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B envolguts amics i amigues. Després d’anys
marcats per una pandèmia llarga, d’un
nacional 2021 amb limitacions i amb una

cultura popular restringida, podem dir que per fi
hem tornat de ple a la normalitat. I, de la
mateixa manera, ha tornat la normalitat al cap
de setmana del certamen nacional del pubillatge.

I què seria un certamen “normal”, més enllà de
no haver de dur mascareta o fer-nos tests o que
no existeixin limitacions d’aforament?
Un certamen normal són els nervis el moment
abans de la proclamació; són les xerrades amb
algú de l’altra punta de Catalunya que t’han
posat a la taula i que acabes de conèixer; és com-
partir idees sobre altres tradicions a les quals
participeu; és la il·lusió que algun dels teus amics
surti escollit com a representant; és el fet de pas-
sar un gran cap de setmana en un lloc fantàstic
amb la gent amb qui has compartit l’experiència
de formar part d’aquesta tradició tan nostrada:
el pubillatge.

Per part de la junta de Foment, un certamen nor-
mal també és aquell on vosaltres només us heu
de preocupar de gaudir-lo. Aquest certamen
també és el primer que organitzem des de la
nova junta de l’entitat i hi hem posat moltes
ganes per tirar-lo endavant, tal com també ho
estem fent amb la resta de projectes i reformes,
com per exemple la formalització del reglament
de l’elecció de la Pubilla i Hereu de Catalunya, així
com de les respectives demarcacions, o la nova
proposta de reglaments i protocols de la tradició
entre d’altres.

Des de la junta també volem agrair públicament
la feina feta pels deu nacionals que aquest cap de
setmana s’acomiaden: des del primer moment
ens van acompanyar, van estar d’acord amb els
canvis proposats, van entrar al debat i ens han
donat un cop de mà cada cop que ho hem neces-
sitat.

Finalment, als candidats i candidates, simple-
ment dir-vos que gaudiu: ser escollit nacional és
una responsabilitat que el jurat us cedeix, però
no és una medalla. Les persones que no sereu
escollides -la majoria- haureu treballat igual-
ment pel pubillatge i n’haureu format part, que
de per si ja és motiu d’alegria i una mostra de
compromís amb la cultura popular d’un valor in-
calculable. No deixeu que la tristesa que pot
produir veure el fi de la vostra vigència a prop us
llevi de l’alegria de veure els vostres companys
proclamats. La nostra tradició té aquests mo-
ments tan emotius i és per això que és tan espe-
cial.

Per últim, agrair a l’ajuntament de Peralada i als
seus veïns tot el suport rebut per a la realització
del Nacional, ja que ens ho han posat molt fàcil.
Fer l’elecció en un indret com Peralada és un
regal excepcional per a nosaltres i esperem que
tothom ho visqui així. Segur que us endueu un
bon record d’aquest cap de setmana a l’Alt Em-
pordà.

Visca el Pubillatge i Visca Catalunya.

Salutació del president del
Foment de lesTradicions
Catalanes

Arnau T. Akhtar i Bertran
President del Foment de
les Tradicions Catalanes
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C ercant la definició del mot “tradició” es
troba sempre entre els diversos signi-
ficats un sentit de transmissió. Pot ser de

coneixements, de creences, de pràctiques, de
costums, etc. En el cas de Peralada, juntament
amb les nombroses poblacions que han acollit
els actes i proclamacions de Pubilles i Hereus,
aquesta transmissió existeix des de 1962, quan
Maria Assumpció Diudé, primera pubilla de Per-
alada, va lluir una banda realitzada artesanal-
ment per les Monges del Convent de Sant Bar-
tomeu.

Després de diverses pauses, en les quals es per-
deren 29 proclamacions d’aquesta festivitat, a
dia d’avui la tradició és ben present.

La vila pot presumir d’haver obtingut quatre rep-
resentats a nivell nacional: Anna Pallisera
Lloveras, com a Pubilla de les Comarques
Gironines 1999; Marc Clos Pujolar i Ferran Cap-
allera Guirado, com a Hereus de les Comarques
Gironines 2014 i 2015, respectivament; i Adrià
Malagón Rodríguez, com Hereu de Catalunya
2016.

I és que pel que fa a tradició, Peralada és una vila
distingida des de temps immemorials fins a l’ac-
tualitat. És capital d’un dels primers comtats
catalans, senyoria d’una de les més antigues
famílies vescomtals, els Rocabertí, i pàtria de Ra-
mon Muntaner, el gran cronista de l’expansió
catalana per la Mediterrània. Tot i que el seu sky-
line destaqui per les seves edificacions d’origen
medieval, el terme municipal del municipi com-
prèn no només una gran superfície desbordant
de patrimoni material i immaterial, natural i vit-

ivinícola, sinó també una gran extensió de ter-
reny agrícola, espais ramaders, masos, castells i
una agenda farcida d’esdeveniments durant tot
l’any.

Dins de l’oferta cultural hi tenen també lloc
destacat les figures de la pubilla i l’hereu com a
simbologia de la societat i també de la cultura i
del tarannà del nostre país.

Els dies 18, 19 i 20 de novembre, Peralada serà
l’escenari de la proclamació de la Pubilla i Hereu
de Catalunya i, per tant, punt neuràlgic del pubil-
latge català. Només em queda agrair als amics i
amigues del Foment de les Tradicions Catalanes
la tria de Peralada, juntament amb la seva tasca
de mantenir vives les nostres tradicions i la seva
contribució a fer créixer el nostre país.

Peralada us rep a tots i a totes amb els braços
ben oberts!

Salutaciódel’alcalde
dePeralada

Pere Torrent i Martín
Alcalde de Peralada
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D escriure la meva vivència com a pubilla
de Sitges, avui dia, encara em suposa un
repte, però descriure la que encara és la

meva vigència com a pubilla de Catalunya, en-
cara ho és més. En primer lloc, perquè és més fà-
cil fer balanç des de la perspectiva. I, en segon
lloc, perquè encara em qüestiono sovint què sig-
nifica i què implica representar aquest títol; i no
em paro de preguntar: ho estaré fent bé?

En una ocasió em van fer descriure el pubillatge
amb una sola paraula i, sense pensar-m'ho gaire,
vaig dir: estimar. I ara, pensant-ho fredament,
continuo creient que és la paraula que millor el
descriu. La inquietud per aquest món floreix de
l'amor que les nostres famílies i el nostre entorn
ens ha transmès envers la cultura i les tradicions
del nostre poble i país. Des de ben petits creixem
amb un sentiment de pertinença i de respecte
que és capaç de superar les pors, les vergonyes i
les incerteses que suposa entrar i endinsar-se en
el pubillatge.

Un cop dins, t'adones que té quelcom màgic que
també et fa estimar –encara més– la resta del
territori català, per molt que encara no el con-
eguis. T'engresca a descobrir llocs, persones i
festivitats: des dels indrets més petits i amagats
de Catalunya fins als més sonats. Genera un sen-
timent de pertinença molt gran i molt pur. Gen-
era arrelament, genera poble i genera esperança.

Evidentment, en el transcurs d'aquesta experièn-
cia, el verb estimar es fa encara més ampli,
acollint totes les persones que comparteixen
aquest camí amb tu. Poques vegades s'ajunten
joves tan diverses i predisposades a conèixer i

gaudir sense prejudicis. Personalment, i sense
voler caure en tòpics, he tingut la sort de crear-hi
molt bones amistats i, sé del cert, que tinc cases
per tot Catalunya. He de fer una menció especial
al grup de Nacionals 2021, que han fet més fàcil i
sobretot molt més divertit aquest camí. Quina
sort haver-vos trobat!

