
Sant Joan. Diada Nacional dels Països Catalans 
VI Aplec al Pla de Can Pegot, Ogassa (Ripollès) 

Dilluns, 24 de juny de 2013 
_________________________________________________________ 

Homenatge a Lluís M. Xirinacs 
Tots els pobles honoren els seus lluitadors i fan memòria de la seva història 

 

 
Programa  

 
►8.00 Sortida autocar. Plaça de la Universitat (davant de la Universitat) 
►9.30 Ripoll: esmorzar al bar Alesia, visita a la recepció del Museu Etnogràfic. 
►11.00 Parada a Ogassa.  Concentració de cotxes per pujar en comitiva al Pla de Can Pegot. 
►Acte patriòtic al Pla de Can Pegot 
. Ofrena floral al monòlit dedicat a Lluís Maria Xirinacs 
Participació col·lectiva: 
. Parlament de Núria Roig, coordinadora de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs. 
. Llengua i Flama. Textos de Lluís M. Xirinacs 
. La Independència: el nostre nord, ara i abans. 
. Xirinacs, impulsor de Sant Joan Festa Nacional dels Països Catalans. 
. Commemoració del centenari del naixement de Josep Deloncle i dels poetes: 
   Salvador Espriu, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Marià Villangómez;  Joana Raspall, vivent.  
   Aniversaris: XX del traspàs de Vicent Andrés i Estellés i X del traspàs de Miquel Martí i     
   Pol.  
. Paraula, poesia, música i cants.  

► Dinar d’Aplec: dinar de motxilla 
►Tarda: Visita a Sant Joan de les Abadesses. 
      Monestir. Abadessa Emma, filla de Guifré el Pilós. El comte Arnau. 

 
 

Preu: Autocar 30 €  
 

Inscripcions: IPECC: 93 213 76 48. Indrets del Record 93 317 84 68. 
Ingrés per l’import de 30 € al compte de l’IPECC “La Caixa” c/c: 2100-1006-52-0200061004, 
feu constar el vostre noms i cognoms. 
 

 Organització:  Fundació Randa Lluís M. Xirinacs.     Amb el suport de l’Ajuntament d’Ogassa. 
 



Els Focs de Sant Joan festa de reivindicació nacional 
 
La Flama del Canigó 
 
L’any 1955 al Vallespir, en Francesc Pujades veí d’Arles de Tec, enamorat del Canigó i 
inspirat en el poema del mateix nom de Mn. Cinto Verdaguer, va prendre la iniciativa 
d’encendre un foc la nit de Sant Joan al cim del Canigó  i des d’allí repartir la seva flama per 
totes les terres de parla catalana, com a símbol d’una identitat comuna. 
 
El sentit de la Flama del Canigó és nacionalista. Va néixer com la Flama de la Sardana o la de 
Llengua Catalana, per demostrar que malgrat els moments que tocava viure, l’essència del 
país era ben viva. Mentre la Flama de la Llengua Catalana es va dipositar a Montserrat i 
cada any es renova, la Flama del Canigó es va dipositar al Castellet de Perpinyà. Cada any 
amb una cerimònia que s’adiu molt al caràcter màgic de la Festa de Sant Joan la flama torna 
al Canigó per ser purificada i de d’allí es procedeix a la seva distribució per tal que sigui 
escampada arreu dels Països Catalans. La flama que arriba a Perpinyà es guarda tot l’any al 
Castellet. 
 
La Flama del Canigó ha de contribuir a donar una nova visió de la Festa de Sant Joan, per 
això va acompanyada d’un missatge que és llegit abans d’encendre el foc. Es tracta sempre, 
de sumar valors als que ja existien i de cercar una visió que pugui interessar a les 
generacions noves i que mostri els trets més característics del nostre país i, sobretot, que posi 
en relleu la seva unitat.                                                                                                                                          
 
Les fogueres com a nexe d’unió 
La diada de Sant Joan és una celebració que agrupa components lúdics, atàvics, rituals, 
populars, d’identitat i fins i tot màgics. Aquesta  festa és un compendi riquíssim del nostre 
folklore, que cal preservar i potenciar. 
 
La festa se celebra per voluntat popular de manera generalitzada i va ser defensada per la 
societat per la societat civil de manera majoritària, i va ser ratificada per unanimitat pel 
Parlament de Catalunya l’any 1990, amb una declaració de protegir les nostres festes 
tradicionals, especialment la de Sant Joan. 
 
