
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL PUBILLATGE 
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Catalunya és un país de tradicions i una d’elles és la figura de l’hereu i la pubilla. 

Durant els segles XVIII i XIX era costum a Catalunya, sobretot en el món rural que el fill gran (home) 
heretes tota l’herència de la família i quan no hi havia cap home, passava a la filla gran. 

Eren les figures de l’hereu i la pubilla, la resta de fills s’anomenaven cabalers. 



L’hereu o la pubilla heretaven la masia i la fortuna i així era una forma de preservar el patrimoni familiar i 
la continuïtat de l’explotació agrària i ramadera al voltant de la masia. La resta de fills, tenien que 
“buscar-se la vida” i obrir una botiga, un taller o acabant treballant pel seu germà o germana. 

L’hereu i la pubilla eren una figura jurídica legal a Catalunya i encara inclosa dins del dret civil català. A 
la pràctica no s’utilitza, ja que el dret civil català no obliga a fer testament a favor de l’hereu o la pubilla i 
el dret de successions permet disposar lliurement del 75% del patrimoni del testador i amb l’única 
obligació de llegar l’altre 25% als fills, però a tots els fills, no tan sols al primogènit o primogènita. 

Amb el canvi de la vida rural a la vida urbana, aquest costum s’ha anat perdent i ha quedat relegat a un 
costum festiu amb la finalitat de preservar la nostra cultura i tradicions. 

A meitats del segle XX molts pobles de Catalunya van començar a fer certàmens per escollir la Pubilla 
entre les joves de la població. En ple franquisme els requisits per ser pubilla anaven molt lligats amb la 
moralitat, una pubilla havia de ser maca, de moral acceptable i dedicada a la casa i la família. 

Actualment es continuen celebrant aquests certàmens, però per sort els requisits per accedir han 
canviat molt.  Són joves entre 16 i 23 anys que tan sols han de passar una prova escrita de cultura 
general i una entrevista demostrant el coneixement del seu poble i de la cultura catalana. La figura de 
l’hereu no va ser reconeguda en aquests certàmens fins a l’any 2000. 

L’hereu i la pubilla representen el seu municipi, durant un any, donant a conèixer els costums del seu 
poble per tota Catalunya, engalanats amb el vestit típic català, entre tots els representants s’escull 
l’hereu i la pubilla de Catalunya i una parella representant de cada província. 



                  

                  Aquesta tradició catalana, es va iniciar a  St. Salvador de Guardiola l’any 1970 



        
      La Carme Bacardit Servitja, en va ser la primera   
      Pubilla l’any 1970 

 

 

Pregària 
 

Pubilla de Catalunya, 

Verge i Mare Montserrat 

presidint des d’eixa serra 

tot Catalunya exultat. 

 

Ajudeu a que eixes noies 

siguin ben dignes de vos 

i com les mes belles joies 

siguin admirades per tots. 

 



                              
                       1970 Pubilla, dames, l’alcalde  Sr.Josep Sellarés i el regidor Sr. Joan Daban 
 

La primera Pubilla va ser la Carme Bacardit Servitja i les Dames Conchita i Aurora Paz Muñoz. 
El primer acte de proclamació de Pubilles es va celebrar a La Sala. 
Les nostres representants van ser convidades a la festa d’homenatge a la Pubilla Catalana celebrat a 
l’envelat de Manresa. 
 



                                      
                                    La  Pubilla  Carme Bacardit Servitja i les Dames Conchita i Aurora Paz 
                                Muñoz, en el dia del seu comiat l’any 1971. 

 

En els primers anys de Pubillatge a St. Salvador de Guardiola, solament els imposaven “La Banda” però 
no disposaven de vestit tradicional. 
Les pubilles i dames eren obsequiades amb rams de flors, plaques i diversos regals. 



                    
                1971 Roser Sallent Servitja, Pubilla, Riquilda Barnaus Torrades i Rosa Trullás Servitja, Dames,  
                           acompanyades del Sr. Jaume Feliu Sellarés presentador de l’acte. 



                    
                 

1971 Pubilla i Dames acompanyades del alcalde Sr. Josep Sellares Barba, entrant a l’envelat de 
Manresa.                                 



                                         
                                1972 La Pubilla M. Victoria Sellarés Tristany amb les dames, Josefina Cots  
                                         Vilaseca i Riquilda Barnaus Torrades 

 

La Pubilla i Dames ja porten el vestit tradicional català, però cada any l’han de passar a les noies que 
les substituiran, amb  l’inconvenient d’adaptar-los a les diferents mides. 