Suposo que després de la vigència ve una altra
manera d'estimar el pubillatge: la de treballar
des de fora per permetre que la tradició avanci i
s'adapti. És per això que en aquest punt em vull
aturar per agrair a totes les persones que treuen
temps desinteressadament perquè el pubillatge
funcioni tal com el coneixem. És una feina silen-
ciosa però imprescindible, sense elles res seria
possible: des de les persones anònimes que
donen vida a la tradició en el seu poble fins a les
famílies que ens acompanyen amunt i avall. En
especial, vull agrair a Foment de les Tradicions
Catalanes i a Foment de Sitges tota la feina que
fan dia a dia i tot l'acompanyament que m'han
ofert.

Gràcies de tot cor per aquesta oportunitat que
m'heu donat. M'heu fet molt feliç descobrint en-
cara més racons de món privilegiats que hi ha per
Catalunya, els seus costums i tradicions. Marxo
estimant encara més la nostra terra i reafirmant
la convicció que la cultura popular és la
que dona vida i identitat al nostre poble. Pre-
servem-la.

Visca el pubillatge, visca Sitges i visca Catalunya!

Salutació de la
Pubilla deCatalunya

Marta Ferret i Rossell
Pubilla de Catalunya 2021
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Amb els ulls tancats i les mans agafades de
tots els meus companys, vaig sentir el
meu nom. Mai et pots preparar per a un

moment així. Què s'ha de fer, quan passa? Allò
que semblava un inassolible, irreal, va acabar tor-
nant a Pineda aquell dia, a casameva. Feia jamolt
temps que descobria cada cap de setmana els in-
dretsmésmeravellosos del meu país, envoltat de
gent que estimo, i ara em tocava començar la ter-
cera etapa, gaudint de la nova faixa igual que
amb les altres.

El pubillatge sempre deixa una marca a tothom
qui en forma part. És una etapa que la paraula
"conèixer" crec que la defineix com cap altra
podria. Conèixer Catalunya, tots aquells llocs on
potser no aniries mai si no fos per aquesta exper-
iència. Conèixer gent increïble d'arreu de tot el
territori, cadascú amb la seva manera de ser ún-
ica. Conèixer dialectes, tradicions, festes i cultura
d'arreu, el pa de cada cap de setmana de
moltíssims joves.

És per tot això, que el pubillatge guarda un lloc
tan especial per ami. Des de ben petit he estat un
noi entusiasmat pel món que l'envolta. Sempre
he volgut saber el perquè de les coses, potser per
això vaig voler estudiar una carrera científica.
Amb els meus pares començava a voltar per
Catalunya, m'ensenyaven moltíssimes coses
d'arreu del territori, i amb el meu germà no
paràvem de jugar i aprendre junts, inclús ja fèiem
els nostres primers experiments científics (amb
l'ajuda de la meva mare, és clar). A mesura que
anava creixent i aprenent vaig començar a esti-
mar cada vegada més el meu municipi, Pineda de
Mar. No solia parar atenció a tota la història que
hi havia al darrere d'alguns edificis, no sabia qui

eren moltes de les persones que havien fet que el
meu poble fos el que és, ni sabia quins fets
històrics havien passat en el meu municipi. Ara
entenc què és estimar el teu poble i què és sentir-
se pinedenc, em sento molt més arrelat al poble
gràcies a tot el que el pubillatge m'ha aportat.

Moltes gràcies a tothom qui he conegut durant la
meva etapa en el pubillatge, que m'heu ensenyat
d'on sou i com us estimeu el vostre poble. M'heu
ajudat a evolucionar com a persona, a créixer i a
ser qui soc avui en dia. Vull agrair també a Fo-
ment de les Tradicions Catalanes per tota la tasca
que fan any rere any perquè el pubillatge a
Catalunya tingui una continuïtat. Gràcies també
a l'Associació d'Amics del pubillatge de Pineda de
Mar, per donar continuïtat a aquesta tradició en
el meu estimat poble, i fer que tant jo com
moltíssims joves del municipi hàgim pogut viure
aquesta experiència. Gràcies, Pau, per ensenyar-
me aquest fa sis anys i per encoratjar-me sempre
a ficar-m'hi. Aquesta experiència l'he viscuda grà-
cies a tu. Finalment, moltes gràcies, Nacionals 21,
per compartir aquesta experiència amb mi i per
regalar-me una mica de la vostra personalitat,
perquè de les coses que més feliç em feia a les
sortides era veure com, cadascú de lamanera que
sou, heu pogut il·luminar allà on anàveu.

Visca Pineda de Mar, visca el Maresme, visca el
pubillatge i visca Catalunya!

Salutació de
l’HereudeCatalunya

Joan Grèbol i Tomàs
Hereu de Catalunya 2021
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F a dies que estem intentant escriure aquesta
salutació i no sabem com començar. Així
doncs, creiem que la millor manera de fer-

ho és pel principi. D’Arenys de Mar a Gironella,
passant per Cervera, Barcelona, Balsareny i Seva.

Era un dia fred de febrer de 2020, abans de
començar una pandèmia que ens prendria tot
allò que més estimem. S’obre el teló. Balsareny,
nit dels Traginers, la gent fa gresca i xerinola dav-
ant la porta de l’escola de música. Aquí comença
tot. Dues paraules, 4 amistats en comú i un re-
cord desbloquejat. La nostra amistat comença
recordant aquell estiu a Cervera i la tornada a
l’escola a Barcelona.

Qui hagués dit que vint mesos més tard els nos-
tres noms ressonarien pels altaveus dels Jardins
dels Sors de Seva. Som del sud i del nord de la
província, de l’instrument de cordamés agut i del
més greu, som del mar i de muntanya, som del
Maresme i el Berguedà.

Gironella, típicament conegut com la perla del
Llobregat, un poble a les portes dels Pirineus, on
es respira ambient de festa i blat de moro es-
cairat. I Arenys de Mar, l’entrada de l’Alt
Maresme, tocat per les ones del mar, amb el seu
conegut port i amb la característica olor
d’alfàbrega i aigua perfumada de la Festa de Sant
Roc. I podem dir que, després d’un any i escaig,
aquestes diferències i alhora similituds han fet
aquest meravellós tàndem de les Comarques
Barcelonines.

Han sigut molts els pobles i ciutats que hem vis-
itat i moltes les experiències i records que ens
emportem. Ha sigut un any que hem compartit

moltes històries i moments i si ho haguéssim de
resumir en un paper, no podríem. És per això que
us encoratgem a viure i impregnar-vos d’aquest
món. Participeu, aneu allà on pugueu i gaudiu del
que feu. No importa el color de la banda o la
faixa, sinó l’empremta que deixarà als vostres
cors.

Finalment, després de tres anys toca acomiadar-
nos del món del pubillatge i, aquest cop, ja defin-
itivament. Diem adeu a aquesta faixa i banda
daurades i tornem als nostres llocs d’origen: a
casa nostra; aquella que ens va donar l’oportun-
itat d’entrar en aquest món i que ens ha regalat
tants moments. Tornem als nostres pobles, però
amb la felicitat de saber que hem tingut la sort de
formar part de la història del pubillatge i, que
d’alguna manera, hem pogut aportar el nostre
granet de sorra. Gràcies a totes les persones que
han compartit aquests anys amb nosaltres i, allà
on sigueu, recordeu sempre que tot està per fer i
tot és possible. Llarga vida al pubillatge!