Al mateix temps, la festa de Sant Joan és un nexe d’unió de les terres de parla catalana com 
ho demostra el gran nombre de Focs de Sant Joan encesos amb la Flama del Canigó i per 
tant, de la mateixa manera que cal preservar allò que és tradicional de la festa, també s’ha de 
mantenir el seu sentit d’identitat. (Jan Grau, Focs de Sant Joan)                                                                       
 
Sant Joan Festa Nacional dels Països Catalans 
 
. Òmnium Cultural intensifica aquests dies una campanya que ha impulsat per declarar Sant 
Joan Festa Nacional dels Països Catalans. Coincidint que s'acosta la festivitat, Òmnium fa 
arribar una moció als ajuntaments a favor de declarar la festa de Sant Joan com a Festa 
Nacional dels Països Catalans. Segons s'assenyala en el text, aquesta festivitat s'ha celebrat 
des de fa segles arreu dels territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud 



del País Valencià, passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l'Alguer. Uns 300 
municipis ja donen suport a la iniciativa.   
 
. Ja fa anys que, sense ser instaurada oficialment, s’aplica a la festa de Sant Joan l’atribució de 
Diada Nacional dels Països Catalans.  
. Lluís M. Xirinacs deia, i ho argumentava, que Sant Joan havia de ser la Diada Nacional dels 
Països Catalans  
 
Festa, foc, música i poesia 
 

Nit de Sant Joan 
 
S’endú la fina onada del matí 
tota la flama encesa en el meu cor: 
la fusta vella, la pena, el record 
del que he viscut encadenat a mi. 
 
I torna sobre el carro nou del sol, 
perquè res mai no mori dins l’esprit, 
l’aigua, l’arbre, l’espiga i el desig 
de ser plegats en un mateix redol. 
 
Bellíssima potència de l’amor: 
inundi cada flama aquesta nit  
fins que el país complet sigui un sol foc 
obert al món pel lliure esdevenir! 
 
                                            Jordi Bilbeny 
                                              Juny de 1991 

 
 

Celebrem el centenari del naixement de 
Joana Raspall  

(Barcelona, 1 de juliol de 1913) 
Poeta, escriptora,  lexicòloga i bibliotecària 

Estudià a l’Escola Superior de Bibliotecàries, on obtingué el títol de biblioteconomia. Va 
néixer a la Barceloneta, però des dels tres anys que viu a Sant Feliu de Llobregat. Després de 
la guerra, en plena clandestinitat, va donar classes de català al seu domicili particular, cosa 
que continuà fent anys més tard amb l'assessorament  d’Òmnium Cultural. Tot i que és més 
coneguda per la seva obra poètica infantil, ha escrit també per adults i dins la seva obra hi ha 
teatre, contes, i novel·les. Ha col·laborat habitualment en revistes locals i fou promotora del 
premi Martí Dot de poesia de Sant Feliu de Llobregat. És medalla d'Or de la Ciutat de Sant 
Feliu de Llobregat (1993) i el 2008 se li va posar el seu nom a un carrer de la ciutat. El 2006 va 
rebre la Creu de Sant Jordi i el 2010, la Medalla al treball President Macià. És sòcia d'honor 
de l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.  
  



... si em feu dir la cosa 
que més feliç em farà, 
us diré: Conteu-me històries !... 
Qui me les vol explicar? 
Joana Raspall 
 

Els llibres 

Arrenglerats 
en els prestatges 
semblen soldats 
o personatges 
tots enrampats. 
Si en prens algun 
veuràs que són 
una altra cosa. 
Dintre la mà 
seran un món 
que es badarà 
com una rosa. 

Joana Raspall 

 

Commemoració del X aniversari del traspàs de 
Miquel Martí i Pol 

(Roda de Ter, 1929 – Vic, 2003) 
Poeta, escriptor i traductor. És un dels poetes més populars. 

Li fou concedida la Creu de Sant Jordi (1983)   
El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1991)  

La Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1999) 
 

Potser caldria que trenquéssim la rutina 
fent algun gest desmesurat, 

alguna sublimitat 
que capgirés la història. 