                         
                     Victoria Sellarés Tristany (dreta de la foto) 
 

Algunes de les nostres Pubilles van esdevenir Dames Comarcals, la primera va ser Victoria Sellarés 
Tristany, aquest acte es va celebrar en l’envelat de Manresa durant la Festa Major de 1973.        



 

                                    
                                      1973 Pubilla i Dames amb el tradicional vestit català 

 
                              Entrevista que el diari  “Manresa” va fer a la Pubilla del nostre Municipi 



                
             1974 La nova Pubilla M. Angels Vila Alsina i les Dames Pilar Alsina Bacardit i Rosa Masferrer Costa  



                            

                       
                     1975 La pubilla Isabel Casas Carreté acompanyada del Sr. Alcalde Josep Sellarés   
                              Barba i les  Dames d’Honor Dolors Vilaseca Muntaner i Gloria Calsina Llobet 



 

              
     
El 5 de juny de 1976 es va homenatjar al ciclista veí del nostre Poble, en Josep Pesarrodona i Altimira 
guanyador de “La Vuelta”, al qual se li va dedicar un carrer. 
Les Pubilles hi van ser presents com en tots els esdeveniments importants del Municipi. 



 

                                            
             1976  Pubilla Rosaura Vila Alsina, dames  Montserrat Sallent Servitja i Núria Trullás Pesarrodona 



                     
 
         1977 Carta adreçada a la Pubilla  Rosaura Vila per convidar-la a la Festa del Panet de St. Marc. 



              
             1977 Pubilla Elena Vila Sellarés, Dames  Marta Tatjé Sellarés i Matilde Aznar Masats  
 



                   
                 1978 La pubilla Immaculada Argerich Alsina i les Dames Teresa Casas Carreté  
                          i Immaculada Codina, en el dia del seu nomenament 



 

                               
 
1979 Pubilla Rosa Tasies Gelabert, dames Marta Tatjé Sellarés i Tere Sellarés Tristany (no s’han trobat 
fotografíes). 
Per aquests anys la Festa Major i la proclamació de la nova Pubilla, va passar a fer-se al carrer adornat 
amb boixos, cintes i banderetes. 



                                                                                                  

                                                           
                                      1980 Pubilla Marta Tatjé Sellarés i Dama Tere Sellarés Tristany             



 

                                           
                            1981 Pubilla Tere Sellarés Tristany al mig de les Dames d’Honor Imma Codina i Teresa Casas  

                                     Carreté  acompanyades de l’alcalde Sr. Miquel Perramón  



                     
                    1982 Pubilla  M. Angels Cebrian Viladrosa, Dames Mercè Albert Borniol i Anna Soler Vila 



                  
 
1983 Va ser escollida Pubilla Anna Soler Vila que l’any anterior era Dama, Anna Gelabert Escorsell i 
Dolors Perramon són les noves Dames, va presentar l’acte la Sra. Fuensanta Tarré  amb la presència 
de l’alcalde  Sr. Miquel Perramón. 



 

                         
 
El 26 de maig de 1984, va ser un gran dia pel nostre Poble, es va celebrar l’elecció de la Pubilla i 
Dames de la Comarca del Bages amb assistència dels alcaldes o representants dels municipis. 
La comitiva va recòrrer el carrer de la Creu i el de Dalt fins a l’Ajuntament  acompanyats per molts 
vilatans, esbart dansaire i trabucaires. 



                
 
          1984 Pubilla Anna Soler, Dames Anna Gelabert i Dolors Perramón,amb el  regidor de Festes i 
           Esports Sr. Anselm Francitorra Llobet, fent l’entrada al pati de l’Ajuntament. 



 

               
             1984  Pubilles i convidats davant l’Ajuntament 



                 
           1984 La nova Pubilla de la Comarca del Bages amb les Dames d’Honor (totes de pobles veïns) 

 



                 
               Pubilla i Dames acompanyades de l’alcalde Sr. Josep Trullás Llobet 
 

 1984 Com cada any per la Festa Major, es va proclamar de la nova Pubilla, aquest any l’escollida va 
 ser Mireia Ruiz Bacardit i les dames d’Honor, M. Rosa Morera Cubells i Rosa Vila Pesarrodona. 