VISCA ARENYS DE MAR!
VISCA GIRONELLA!
VISCA LA CATALUNYA CENTRAL I EL MARESME
I VISCA CATALUNYA LLIURE!

Pubilla i Hereude les
Comarques Barcelonines

Núria Roca Lladó
Pubilla de les comarques Barcelonines.
Segona dama d’Honor de Catalunya

Oriol de Antonio Sancho
Hereu de de les comarques Barcelonines.
Segon fadrí d’Honor de Catalunya
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E stimats/des amigues i amics del pubillatge.
Ha arribat l’hora de posar punt final al nostre
pas per aquesta bonica tradició, que tots dos

tant ens estimem.Ha estat una experiència dolça, de la
que ens enduem molts aprenentatges i vivències que
ensmarcaran i guardaremdins dels nostres cors, segur,
per sempre.

I és que el pubillatge, ens ha regalat moments, llocs i
moltes persones, però sobretot, si els dos ens hag-
uéssim de quedar amb quelcom, seria la confiança que
aquesta tradició ens ha permès recuperar en nosaltres
mateixos.

Pels que no ens conegueu, som la Susanna i en Gerard,
i resumidament, la nostra història és aquesta.

Tots dos vam sortir proclamats hereu i pubilla dels nos-
tres respectius pobles durant el 2019, amb només uns
mesos de diferència. Tot i compartir llocs, amistats i vi-
atges, no vam arribar mai a forjar cap tipus d’amistat.
Llavors, vam viure plegats el comarcal de la Selva 2021,
on a més, ens van proclamar dama i fadrí. Tot i que
fèiem sortides junts, agafats de la mà, i visitàvem nous
territoris, les paraules que intercanviàvem es van
quedar en la cordialitat. Però el destí, ens va regalar
una altra oportunitat cinc mesos després, a nosaltres i
als nostres companys. Vam iniciar així una nova aven-
tura que, a més, podem dir que ha acabat també amb
amistats per sempre. Tot i que cap dels dos en aquell
moment s’esperava tenir l’oportunitat de representar
el més nostre; la nostra terra.

Perquè ser Gironines, no ha estat només un títol, sinó
que per a nosaltres ha estat una formalització del que
som i de tot allò que ens envolta. Perquè a casa, ho
tenim tot, i tenim la gran sort de ser valorats per tots
aquells ulls que ensmiren. Des de tocar el Mediterrani,

gaudint de la meravellosa Costa Brava, tot passant
pelsmagnífics paisatges que ens deixa la Garrotxa, i ar-
ribant, doncs, a la Catalunya del Nord, que per amolts,
també per a nosaltres, és un paradís, i que, a més, és
l’entrada per milers de persones.

Representar la nostra província ha estat tot un orgull i
hem intentat dur-la ben amunt, cuidant a la seva gent,
i valorant tots els petits detalls. És cert, però, que en-
cara quedamolta feina per fer, sobretot en l’àmbit cul-
tural. En el nostre cas, el que ens toca de més a prop i
el que hem intentat mantenir durant aquests últims
anys és el pubillatge, el qual, per mala sort, s’està per-
dent en moltes poblacions del nostre territori.

Així doncs, us animem a continuar lluitant perquè això
deixi de passar, i puguem enfocar-nos no en recuperar,
sinó en mantenir. Hem de valorar el que tenim, i no
deixar-ho perdre mai, perquè al final, és tot el que ens
defineix i ens identifica.

I per finalitzar, només volem agrair a tota la gent que
ens heu fet gaudir al màxim d’aquesta experiència dur-
ant els tres anys de vigència. Amics i amigues del pubil-
latge, familiars, i persones que us heu creuat en algun
moment o altre pel nostre camí, gràcies per tota l’es-
tima rebuda, heu deixat una empremta eterna en el
baül de records del nostre cor. I vosaltres vuit, nacion-
als, per deixar-vos estimar fins a l’últim trosset de
vosaltres, per ser-hi sempre i per ser un tresor preuat
que mai hauríem pensat trobar.

I per última vegada:
Visca Breda, Visca Maçanet de la Selva, Visca la Selva,
Visca les Comarques Gironines, i Visca Catalunya!

Pubilla i Hereude les
comarquesGironines

Susanna Ortega i Perarnau
Pubilla de les comarques Gironines.
Tercera dama d’Honor de Catalunya

Gerard Badia i Calm
Hereu de de les comarques Gironines.
Tercer fadrí d’Honor de Catalunya
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B envolguts/des amics i amigues del pubil-
latge. Tot allò que es considera etern no es
valora fins que arriba a la seva fi. És per això

que ara que nosaltres ens trobem a la cadència del
nostre viatge dins del pubillatge sols ens queda
guardar el record de tot el que hem viscut junta-
ment amb vosaltres.

I és que les primeres notes de la nostra melodia es
van començar a escriure el setembre de 2019. Des
del poblemés a l’oest de Catalunya, fins a les portes
del Pirineu, es van forjar els primers compassos
d’aquesta partitura. En contra de tot pensar, els
curts d’aquesta peça van superar les expectatives
que hom deixa recaure sobre les Terres de Lleida.
Juntament amb els nostres companys/es locals
d’aquells moments d’arreu de la província vam
compondre uns curts ben airosos portant la rotl-
lana fins a un dos i llargs!, que ens va mantenir sep-
arats durant un llarg temps.

A finals del mes d’octubre de l’any passat, durant el
contrapunt de la nostra Sardana, quan ja pensàvem
que tot s’acabava, se’ns va brindar l’oportunitat de
poder continuar amb aquesta composició, i és per
aquest motiu, que en un da capo imprevist per
nosaltres, se'ns va permetre gaudir amb la plena
festivitat que mereix la tradició del pubillatge
d’una nova experiència. En aquest nou inici de
llargs la partitura es va tenyir de daurat fent-nos vi-
ure aquesta etapa amb els títols de Pubilla i Hereu
de les Comarques Lleidatanes, i 1a Dama i 1r Fadrí
d’Honor de Catalunya.

Com a Pubilla i Hereu hem defensat i representat
les nostres terres arreu del país, fins i tot en indrets
on la nostra província és totalment desconeguda.
Cal mencionar, a més, que tots dos provenim de

llocs diferents de Lleida, la qual cosa ens ha permès
conèixer la magnífica diversitat de paisatges, cul-
tius, festes i tradicions, entre d’altres, i ens ha
aportat diferents punts de vista amb la possibilitat
de fer autocrítica, i afirmar que la nostra, és una
província on es troben necessitats tan diferents i a
la vegada tan oblidada per la política i la societat
actual que ens crea un gran sentiment d’impotèn-
cia el no tenir a l’abast les eines suficients per poder
defensar allò que és nostre.

Tanmateix, en contra del que molta gent pensa, no
vivim al segle passat. Tenim les infraestructures i
serveis necessaris per viure còmodament, tot i que,
les inversions, en contra del que ens agradaria, ar-
riben d’una forma més escassa que en altres llocs
del país, i això condiciona el seu manteniment.