Miquel Martí i Pol 
 

Commemoració del XX aniversari del traspàs de 
Vicent Andrés Estellés 

 

(Burjassot, 1924 - València, 1993) 
Poeta i periodista. És un dels poetes més musicats. 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1978) 
Creu de Sant Jordi (1982) 



 
No et limitis a contemplar 

aquestes hores que ara vénen, 
baixa al carrer i participa. 

No podran res 
davant d’un poble unit, 

alegre i combatiu. 
 

Vicent Andrés i Estellés 
 

 
Commemoració del centenari del naixement dels poetes: 

Marià Villangómez, Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Salvador Espriu 
 
 

Marià Villangómez 

 

(Eivissa, 1913 – 2002) 
Poeta, narrador, traductor i dramaturg. 

Guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1989). 
Enguany, se celebra l’any Villangómez, sota el lema “Llengua i terra”. 

Cançó de Vesprada 

Tres grans pins, vora el camí, 
alcen llurs ombrívols fronts. 
El vent, que no vol dormir, 
els omple el cor de cançons. 
Camp i camp. Es vessa al mig 
una campana vespral... 
Voler l'impossible ens cal, 
i no que mori el desig. 
 
S'ha despertat tot l'amor 
sota la volta d'estels. 
Déu no es mostra al nostre enyor 
en el seu món, sense vels? 
S'escolta com el trepig 
d'una bellesa immortal. 
Voler l'impossible ens cal, 
i no que mori el desig. 

                       Marià Villangómez 
 



Bartomeu Rosselló- Pòrcel 

 

Estudià Filosofia i Lletres i romàniques a Barcelona.  
Fou deixeble de Carles Riba i de Joan Coromines  

i condeixeble de Salvador Espriu que els lligà una gran amistat. 
Publicà nombrosos articles de caire cultural a la seva joventut. 

Malalt de tuberculosi, ingressà al sanatori del Brull (Osona) on morí el 1938,  
quan només tenia 24 anys. Rapsodes i cantants, com Maria del Mar Bonet  

i Celdoni Fonoll, han recitat o musicat els seus poemes. 
 

A Mallorca, durant la guerra civil 
 
Verdegen encara aquells camps 
i duren aquelles arbredes 
i damunt del mateix atzur 
es retallen les meves muntanyes. 
Allí les pedres invoquen sempre 
la pluja difícil, la pluja blava 
que ve de tu, cadena clara, 
serra, plaer, claror meva! 
Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls 
i que em fa tremolar quan et recordo! 
Ara els jardins hi són com músiques 
i em torben, em fatiguen com en un tedi lent. 
El cor de la tardor ja s'hi marceix, 
concertat amb fumeres delicades. 
I les herbes es cremen a turons 
de cacera, entre somnis de setembre 
i boires entintades de capvespre. 
 
Tota la meva vida es lliga a tu, 
com en la nit les flames a la fosca. 
 

                                 Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
 

 

Salvador Espriu 

 

(Santa Coloma de Farners, 1913 – Barcelona, 1985) 
Poeta, dramaturg i novel·lista 

Premi d’Honor de les lletres Catalanes (1972) 
Medalla d’Or de la Generalitat (1980) 

Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (1982) 
Creu d’Alfons X el Savi, condecoració espanyola que rebutjà.  

Enguany se celebra l’Any Espriu amb una gran profusió d’actes. 



És autor d’aquells versos que van marcar la resistència cívica catalana: 
 

“hem viscut per salvar-vos els mots” 
i: 

“Ens mantindrem fidels 
per sempre més 

al servei d’aquest poble”. 
 

El poema Per una “suite” algueresa, 
Espriu el va dedicar al seu amic Rosselló-Pòrcel. 

 
Estimat Rosselló 
si podies venir 
amb la barca del temps 
amb el vent de llevant 
a l'Alguer. 
 
I senties amb mi 
com és viu i arrelat, 
i tan clar, 
aquest nostre parlar 
català de l'Alguer. 
 
Com et diu el teu nom 
i somriu 
la ciutat de l'Alguer, 
allunyat amic meu 
que ara ets 
als xiprers, 
a l'indret on comencen 
a obrir el record 
i el veler i el camí 
que et va ser 
sempre car, 
el camí de la mar 
de l'Alguer. 
 
Si podies venir 
amb la barca del temps 
amb el vent de Llevant, 
amb la barca del temps. 
 
Com et diu el teu nom 
i somriu la ciutat, 
allunyat amic meu... 
 



Allunyat amic meu 
si podies venir 
amb la barca del temps... 

