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PRESIDENT DEL FOMENT DE LES TRADICIONS CATALANESALCALDE DE PUIG-REIG
Toni Pérez i MartosJosep Ma Altarriba 
Puig-reig (BERGUEDÀ)Puig-reig (BERGUEDÀ)

Un cop més tornem a ser a la tardor. Quan aquesta 
estació s’atansa vol dir que ja queda poc per escollir 
els nous representants de títol nacional, vol dir que 
el pubillatge d’arreu es vestirà de gala per celebrar 
la seva Festa Major. Que any rere any l’arribada de 
la tardor vingui acompanyada del certamen de la 
Pubilla i l’Hereu de Catalunya és una bona senyal: 
vol dir que el pubillatge segueix viu. És símptoma 
que al nostre país afortunadament encara queden 
molts i molts joves que estimen les tradicions més 
nostrades, que estimen les seves viles i ciutats i per 
això en fan d’ambaixadors per tot Catalunya i fron-
teres enllà. 

Ens hem de sentir afortunats de tenir uns joves 
compromesos amb el territori, amb les generacions 
futures i amb el demà. Ens hem de sentir orgullosos 
de tenir un jovent capaç de treballar amb gent que 
no pensa igual que ells des del respecte i la humili-
tat per a assolir un objectiu comú. Els que vivim de 
prop el pubillatge, tenim la immensa sort de veure 
i de conviure amb aquests joves molt sovint. Segur-
ament per això em fa tanta il·lusió que, al tombant 
d’una tardor més, sigui el municipi de Puig-Reig qui 
tingui l’oportunitat de conèixer tots els joves que 
formen part del pubillatge. També em satisfà poder 
donar la benvinguda al meu poble, a Puig-Reig, a 
tots aquells representats d’arreu de Catalunya i els 
seus acompanyants amb qui tantes i tantes anèc-
dotes he viscut durant tot aquest any.

M’omple d’orgull adreçar-me al pubillatge d’arreu 
per dir-vos que sou molt benvinguts a Puig-Reig, 
a casa meva, que espero que durant aquests dies 
també sigui casa vostra. I als veïns i veïnes del mu-
nicipi, us convido a participar dels actes que des del 
Foment de les Tradicions Catalanes hem preparat i a 
que feu un tastet del món del pubillatge.
 
Visca Puig-Reig, visca el pubillatge i visca Catalunya 
lliure!

Sigueu benvinguts a Puig-reig, Berguedà, poble 
que té la Cultura com a pilar fonamental i on els 
dies 21, 22 i 23 d’octubre acollim el Certamen de 
l’Elecció i Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de 
Catalunya 2016. Ens fa il·lusió cel·lebrar al nostre 
poble la “Festa Major” del Pubillatge d’enguany, 
festa que ens rememora una de les tradicions 
catalanes més emblemàtiques i que, a dia d’avui, 
encara conservem. Volem mostrar el nostre agraï-
ment a Foment de les Tradicions Catalanes, entitat 
que treballa incansablement per mantenir els valors 
i les tradicions de casa nostra i fomentar els vincles 
entre les diferents poblacions del país a través de la 
cultura.

Aquest esforç es veu reflectit en l’entramat de rela-
cions i lligams emocionals que, amb els anys, es ge-
neren entre els membres de pubillatge i també amb 
el territori, i en la difusió i enfortiment de la nostra 
cultura, tradicions i sentiment de formar part d’un 
país i d’una nació. En uns temps en què com a país 
estem vivint un moment històric de reafirmació 
nacional tant espectacular, és molt important que 
tots els col·lectius que en formem part aportem la 
nostra dosi de força, també el món del Pubillatge.
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Vaig sentir el meu nom i em vaig deixar abraçar 
per dues de les persones més especials que 
aquest món m’ha regalat, em van protegir quan 
em sentia la persona més minúscula de l’escenari 
i em van fer aixecar d’aquella cadira que sembla-
va que m’hagués engolit.

Us confessaré que al principi tenia molta por. 
Era massa petita per aquest càrrec? Me’n sor-
tiria bé?  Em va costar més del que m’agradaria 
reconèixer adonar-me que, per exemple, tenir 17 
anys mai ha sigut un impediment, que l’edat no 
és un nombre, que no fa falta ser el més gran del 
pubillatge per tenir seny, per ser conseqüent i re-
sponsable. Em va caldre temps per acceptar que 
no seria ni millor ni pitjor que les pubilles que 
m’havien precedit, que tan sols seria diferent. 
La pregunta que més m’atemoria era no saber si 
compliria amb tot allò que la gent espera d’una 
pubilla de Catalunya. I què n’espera la gent? 
M’havia de convertir en algú que potser no sóc? 
Vaig decidir tirar endavant sent jo mateixa en tot 
moment, estimant a la meva manera, i això ho 
agrairé sempre.

Sovint dic que quan algú et regala el seu temps 
t’està donant l’única cosa que mai podrà recuper-
ar, que quan esteu junts li dónes una part de la 
teva vida i li prens una part de la seva. Ho havíeu 
pensat mai? Res em fa més feliç que haver regalat 
aquests anys de la meva vida a gent com vosal-
tres. Implicats i treballadors, perseverants, com-
promesos, a vegades molt tossuts i esbojarrats, 
però sobretot, únics i imprescindibles en aquest 
viatge. No hem d’oblidar que dins d’aquest grup 

Sóc en un núvol, i quin núvol més bonic.

Pubillatge, amics i amigues,
fent referència als núvols, al blau Sitges i a la 
mar, començava el meu primer discurs i la meva 
etapa com a Hereu de Catalunya. Un viatge ple 
d’emocions, sentiments, riures i plors, amistat, 
amor i, sobretot, família. Perquè sí, és típic i 
tòpic, però és el que som. 

Si hi ha una cosa que m’agradi en aquesta vida, 
un fenomen natural per excel·lència, és el mar. 
Transmet pau i tranquil·litat, però també força i 
respecte. El mar és, talment com un de nosaltres, 
i per extensió, com tots. Té moments de calma, 
on el seu cos reposa i accepta tot allò que vingui. 
Té moments de felicitat, en els quals es balanceja 
suaument i juga amb l’entorn. Té moments difí-
cils: s’enfada i les onades ho paguen amb tothom 
i tot allò que hi hagi a prop. Així, com el mar, 
em sento i crec que tothom s’hi sent.  Al llarg 
d’aquest viatge d’enguany, pel mar, he compartit 
amb tots els meus companys milers d’experièn-
cies i aventures que es podrien classificar en els 
tres estats del mar que he definit abans. Milers 
de records per a la posteritat que em quedaran 
gravats amb foc o, en aquest cas, amb aigua. 

Sempre que vulgui recordar una experiència, 
una olor, un moment, un somriure d’aquest any 
només hauré de mirar en els meus records i 
gaudir del passat. Però també vull pensar que 
aquests records del passat no s’esvairan a trenc 
d’alba, sinó que moltes d’aquestes experiències 

PUBILLA DE CATALUNYA 2015 HEREU DE CATALUNYA 2015 
Marta Serran i Grauvilardell Josep Van Gorkom i Fernández
Sant Vicenç de Castellet (BAGES) Sitges (GARRAF)

tots i cadascú de nosaltres som importants. 
No existiria el pubillatge sense els títols locals, 
comarcals o intercomarcals. No hauria arribat 
enlloc sense abans haver sigut la pubilla del meu 
poble, Sant Vicenç de Castellet.