És per aquest motiu, que us animem a voler con-
èixer el nostre territori i les nostres tradicions. No
tot es queda a les grans ciutats i al que surt sempre
als mitjans de comunicació. Com diu la frase feta
“al pot petit hi ha la bona confitura”, i és per això
que us convidem a la nostra província, a casa nos-
tra; per tal que la pugueu tastar de primera mà.

Per acabar, només ens queda agrair a tothomqui ha
estat al nostre costat en aquesta última tirada
fent-nos costat i compartint vivències: a les nostres
famílies, i als amics i amigues del pubillatge.

Ara sí que ha arribat el moment;
Un tres fora, i VISCA!
Visca Solsona i Almacelles,
Visca les Comarques Lleidatanes,
Visca Catalunya!

Pubilla i Hereude les
comarques Lleidatanes

Maria Ramonet i Corominas
Pubilla de les comarques Lleidatanes.
Primera dama d’Honor de Catalunya

Jordi Antonio Noria i Tomàs
Hereu de les comarques Lleidatanes.
Primer fadrí d’Honor de Catalunya
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La cultura i la tradició és el motiu pel qual es-
tem avui aquí. Una cordial salutació des dels
extrems de la Província de Tarragona.

Aquest any la pubilla i l’hereu de la Província de
Tarragona han estat ben repartits geogràfica-
ment parlant, una de la comarca de la Ribera
d’Ebre, Ascó; i l’altre de la capital, Tarragona.

Nosaltres som la BlancaMorales i Ribes i l’Andreu
Musté i Salvadó, i ens vam conèixer al mateix cer-
tamen Nacional a Seva.

La Blanca va ser proclamada Pubilla d’Ascó el dia
18 d’agost del 2021 al Casal Municipal. A con-
tinuació el dia 24 d’octubre és escollida Títol
Nacional del Tarragonès a Seva. Finalment, el dia
17 d’agost del 2022 deixa el títol local d’Ascó a la
plaça de l'església i de l’ajuntament de la vila, es-
sent aquest any la primera proclamació en
aquest lloc tan especial.

L’Andreu va ser proclamat Hereu de Tarragona el
dia 17 de juny del 2019 a la Casa Canals, una de les
cases nobles de la ciutat. El dia 5 de setembre del
2021 va ser proclamat Hereu de Tarragona de nou
a les instal·lacions del Port de Tarragona. Segui-
dament, el dia 24 d’octubre és escollit Títol
Nacional del Tarragonès a Seva. Finalment, el 4
de setembre del 2022 deixa el títol local de Tar-
ragona a les instal·lacions del Port de Tarragona.

En els primers moments de parlar i intercanviar
quatre paraules ens adonem que no tenim semb-
lança ninguna per molt que visquem en la
mateixa província, i que tots dos siguem de mu-
nicipis ben diferents, ens ha enriquit. Un és de
capital ciutat de província, l’altre és de poble d’in-

terior… i ens adonem que cada un té coses difer-
ents al de l’altre però tot i així compartim una im-
mensa estima cap a la cultura i això ens uneix, a
nosaltres dos i amb la resta de companys.

Hem de dir que per nosaltres el pubillatge ha es-
tat un viatge molt bonic, un viatge que dura un
any però que passa sense que te’n adonis… un any
de descoberta, d’amistat i de creixement per-
sonal, en el qual hem visitat diversos indrets que
si no fos pel pubillatge pot ser no haguéssim vis-
itat, qui sap… I és llavors quan t’adones que el pu-
billatge no és només anar pels pobles a fer actes,
sinó una experiència d'enriquiment cultural con-
stant. En cada població que t’acostes trobes al-
guna cosa per visitar, algú amb qui conversar i
creuar quatre paraules. I es pot dir que els de Tar-
ragonines hem fet moltíssims quilòmetres per
arribar en aquestes poblacions, tot ens queda a
una hora llarga o dos si sortim de Tarragona
ciutat.

Per altra banda, estem orgullosos de recuperar el
pubillatge de diversos municipis de la província
com Solivella, Mont-roig i Pallaresos, a més,
tenimmoltsmunicipis que tenen pubillatge o pu-
billatge infantil, com Salou, La Fatarella, Benis-
sanet, Móra d’Ebre, Batea, Riba-roja d’Ebre,
Gandesa, Bot, Corbera d'Ebre, Rasquera, Ascó…
entre altres que també se'ls ha animat a què facin
sortides. Per acabar, només ens queda dir...

Visca Ascó! Visca Tarragona! Visca el Tarragonès!
I… Visca Catalunya!

Pubilla i Hereude les
comarquesTarragonines

Blanca Morales i Ribes
Pubilla de les comarques Tarragonines.
Quarta dama d’Honor de Catalunya

Andreu Musté i Salvadó
Hereu de de les comarques Tarragonines.
Quart fadrí d’Honor de Catalunya
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Unany
d’activitats
Desde l’eleccióde
laPubilla i l’Hereu
deCatalunya 2021

fins al 2022
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• Seva 2021: EleccióNacional

• Sant Jordi 2021, Palau de laGeneralitat

• 11 de setembre, DidaNacional de Catalunya

• Adifolk 2021: Gala de l’any

• Proclamació Escaldes-Engordany (Andorra)

• Visita a la CasaCatalana de Saragossa

• 34èAplec Intenacional d’Adifolk

• Proclamacions Comarcals i Intercomarcals

• Festes i Tradicions

• Monestir deMontserrat

• La Corrida, Traginers i Tres Tombs

• Sant Llorenç de Cerdans recupera el pubillatge
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Arriba el dia més esperat per tot el pubil-
latge, la Festa Major: l’elecció del Pubil-
latge Nacional. Arribem a Seva el dissabte

23 d’octubre a les 9 del matí, amb una boira baixa
que amenaçava un dia fred de tardor. Sortíem del
cotxe i encara anàvem amb mascareta; ens es-
perava un test d’antígens que decidiria si podríem
seguir amb la jornada o allà s’acabava la nostra
sort.

Després de 60 testos i repartides les acred-
itacions, arriba el moment on els candidats i les
candidates passem més nervis de tot el dissabte:
és l’hora de fer els exàmens. Comencem per l’ex-
amen escrit, i en acabat, l’examen oral. Durant
aquests, tothom especula sobre qui sortirà, però
la veritat és que fins diumenge res se sabrà...

Després de reposar una estona a l’hotel, tornem,
de nou, a la Sala Polivalent per començar el sopar
de gala. Un pica-pica ens espera i la gent fa gresca
i xerinola tot menjant. Al cap de poc, ja entrem
dins la sala i comença el sopar. Brindis, riures i
discursos omplen tot el local. Hi ha un gran clima
d’alegria i d’il·lusió, tant entre les candidates com
en les deu representants que s’acomiadaven.

L’endemà ens llevem a les 10 del matí, per anar a
inaugurar la majòlica i, en acabat, comença la
cercavila cap als Jardins dels Sors, on se celebrarà

l’elecció del Pubillatge Nacional 2021. Comença
l’acte i sense saber com ja comencen a dictar el
veredicte: Andreu, Blanca, Gerard, Susanna,
Oriol, Núria, Jordi, Maria, Joan i Marta. Aquests
són els noms que van ressonar aquell dia a la loc-
alitat de Seva i som les deu persones que hem re-
corregut Catalunya lluint les bandes i faixes
daurades.