 
Espriu va escriure aquest poema el febrer de 1960, i va ser dut a l’Alguer pels qui formaren 
l’expedició que a bord del "Virginia de Churruca" feren el viatge del Retrobament de 
l’Alguer durant l'agost del 1960. Promogut per Pere Català-Roca i el seu pare Pere Català 
Pic, aquest esdeveniment va facilitar el restabliment de contactes culturals entre la ciutat de 
l’Alguer i la resta de Països Catalans. A l'arxiu del Municipi de l'Alguer s’hi pot trobar, 
acompanyant una extensa documentació sobre aquest Retrobament (especialment 
fotografies de Pere Català-Roca i d’altres expedicionaris, que s'han convertit en un testimoni 
excepcional) textos, manuscrits, que alguns escriptors van voler regalar a la ciutat d'Alguer, 
entre ells, escrit amb la grafia d'unes majúscules contundents, aquest doble tribut de 
Salvador Espriu: al seu amic mai no oblidat i a la llengua que tant estima (i que, per les seves 
particularitats tan especials, queda simbolitzat en el català de l'Alguer: aquest nostre parlar 
català de l'Alguer).                                                                                                                                                    
 

 
 
 

 
 

El Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC)  
Va néixer el 1978 amb l'objectiu d'omplir el buit que la dictadura franquista havia provocat 
durant quasi 40 anys, en suprimir l'Oficina de Relacions Meridionals, que estava sota tutela 
de la Generalitat i s'ocupava de les relacions amb Occitània i de la promoció de la seva 
cultura.  



 
El CAOC ha continuat la tasca de difusió del fet occità a Catalunya i del fet català a 
Occitània. Treballa intensament en les relacions catalano-occitanes perquè entén que és el 
capítol més important de la projecció exterior catalana. Segons el CAOC projectar-se a 
Occitània és engrandir l'espai cultural de Catalunya. (Enric Garriga Trullols) 
 
 
El Foc del Canigó a Occitània. Focs de Sant Joan a Montsegur 
El 16 juny de 1979, a Castelló de la Plana se celebra la proclamació del primer premi Rei en 
Pere, que concedeix el Cercle d’Agermanament Occitano-Català, el guanyador és el 
polifacètic Esteve Albert amb l’estudi Missió i destí de Catalunya i Occitània. El jurat el formen: 
Pèire Vilar (president), Robert Lafont, Maria Clara Viguier i Bernat Lesfargues, per la part 
occitana; i Josep M. Muntaner i Pascual (secretari), Manuel Sanchis Guarner i Josep M. 
Llompart, per la part catalana. Una estona abans de l’acte es fa la novena Reunió conjunta de 
les dues juntes del CAOC, la catalana i l’occitana. En aquesta reunió conjunta, entre d’altres 
decisions, s’acorda portar la Flama del Canigó per Sant Joan a Occitània. 
 
I Aplec Occitano-Català dels Focs de Sant Joan a Montsegur. Dissabte, 23 de juny de 1979. 
El CAOC, a les dues de la tarda, recull la Flama del Canigó al Castellet de Perpinyà, on és 
guardada permanentment, lliurada per Josep Deloncle, director del Museu. La comitiva de 
cotxes catalans passa per Narbona i Carcassona, on s’hi afegeixen altres membres del CAOC 
occità. En arribar al peu del castell de Montsegur, altres occitans i personalitats s’hi 
esperaven. A l’estela commemorativa en honor dels càtars immolats en aquell indret, el 
1244, comencen els actes amb parlaments, poesies en occità, i es canten els himnes occità i 
català Se Canta i Els Segadors, i s’enarboren les banderes catalanes i occitanes. A la nit, al 
Prat dels Cremats, Enric Garriga inicia l’encesa de la foguera amb la Flama del Canigó. Se 
signa una acta per part de tots els assistents.  
[Le Magazine de l’Ariegeois publica la fotografia d’aquest acte el desembre 1982]. 
 
II Aplec dels Focs de Sant Joan a Montsegur: dissabte, 21 de juny de 1980, a l’acte d’ofrena 
floral a  l’estela commemorativa, el secretari del CAOC, Enric Garriga Trullols llegeix el 
missatge que ha enviat el president del Parlament de Catalunya Sr. Heribert Barrera, hi 
assisteixen personalitats del món cultural occitanes i catalanes. A les 10 de la nit s’encén la 
foguera al Prat dels Cremats. La joventut catalana i occitana dansen al voltant del foc. Per 
animar la vetllada hi ha diversos grups de cançó tant de catalans com d’occitans, també hi 
participa el Grup Folklòric de Foix i l’Esbart Lluís Millet de Barcelona. Per comiat es canta, 
enllaçades les mans, l’Estaca de Lluís Llach. 
 