            
          1985 Escollida nova Pubilla, Rosa Cots Parrot, Dames Anna Ferro Viladoms i M. Mar Cebrian Viladrosa  



                     

                  
 
       1985 La nova Pubilla i les seves dames d’Honor acompanyades de les seves predecessores 



                                         
                             1986 Pubilla Alba Casas Carreté, Dames Mercè Albert Borniol i Montserrat Perramón 



-1992 
 
Desprès del parèntesi d’uns quants anys, el nostre poble recupera enguany una de les mes 
belles tradicions de les nostres contrades: El nomenament de la Pubilla i Dames d’Honor que 
durant un any portaràn el nom de Sant Salvador de Guardiola arreu de la Comarca, i qui sap si 
arreu de tot Catalunya. 
Aquest any les candidates han estat presentades per diverses Associacions del Poble i, 
posteriorment, sotmeses a una prova de coneixements generals sobre temes de la Comarca, 
de Catalunya i d’altres. 
El resultat d’aquesta prova es guarda en un sobre tancat, fins el momento en que es permet 
desvetllar-lo quan totes les aspirants són cridades a fer acte de presencia en el momento de 
l’elecció. 
 
 

                                                              
 



                     

                       
             1992 Pubilla Montserrat Perramón, Dames Laura Sogorb i Silvia Sellarés Cots , acompanyades  
                      de la regidora de cultura Sra. Anna Torras i de l’alcalde Sr. Tomás Roset Xarpe 



Salutació: 
Any Olímpic 
 
La vida és competició i aquest any Olimpic Català ens ho està demostrant.  
 
Tots lluitem per guanyar medalles, però mes que l’individualitat el que es busca és 
deixar el país de cadascú en el millor lloc possible. 
 
Aixó és el que espera el Poble de la Pubilla que aquest any ha sortit escollida, i que ha 
guanyat per mèrits propis aquest nomenament. 
 
Curiosament la Nova Pubilla és voluntària Olímpica, pel que l’hem anomenada la 
“Pubilla Olímpica”, que portarà amb orgull i dignitat el nom de Sant Salvador de 
Guardiola arreu de Catalunya i les seves comarques.  
 
 
 

                            



 

                
              1992 Pubilla Montserrat Perramón, Dames Laura Sogorb i Silvia Sellarés Cots          
   

  En aquesta nova etapa, els vestits que llueixen la Pubilla i les seves Dames són regal del Consistori. 
  Associacions i pobles convidats els fan entrega de regals diversos. 



 

                  
 
   1993 Veïns esperant davant del nou Ajuntament  la sortida de les Pubilles i autoritats, tots junts 
escoltaran el pregó que aquest any és a càrrec de la cantant Núria Feliu i el conegut restaurador Jaume 
Pastellé, tot seguit es dirigiran a la Pista Poliesportiva on es farà el nomenament de la nova Pubilla i les 
seves Dames. 



 

                
          
               1993 La Pista Poliesportiva plena a vessar. 



                  
                1993 L’Alcalde Sr. Tomás Roset Xarpell, la Pubilla Anna Llobet Soler al mig de les Dames Mireia Montseny  

                 I Núria Vidal Machado  
 



 

                             
                                          

L’any 1994  l’elecció de la Pubilla del Bages es va fer a Guardiola el dia 1 de maig, coincidint amb la 
Festa del Panet de St. Marc, l’acte va tenir lloc al davant de l’església on s’hi va celebrar la missa 
cantada pel Cor Parroquial, amb assistència de pubilles,  dames i alcaldes  del Bages i també d’altres 
comarques, acompanyats de la Coral infantil “Petits Rossinyols”, l’esbart dansaire, gegants, bastoners i 
grallers. 



 

               
 

          1994 Acte de l’elecció de la nova Pubilla i Dames de la Comarca del Bages, presentat  
           per Fuensanta Tarré. 



             
 
           1994 Pubilles d’arreu van omplir la plaça de l’església 



                          
                         Anna Llobet Soler, Dama del Bages (a la dreta de la imatge) 

 
   1994 La nostra pubilla Anna Llobet Soler, va ser escollida, Dama de la Comarca del Bages, juntament  
   amb la de Monistrol de Montserrat, la representant de Navarcles va ser proclamada Pubilla. 



 

                 
 
Agost 1994 La Pubilla i Dames sortints, acompanyades de la regidora de cultura Sra. Anna M. Torra, 
arribant a la festa de proclamació de les noves Pubilles. 



       
       1994 Pubilla Flor Ramón, Dames Sandra Masip i Lidia Jose 



 

                      
 
 En el transcurs de la Festa Major de 1995,  es van celebrar els 25 anys de Pubillatge a Guardiola, el   
carrer es va omplir de pubilles i dames que en el seu dia van representar el nostre Poble, il-lusionades 
de retrobar-se amb antigues companyes. 



              
 
1995 Un moment màgic va ser quan van fer l’entrada a la pista poliesportiva la nostra primera Pubilla 
Carme Bacardit i les Dames d’Honor Conchita i Aurora Paz. 



