acabar-ho d’arrodonir la colla gegantera 
del poble acompanya la comitiva.

Però la festa de La Corrida no només és una cercavila, durant 
tot el cap de setmana hi ha  diverses activitats, com ara una fir 
de l’embotit, antigament també s’hi feia la matança del porc, i 
durant tota la tarda es fan curses entre d’altres coses de rucs, 
que es veritablement divertit de veure, que acaba amb el joc 
tradicional de les cintes.

Aquesta és una bona oportunitat per conèixer una de les 
festes tradicionals d’un dels pobles d’el nostre país, i així poder 
conèixer una mica més Catalunya.

Jordi Manyà Freixa
Hereu de les Comarques Gironines 2011

La Corrida 
de Puig-Reig
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Entre les càmeres, les estores vermelles, els focus, les americanes i els vestits glamurosos vam poder 
percebre la quantitat de bon cinema que hi ha al nostre país. Al llarg de la cerimònia vam tenir 
l’oportunitat de donar suport a la, en aquell moment, directora de TV3, Mònica Terribas i al president 
de l’Acadèmia de Cinema Català, Joel Joan. Seguidament, vam felicitar a l’actor Lluís Homar pel Gaudí 
aconseguit, a en Xavi Mira per la presentació de la gala, i també vam saludar a l’actriu Aina Clotet i 
a l’ex-alcalde de Barcelona Jordi Hereu. Entre rialles vam dir-nos que coincidíem els dos ‘hereus’ de 
l’acte. 

Un acte on la polèmica va desplaçar el protagonisme de les pel·lícules guardonades. Els presentadors 
Xavi Mira i Alba Florejachs van criticar les dures retallades del sector, la barra d’alguns banquers, la 
corrupció de personatges com Millet i Montull i van deixar en evidència al conseller Ferran Mascarell 
quan van provocar que el cavall de Pa negre rebés més aplaudiments que el propi conseller. Una acció 
que va rosar la impertinència i que no va ser gaire ben rebuda per la opinió pública.

La cerimònia, però, va tenir també moments brillants. Sobretot, quan els conductors es van infiltrar a 
través d’un vídeo dins de les pel·lícules nominades. O quan el director Pere Portabella va pronunciar 
un discurs fresc i provocador al rebre el Gaudí d’Honor. Mientres duermes i Eva van ser les grans 
triomfadores de la nit amb sis i cinc Gaudís respectivament. Verónica Echegui, Vicky Peña, Luis Tosar i 
Lluís Homar van ser els premiats en les categories individuals, mentre que Chico i Rita i Macià contra 
Companys van obtenir els premis d’animació i televisió.

Una vegada entregats els guardons, la festa va continuar al Teatre Trip Apolo on els assistents vam 
poder gaudir del bon ambient, de la barra lliure i el refrigeri. L’anècdota de la jornada va arribar a fora 
del Teatre Artèria Paral·lel, abans de començar la cerimònia, quan la Rocio i jo esperàvem per entrar. 
Les noies de l’accés d’acompanyants i convidats ens van dir que no figuràvem a la llista. “I ara què 
fem?” vam pensar. Sense atabalar-nos massa, vam provar sort i vam mirar d’accedir al teatre per la 
porta principal, sí sí, per la que entren els actors, les actrius i els protagonistes de la nit. La faixa i la 
banda d’hereu i pubilla i les paraules “a dins ens espera el senyor Joel Joan” –que, entre nosaltres, 
diguem-ne que no era del tot cert- ens van servir per entrar sense problemes. Vam passar el photocall, 
ens van tirar les fotografies corresponents... i cap  a dintre. Ens va fer molta il·lusió assistir a aquest 
acte. Va ser una nit molt especial.

Pau Bartrolí Claramunt
Hereu de Catalunya 2011
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IV Gala dels 
Premis Gaudí
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Trobada del 
Pubillatge a 
Montserrat

El matí del dissabte 18 de febrer, 
el pubillatge d’arreu de Catalunya 
vem trobar-nos a un dels llocs més 
emblemàtics i estimat pels catalans, 
Montserrat. 