Vaig començar l’aventura sense conèixer ab-
solutament a ningú i l’acabo havent conegut a 
centenars de persones que han contribuït a fer-
me una mica millor. Des d’aquelles que van ser 
al meu costat el primer dia fins a les que avui em 
coneixeran per primer cop. Gràcies a aquells que 
treballen incansablement per fer que tot això rut-
lli, perquè una tradició tan especial com aquesta 
continuï existint any rere any. I gràcies a vosal-
tres, els meus companys de viatge, per haver-me 
fet existir a mi durant tants mesos, especialment 
als qui m’han acompanyat de més a prop.

Gràcies Isaac per ser el millor hereu que una 
pubilla de Sant Vicenç pot desitjar.
Gràcies Vermellets 2015, per haver-me cuidat i 
estimat. Per haver-me deixat ser la “petitona” del 
grup i per haver forjat gairebé una família. I, so-
bretot, gràcies Xavi, per ser el millor 1r Fadrí que 
podria haver tingut. 
Gràcies Nacionals 2015, per compartir aquest 
viatge tan intens al meu costat. Sense vosaltres 
això no hagués estat possible. Puc dir ben alt que 
ara ho tinc tot i que no temo perdre res. 
Moltes gràcies.

Visca Sant Vicenç de Castellet, visca la Catalunya 
Central, visca Catalunya i visca el pubillatge!

de pubillatge, olors de la terra, moments amb 
amics i somriures d’hereus i pubilles perduraran 
en el meu present i en el meu futur de la manera 
més senzilla possible: amb l’amistat.

I és que no vull haver de recordar les bromes 
i bogeries d’aquest any, les festes i les visites 
espontànies a pobles catalans, no vull tenir-ho 
guardat al fons del calaix, juntament amb la 
faixa. No vull recordar-ho, perquè vull viure-ho 
cada any, cada mes, cada dia, cada moment.  
Aquesta faixa m’ha donat l’oportunitat de gaudir 
de milers d’experiències que m’han forjat com a 
persona i gaudir de milers de persones que he 
conegut i estimat aquest any. Ara però, és el torn 
de dir adéu, el vaixell marxa del port i jo no hi 
pujo. Agafo les meves maletes i torno a casa, tal 
com vaig arribar:

Sóc en un núvol, i quin núvol més bonic!
Visca el Pubillatge i Visca Catalunya!
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COMARQUES BARCELONINES 2015 
Alba Nonell i Ruscalleda

Daniel Raya i Crespí

Tordera (MARESME)

Gironella (BERGUEDÀ)

PUBILLA DE LES COMARQUES BARCELONINES
1a DAMA D’HONOR DE CATALUNYA

HEREU DE LES COMARQUES BARCELONINES
1r FADRÍ D’HONOR DE CATALUNYA

HEREU DE LES COMARQUES GIRONINES
2n FADRÍ D’HONOR DE CATALUNYA

PUBILLA DE LES COMARQUES GIRONINES
3a DAMA D’HONOR DE CATALUNYA
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De cop i volta, enmig dels nervis i la tensió del moment, sents el 
teu nom. T’aixeques de la cadira gairebé per inèrcia, sense saber 
què fer ni a on anar, amb els ulls plorosos i un discret somriure. 
Tot seguit, et trobes abraçat per una radiant banda i faixa de color 
daurat. No és fins al cap d’una bona estona però, quan t’adones i 
assimiles què acaba de passar: Ferran Capallera Guirado i Xènia 
Berrio Vilajoliu, hereu i pubilla de les comarques gironines 2015.

Una banda i una faixa que anaven acompanyades de l’emoció del 
moment,  l’alegria i, al mateix temps, la incertesa de pensar en tot 
el que ens esperava per viure al seu costat, la responsabilitat i l’ 
orgull de representar la nostra estimada terra arreu del país i on 
faci falta. Així va començar la nostra història ara fa un any, el 4 
d’octubre a Cubelles.

Un, de Peralada, de l’Alt Empordà, palau del vent. L’altra, d’Amer, 
de La Selva, vila mil·lenària. Dos pobles de dues comarques tant 
diferents i distants, però que es complementen a la perfecció i que 
fan destacar la diversitat de les comarques gironines: mar, muntan-
ya, neu, platges i tramuntana.

Junts i amb els millors companys de viatge possibles hem redesc-
obert meravellosos racons de Catalunya. Hem viscut i gaudit en 
primera persona de les festes i tradicions més característiques i 
singulars del nostre petit país. Hem fet i hem defensat amb orgull 
i amb totes les nostres forces una cultura i una manera de pensar. 
En definitiva, ens ha fet ser més conscients de com n’és de bonic 
aquest país i de com en són de diverses, acolorides i animades les 
seves festes populars, però sobretot, de com n’és de meravellosa la 
seva gent.

A més, en els moments tant importants i decisius en els quals 
actualment es troba immersa Catalunya, això ha estat encara molt 
més especial. Creiem que d’aquesta manera hem posat el nostre 
petit gra de sorra per aconseguir allò que tant anhelem com a país 
ja que, tal i com deia Miquel Martí i Pol, “tot està per fer i tot és 
possible”.

De cop i volta, aquesta banda i faixa daurades que ens han 
acompanyat durant aquest llarg i intens viatge, ja no lluiran mai 
més sobre el nostre vestit tradicional. Això sí, romandran farcides 
d’experiències i moments entranyables que mai més oblidarem i 
lluiran per sempre més dins nostre perquè amb elles hem crescut, 
hem après, hem lluitat pel que creiem i gràcies a elles, hem escrit 
un dels capítols més bonics de la nostra història.

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

COMARQUES GIRONINES 2015
Xènia Berrio i Vilajoliu

Ferran Capallera i Guirado

Amer (LA SELVA)

Peralada (ALT EMPORDÀ)
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COMARQUES LLEIDATANES 2015 
Anna Segués i Codina

Brian Curcó i Panadés

Solsona (Solsonès)

Torres de Segre (Segrià)

PUBILLA DE LES COMARQUES LLEIDATANES
4a DAMA D’HONOR DE CATALUNYA

HEREU DE LES COMARQUES LLEIDATANES
4t FADRÍ D’HONOR DE CATALUNYA

Avui ens ha començat a inundar una sensació 
que ens indica que s’acosta el final del nostre 
camí. Sabem que a la vida, tard o d’hora, tot 
s’acaba. Ens envaeix un sentiment trist, deu ser 
el senyal que la vivència ha estat molt important 
per a nosaltres. El viatge ha estat molt intens, per 
això ha passat tant ràpid.