                
 
 1995 El pregó de la Festa Major va anar a càrrec de la primera Pubilla, Carme Bacardit i de l’actual, 
Flor Ramón.  



               
             
1995 En el transcurs de la festa es va fer la proclamació de les noves representants, Pubilla, Sandra 
Masip, Dames, Monserrat Francitorra Bacardit i Silvia Martinez Soler. 



 
                  

 
  1995 Foto de familia amb l’alcalde Sr.Tomás Roset i la Sra. Anna Torra regidora de Cultura  



             
                   
1995 Per la Festa Major no hi pot faltar el partit de futbol entre solters i casats, una bona manera de 
començar-lo és que la Pubilla i Dames facin el xut d’Honor. 



               
                  1996 i 1997 Pubilla Eva Diaz, Dames, Sonia Arjona Olmedo i Raquel Martin 
 
               A partir del 1996 el nomenament de Pubilla i Dames es fa cada dos anys. 



                   
                 1998 i 1999 Pubilla Bibiana López Alarcón, Dames Elizabeth Ramirez Cabrero i Sandra Monclús 
                          Pubilleta Ursula Catala Sellarés , Dametes Mònica Enrich i Núria Trullás Traveria 
 

          Al 1998 Comença una nova etapa amb la incorporació de pubilles i dames infantils. 



             

              
               1998 i 1999 Pubilla,Pubillete, Damete i Dama,  presidint la misa de la Festa dels Avis 



 

              
               2000 i 2001 Pubilla Anna Solernou, Dama Anna Sellarés Oliva (Anna Solernou també va ser  
                                    Dama del Bages) 
                                    Pubilleta Núria Barnaus Casas i Dameta Claudia Romero Martinez. 



                      
                        
                  2000 i 2001 A la Festa del Panet de St. Marc, no hi falten mai les Pubilles 



               
             2002 i 2003  Pubilla Eva Bacardit Alsina,  Dama Meritxell Vidal Machado,  Pubillete Queralt 

                                  Seubas Morera, Dameta Georgina Mercadal Viñals 



                     
 
2002 i 2003 En l’acte de proclamació de nova Pubilla i Dames del Bages, a la ciutat de Manresa, la 
nostra Pubilla Eva Bacardit  va ser escollida Dama de la Comarca del Bages juntament amb Anna 
Torras Perez de Navarcles, Pubilla  va ser Alba Rodriguez Aguilar del Pont de Vilumara. 



                                     
                                       2004 i 2005 Pubilla Mònica Enrich, Dames Montserrat López Suarez  
                                       i Anna de Marimón Rojas, (Mónica Enrich també var ser Dama del Bages) 



                       
                       2006 i 2007Dameta Anna Alsina i Gina Perez, Pubilleta Judit Peñaranda Gelabert 
                      Hereu Jaume Raimi Poderos, Dama Melisa Diaz Fernandez, Pubilla Queralt Seubas Morera   
                                        

                 El 2006 es va donar un nou impuls al Pubillatge incorporant la figura de L’Hereu.                               



                
 
        2006 i 2007  Melisa Diaz Fernandez Dama, Jaume Raimi Poderos Hereu, Gina Perez i Anna Alsina 
Dametes, Queralt Seubas Morera Pubilla, Judit Peñaranda Gelabert Pubilleta i Claudia Romero 
Martinez Dama. 



            
 

2008 i 2009 Nova Pubilla de St. Salvador de Guardiola Georgina Mercadal Viñals, l’Hereu repeteix el de 
l’any anterior Jaume Raimi Poderós, nova Pubilleta Meritxell Gonzalez Ruiz i Hereuet Albert Romero 
Martinez, acompanyats per la Sra. Montserrat Valls, regidora de cultura. 



                     
 

 2008 i 2009 La pubilla Georgina, la pubilleta Meritxell, l’hereu Jaume i l’hereuet Albert, lluint els vestits 
tradicionals  catalans.  



   

                      
 
2010 a 2012 Pubilla Judit Peñaranda Gelabert i l’Hereu Jordi Mercadal Viñals, acompanyats de l’alcalde 
Albert Miralda Sellarés en la Festa del Panet de St. Marc. 



                 
                2010 a 2012 Judit Peñaranda Gelabert i Jordi Mercadal Viñals 

 

Lamentablement aquesta tradició tant arrelada al nostre país, es va acabar al nostre Poble amb 
l’acomiadament de la Pubilla i l’Hereu que ens van representar durant els anys 2010-2012. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RECULLS DE LA GUÍXOLA, Nº 6 
 

CERCLE CULTURAL LA GUÍXOLA 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, ABRIL 2019 

 
 
 
 
 
 

Nota d’agraïment: 
Donem les gràcies a tots els veïns, amics i coneguts que hi han col-laborat 
aportant fotografies i informacions que hem reflectit en aquest llibret. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