Aquí acabava el cap de setmana, però començava
un any ple d’experiències i emocions que han fet
que aquestes deu persones, primer desconegudes
entre elles, es convertissin en un grup ben unit.

Seva 2021: elecció nacional
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E s lleva un dia amb els carrers molls. Com
diu el refrany i hom podria pensar: carrers
molls, calaixos eixuts. Tot i això, és un dia

massa especial per Catalunya, i ni la pluja ni el
vent fan front a la gent per tal de no sortir al car-
rer. Aquesta diada tan important és la del nostre
patró, Sant Jordi.

Durant aquest dia, els carrers s’omplen d’alegria,
de cultura i de sentiment per una festamolt arre-
lada a totes les generacions de la nostra societat.

L’espera a la plaça de Sant Jaume es fa curta vei-
ent com passa la gent pel carrer; alguns famosos
que van a firmar llibres, i gent que para a fer-se
fotografies amb nosaltres. Per fi arriba al mo-
ment de passar per la porta d’un dels edificis més
rellevants del Barri Gòtic de Barcelona, i entre
passadissos i escales, arribar al conegut Pati dels
Tarongers.

Allà mateix ens va rebre el president de la Gener-
alitat, el Molt Honorable Pere Aragonès i la seva
esposa, na Janina Juli. Vam dur a terme breus
presentacions de cadascun, i llavors, va ser quan
amb els dos amfitrions vam tenir unes breus pa-
raules, on ells van expressar els lligams familiars
amb el pubillatge i ens van guiar en una petita vis-

ita pel despatx del president i altres sales d’allò
més conegudes, com la Sala Tàpies.

Pensant-ho bé, quin millor dia per anar a la Gen-
eralitat que el 23 d’abril. I és que, per tot el Palau
hi ha imatges, quadres, parets i, fins i tot, una
capella i una sala que veneren el patró de
Catalunya. En paraules del Sr. President: “cada
dia, descobreixo un Sant Jordi nou amagat entre
aquestes parets”.

Per acabar el dia, vam decidir donar una volta per
les Rambles de Barcelona veient les diferents
parades de llibres i roses que hi havia, i la veritat
és que feia molt goig veure tothom al carrer de-
sprés de dos anys. Això si, com a recomanació, no
aneu tot sovint amb els vestits tradicionals per
carrers tan transitats si no voleu que la gent us
desgasti amb fotografies!

Visca Sant Jordi!

Sant Jordi 2021,
Palaude laGeneralitat
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D e bonmatí, un anymés, el pubillatge d’ar-
reu ens vam reunir a Barcelona, la capital
del nostre país, amb motiu de la diada de

Catalunya. Anar a Barcelona com a pubillatge
sempre ens fa especial il·lusió, ja que són poques
les oportunitats que es tenen. En aquest cas, vam
anar al monument de Rafael Casanova per fer-hi
la tradicional ofrena floral.

Un cop acabada l’ofrena, tot el pubillatge ens
vam dirigir cap a les portes del Parlament de
Catalunya. Allà vam poder gaudir d’una mostra
de diversos grups de cultura catalana que ens van
oferir des de balls de gegants fins a balls d’esbart.
Al mateix acte, que s’emmarcava dins de les 50es
Jornades Internacionals Folklòriques dels nostres
amics d’Adifolk, també ens vam poder deixar em-
portar per músiques i balls típics dels països de
Kenya i Mèxic, convidats per a les jornades d’en-
guany. Per gran sort nostra, el pubillatge vam
acabar formant part d’aquesta mostra de cul-
tures on se’ns va presentar i, fins i tot, vam poder
ballar juntament amb el Grup Sardanista Maig, i
tota la gent que s’hi va voler sumar, la sardana
Camí de la UNESCO.

Arribat el migdia, tot aquell pubillatge que havia
tingut actes als seus municipis durant el matí, es
va poder sumar a la festa. Vam fer via cap a la
manifestació on, acompanyats per lamúsica d’en
David, hereu de Vilassar, i el seu germà, vam
donar un toc lúdic i ben animat al que per a
nosaltres va acabar sent una tarda la mar de di-
vertida.

11 de Setembre,
DiadaNacional deCatalunya
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La població de Lloret de Mar va acollir el di-
umenge 28 de novembre de 2021 la quarta
Gala de l’Any d’Adifolk. Per qui no conegui

l’entitat, Adifolk és una associació que té per ob-
jectiu difondre i promocionar el folklore i la cul-
tura catalana. Així doncs, durant l’any organitza
diversos esdeveniments per tal de potenciar la
nostra cultura, al mateix temps que realitza in-
tercanvis culturals.

En aquesta ocasió, l’associació ens va convidar a
la celebració de la quarta Gala de l’Any: un espai
que va servir per repassar el que es va dur a terme
durant els dotze mesos anteriors i on es va hom-
enatjar a una personalitat, un grup i una federa-
ció que van destacar en el món cultural durant
l’any.

Com ja és habitual, la rebuda de l’acte va estar
amenitzada pel capgròs Folk i per diversos grups
de folklore català, com ara els Gegants, els Cap-
grossos i la Mulassa de Lloret de Mar; la Colla
Sardanista Trenc d'Alba de Girona; o la Banda de
Música Santa Maria i l’Esbart Joaquim Ruyra de
Blanes.

A més, l'esdeveniment també va comptar amb la
presència dels títols nacionals 2021 per fer l’en-

trega dels guardons. Cal reconèixer que hi va
haver un guardó que va fer especial il·lusió en-
tregar: “Millor federació de l’any… per a Foment
de les Tradicions Catalanes!”

La gala també va servir per conèixer que la bonica
ciutat d’Elvas, a Portugal, seria el destí que acol-
liria el 34è Aplec Internacional d’Adifolk. Una ex-
periència que, com ja podreu llegirmés endavant,
els nacionals 2021 van gaudir d’allò més.

Adifolk 2021: Gala de l’any
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I és que també vam tenir la sort de visitar el
nostre país veí, Andorra.
A Escaldes-Engordany el pubillatge es manté

des de l’any 1971, que es va iniciar arran d’una con-
versa entre gent andorrana i gent de Reus, on
aquests últims explicaven com portaven ells el
pubillatge. Així, actualment, són la bona gent de
la Unió Pro-Turisme qui s’encarrega d’absoluta-
ment tot i, per tant, de vetllar per mantenir
aquesta bonica tradició. La Unió Pro-Turisme va
ser qui, de fet, ens va convidar el passat 9 i 10
d’abril, per viure i gaudir d’un cap de setmana
meravellós, acompanyant-los en la proclamació
del nou pubillatge.

Vam arribar dissabte al matí, després d’algunes
hores de viatge (alguns més que altres). Ens cam
instal·lar als hotels i a les respectives habitacions
i, llavors, alguns de nosaltres vam gaudir del
dinar a Caldea. Un dinar de calma, de confiança i
de molts riures. Tot seguit, després de dinar, el
pubillatge sortint ens va fer una visita guiada
ràpida per Escaldes-Engordany, on vam poder
veure i conèixer una mica més la història i, a més,
vam poder estar a les fonts termals i observar
com sortia l’aigua.

Llavors, ràpidament, ens vam canviar i vestir
d’hereus i pubilles, per anar a beneir les bandes i
les faixes per al nou pubillatge. Posteriorment,
vam assistir a l’acte informal, on es va procedir a
la retirada de bandes i faixes i, a més, vam poder
veure un vídeo dels records dels dos anys del pu-
billatge 2019-2022.