Un cop reunit tot el pubillatge, 
vem adreçar-nos a la basílica de la 
patrona de Catalunya on vem assistir 
a rutinària missa d’11. El pubillatge 
de Títol Nacional vem tenir el 
gran honor de poder participar de 
la missa fent les ofrenes del pa, 
l’aigua, el vi… Tot seguit l’Hereu de 
Catalunya, va adreçar unes breus 
paraules d’agraïment a la comunitat  

Benedictina per la  bona rebuda i hospitalitat. Abans d’acabar 
l’ofici, i envoltats de  la fe, l’espiritualitat i la catalanitat que 
despèn l’idíl·lic entorn, vem cantar  des del fons del cor, el que 
podem considerar l’himne de la fe catalana, el Virolai. 

Tot seguit, tot el pubillatge vem tenir el plaer de ser rebuts a 
una de les sales del monestir pel Prior de l’abadia, on va dirigir-
nos unes paraules. Va agrair-nos la visita al monestir, així com 
també ens va voler agrair la tasca  que es porta a terme des 
del pubillatge per tal mantenir viva i donar prosperitat a una 
tradició tant nostra com és la figura de l’Hereu i la Pubilla.

Vem acabar d’aprofitar el matí per tirar-nos unes quantes fotos 
i per anar adorar a la nostra patrona, la Verge de Montserrat.

Va ser una emotiva i bonica experiència, i de ben segur que tots 
els que vem poder assistir-hi en tenim un molt bon record.

Gil Vilarrasa i Mas
Hereu de les Comarques Barcelonines 2011
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El passat 18 d’abril una gran quantitat de pubilles, hereus, dames, fadrins, pubilletes i hereuets vinguts 
d’arreu de Catalunya, i una bona representació del Foment de les Tradicions Catalanes, vàrem tenir 
l’honor de ser rebuts per la presidenta del nostre Parlament, la Sra. Núria de Gispert.

La recepció es va dur a terme al parc de la Ciutadella, concretament a l’edifici de l’antic arsenal de 
la ja enderrocada ciutadella que Felip V va fer construir per mantenir sotmesa la ciutat de Barcelona. 
Actualment, el vell arsenal, un edifici que en els seus orígens servia per oprimir, és el centre de la 
democràcia del nostre país, és la seu del Parlament de Catalunya.

Els membres del pubillatge, els acompanyants i els representants del Foment de les Tradicions 
Catalanes ens vam trobar cap a quarts de cinc davant del Parlament. Un cop saludats els nostres 
companys i amics, tots plegats , guarnits amb el vestit tradicional, ens vam dirigir cap al saló de plens. 
Allà ens van fer una breu explicació del sentit i la utilitat que té el Parlament i un petit recorregut per 
la seva història, on cal destacar que es remunta més enllà de les Corts Generals de Catalunya, arribant 
a les assemblees de Pau i Treva del segle XI.

Tot seguit ens va rebre la Presidenta Núria de Gispert i vam poder escoltar unes paraules de la Pubilla 
de Catalunya, l’Elena, on entre d’altres coses va subratllar la importància que tenen les tradicions i 
que és necessari el suport per part de les institucions. D’altra banda la pròpia Presidenta ens va donar 
les gràcies i ens va animar a continuar amb la nostre tasca dins del pubillatge. 

Per cloure l’acte, el President del Foment de les Tradicions Catalanes, Sr. Josep Maria Matamoros, va 
entregar la ceràmica commemorativa de l’elecció de l’Hereu i la Pubilla de Catalunya 2011 a la Sra. 
Núria de Gispert.

Finalment vam rebre el pin del Parlament com a record  de la nostra visita, i abans d’acomiadar-nos, 
ens vam fer la ja tradicional fotografia de grup a les escales del Parlament del nostre país, a les escales 
del Parlament de Catalunya.