El pubillatge, en aquests 2 anys que portem tots 
dos de vigència, ens ha aportat molt més del que 
esperàvem al principi. Hem conegut la immen-
sitat d’aquesta família i hem après moltíssim: 
geografia, llengua i dialectes, història, cultura... 
En definitiva, hem crescut personalment, juntam-
ent amb les nostres bandes i faixes. Cada poble 
i cada ciutat, cada persona que hem conegut i 
cada vivència ha contribuït a que siguem com 
som ara. Ja no ens fa por parlar en públic, tam-
poc escriure textos ni discursos, hem après a 
seguir protocols, ens hem obert a relacionar-nos 
amb gent molt diversa, hem après a teixir xarxa, 
ha augmentat la nostra consciència i estima vers 
el país, i moltes més coses que ara no en som 
conscients però que ens ajudaran al llarg de 
la nostra vida. Per tant, no podem fer més que 
agrair al pubillatge el que ens ha donat i la seva 
contribució en la formació i culturització del 
jovent català.

Pels motius anteriors, la preservació i l’enforti-
ment del pubillatge són molt importants. Perquè 
la seva feina moltes vegades no es veu però com 
una formigueta, a poc a poc i sense fer soroll, 
contribueix a fer un país més fort i millor. Un 
territori amb molts representants de pubillatge 
és el de les comarques lleidatanes, les nostres. 
Algunes viles compten amb fins a dotze joves i 
nens que es vesteixen amb el vestit tradicional 
del seu poble i el representen orgullosos. Alguns 
d’aquests però, opten per quedar-se a casa. Per 
aquest motiu, a les comarques lleidatanes hi ha 
molta feina per fer ja que s’ha d’animar els rep-
resentants d’aquests pobles a endinsar-se en el 
pubillatge, a conèixer-lo i a estimar-lo.

Canvis, inquietuds i novetats. A tots dos ens es-

perava l’inici de la universitat: nova localització, 

nous companys i noves assignatures. Tot plegat, 

un nou repte. Tots aquests se
ntiments es van 

veure intensificats quan vam ser escollits P
ubilla i 

Hereu de les Comarques Tarragonines 2015.

La història, les llegendes, la música i les festes 

marquen les nostres tradicions, una part molt 

important del nostre tret diferencial. Són allò 

que ens fa ser poble. Els castellers, la sardana 

o les havaneres en són alguns exemples. Però 

una de les tradicions unificadores d’arreu del 

territori català, des de l’Alt Empordà fins al Baix 

Montsià, és la figura de la pubilla i de l’hereu. 

Aquesta tradició ens agermana a tots plegats. És 

tot un símbol de catalanitat, és una mostra viva 

de joves que refermen la cultura i les tradicions, 

col·laboren amb les entitats dels seus pobles, 

sovint involucrats en actes culturals, esportius, 

musicals i que, per si això no fos prou, viatgen 

per tal de conèixer encara més Catalunya.

El pubillatge també és una clara representació 

de l’amistat. Una amistat entre joves de diferents 

indrets que comparteixen inquietuds, il·lu
sions 

Finalment, voldríem donar les gràcies a totes les 
persones que ens han ajudat a arribar fins aquí 
perquè gràcies a elles i al seu suport hem viscut 
una experiència que segur que no oblidarem 
mai. Ha estat un gran orgull i una gran satis-
facció representar el nostre poble, les nostres 
comarques i el nostre petit país. Avui ens toca 
posar punt i final a aquest viatge i deixar pas 
a nous aventurers que de ben segur que seran 
joves amb moltes ganes, molta estima i orgull per 
la seva terra. Els encoratgem a gaudir al màxim 
d’aquest any.

Visca el pubillatge, visca les comarques lleida-
tanes i visca Catalunya lliure!

HEREU DE LES COMARQUES TARRAGONINES
4t FADRÍ D’HONOR DE CATALUNYA

PUBILLA DE LES COMARQUES TARRAGONINES
2a DAMA D’HONOR DE CATALUNYA

COMARQUES TARRAGONINES 2015
Paula Uguet i Montañés

Àlex Collado i Pallarès

Gandesa (TERRA ALTA)

Ascó (RIBERA D’EBRE)

i valors. Aquest és el regal més preuat que ens 

ha donat el pubillatge. En especial, l’amistat que 

s’ha creat entre nosaltres. Heterogenis però com-

plementaris. Tots dos som de les Terres de l’Ebre, 

som del sud, de comarques veïnes: la Ribera 

d’Ebre i la Terra Alta. Unes comarques que igual 

que nosaltres comparteixen lo riu, la parla, les 

vinyes i les oliveres. Amb un gran orgull tarra-

goní hem representat la nostra província, comar-

ca i poble arreu del territori i ho hem fet al costat 

d’uns companys immillorables que s’han con-

vertit en essencials. Avui ens toca posar punt i 

final a aquesta representació, però amb nosaltres 

es queden tots els moments viscuts. Durant un 

any ens hem fet grans al vostre costat i això no 

ho oblidarem. Només ens resta desitjar coratge, 

empenta i molta il·lusió als nous representants 

de títol nacional. Gaudiu de l’oportunitat que se 

us brinda, feu sentir la vostra veu per representar 

el jovent de la vostra comarca, el vostre poble, 

les vostres idees, la vostra lluita i els vostres 

sentiments. Desitgem que visqueu aquesta ex-

periència amb la vibrant il·lusió que ens ha estat 

acompanyant a nosaltres.

Per últim, agrair la feina feta pel Foment de les 

Tradicions Catalanes, pel seu acompanyament 

incansable en el treball per mantenir la tradició 

i, encara més, per incentivar els vincles entre 

les diferents poblacions d’arreu de Catalunya a 

través de la cultura. Gràcies també a totes les 

persones i familiars pel suport que hem rebut 

durant aquesta aventura.

Visca‘l sud, visca les comarques tarragonines i 

visca Catalunya!
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El passat 3 i 4 d’octubre es va celebrar a Cubelles, el 
Garraf, el comiat dels representants de títol nacional 
2014 i l’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya 
2015. Va ser un dels caps de setmana més intensos 
de la meva vida i, per molt que passin els dies, el 
record el fa més especial i inoblidable. Moltes emo-
cions, sensacions, plors, alegries i vivències encara 
ens vénen al cap quan hi pensem.
 
L’aventura va començar el divendres amb el comiat 
i la proclamació del pubillatge local de Cubelles. 
Després de sopar, va tenir lloc l’acte informal on els 
títols nacionals 2014 van tenir l’oportunitat d’aco-
miadar-se d’una manera personal i propera de les 

vivències i les persones que havien estat importants 
al llarg del seu any de vigència.

El dissabte, després d’una nit de nervis i pluja inten-
sos, ens vam trobar tots al Centre Social de Cubelles. 
A tres quarts d’onze va començar l’examen escrit i 
tot seguit van anar cridant les pubilles i els hereus 
per a realitzar l’examen oral. A la sala s’hi veien can-
didats nerviosos, d’altres que comentaven l’examen 
escrit, nombroses persones que es desitjaven sort i 
es donaven ànims i d’altres, amb més experiència, 
que donaven consells com “sigues tu mateix”.
Un cop acabats els exàmens, tothom es va disposar 
a vestir-se amb les seves millors gales, a pentinar-se 

elegantment i a lluir les sabates més boniques per as-
sistir al sopar de gala. Candidats i candidates, pubil-
latge vigent i no vigent, famílies i amics vam gaudir 
d’un bon sopar i dels últims discursos del pubillatge 
que aquell cap de setmana s’acomiadava: les seves 
darreres paraules, pensaments i emocions que van 
voler transmetre a tots els que hi érem presents. 
L’endemà tothom estava nerviós, tothom esperava 
el moment de saber els noms dels escollits. Es va 
iniciar el dia amb una cercavila en què els repre-
sentants de cada poble o ciutat portàvem una ofre-
na tradicional del nostre municipi per lliurar a les 
autoritats de Cubelles. Damunt d’un escenari, arran 
de mar, hi havia tots els candidats dominats pels 

nervis del moment, els títols nacionals del 2014 i 10 
cadires on hi reposaven 5 bandes i 5 faixes daurades 
esperant acompanyant per iniciar el gran viatge. 
Havia arribat el moment més esperat per tothom. Els 
noms van ser revelats entremig d’aplaudiments, crits, 
sorpreses, abraçades, alegries i plors. Van ser uns 
moments de molta emoció i felicitat. 