III Aplec dels Focs de Sant Joan a Montsegur.  20 juny de 1981. Hi participen els Grallers i 
Castellers de Terrassa aixequen castells davant la foguera, amb gran admiració dels occitans. 
Hi assisteixen  gent de moltes comarques del Principat, tres autocars i cotxes particulars i 
una delegació del País Valencià presidida pel catedràtic de la Universitat de València, 
Manuel Sanchís Guarner. El Centre Excursionista de Catalunya hi fa un campament.   
 
I, així, any rere any, es varen anar succeint amb èxit i bona amistat els Aplecs dels Focs de 
Sant Joan de Montsegur. A les tres de la tarda s’hi va fer sempre l’Ofrena floral a l’estela 
commemorativa, la pujada al castell. I d’any en any s’hi varen anar afegint actes al poble de 



Montsegur: s’hi introduí una missa en occità perquè la llengua fos present a l’església; una 
conferència de divulgació dels lligams d’Occitània amb Catalunya, la història, la llengua, la 
cultura i les tradicions populars; el sopar de germanor; la pujada a peu amb torxes enceses 
des del poble fins al Prat dels Cremats. Al voltant de la foguera mai no hi ha faltat la gresca 
pròpia de la festa de Sant Joan, un cremat, grups de músics occitans, sobretot de Foix, per la 
proximitat, i grups de músics catalans per animar a cantar i dansar la gent al voltant del foc; 
s’hi va afegir una exhibició de pirotècnia per grups de  diables; i es va introduir al cap de 
pocs anys fer l’endemà una desfilada festiva pels carrers d’algun poble dels voltants, com 
Lavelanet i Montferrier, amb els grups d’animació convidats.  
 
Va arribar el XXXIII Aplec dels Focs de Sant Joan a Montsegur, el 18 i 19 de juny de 2011.    
I va ser l’últim. El 17 de novembre de 2011 moria a Barcelona Enric Garriga Trullols, 
cofundador i president del CAOC, ànima i impulsor dels Aplecs. Amb un entusiasme i una 
perseverança incansables Enric Garriga organitzava els Aplecs de Montsegur i als actes 
lúdics, tal com pertoca d’una manera ancestral a la festa de Sant Joan, hi afegia la part 
cultural i reivindicativa, el record de l’holocaust dels càtars, la lluita per enfortir els lligams 
històrics i reivindicar la llengua, la cultura i la llibertat de les nacions occitana i catalana. Ho 
manifestava i encoratjava tothom a la lluita a través del discurs anyal que hi feia.  
 

 
Commemoració del centenari de 

 

Josep Deloncle 

 

(Perpinyà, 1913 – 1990) 
 

Farmacèutic, folklorista i polític nord català.  
El 1963 fundà la Casa Pairal Museu Català de les Arts i Tradicions Populars de Perpinyà.  

Va participar activament en els diversos moviments catalanistes com Germanor, Grup 
Rossellonès d’Estudis Catalans, Orfeó Català i la Federació Sardanista del Rosselló.  

És autor d'estudis d'etnografia rossellonesa.  
El 1981 fou elegit president de l’associació Unió per una Regió Catalana.  

El 1984 rebé la Creu de Sant Jordi. 
El 1985 li fou atorgat el Premi Jaume I d'Actuació Cívica Catalana. 

 
 
 
 
 

 
 

  
MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  ii  iinnssccrriippcciioonnss::  
IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  PPRROOJJEECCCCIIÓÓ  EEXXTTEERRIIOORR    DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  CCAATTAALLAANNAA                                                                                        
HHootteell  dd’’EEnnttiittaattss..  PPrroovviiddèènncciiaa,,  4422..  0088002244    BBAARRCCEELLOONNAA  ((PPaaïïssooss  CCaattaallaannss))  
TTeell::  9933  221133  7766  4488  ////  ee--mmaaiill::  iippeecccc@@iippeecccc..ccaatt  ////  WWeebb::  wwwwww..iippeecccc..ccaatt  
  
 