Jordi Manyà Freixa
Hereu de les Comarques Gironines 2011

Visita al Parlament de Catalunya
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El cap de setmana del 20, 21 i 22, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya (Elena Giménez i Pau Bartrolí), la 
Pubilla de les Comarques Lleidatanes (Berta Plans) i l’Hereu de les Comarques Gironines (Jordi Manyà), 
acompanyats per diferents membres del Foment de les Tradicions Catalanes i convidats enguany per 
la diputació de Lleida, vam visitar el Cercle Català de Madrid. Aquest celebrava la seva Festa Major, 
farcida de tot un conjunt d’actes relacionats amb la cultura catalana, entre els quals també es du a 
terme l’elecció de la seva pubilla.
Els actes oficials van començar el dissabte amb el pregó de la Festa Major a càrrec de Sr, Josep M. 
Solé i Sabaté, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en el qual va fer un emotiu relat de la manera 
de viure i de fer de la gent de les comarques de Lleida. A continuació es va inaugurar l’exposició: 
Lleida, aquella ciutat. Fotografies de Josep Porta Messalles, seguit d’un Cóctel de germanor amb la 
degustació de productes de qualitat de Lleida. Vam aprofitar l’ocasió per poder intercanviar unes 
paraules amb el Sr. Josep M. Solé i Sabaté i comentar les fotografies de l’exposició.
El diumenge, a les 11 del matí,  vam assistir a l’eucaristia  que es va oficiar en català a la Biblioteca del 
Cercle. Després vam dirigir-nos cap al Teatre, dins del mateix Cercle, on va tenir lloc la Proclamació de 
la pubilla del Cercle Català 2012, Jhesica Pastor Siles, acomiadant també a la Paula Bardón de Tena, 
pubilla 2011. L’acte va comptar també amb l’actuació de l’Esbart Dansaire Maig del qual formen part 
un grup de catalans residents a Madrid i que és una de les moltes i diverses activitats culturals que 
es porten a terme al Cercle Català de Madrid. Per a finalitzar la festa vam dinar al restaurant El celler 
del Cercle.

El Cercle Català de Madrid és un edifici situat a la plaça Espanya  i és on s’ubica també la seu de la 
Penya Blaugrana. Al costat mateix hi havia l’hotel on ens allotjàvem.

Durant el cap de setmana també vam aprofitar per a conèixer una mica Madrid. Així que el divendres 
després de sopar i durant el dissabte al matí vam passejar i visitar els indrets més coneguts de la ciutat 
com la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Cibeles, el Congrés dels Diputats, el Palacio Real de Oriente i 
també el Parque del Retiro i el mercat de San Miguel.

Va ser un cap de setmana ple d’actes oficials però també de convivència inoblidable, d’anècdotes (a 
Barcelona es jugava el partit Barça-Madrid, i a la plaça Espanya i a la Cibeles hi va haver força enrenou) 
i vam tornar a casa havent conegut un gran grup de persones que per circumstàncies diverses la vida 
els ha portat fora de Catalunya però que continuen estimant-la i seguint-ne les tradicions.

Berta Plans Auguets
Pubilla de les Comarques Lleidatanes 2011

Visita al 
Cercle Català 
de Madrid
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Audiència 
amb el 
president 
Mas a la 
Generalitat

El passat dilluns 23 d’abril, el pubillatge de títol 
nacional juntament amb els membres del foment de 
les tradicions catalanes vàrem ser rebuts, al Palau 
de la Generalitat, pel senyor Artur Mas. Aquesta 
quedada coincidia doncs amb la diada de Sant Jordi, 
fet que va engrandir, encara més, la rebuda. 

Primerament, vàrem poder visitar el Palau de la 
Generalitat, que realment feia goig vestit amb roses 
de tots colors i estelades. Poc després, el president 
Artur Mas ens va donar a tots la benvinguda i el 
president del Foment de les Tradicions Catalanes i 

l’Hereu i la Pubilla de Catalunya, varen poder expressar, davant de diferents mitjans de comunicació 
que cobrien la notícia, la nostra gratitud per estar en un dia tant especial en un lloc tant commemoratiu.

Per acabar d’arrodonir el matí, vàrem poder fotografiar-nos amb personatges simbòlics i comprar, alguna 
que altre, rosa.

“Durant el meu pas pel pubillatge he viscut moltes festes majors. N’he vist de grans, de petites, d’íntimes, 
de muntanya, de mar, d’esbojarrades, de serenes… n’he vist forces, però de totes les viscudes, per a 
mi la més especial és la festa de Sant Jordi. M’atreviria a dir que és la festa major de tot Catalunya, ja 
que tots els catalans omplen els carrers de roses i llibres i celebren així l’èxit de dos pilars fonamentals 
en la nostre societat: la literatura i l’amor”. Aquests és un recull del parlament de l’Hereu de Catalunya. 