A partir d’aquell moment, en aquell escenari amb el 
mar al fons, 10 joves plens d’il·lusió vam començar a 
dibuixar el nostre camí. Volem agrair a totes les per-
sones que ens van fer costat, ens van recolzar i ens 
van ajudar a arribar fins a aquell escenari a Cubelles 
el 4 d’octubre de 2015. 

ELECCIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU 
DE CATALUNYA 2015

Anna Segués i Codina | Solsona (Solsonès)
Pubilla de les Comarques Lleidatanes 2015 i 4a Dama d’Honor de Catalunya 
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El dia 26 de desembre de 2015, el pubillatge va 
tenir l’oportunitat d’assistir al Camp Nou al partit 
que enfrontava la selecció catalana i la selecció 
basca. Es tractava d’un partit molt important ja 
que commemorava el centenari del primer enfron-
tament entre les seleccions de Catalunya i Euska-
di. La selecció d’Euskadi es va emportar el trofeu 
del centenari per un ajustat marcador 0-1. Va ser 
un partit molt bonic i entretingut per l’afició.

Aquesta trobada de pubillatge era diferent de la 
resta, sense formalitat ni protocols, només cal-
ia animar la nostra selecció. Era una diada per 
gaudir del nostre esport. Des del meu punt de 
vista, són molt necessaris aquests actes informals 
i diferents. 

Fer costat a l’equip de la selecció catalana és una 
tasca molt important pels representats de la cul-
tura i de les tradicions catalanes com és el nostre 
cas, el pubillatge.

Espero que el pubillatge continuï anant any rere 
any a animar a la nostra selecció.

VISITA A LA CASA CATALANA DE SARAGOSSA

El dia tretze d’octubre la Casa Catalana de Sara-
gossa va convidar el pubillatge de títol nacional 
2015 a participar en l’acte d’ofrena de fruits a 
la Mare de Déu del Pilar. La nostra jornada a la 
capital aragonesa consistia en un seguit d’actes 
que ens van endinsar en aquesta festivitat tan 
autèntica. Un cop realitzada l’ofrena dels fruits a 
la basílica, vam dirigir-nos a l’Ajuntament de la 
ciutat on ens van rebre les autoritats. Vam poder 
conèixer l’alcalde de Saragossa i també vam 
gaudir d’actuacions tant andaluses com asturi-
anes per part de les diferents Cases de Saragossa. 
Seguidament, ens vam dirigir al local de la Casa 
Catalana on vam tenir el privilegi de firmar el seu 
Llibre d’Honor. Allà mateix ens van oferir un di-
nar exquisit que ens va permetre intercanviar les 
sensacions de la nostra primera experiència com 
a pubilles i hereus de Títol Nacional.

El primer cop sempre rep un caràcter especial i 
la nostra primera sortida no va ser per a menys. 
Una oportunitat per conèixer-nos, per expli-
car-nos el nostre present i les aspiracions futures 
i per presentar els nostres pobles a la resta. En 
definitiva, una colla de deu joves que miràvem 
il·lusionats l’any que ens esperava. Va ser un dia 
ple d’anècdotes que ens van mostrar alguns dels 
nostres trets més característics: el més despistat, 
la més tímida, el més atent, la més càlida... Sara-
gossa va ser testimoni de la nostra unió.

Per acabar, agrair el tracte impecable que vam 
rebre per part de la Casa Catalana de Saragossa, 
per explicar-nos amb detall els actes en els quals 
participàvem i pel seu acompanyament constant. 
Voldria animar a tots els seus membres a que 
continuïn amb la seva tasca, fent arribar la cultu-
ra i les tradicions catalanes més enllà.

Gràcies per fer-ho possible!

Paula Uguet i Montañés | Gandesa (Terra Alta)
Pubilla de les Comarques Tarragonines i 2a Dama d’Honor de Catalunya

Àlex Collado i Pallarès | Ascó (Ribera d’Ebre)
Hereu de les Comarques Tarragonines 2015 
i 4t Fadrí d’Honor de Catalunya

EL PUBILLATGE RECOLZA LA SELECCIÓ 
CATALANA DES DE LA GRADERIA
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Daniel Raya i Crespí | Gironella (Berguedà)
Hereu de les Comarques Barcelonines 2015 
i 1r Fadrí d’Honor de Catalunya

A la Catalunya Central es poden trobar diversos 
exemples de les tradicionals festes de Sant Anto-
ni Abat -patró del bestiar porcí- en què ases, rucs 
i cavalls passen a ser els màxims protagonistes 
de la festa, juntament amb la gastronomia del 
porc i l’embotit.

Aquest any de pubillatge vam assistir a dues 
d’aquestes celebracions: La Corrida, que es va 
celebrar a Puig-Reig el passat 17 de gener, i els 
Traginers, que es van celebrar a Balsareny els 
dies 30 i 31 del mateix mes. D’una banda, a Puig-
Reig vam gaudir d’un bon esmorzar amb pa, all 
i oli i botifarra, cortesia de l’Ajuntament cap a 
tothom qui s’hi volgués sumar. Seguidament, vam 
fer una cercavila per tot el poble precedits per 
una llarga fila de genets muntant a cavall i car-
ruatges de tot tipus. A la tarda vam poder veure 
les curses de perxerons, cavalls, mules i rucs, la 
competició que dóna nom a la festa i que ofereix 
una bona dosis d’adrenalina tant a espectadors 
com a participants.

D’altra banda, a Balsareny, dissabte al vespre 
vam participar a la ruta del traginer, que és una 
passejada gastronòmica per la localitat i després 
vam assistir a un concert. L’endemà vam estar 
tots convidats a l’esmorzar que se celebra a la 
plaça de la torrada –on es fa l’elaboració de les 
diferents parts del porc- i vam començar una cer-
cavila per tot el poble que ens va permetre veure 
totes les paradetes i estands que s’havien muntat 
per l’ocasió, així com també un gran ventall de 
representacions folklòriques que es trobaven en 
diferents punts del recorregut. Un cop acabada la 
ruta, vam fer un dinar de germanor organitzat pel 
pubillatge balsarenyenc. Havent dinat, vam córrer 
en una cursa de rucs fins al Castell de Balsareny 
i se’ns va donar un bonic trofeu a tots els partic-
ipants.