I, després, el més esperat: el sopar de gala i el co-
miat formal. Tots ens vam vestir amb vestits i
“tratges” preciosos i ens vam dirigir cap a la sala,
on es van fer les entrades i els discursos. Va ser
una nit molt intensa, en la qual ens vam poder
conèixer tots una mica més, i gaudir de tots
nosaltres posant un toc de diversió a aquesta
bonica tradició.

El diumenge al matí, es va realitzar l’acte formal
de proclamació del nou pubillatge 2022-2024, i
els vam donar la benvinguda. Per últim, es va fer
un dinar, que també ens va servir per poder
mostrar als nous qui som, què fem i com acollim
de la millor manera a tothom.

Proclamació
Escaldes-Engordany (Andorra)
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C omençava l’estiu i, amb ell, la temporada
amb més sortides del pubillatge, i no vam
poder començar-lo de millor manera que

anant a visitar els nostres companys i les nostres
companyes de la Casa Catalana de Saragossa. Ens
van convidar el dissabte 2 de juliol a viatjar a la
capital d’Aragó per a poder participar en l’acte de
commemoració d’Agustina d’Aragó.

Agustina Saragossa i Domènech (1786 - 1857), més
coneguda com Agustina d’Aragó, és considerada
una gran defensora de la ciutat de Saragossa durant
la Guerra del Francès (1808 - 1814). Es diu que el dia
1 de juliol de 1808, quan portava vitualles al seu
marit, el qual participava en la guerra, va encendre
la metxa d’un canó, fet que va ajudar en la defensa
de la ciutat.

Des de la Casa Catalana de Saragossa es com-
memoren aquests fets en un acte d’homenatge a
l'església de Nuestra Señora del Portillo, on se situa

el mausoleu de l’heroïna. Vam tenir la sort de poder
participar-hi, fent una ofrena i dirigint unes pa-
raules al públic assistent. Estem molt agraïts als
habitants de Saragossa per la rebuda, especialment
a la Mireia i a tots els membres de la Casa Catalana
de Saragossa, amb els quals esperem tornar-nos a
trobar aviat.

Us podem assegurar que va ser una trobada molt
enriquidora, la qual ens va demostrar la importàn-
cia dels lligams entre Catalunya i Aragó i, sobretot,
perquè es van commemorar els actes d’una dona,
sovint oblidades per la nostra societat. Va ser una
bona jornada per a compartir, passar una bona es-
tona junts, conèixer la meravellosa ciutat de Sara-
gossa i la seva magnífica gent.

Esperem tornar-hi aviat!

Visita a la CasaCatalanade
Saragossa.Agustinad’Aragó,
acte de commemoració.
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Va arribar un dels moments més esperats de
l'any, el 34è Aplec Internacional per la difusió del
folklore català organitzat per Adifolk. Abans
d'explicar com va ser aquesta experiència per
nosaltres, des del pubillatge volem tornar a
donar les gràcies a aquesta entitat per continuar
apostant per la nostra tradició i haver pogut rep-
resentar una altra vegada el pubillatge.

Per qui no ho coneix o no ha tingut l'oportunitat
d'escoltar-ne o saber-ne més, l'Aplec Inter-
nacional d'Adifolk és una oportunitat per donar a
conèixer i fer gaudir a la gent de les diferents
tradicions del país. Cada any l’acull una localitat
internacional diferent que s'anuncia a la Gala de
l'Any, organitzada i impulsada també per Adi-
folk.

Dijous 25 d'agost es va donar per iniciada la nos-
tra aventura. El nostre viatge cap a Elvas, la local-
itat escollida, no va ser igual per a tots els
membres del pubillatge nacional; de manera que
vam utilitzar diferents transports públics per ar-
ribar-hi. Alguns vam engegar l'aventura en AVE

partint des de Barcelona-Sants, arribant a Bada-
joz i, més tard, agafant un taxi que ens portaria
fins a l'hotel on ens allotjaríem els següents dies.
Per altra banda, alguns van posar en marxa
l'aventura de manera un pèl diferent, ja que van
gaudir (o no) de 12 hores en cotxe, arribant així
l'endemà al matí, que els vam donar la benvin-
guda a la ciutat, declarada PatrimoniMundial per
la UNESCO.

Divendres 26 d'agost, sota un sol espatarrant, va
ser inevitable començar, després de rebre a la
resta, fent una capbussada a la piscina, perquè 37
graus es van fer notar. Un cop frescs i amb la
panxa plena, ara sí, vam dirigir-nos cap a la plaça
on vam poder observar una onada verda de gent.
Aquest color va agafar protagonisme en ser
d'aquest les samarretes dissenyades per a
l'ocasió. I tot va començar amb el primer acte, la
recepció institucional a Catalunya dels grups par-
ticipants, que es va fer al teatre municipal.
L'obertura va continuar amb un seguit de balls,
sardanes, esbarts, ball de bastons, jotes, balls de
seguici, entre d'altres.

34èAplec
Internacional d’Adifolk
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Dissabte 27 d'agost, tot i que la calor encara era
present, els actes havien de continuar i el dia va
partir amb una cercavila pels carrers d'Elvas fent
que aquests ressonessin demúsica. I, si ja es feien
notar aquests graus de més vestits de carrer, no
us ho podeu ni imaginar en tornar a lluir el vestit
tradicional per fer entrada darrere el capgròs rep-
resentatiu d'Adifolk. I com no podia faltar, per
acabar el dia, vam poder gaudir de música,
danses catalanes i un ambient que ens tenia a
tots fascinats!

Diumenge 28 d'agost, últim dia per acabar d'es-
prémer aquesta experiència que mai oblidarem.
Com el dia anterior, tot va començar amb una cer-
cavila, ara sí, arrossegant l'esgotament dels altres
dies, però l'energia, les ganes i les piles ben car-
regades, encara que a alguns se'ns van enganxar
els llençols. La son ens va passar factura: en diri-
gir-nos ben segurs cap a la plaça, quan la cercavila
va partir a l'hotel on estàvem, va ser en aquest
moment quan ens vam despertar de cop per ret-
rocedir ràpidament cap al punt d'inici per no ar-
ribar tard. El dia i l'experiència va finalitzar amb
l'acte de cloenda on, just en acabar, els parti-
cipants de pubillatge nacional que van venir en
cotxe, van haver de marxar per poder arribar de
bon matí l'endemà. Així doncs, el pubillatge
nacional restant va gaudir d'un tirabol espectacu-

lar, una festa plena d'emocions, sabent que tot el
que acabàvem de viure seria un record que mai
oblidaríem i que avui dia recordem i enyorem.

Dilluns 29 d'agost, en esperar-nos el tren ben
aviat, vam tenir el temps just de fer una petita
dormida per donar-nos l'energia suficient per
matinar i arribar just a temps. I, com us podeu
imaginar, el trajecte es va fermés curt, perquè es-
tàvem profundament adormits.

Per la part que ens toca, volem dirigir-nos als fu-
turs participants del 35è Aplec Internacional, per
recomanar-vos esprémer, gaudir i sentir al
màxim l'experiència que tindreu l'oportunitat de
viure, perquè de la manera en la qual ho fareu
només ho viureu un cop i creieu-nos quan us diem
que no ho oblidareu mai.

