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El Roc i la Mariona són dos joves santfruitosencs de 17 i 18 anys compromesos 
amb el país, el poble i la cultura. Aquest juliol han esdevingut el primer hereu i la 
primera pubilla després de 12 anys sense aquesta tradició al poble. Avui parlem 
amb ells per veure quins són els seus sentiments quan ja fa 5 mesos que formen 
part del món del Pubillatge.
- Com us sentiu en ser la primera pubilla i el primer hereu després de 12 anys 
sense Pubillatge al poble?
Mariona: A part que és tot un honor, em fa il·lusió recuperar una tradició tan maca 
i especial com és el pubillatge al nostre poble. Ara tant el Roc com jo tenim l’opor-
tunitat i la responsabilitat d’arrelar aquesta tradició a Sant Fruitós per fer que 
perduri per molts anys més!
Roc:  És un orgull poder dir a tothom que “som els primers de molts que vindran”. 
Feia molt temps que ningú portava l’escut de Sant Fruitós al pubillatge, i malgrat 
la feina i la responsabilitat afegida que comporta ser l’inici d’una nova era, és 
emocionant veure com entre tots, estem regenerant una tradició perduda al po-
ble.

- A part del Pubillatge, els dos formeu part de l’associació SOM RIU D’OR, expli-
queu-nos què hi feu allà?
Mariona: Valorem el llenguatge artístic i emocional propi del territori a partir de 
la dansa tradicional catalana. A part d’això, també toquem els àmbits del cant i 
les arts escèniques.
Roc: Formem part de la secció d’esbart de l’entitat. Això implica la participació en actes del poble (i a fora), i és una altra manera 
que tenim de defensar les nostres tradicions.

- Els dos estudieu, tu Mariona estudies medicina a Barcelona i tu Roc fas 2n de Batxillerat aquí al poble. Us sembla compaginable 
amb totes les sortides del “Pubi”?
Mariona: Des que he començat la universitat ho he compaginat bastant bé. També s’ha de dir que a vegades s’ha de saber prioritzar 
i saber decidir que és allò que més et convé. Per altra banda, les sortides dels caps de setmana m’ajuden a desconnectar de “l’es-
très” de la carrera fent que valgui totalment la pena invertir part dels temps en el pubillatge.
Roc: Sí, jo curso el Batxibac científic a l’institut Gerbert d’Aurillac. Sovint se’m demana (i jo a vegades també m’ho demano) com 
m’ho faig per combinar la representació del pubillatge arreu de Catalunya, els estudis, Som Riu d’Or i totes les altres activitats que 
faig. El secret és estar ple d’energia i motivació per tal de poder-ho fer tot. Si es vol, es pot!

- Molts joves veuen el Pubillatge com una tradició antiga que no els atrau, per què els hi recomaneu formar part a partir de l’any 
vinent?
Roc: Sovint comparo el pubillatge amb la societat mateixa. Evidentment que les bases són les mateixes des de fa molt temps, però 
com tot, el pubillatge canvia i evoluciona constantment per evitar estancar-se i seguir sent una tradició viva. Si algú creu que el 
pubillatge és una cosa que no li agradarà, només li puc dir que és com una petita gran família. I que amb el poc temps que fa que hi 
soc, el pubillatge m’ha canviat per dins. Tal com diem, el pubillatge no es pot explicar en paraules, s’ha de viure!
Mariona: Com bé diu el Roc el pubillatge s’ha de viure per poder sentir realment què és. Jo només podria dir als joves que confiïn 
en mi quan els hi dic que realment l’experiència del pubillatge val la pena. Des del meu punt de vista, no es pot deixar escapar 
l’oportunitat de formar part d’un món sense prejudicis fet per a joves amb ganes de canviar el món.

- Quin seria el perfil ideal del i de la candidata a ser Hereu o Pubilla?
Roc: EL més important és que les candidates i candidats mostrin interès i ganes de viure aquesta tradició. Això és l’imprescindible. 
Si després tenen bona oratòria, coneixements i són oberts a conèixer nous pobles i noves persones, genial. Però el més important 
és estimar el poble, la cultura i el país on vivim, i voler-ho demostrar.
Mariona:  Estic totalment d’acord amb en Roc. Els nous candidats han de ser persones amb empenta i amb ganes de superar-se dia 
rere dia. El més important és estimar la cultura i les tradicions catalanes; i sentir-se orgullós o orgullosa del seu poble per poder-lo 
representar amb les màximes ganes i il·lusió possible. Així que a partir d’aquesta base qualsevol persona amb aquests “requisits” 
pot ser un/a perfecte representant de Sant Fruitós.

- Creieu que el Pubillatge Santfruitosenc és una tradició que ha arribat per quedar-se?
Roc: Esperem que sí! Des d’aquí volem motivar a tots els joves amb ganes de viure un any espectacular, que s’hi apuntin de cara a 
la proclamació del juliol de 2019. I si qualsevol té dubtes o ens vol demanar qualsevol cosa, estarem encantats d’atendre’l.
Mariona: Estic totalment convençuda que aquesta tradició perdurarà per molts anys. Tant el Roc com jo donarem a conèixer què 
és el pubillatge a tots els joves de Sant Fruitós i intentarem transmetre’ls la nostra il·lusió per tal que al juliol d’aquest estiu el 
pubillatge santfruitosenc tingui moltíssims candidats. Per tant, com bé diu el Roc, qualsevol persona que vulgui saber més detalls 
sobre el pubillatge que no dubti en demanar-nos-els!
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