Aquest tipus d’esdeveniments tenen molt de 
seguiment dins el pubillatge, ja que és interes-
sant veure com es conserven aquestes tradicions 
que vénen de tan antic. Pel pubillatge, a més, 
signifiquen una oportunitat per trobar-se en una 
època en què hi ha poques sortides. Tanmateix, 
al ser mes de gener i al nord de la Catalunya 
Central, la capa és una indumentària gairebé 
obligatòria.

“LA CORRIDA” DE PUIG-REIG I ELS TRAGINERS DE BALSARENY
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El catorze de febrer es va aixecar un dia ventós 
i fresc però amb un sol radiant. Aquest bon dia 
volia acompanyar tota la família del pubillatge 
a un lloc, joia de la mare naturalesa, amb uns 
impressionants cims que adornen el cel i amb 
una silueta inconfusible, única i d’una bellesa 
indescriptible. La sorprenent muntanya carregada 
de misteris, espiritualitat, símbol  i orgull de la 
nostra nació ens esperava. La majoria d’hereus, 
pubilles, hereuets, pubilletes i acompanyants ens 
vam trobar a les deu a l’estació de Monistrol per 
pujar amb el cremallera. L’espectacle que vam 
poder gaudir mentre pujàvem va ser sorprenent, 
captivador i d’un atractiu irresistible, sobretot per 
aquells que hi pujàvem per primera vegada.

En arribar a Montserrat, els 137 representants 
del pubillatge d’arreu de Catalunya, familiars i 
amics vam omplir la basílica i vam assistir a la 
missa conventual on els hereus i pubilles de títol 
nacional vam fer l’ofrena. Durant la cerimònia 
religiosa, vam poder escoltar les boniques i 
harmonioses veus blanques de l’Escolania més 
antiga d’Europa. Van cantar “El Virolai” i fins i tot, 
alguns ens vam atrevir a cantar-lo. Per finalitzar 
l’acte, el Pare Prior de l’abadia de Montserrat ens 
va dedicar unes paraules d’agraïment per la tasca 
i bona feina feta en el transcurs dels anys com 

EL PUBILLATGE VISITA MONTSERRAT

a catalans i catalanes i per preservar les nostres 
costums i tradicions.

Aquesta tradicional trobada no podia acabar 
sense la també tradicional fotografia davant la 
Basílica. La ventada impenitent de l’arribada 
havia cessat i vam poder contemplar tranquil·la-
ment les espectaculars vistes. Seguidament, vam 
descendir altra vegada amb el cremallera, con-
tents i satisfets de l’experiència. Aquesta gran 
obra arquitectònica que és Montserrat, amb les 
seves punxes, crestes i cims, és l’admiració dels 
catalans i també un símbol d’identitat nacional. 
Esperem que ens marqui el camí en aquests mo-
ments tan transcendentals del nostre país i que 
sigui la nostra estrella sempre brillant.

Per acabar de completar aquest emblemàtic dia, 
els representants de títol nacional, juntament 
amb els nostres familiars i els representants del 
Foment de les Tradicions Catalanes, vam celebrar 
un dinar de germanor.

Xènia Berrio i Vilajoliu | Amer (La Selva)
Pubilla de les Comarques Gironines 2015 
i 3a Dama d’Honor de Catalunya

Brian Curcó i Panadés | Torres de Segre (Segrià)
Hereu les Comarques Lleidatanes 2015 
i 4t Fadrí d’Honor de Catalunya

Mig segle d’història de la Festa Nacional de la Llana i el 
Casament a Pagès

Com ja és tradició, un any més Ripoll es vestia amb les seves 
millors gales el passat 22 de maig per celebrar la Festa Nacion-
al de la Llana i el Casament a Pagès. En aquest cas, una edició 
especial i significativa ja que se celebrava la 50a edició de la 
festa. Com cada any, el pubillatge de tot Catalunya vam ser 
convidats a l’esdeveniment.

Vam ser convocats a quarts de deu per començar la cercavila 
pel municipi. Juntament amb trabucaires, pubilles i hereus 
d’anys anteriors de Ripoll, castellers, músics i, fins i tot, una 
parella de genets dels Mossos d’Esquadra vestits de gala, vam 
acompanyar el nuvi d’aquest any i els seus padrins de boda. 
Quan la comitiva del nuvi i la resta de la cercavila vam arribar 
a casa de la núvia, vam poder gaudir d’uns balls dels capgros-
sos de Ripoll i del parlament que la núvia va realitzar des del 
balcó. La núvia va estar acompanyada en tot moment per les 
seves padrines de casament,  la pubilla de Ripoll, la pubilla de 
les Comarques Gironines i la Pubilla de Catalunya. A continu-
ació, vam seguir la ruta marcada pels carrers de la població 
fins arribar a l’imponent monestir de Ripoll, on s’hi celebrava 
la cerimònia del casament. Paral·lelament a la cercavila, a la 
Plaça del Monestir i a la Plaça de l’Ajuntament es va gaudir 
d’un concurs d’esquilar ovelles i d’un petit mercat amb pro-
ductes tradicionals de la terra.

Una vegada dins el monestir va tenir lloc el casament amb una 
església plena  a vessar. Els padrins d’honor del casori d’en-
guany van ser el Molt Honorable Senyor Carles Puigdemont, 
president de la Generalitat, i la senyora Núria Feliu. En sortir 
de la cerimònia els trabucaires van disparar a la Plaça del 
Monestir. Llavors, el pubillatge Nacional, juntament amb l’Anna 
i en Ramon, hereu i pubilla de Ripoll, vam ser convidats a 
l’Ajuntament de Ripoll. Allà vam presenciar la dedicatòria del 
President de la Generalitat al llibre d’honor de Ripoll i dels 
posteriors parlaments dels nuvis, padrins, padrins d’honor i 
pubillatge.

Per acabar la diada, tots aquells que havíem participat a la 
Festa Nacional vam poder assistir a un dinar de germanor al 
pavelló del poble amb un pastís que commemorava el 50è 
aniversari d’aquest esdeveniment com a punt i final.

FESTA DE LA LLANA
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Viatgem pel temps de la mà de fires tradicionals
Al llarg de l’any, el pubillatge també assisteix 
a diferents esdeveniments tradicionals de caire 
més local. Hi ha molts municipis de la Catalunya 
Central que anualment celebren fires amb un 
rerefons històric, les quals ja han passat a ser una 
costum més del territori.

Un exemple d’aquest tipus de trobades del pubil-
latge podria ser la Fira del Vapor de Sant Vicenç 
de Castellet, en la qual durant un cap de setmana 
el poble passa a ser el nucli industrial en què 
es va convertir durant gran part del segle XIX i 
principis del segle XX. En aquesta fira s’ensenya 
com va evolucionar el poble amb la industrial-
ització, sobretot tèxtil, aprofitant la seva situació 
a la riba del riu Llobregat i l’arribada del ferro-
carril.

També podem trobar referències històriques més 
antigues, com la fira de la Monacàlia de Navar-
cles, que rememora la forta relació que va tenir 
el poble amb el Monestir de Sant Benet de Bages 
durant segles. També n’és un bon exemple la fira 
medieval d’oficis de Súria, que ens transporta a 
la Súria de l’edat mitjana intentant-nos mostrar 
com vivia la gent d’aquell temps i quin era el 
seu dia a dia. En aquest tipus de fires no podem 
passar per alt la Fira de l’Aixada de Manresa 
que, durant les festes de la Llum, recrea espais i 
personatges històrics de la Manresa medieval per 
tota la ciutat. A més, cal destacar que en aquesta 
última trobada el Club Bàsquet Manresa acostu-
ma a convidar a tot el pubillatge a veure un dels 
seus partits.