Rocío Casado i Damas
Pubilla de les Comarques Barcelonines 2011
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Com ja és de costum, els membres del pubillatge varem assistir 
a la Festa de la Llana i al Casament a Pagès, que es celebra any 
rere any a la capital del Ripollès. 

De bon matí, vem ser rebuts a la plaça de l’ajuntament on 
de seguida ens vem posar en ordre per dirigir-nos a buscar el 
nuvi a casa seva, juntament amb tota la comitiva. Un cop amb 
companyia del nuvi, ens vem adreçar en cercavila cap a buscar 
la protagonista de la festa; la núvia. Aquest any, per manca de 
nuvis que volguessin casar-se seguint la tradició ripollesa, va ser 
una parella, que ja s’havien casat anys enrere en aquesta diada, 
i que de bon grat van acceptar la proposta de fer un casament 
fictici, per tal de no deixar perdre una festa tant arrelada a la 
Vila de Ripoll. Un cop fets els parlaments des del balcó, els nuvis, 
el pubillatge i tota la comitiva nupcial  ens vem dirigir cap a 
l’emblemàtic Monestir de Santa Maria de Ripoll, on en comptes 
de fer-se l’ofici religiós, ens van oferir un bonic i emotiu concert. 
Un cop finalitzat el concert, i ja fora del monestir, les pabordesses, 
juntament amb els nuvis, ens van oferir el típic Ball del Roser. 
Tot seguit ens vem dirigir cap a la plaça de l’ajuntament on es 
van anunciar els guanyadors del concurs d’esquilar ovelles i on 
els nuvis ens van oferir un convit de coca i llonganissa. Ja per 
acabar, els hereus i pubilles de Títol Nacional juntament amb els 
representants de Ripoll, les autoritats, els nuvis i els padrins vem 
adreçar-nos a l’ajuntament on es van fer uns parlaments i on es 
van dirigir unes paraules d’agraïment.

Va ser una vetllada d’allò més entretinguda, enriquidora  i 
sobretot una gran mostra de cultura i tradició catalana.

Gil Vilarrasa Mas
Hereu de les Comarques Barcelonines  2011

Festa de la 
Llana i el 
Casament a 
Pagès
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El cap de setmana del 21 al 22 de juliol, un bon grup d’hereus i pubilles es van trobar juntament amb els 
de títol a una casa de colònies a Fogars de la Selva. El principi del que seria un gran cap de setmana ple 
d’històries i riures va ser a Tordera, a una plaça on tots vam quedar abans de dirigir-nos fins a la casa de 
colònies. Allí ja van començar els jocs i ens vam anar coneixent poc a poc els uns als altres. 

Un cop dins dels cotxes i camí al nostre allotjament, va començar la nostra aventura. Vam arribar, i ens 
vam instal·lar en aquella sala, vam deixar les motxilles i per aprofitar la calor ens vam anar a remullar a 
la piscina, però per torns, ja que era petita.

Després de menjar i fer altres jocs en aquell espai tan bonic, vam començar a preparar la gimcana, que 
va ser molt entretinguda. Hi havia dos rondes: la primera amb proves més “normals” i la segona amb 
proves d’embrutar. Com per exemple en la primera hi havia una prova en la que el guanyador era qui 
feia la filera més llarga només utilitzant peces de roba, i en la segona ronda, una de les proves consistia 
en posar-se Colacao a la boca i jugar al telèfon dient per exemple la paraula Pamplona. Va durar força 
estona i va ser molt divertida tan pels que hi participaven com pels qui estàvem de monitors a cada 
prova.

Un cop arribada la nit i després del descans que s’havia deixat als hereus i a les pubilles vam donar pas 
a l’espectacle de nit, que vam organitzar imitant a un programa anomenat Tú sí que vales, que consistia 
en grups de varies persones que sortissin al mig de la pista a representar l’espectacle que ja s’havien 
preparat, ja fos de música, cant, teatre, etc. I abans que comencés, els hereus i pubilles de títol vam fer 
un espectacle i vam ballar per trencar una mica el gel. L’espectacle va ser inoblidable, però com tot allò 
bo es va acabar, tot i que la nit per molts va continuar fins que va sortir el sol.