I entre jocs, acudits dolents (molt dolents), reels,
preses, riures, suor (molta suor) i son, ens volem
acomiadar de la ciutat d’Elvas amb una frase que
va ser tradició durant aquells dies…

“uma salva de palmas”!!!!
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S ant Fruitós de Bages. 14 de maig. La nostra
estimada Barcelonines s’acomiada d’una
banda que l’havia acompanyat durant un

any. La banda vermella. I és que un any abans, la
Núria havia sortit proclamada Pubilla de la
Catalunya Central al poble veí, Navarcles. Aquell
dia va ser un dia de presses, plors, emocions i
somriures; tant, que no vam tenir temps de fer-
nos una foto amb ella. Per sort, però, el nostre es-
timat Gironines va fer una gran feina amb el Pho-
toshop.

Una setmana més tard, el 28 de maig, el nostre
estimat Lleidatanes caducava aAlguaire, coma 1r
Cabaler del Segrià. En Jordi s’acomiadava d’una
faixa blava color Segrià que també l’havia acom-
panyat durant un any i, tot i les presses, les emo-
cions i la il·lusió per no haver de fer discurs, sí que
vam tenir temps de fer-nos una foto. I aquesta sí
que va quedar ben guapa!

L’endemà, corrents cap aVidreres, s’acomiadaven
els millors Gironines de la nostra remesa. La Susi
i en Gerard deien adeu a les seves bandes i faixes
verd salvatge que havien rebut un any abans a
Maçanet de la Selva. Un dia on les emocions van
ser a flor de pell, vam gaudir d’unes paraules
emotives i d’una foto que va ser l’enveja del
nostre Instagram!

L’11 de juny, acabàvem els nostres comiats de les
bandes i faixes blaves, verdes i vermelles. A la
ciutat alt-maresmenca de Calella, entre la platja i
les vies de tren, assistíem al comiat de l’Oriol i el
Joan, on s’acomiadaven de les seves estima-
díssimes faixes blaumaresme que els havien estat
atorgades un any abans a Argentona. No podem
oblidar el magnífic sopar i aquella cançó que deia:
“vine a descobrir les sorpreses que s’amaguen al
Maresme, segur que t’enamoraran”.

I, a part d’aquests quatre actes, on alguns de
nosaltres érem protagonistes, als mesos de maig
i d’agost també es van celebrar un comarcal i un
intercomarcal. Primer de tot, vam assistir al
comarcal de la Terra Alta, on s’acomiadaven els
nostres Tarragonines predecessors, el 20 de
novembre de 2021. El 22 de maig se celebrava el
primer intercomarcal del Camp de Tarragona, a
Cambrils, on vam poder gaudir d’una celebració
innovadora. I el 12 d’agost vam tenir la sort
d’anar, un any més, al comiat i proclamació de la
Terra Alta, a Bot, on enguany no s’ha pogut
comptar amb la figura del segon fadrí, però es-
tem segurs que de cara a l’any vinent es recuper-
arà!

Proclamacions Comarcals i
Intercomarcals
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A quest any també hem recorregut un
munt de pobles i ciutats per conèixer les
seves festes i tradicions més arrelades.

Primer de tot ens vam moure cap a Gironella, la
vila de la nostra Barcelonines, que ens va con-
vidar el 8 de desembre a la Fira de la Puríssima. En
aquesta fira d'artesania i tradició nadalenca,
elaboren un plat típic de la regió del Berguedà: el
blat de moro escairat. Allà el vam poder gaudir
per primera vegada, juntament amb un bon es-
morzar de pa torrat amb allioli i vi!

Més endavant, el 22 demaig vam anar a Ripoll per
viure en primera persona la Festa Nacional de la
Llana i Casament a Pagès. Per aquesta festa
tothom es vesteix amb el vestit tradicional català
per acompanyar una parella en el seu casament
al Monestir de Ripoll. A més, la pubilla de les
Comarques Gironines i la pubilla de Catalunya
vam tenir el privilegi d’acompanyar la comitiva de
la núvia en els seus preparatius i en la seva
primera presentació davant del poble.

Just quan ja s’acabava la nostra vigència, vam
tenir la sort de poder anar a participar de les
Festes del Tura d’Olot. Allà vam poder gaudir de
la seva extensa cercavila, amb una gran quantitat

de gegants i bestiari; seguidament vam poder
portar una ofrena a la Mare de Déu del Tura, pat-
rona de la ciutat, i en acabat vam poder gaudir
d’un bon sopar i la festa jove que s’organitzava a
la ciutat.

El dijous dia 8 de setembre de 2022, dia de les
mares de déu trobades, vam tenir la sort de poder
participar en els actes celebrats a la ciutat de
Solsona, enmotiu de les Festes de laMare de Déu
del Claustre, patrona de la ciutat. De bon matí
vam començar amb la rebuda institucional a
l'ajuntament de la ciutat i vam començar “la
baixada” fins a la catedral, juntament amb les
autoritats i els improperis. Un cop arribats a la
catedral, vam assistir a missa major, celebrada
pel bisbe. Seguidament, vam enfilar carrer amunt
cap a la Plaça Major, on vam poder gaudir dels
ballets tradicionals des de la tribuna d’autoritats.
Quan van finalitzar, vam presenciar l’encesa de la
tronada, i l’última “pujada” fins a l’ajuntament.
Allà vam poder observar “la final” des dels bal-
cons de la casa de la vila. Estem molt agraïts de
haver pogut viure aquesta festa des d’un altre
punt de vista, estem segurs que tornarem.

Moltes gràcies!

Festes i
Tradicions
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Monestir
deMontserrat

C ada any, el pubillatge fa una sortida al
que en diem, "el cor de Catalunya":Mont-
serrat. La imponent muntanya que a tots

ens identifica d'alguna manera, i que ens trans-
met moltes sensacions i emocions. Una mun-
tanya carregada de símbols, enigmes, història i
records.

Així doncs, per no perdre la tradició, el dia 3 d'ab-
ril d'aquest mateix any, 2022, totes aquelles per-
sones que van voler i poder, ens vam dirigir cap a
l'Abadia de Montserrat.

Prop de les 9, tots aquells que volguéssim, es
podien trobar a l'estació del cremallera, per pujar
doncs fins al capdamunt, tot gaudint de les
meravelloses vistes. I la veritat és que va ser es-
pectacular, sobretot per a aquells que no hi
havíem pujat mai, ja que vam poder xalar
d'aquells racons secrets o mai vistos per a
nosaltres, que ens van captivar.

Un cop a dalt, vam entrar dins la sagrada
església, on llueix la Moreneta, i vam poder par-
ticipar en la missa. Vam tenir la gran sort també
de poder veure, sentir i escoltar l'Escolania de
Montserrat en persona, de primera mà.

L'escolania més antiga d'Europa, amb les seves
veus blanques, ens van hipnotitzar posant-nos
la pell de gallina, sobretot quan van cantar l'es-
timat "Virolai".

Per acabar, l'abat de Montserrat ens va rebre en
una sala i, així, ens va agrair la tasca que, any rere
any, el pubillatge realitza, i la constància i l'esforç
dels joves per preservar i conservar les tradicions
i costums que tant ens representen als catalans i
catalanes.