D’aquesta manera, el pubillatge se segueix 
movent i aprofundint en les tradicions més 
arrelades del nostre país, algunes de les quals 
no sempre són conegudes per tothom ja que se 
celebren en localitats petites. És una oportunitat 
que el pubillatge ens brinda i no hem de deixar 
escapar.

El Cercle Català de Madrid celebra la seva 
Festa Major

El tercer cap de setmana d’abril de 2016, una 
representació del pubillatge nacional i una co-
mitiva del Foment de les Tradicions Catalanes 
vam viatjar a la capital de l’estat espanyol per 
visitar el Cercle Català de Madrid, amb motiu 
de la setmana de la seva Festa Major. Durant la 
nostra estada, vam participar en alguns dels actes 
que el Cercle organitzava pels seus socis i sòcies, 
així com també per a la resta de la població 
madrilenya. També vam poder gaudir d’una visita 
per la ciutat.

Els actes més rellevants als quals vam assistir van 
ser el comiat de la pubilla del Cercle Català de 
Madrid 2015 i la proclamació de la pubilla d’en-

FIRES TRADICIONALS

Daniel Raya i Crespí | Gironella (Berguedà)
Hereu de les Comarques Barcelonines 2015 
i 1r Fadrí d’Honor de Catalunya

VISITA A MADRID

guany, l’actuació de l’esbart dansaire “2 de Maig” 
(que va ballar un recull de danses tradicionals 
catalanes) i la ballada de sardanes que té lloc 
anualment al Parc del Retiro, acompanyats per la 
Cobla Bellpuig i la Colla Sardanista Sol Ixent. Va 
ser fantàstic veure com la gent que passejava pel 
parc mostrava interès per la sardana i s’unien a la 
rotllana per ballar-la.

Durant aquesta visita, des del Cercle Català no 
només se’ns van mostrar les instal·lacions a 
les quals tenen accés la comunitat de catalans 
residents a Madrid, com per exemple la seva 
completa biblioteca, sinó que també ens van 
fer partícips de l’ambient de germanor que s’hi 
respira i d’algunes activitats que es duen a terme 
amb assiduïtat.
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Un Sant Jordi molt especial

La diada de Sant Jordi és una de les festivi-

tats preferides per a molts catalans i catalanes. 

Enguany, entre llibres, roses, princeses i dracs, 

el pubillatge de títol nacional, juntament amb 

diferents membres del Foment de les Tradicions 

Catalanes, vam tenir l’oportunitat de visitar el 

Palau de la Generalitat i conèixer personalment 

el molt honorable president de la Generalitat, 

Carles Puigdemont. 

La cita va tenir lloc al pati dels tarongers, on el 

cap de govern, acompanyat de la seva esposa i 

les seves filles, ens va obsequiar a cadascú amb 

una rosa vermella. Tot seguit, vam fer diverses 

fotografies de grup per tal d’immortalitzar el 

moment. 

La majoria de nosaltres no havíem estat mai al 

Palau i cal dir que, després de visitar-ne els dif-

erents racons i raconets, vam quedar meravellats. 

Un se sent petit davant de tanta magnificència!

En sortir de l’edifici, com ja havia passat abans 

d’entrar-hi, vam convertir-nos en el centre de 

totes les mirades, despertant la curiositat de 

molts turistes que van voler fer-se fotos amb 

nosaltres. Quina sort la d’aquesta gent que, 

segurament sense voler-ho, van anar a parar a la 

nostra capital un dels dies més emblemàtics d
e 

l’any! 

Des de ben petits hem vist l’hemicicle del Parlament 

per la televisió, ens hem fet un fart de veure notícies 

que parlaven sobre la política del nostre país i, en major 

o menor mesura, l’hem intentat entendre. Al ser un 

edifici tan conegut pel poble català, el Parlament sem-

pre ens causa molta impressió i respecte cada cop que 

el visitem. Anualment, des d’aquesta institució reben 

el pubillatge de Catalunya amb moltes ganes. La visita 

consta d’una breu passejada per l’edifici, mentre petits 

i grans admiren l’arquitectura, els vitralls i la història 

d’aquest Palau. Després, ens agrupem tots a l’hemicicle i 

el moment més impactant del dia arriba.

Seiem al mateix lloc que els representats polítics del 

país i ens sentim molt importants. Admirem i observem 

cada detall d’aquella sala on han tingut lloc moments 

trascendentals per Catalunya. Abans de finalitzar la 

visita, escoltem atentament les explicacions d’un guia 

que amb molta amabilitat ens relata tota la història 

que ha viscut aquell edifici, com ha evolucionat i com 

ha esdevingut una institució tan important pel nostre 

Alba Nonell i Ruscalleda | Tordera (Maresme)

Pubilla de les Comarques Barcelonines 2015 

i 1a Dama d’Honor de Catalunya

VISITA GENERALITAT EL PUBILLATGE VISITA EL PARLAMENT DE CATALUNYA

país. I després, entra per la porta la Molt Honorable 

presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la qual 

ens acaba d’explicar les funcions de totes i cada una 

de les persones que seuen en aquella sala, com estàn 

repartits, i, per exemple, com funciona un ple. A 

continuació arriba el torn de precs i preguntes, on 

els representants del pubillatge ens podem dirigir 

personalment a la Presidenta. Els que més inquietuds 

acaben tenint sempre són els més petits, que amb la 

seva espontaneïtat ens regalen uns moments impaga-

bles.

El dia 3 de juliol vam tornar al Parlament i podem 

afirmar que sempre és una de les sortides on més 

representants hi ha. Potser perquè sabem que és un 

edifici imponent, potser per la curiositat que ens 

desperta, potser per l’emoció que ens fa sentir entrar 

per aquelles portes o potser per les ganes que tenim 

aquests joves de conèixer el patrimoni català i de 

créixer per ser el futur d’una Catalunya millor.

Marta Serran i Grauvilardell | Sant Vicenç de Castellet 

(BAGES)
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Un cop a l’any, a part del certamen Nacional i les proc-
lamacions locals de cada poble, també se celebren els 
certàmens comarcals, en els quals hi participen diferents 
pobles d’una mateixa comarca per escollir els hereus i 
les pubilles que els representaran. Els certàmens comar-
cals que se celebren són: la Terra Alta, l’Alt Empordà, el 
Maresme, la Selva, la Garrotxa i l’Intercomarcal de la Cata-
lunya Central, que engloba les comarques de  l’Anoia, el 
Solsonès, el Berguedà, el Bages i Osona.

Jo he tingut la sort de ser Hereu Comarcal de l’Alt Em-
pordà i he viscut aquesta experiència de molt a prop. Us 
explicaré des del meu punt de vista com va anar la jorna-
da. De bon matí ens vam reunir tots els hereus i pubilles 

dels pobles veïns. Compartíem els nostres nervis i 
inquietuds abans d’entrar a l’examen escrit. Un cop fet 
l’examen, més o menys bé, esperàvem nerviosos l’hora 
de començar l’examen oral. Encara recordo el pes-
sigolleig a l’estómac quan em va tocar entrar a mi. I 
també recordo perfectament l’allau de preguntes quan 
en vaig sortir: què t’han preguntat? T’ha anat bé? Era 
difícil? El jurat és gaire dur?