L’endemà al matí ens vam aixecar aviat, vam esmorzar, ens vam dutxar i ens vam fer unes quantes fotos 
per guardar, de la gran experiència que havíem viscut. Que segur que ningú de nosaltres oblidarà. 

Anna Martínez Borrell
Pubilla de les Comarques Tarragonines 2011

Colònies 
Pubillatge
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Diada Nacional 
de Catalunya
Any rere any, en el nostre calendari hi ha sempre un dia 
assenyalat de gran importància i valor. Un dia en el qual 
tradicionalment els balcons s’omplen de senyeres i es rememora 
una data transcendental de la nostra història. És un dia de festa, 
un d’aquells dies en què et sents orgullós de la terra on pertanys. 
Per a tots els catalans, aquest dia és l’11 de Setembre. 

Commemorar una derrota destacada és un fet que ens identifica 
com a societat. Però aquell que ho veu només com una pèrdua 
és que no ha entès el tarannà dels catalans. Cada 11 de setembre 
tots plegats recordem que en un moment donat de la nostra 
història hi va haver gent disposada a lluitar amb tota la seva 
força per defensar la nostra identitat, cultura, arrels i país. Com a hereus que som tots d’aquells homes, 
hem de ser dignes successors de tal proesa. Potser la llavor de tot plegat comença a donar fruit ja que 
aquest cop la diada ha tingut un ressò inusual. 

De bon matí, pubilles i hereus d’arreu ens vàrem trobar a Arc de Triomf per poder anar tots plegats a 
retre homenatge a Rafael de Casanova, un dels símbols que liderà la resistència catalana durant la 
Guerra de Successió. L’espera es va fer un xic llarga, però l’ambient que es respirava era immillorable. 
Vàrem dipositar les nostres ofrenes florals al peu de l’estàtua i tots junts vàrem entonar l’himne dels 
Segadors. 

La gentada que circulava per Barcelona amb una gran quantitat d’estelades des de primera hora del 
matí ja ens feia pensar que segurament seria un dia per recordar.

La tarda, però, esdevindria el plat fort de la jornada a causa de la manifestació que l’Assemblea Nacional 
Catalana havia convocat sota el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. Amb tots els membres del 
pubillatge que ens van voler acompanyar, tant vigents com d’altres anys, ens vàrem trobar a la cruïlla de 
Passeig de Gràcia amb Consell de Cent, que era el lloc teòric des d’on iniciaven el recorregut les diverses 
entitats culturals. La quantitat de gent era tal que no es podia avançar, ja que el recorregut i els carrers 
adjacents a la manifestació estaven col·lapsats de catalans amb un sol clam: Independència. 

Sempre és important recordar la nostra història, saber d’on venim i on pertanyen les nostres arrels. El 
pubillatge està estretament lligat amb aquest fet, ja que la figura actuals de l’hereu i la pubilla són 
genuïnes de les nostres terres i ens recorden el dret civil català. Després d’aquesta diada tant especial 
per a tots nosaltres ens toca mirar endavant i continuar lluitant 
dia rere dia, de manera constant amb el seny i la rauxa que ens 
caracteritzen. El motiu és que no tot està per fer, ja hem començat 
a obrir camí, però sempre cal tenir present que tot és possible.

Visca Catalunya lliure!

M. Elena Giménez i Perramon
Pubilla de Catalunya 2011
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Proclamacions locals

L’Escala

Comarcal del Maresme / Arenys de MarCatalunya CentralCastellbell i el Vilar

Gironella

Andorra

Avià

Argentona

Campdevànol Canet de Mar
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Navarcles

La pobla de Lillet Llançà

Manresa

Llinars dell Vallès Maçanet Òdena

Palafolls Peralada Piera
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Proclamacions locals

Tarragonès

Sant Salvador de Guardiola

Solsona

Vilassar de Dalt

Sant Pol de Mar

Seva

Sant Vicenç de Castellet

Súria

Santa SusannaSanta Pau
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www.tradicionscatalanes.cat