En sortir, quan ja marxàvem i com és típic de
nosaltres, vam fer fotos pel record i així deixar
constància del nostre pas per aquell meravellós
petit poblet. Esperem que totes les generacions
que vinguin, puguin continuar gaudint d'aquesta
jornada anual que a tots i a totes tant ens agrada.
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Al llarg del primer semestre de l’any arreu de
Catalunya se celebren diversos exemples
de les tradicionals festes de Sant Antoni

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.

Com ja és habitual cada any, en aquest any 2022
el pubillatge ha pogut participar en algunes
d’aquestes celebracions .

La Corrida de Puig-Reig
La primera d’elles va ser el diumenge dia 23 de
gener, data en què el el pubillatge va participar a
la Corrida de Puig-reig.

Des de fa més de 125 anys Puig-reig es vesteix de
gala per gaudir de la festa més coneguda i popu-
lar del seu municipi. Aquesta ès “La Corrida, fira
del cavall i de l’embotit”, una festa tradicional-
ment lligada al món dels cavalls, els rucs, els car-
ros, l’embotit artesà i els productes elaborats del
porc.

La tradiciómarca que el dia de Sant Antoni, patró
dels animals domèstics, els pagesos de les con-
trades portaven les bèsties de les masies, a be-
neir-les al poble desprès de la missa. Seguida-
ment feien una cercavila pels carrers del poble
exhibint i mostrant els seus millors bestiaris.
Com també passa en moltes altres poblacions
catalanes en el marc de la festa se celebren les
curses o “corregudes” de cavalls, mules i rucs o
altres elements com el joc de les cintes.

Traginers de Balsareny
En aquesta festa el pubillatge hi va prendre part
el diumenge 20 de febrer on van poder gaudir
d’un bon esmorzar i de participar en la Cavalgada
dels Traginers.

Aquesta festa, que se celebra tradicionalment el
diumenge abans de Carnaval.

Està declarada Festa d’InterèsTurístic des del 1970
i Festa Tradicional d’Interès Nacional a Catalunya
des de l’any 1999. Al llarg de la seva celebració es
duen a terme diferents actes i activitats entre els
que trobem concursos, balls, gegants, nans,
bandes i el famos joc d’anelles.
Els traginers eren els que transportaven les mer-
caderies d’un lloc a l’altre, i van tindre un paper
molt important com a element de relació entre
poblacions aïllades. En aquest sentit, antigament
cada gremi escollia un sant perque fos el seu
patró per tal de poder celebrar una festa i busca-
hi protecció. Per això, els traginers i pagesos van
prendre Sant Antoni Abat com a patró del seu
gremi.

Tres Tombs de Tarragona
El 15 de maig, la ciutat de Tarragona celebre la
tradicional desfilada dels Tres Tombs en honor a
Sant Isidre que enguany també celebrava el 7è
centenari del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i
Sant Isidre.

Una cinquantena de carros recorren els carrers de
la ciutat des del Camp del Roqueral fins al Balcó
del Mediterrani, passant per la Rambla Nova i
realitzant els tres tombs per la rambla.

LaCorrida,Traginers i TresTombs
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E l pubillatge va tenir una cita a la part més
septentrional de Catalunya el passat dia 31
de juliol, quan va ser convidat a Sant

Llorenç de Cerdans (Saint-Laurent-de-Cerdans),
al Vallespir (Catalunya Nord), per tal de dur a
terme la 12a edició de la Fête de l'Espadrille. Els
representants comarcals que van poder assistir
van gaudir d'una diada al voltant d'aquest calçat,
l'espardenya, molt característic d'allà. Tal com
ens van explicar els llorencins i llorencines, allà
s'especialitzen en les espardenyes fabricades
artesanalment amb el cosit "petit point", una
tècnica introduïda cap al 1900, que consisteix a
cosir juntes totes les parts de la sabata i folrar-les
amb cotó per evitar-ne el contacte amb la corda.

Alhora, ens van fer una visita a la fàbrica on es
construeixen totes aquestes sabates, explicant-
nos pas a pas el procés de creació. Fins i tot, ens
van explicar l'anècdota d'un corredor que va
guanyar la Marató de París amb una de les seves
espardenyes!

Aquest poble és el primer a recuperar la tradició
del pubillatge en tota la Catalunya Nord després
de 33 anys que es fes l'última proclamació, per la
qual cosa ens va fer molta il·lusió poder-hi
assistir. Tant en Pièrre com la Jacky, els contactes
que van fer possible que poguéssim assistir-hi,
com l'ajuntament i la resta de llorencins i
llorencines ens van rebre amb els braços ben
oberts, ens van explicar moltes històries que
envoltaven el seu poble i ens van tractar a tots
molt bé.

Sant Llorenç deCerdans
recupera el Pubillatge

Félicitations Saint
Laurent de Cerdans
d'avoir récupéré le
pubillatge et merci
beaucoup de nous avoir
invités à votre fête.
Nous espérons pouvoir
revenir l'année
prochaine!
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PER ALS CANDIDATS I CANDIDATES

9:00h Arribada i lliurament de les
acreditacions
Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec

10:00h Benvinguda de les autoritats
Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec

10:30h Exàmens
Lloc: Institut Peralada

14:00h Dinar de treball
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic

PER A PUBILLATGE NO CANDIDAT I
ACOMPANYANTS

De 10:00h a 18:00h Visita al Claustre
romànic de Sant Domènec i al Museu
de la Vila
Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec
Preu: 4€ (adults) – 2,50€ (pensionistes i
estudiants amb acreditació). Gratuït (fins a 7
anys)

A les 10h, 11h, 12h i 15:30 h Visita al
Museu Castell de Peralada
Lloc: Castell de Peralada
Preu: 7€ (adults) – 5€ (pensionistes i estudi-
ants amb acreditació). Gratuït (fins a 10
anys)

De 10:00h a 18:00h Visita al nou Celler
Peralada
Lloc: Celler Peralada
Preu: 20€ (adults) – 10€ (menors de 12 a 17
anys). Gratuït (fins a 11 anys)
Reserves:Al web www.perelda.com/ca o al
telèfon 972.53.80.11

16:30h Pregó del certamen nacional i
inauguració de la placa commemora-
tiva
Lloc: Plaça Gran

A càrrec del peraladencs:

Anna Pallisera Lloveras, Pubilla de les
Comarques Gironines 1999

Adrià Malagón Rodríguez, Hereu de
Catalunya 2016

17.00h Ballada de 5 sardanes amb la
Cobla Rossinyolets
Lloc: Plaça Gran

Repertori:
1. Peralada, de Josep Serra Bonal
2. El parc de la Guineu, de Pere Fontàs i
Puig
3. Llevantina, de Vicenç Bou i Geli
4. A la vila de Peralada, de Joan Escapa i
Serra
5. Vilanova de la Muga, de Rossend
Palmada i Teixidor

20:30h Sopar de gala
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

10:30h Confirmació de pubillatge i autoritats i organització de la cercavila
Lloc: Passeig de La Principal de Peralada (davant Centre Cívic de Peralada)

11:15h Cercavila
Lloc: Pel centre històric i fins a la Plaça Gran

12:00h Proclamació del pubillatge nacional 2022
Lloc: Plaça Gran

14:00h Dinar de cloenda i entrega de diplomes
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Diplomes:Durant el dinar es farà l’entrega de diplomes al pubillatge que ha plegat al llarg
d’aquest últim any.

Dissabte, 19 de novembre

Diumenge, 20denovembre

matí
PR
O
G
RA
M
A
D
’A
CT
ES

tarda
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