Tot i que tècnicament “competíem” entre nosaltres pel 
títol, es respirava un calmat aire de germanor, compa-
nyerisme, respecte i unitat. Malgrat tot, els aspirants 
eren els meus amics. Després d’acabar l’examen i 
d’haver dinat, ens preparàvem per la proclamació. Ens 

vam dirigir a la plaça major del poble on se celebraria 
l’acte. La plaça major s’anava omplint i els minuts pas-
saven mentre pesades gotes de suor baixaven lentes 
pel nostre front com una serp avançant per les dunes. 
Tancàvem els punys. Ens trobàvem damunt un esce-
nari davant del públic i en qualsevol moment podrien 
dir el nostre nom. Després del sospir més llarg de 
la meva vida, vaig sentir el meu nom de la boca del 
meu triple antecessor, en Marc Clos. Ell em va passar 
la faixa local, la comarcal i la nacional. Vaig fer una 
abraçada als meus companys i em vaig posar cofoi la 
faixa.

Sempre diem que un títol no fa ni millor ni pitjor a 

ningú. Per a mi era un símbol d’orgull per la meva co-
marca i, més endavant, una font de mal de caps. M’havia 
convertit en un representant de la cultura de la meva co-
marca,  en ambaixador de la tramuntana, per dir-ho així. 
No obstant això, em sentia còmode perquè tots els que 
hem sortit comarcals (i els que hi han participat també) 
tenim una estima molt gran per la terra que ens ha vist 
créixer i res ens és més fàcil que presumir-ne i compar-
tir-la allà on anem.  

PROCLAMACIONS COMARCALS

Ferran Caparella i Guirado | Peralada (Alt Empordà)
Hereu de les Comarques Gironines 2015 
i 2n Fadrí d’Honor de Catalunya
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Amer, 16 d’agost de 2016, onze del vespre. 
Com cada any i complint una tradició que es 
remunta als segles XVI i XVII, la Plaça de la 
Vila es torna a vestir de gala per ballar  la 
tradicional sardana de l’alcalde. Per als qui no 
la coneixeu, aquesta no és una sardana com 
qualsevol altra, sinó que té la peculiaritat que 
es balla en forma d’espiral. Per tant, és una 
sardana oberta a tothom i està presidida pel 
batlle que queda amb la mà esquerra lliure, on 
porta la vara, simbolitzant així que, a la seva 
dreta acull la resta del poble que s’hi afegeix. 
Aquest és l’acte més emblemàtic de la festa 
major d’Amer i, sens dubte, el més especial i 
emotiu per a tots els amerencs.  

Ballar-la enguany encara ha estat més especial, 
ja que els convidats d’honor érem les pubilles 
i els hereus de títol nacional i els representants 
de Foment de les Tradicions Catalanes. Per 
a mi, amerenca de naixement, aquest fet ha 
carregat encara més d’emoció tot l’acte. Per 
no desentonar, el dia anterior, vàrem assajar 
els passos de “la dansa més bella de totes les 
danses que es fan i es desfan” i, la veritat, ens 
en vam sortir prou bé. En les converses de cafè 
dels dies posteriors, els hereus i pubilles vàrem 
quedar força millor puntuats en el nostre 
estil que algun dels polítics convidats els anys 
anteriors.

Cal assenyalar que el temps ens va tenir amb 
l’”ai al cor”. Durant les hores prèvies a la 
sardana no parava de ploure i això feia témer 
el pitjor, però a l’hora de la veritat, la meteo-
rologia ens va respectar i vam poder complir 
tots plegats amb la tradició acompanyats com 
no, d’en Climent i la Brígida, els gegants de la 
meva mil·lenària vila.

En total, unes 130 parelles vam unir les nost-
res mans per ballar al so de la Cobla La Prin-
cipal de La Bisbal la sardana Festa Mil·lenària 
composada per l’il·lustre Joan Fontàs i Casas, 
músic, compositor i fill predilecte d’Amer. Al 
final de l’acte, es va retre un sentit homenatge 
a Fontàs per commemorar el 50è aniversari de 
la seva mort.

L’espiral que no es tanca mai d’aquesta sardana 
única vol simbolitzar l’esperit acollidor del 
poble d’Amer que mostra el seu tarannà obert 
i generós a tothom que vol ballar la dansa de 
la seva vida amb nosaltres. Per a tots aquells 
que no ho heu vist mai, us convido a fer una 
escapada a les nostres contrades la nit de 
qualsevol setze d’agost dels propers anys. Així 
podreu copsar “in situ” l’ambient d’una nit que 
és màgica pels amerencs i, per què no, també 
pels nostres amics i convidats. La majestuosi-
tat de la nostra plaça, els nervis dels que ballen 
per primera vegada, la solemnitat dels parla-
ments de l’Alcalde, aquest any “Alcaldessa”, i 
els convidats i, en fi, tot el que envolta aquesta 
Festa, us puc assegurar que us quedarà molt 
de temps en el record.

Per últim, volem agrair la fantàstica acollida 
que ens va donar l’Ajuntament d’Amer, en 
especial la M. Rosa Vila, l’Alcaldessa, i també 
la resta de components del consistori i de la 
comissió de festes.

Xènia Berrio i Vilajoliu | Amer (La Selva)
Pubilla de les Comarques Gironines 2015 
i 3a Dama d’Honor de Catalunya

LA SARDANA DE L’ALCALDE

El passat dinou d’agost Gironella va celebrar 
la Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de la 
vila. Aquella proclamació va tenir quelcom 
especial que va fer que l’acte fos més singular 
que la resta, si és que això és possible ja que 
Gironella sempre ens deleix amb uns actes 
impressionantment bonics. El pubillatge de la 
perla del Llobregat estava d’aniversari: feia 25 
anys que va ser proclamada la primera pubilla 
de Gironella. 
Es va voler fer un especial homenatge a tota 
la gent que havia format part del pubillatge 
gironellenc des de 1996 i per aquest motiu, 
després de l’entrada del pubillatge nacional, 
totes aquestes persones van fer entrada lluint 
la seva faixa o la seva banda. Va ser un acte 
molt emotiu, emmarcat en un entorn tan mer-
avellós com és la Torre de l’Amo de Viladomiu 
Nou, una de les colònies industrials de Giro-
nella que guarda aquell particular encant de la 
riba del Llobregat.

Daniel Raya i Crespí | Gironella (Berguedà)
Hereu de les Comarques Barcelonines 2015 
i 1r Fadrí d’Honor de Catalunya

25 ANYS DE PUBILLATGE A GIRONELLA
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Festes en honor a la Mare de Déu del Claustre

Pels solsonins i solsonines hi ha unes dates 
assenyalades al calendari en què engalanem 
els balcons amb flors, senyeres i domassos,  i 
sortim al carrer que s’omple de gent, alegria 
i tradició. Del 7 a l’11 de setembre, Solsona 
està de festa i ho vam voler compartir amb els 
membres de títol nacional i amb els interco-
marcals de la Catalunya Central.

Ens vam trobar els dies 8 i 9 de setembre al 
matí davant de l’Ajuntament. Acompanyats 
per la música de l’orquestra Patinfanjàs, dels 
diferents improperis i de les autoritats vam 
fer un passacarrers fins a la catedral. Un cop 
allà, vam assistir a missa. Tot seguit, vam 
dirigir-nos a la plaça Major on, des d’un lloc 
privilegiat, vam poder gaudir dels ballets 
tradicionals dels improperis solsonins. Abans 
però, l’alcalde va fer entrega de les bandes a 
la pubilla i donzelles de Solsona 2016.  Un 
moment que, de ben segur, va ser ben especial 
per a elles. Els óssos, els cavallets, el drac, els 
nans, el ball de bastons, l’àliga i els gegants 
ens van obsequiar amb uns balls majestuosos 
i solemnes, acompanyats per la música de la 
cobla i culminats pels aplaudiments del públic 
i l’admiració dels més petits.

Un cop finalitzats els ballets, els trabucaires 
van preparar una tronada amb l’esclat final 
dels mascles. A continuació, la comitiva inicial 
va tornar a l’Ajuntament, des d’on vam poder 
observar com ballaven els gegants i el ball de 
bastons tot aplaudint al ritme de la música.
Voldria agrair a tots els que van venir a Solso-
na a passar amb nosaltres un dia de Festa Ma-
jor. Per a mi, com a solsonina, em va fer espe-
cial il·lusió donar-los a conèixer la Festa Major 
de la meva petita i bonica ciutat. Compartir 
amb gent de fora tradicions tan nostrades és 
una part molt important del pubillatge.

El dia 11 de setembre els catalans celebrem 
la derrota que ens ha fet més forts. Irònic, oi? 
Segurament l’únic poble al món que decideix 
que la diada nacional del seu país commemo-
rarà la pèrdua d’unes llibertats, uns drets i unes 
persones que van lluitar per mantenir la nostra 
llengua i la nostra identitat.

Durant la diada del 2016 es van habilitar cinc 
punts arreu de Catalunya, cinc ciutats impor-
tants pel nostre país, i cada una simbolitzava uns 
valors diferents que volem que tingui, i que ja 
té, la pròxima república catalana. Cada any ens 
reunim tots per fer honor a aquells que han vis-
cut i han mort per defensar la terra i enguany, al 
pubillatge de Catalunya, ens tocava ser a Berga, 
seu de la cultura catalana.

Una de les tradicions que fan de Catalunya un 
país tan especial és el pubillatge. Nosaltres, joves 
amb empenta i decidits a lluitar pel que ens 
correspon, invertim el nostre temps i les nostres 
ganes en llaurar-nos un futur millor i a forjar 
vincles personals que perduraran per sempre. 
Aprenem a fer-nos grans dins el món del pubill-
atge i no hi ha manera més pura d’ajudar a créix-
er un país que fer-ho conscienciant les noves 
generacions que treballar en equip per assolir un 
objectiu comú sempre és bona idea, i encara ho 
és més quan el que anhelem és la llibertat.

Aquell diumenge asolellat ens vam llevar ben 
d’hora. Tots vestits amb la roba tradicional ens 
vam dirigir a fer la solemne ofrena matinal al 
monument de Rafael de Casanova. Després vam 

DIADA 11 SETEMBRE

FESTA MAJOR DE SOLSONA

Anna Segués i Codina | Solsona (Solsonès)
Pubilla de les Comarques Lleidatanes 2015 i 4a Dama d’Honor de Catalunya 

DIADA NACIONAL 11 DE SETEMBRE

passejar per la ciutat de Berga tot fent una mica 
de carcavila acompanyats per grallers, gegants i 
altres representacions de la cultura catalana. Un 
cop arribats a la mítica plaça de Sant Pere, on 
un cop a l’any s’hi agrupen milers de persones 
per celebrar la famosa Patum de Berga, ens vam 
dirigir al passeig, on ens esperava el so de la 
cobla tocant sardanes. Vam ballar sota un sol 
imponent i, malgrat la calor, la gent entrava a la 
rotllana per ballar al nostre costat, per admirar 
el pubillatge de Catalunya de ben a prop.

Després d’un dinar de germanor a la carpa de 
l’Associació de veïns de la Valldan ens vam di-
rigir altra vegada a la plaça Sant Pere. Des d’allí 
va arrencar una cercavila  que ens va portar fins 
al nostre tram. La gentada era aclaparadora i, 
un any més, ens sentiem únics per poder viure 
aquella experiència d’una manera tan especial. 
No cal explicar el que vam sentir quan batega-
vem amb tot el poble català, però segurament la 
paraula “orgull” seria una descripció perfecta. 
Orgull de català, de ciutadà d’aquest país. Orgull 
de formar part del pubillatge, de vestir aquelles 
robes durant tants mesos. Orgull de nosaltres 
mateixos per aguantar la calor sufocant, les 
empentes i les fotos robades que tant ens agrada 
veure després.

Ens sentim les persones més orgulloses del món 
quan veiem que Catalunya es desperta i que, 
almenys un cop a l’any, tots els catalans podem 
despertar al seu costat. Gràcies.

Visca Catalunya lliure!

Xènia Berrio i Vilajoliu | Amer (La Selva)
Pubilla de les Comarques Gironines 2015 
i 3a Dama d’Honor de Catalunya
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COLÒNIES DEL PUBILLATGE

Unes colònies que no oblidarem mai

El cap de setmana de l’1 i el 2 d’octubre van tenir 
lloc les ja tradicionals colònies del pubillatge, 
organitzades pels representants de títol nacional. 
Dissabte, a dos quarts d’onze del matí, l’alberg 
“La Sala” de la Pobla de Lillet es va començar 
a omplir de cotxes. D’aquests cotxes en van 
sortir una setantena de pubilles, hereus, dames i 
fadrins disposats a passar-s’ho d’allò més bé.
 
Les activitats varen començar amb una classe 
magistral de zumba impartida pel gironellenc 
Lluís Vall, al qual estem molt agraïts. Tot seguit, 
vam tornar a sentir-nos nens mentre jugàvem a 
jocs com “El mocador”, “El pistoler” o la “Guerra 
de petons”. També hi va haver un taller de sa-

marretes, on cadascú es va pintar la seva per en-
dur-se-la de record.  A la tarda, les activitats van 
quedar interrompudes per tal d’assistir a l’acte de 
comiat i proclamació de La Pobla de Lillet. L’en-
demà al matí, vam fer una gimcana per equips 
fins a l’hora de dinar. Després de l’àpat vam fer 
una dinàmica final i ens vam acomiadar cantant 
l’Hora dels adéus i l’Himne dels Segadors. 

És bonic veure la unió i el bon ambient que es 
creen quan organitzes convivències d’aquest ti-
pus, on s’enforteixen les amistats. Va valdre molt 
la pena fer realitat aquestes colònies, sens dubte 
van ser un èxit i perduraran en la memòria de 
tots nosaltres com un parell de dies perfectes!
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Alba Nonell i Ruscalleda | Tordera (Maresme)
Pubilla de les Comarques Barcelonines 2015 i 1a Dama d’Honor de Catalunya
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