
 
XXXVI Aplec patriòtic al Pi de les Tres Branques 

Diumenge, 19 de juliol de 2015 
 

PROGRAMA: 
 

►7.30: Sortida autocar de la plaça de la Universitat, a Barcelona (davant de la Universitat). 

►Esmorzar a Berga.  

 

►Al Pla de Campllong: 

►Presentador dels actes de l’Aplec: Fermí Riu, locutor. 

 

►A les 10.30, Cercavila Al bes de l’alba: Gegants d’Espinalbet, grallers dels Castellers de  

Berga, Trabucaires de Castellar del Riu.  

 

►11.00 Acte patriòtic unitari davant del Pi Vell: 

●Galeig: salves d’honor dels Trabucaires de Castellar del Riu; ball de gala dels Gegants  

d’Espinalbet; castells d’homenatge pels Castellers de Berga. 
 

● Arribada, al so de tambor, del rei-infant Jaume I, amb el seu tutor Guillem de Montrodon,  

la seva cort d’infants i el seguici d’assistents. 
 

● Lectura escenificada del poemaLo Pi de les Tres Branques, amb el qual   

Jacint Verdaguer donà sentit patriòtic al Pi de les Tres Branques. 

●Ofrena floral dels infants al Pi Vell, i a l’estela dedicada a Verdaguer.  
 

●Benvinguda: Alcalde de Castellar del Riu, alcaldessa de Berga i altres autoritats de  

poblacions del Berguedà. 
 

      Parlaments de representants de: 

●Catalunya: Adelais de Pedrolo, directora de la Fundació Manuel de Pedrolo. 

●València: Agustí Ventura (Xàtiva, Costera, 1943), filòleg, historiador, cronista oficial de  

Xàtiva.   

●Mallorca: Biel Majoral, (Algaida, Mallorca 1950) filòleg i professor de la Universitat de les  

Illes, músic i cantant. 

●Catalunya del Nord: Daniela Grau,  (Elna, el Rosselló), professora d’alemany i de català  

d’institut i a la Universitat de Perpinyà.  

●Franja de Ponent: Pepa Nogués, (Matarranya),professora d’institut. 
 

► Himne Els Segadors, per la Cobla Pirineu. 

 

 



► 12.00: Sardanes: amb la Cobla Pirineu.  L’última sardana, ballada encerclant el Pi, en  

senyal d’homenatge al símbol de la Pàtria. 
 

►1.00: Passant: Gegants, trabucaires, castellers, grallers... seguici d’assistents cap al Pi Jove. 

►Acte patriòtic al Pi Jove. Parlaments. 

 

►2.30: Dinar d’aplec: Arrossada popular al Centre Cívic d’Espinalbet.  

                                    . Sobretaula: Tertúlia, música i cants populars, acordionista  

 

► Tarda a les 5: Visita cultural sorpresa. 

 

►Organització: Ajuntament de Castellar del Riu.  

Amb la col·laboració d’entitats del Berguedà, el Barcelonès, i l’Anoia. 

 

►Organització d’autocars des de Barcelona i col·laboració: Indrets del Record, Institut  

de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), Llibreria Clau de Volta, Casal Irla 

Horta-Guinardó, Escoltes d’Igualada. 

 

 
Import: Autocar i dinar: 25 €.  
Inscripcions:  

  Indrets del Record 93 317 84 68.  indretsdelrecord@mesvilaweb.cat 

  __   IPECC __Llibreria Clau de Volta  
 

 

 

 
 

ENTITATS ADHERIDES A LA DIADA NACIONALISTA DEL PI DE LES TRES BRANQUES 
 

PAÍS VALENCIÀ:Acció Cultural del País Valencià. 
 

ILLES BALEARS:Obra Cultural Balear, Institut d'Estudis Eivissencs, Casa d'Eivissa i  Formentera 
a Catalunya,Comissió Cívica del Tricentenari 1715-2015. 
 
CATALUNYA DEL NORD:  Federació per la defensa de la llengua i la cultura catalanes a Catalunya 
del Nord, Associació Arrels. 
 

LA FRANJA DE PONENT:Casal Jaume I. 
 

L'ALGUER:Associació Estudi Toniolo, Ateneu Alguerés, Escola d’Alguerés Pasqual Scanu, Obra 
Cultural de l’Alguer, Òmnium Cultural de l’Alguer, Salvaguarda del Patrimoni Cultural i Artístic 
de l’Alguer. 
 

PRINCIPAT D'ANDORRA: Centre de la Cultura Catalana del Principat d'Andorra.  

 

OCCITÀNIA: Cercle d'Agermanament Occitano-Català, País Nòstre, Paratge (Valls occitanes d’Itàlia). 

PRINCIPAT DE CATALUNYA:Associació per a les Noves Bases de Manresa, Associació Roca i Farreras, 

Associació Convenció per a la Independència Nacional, Associació Indrets del Record, Centre Comarcal 

Lleidatà, Cercle per la defensa i difusió de la llengua i cultura catalanes, CIEMEN, Institut Nova Història, 

Llengua Nacional, Llibreria Clau de Volta, Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, Òmnium 

Cultural, Memorial 1714. 

 

mailto:indretsdelrecord@mesvilaweb.cat


 

La Independència a l’Aplec del Pi de les Tres Branques 

 

Si avui som on som en l’avenç cap a la llibertat de la nostra pàtria és gràcies a la resistència 

que els catalans hem fet a tots els nivells contra la dèria persistent de fer-nos desaparèixer 

com a poble. L’Aplec  del Pi de les Tres Branques sempre hi ha estat per un cap. Ha aplegat la 

festa i la reivindicació, la Independència i la unitat dels Països Catalans. 

 

 

 

La independència de cada nació 

és el bé més preuat per establir la pau a la Terra. 

Mai cap país no pot mercadejar la qualitat de la seva llibertat. 
 

Lluís Maria Xirinacs 

 
 
 
 

“M’hauria agradat que el meu pare hagués vist que el poble català ha començat a caminar, 
que no tenim aturador i que en un període curt de temps assolirem la fita, i quan l’assolim 
hem de retre homenatge a tots els qui no hi són i que varen lluitar per tal que aquest dia 
arribés. Gràcies a ells, al seu esforç, avui nosaltres podrem ser únicament i exclusivament 
catalans.” 
 

Adelais de Pedrolo i Fabregat 

 

 

“Dia 11 de juliol de 1715: El comandant de les tropes borbòniques, D'Asfeld, el genocida de 
Xàtiva i d'altres poblacions, rebia les claus de Palma, ciutat que no arribà a anihilar tot i les 
ordres de Felip V, gràcies a l'estratègia conjunta de George Forbes, comandant militar 
angloirlandès de Menorca, i el Marquès de Rubí, últim virrei austriacista de la Nació Catalana.   
 
Han passat tres-cents anys d'ençà d'aquell episodi. Apel·lant a un hipotètic "derecho de 
conquista", a partir dels Decrets de Nova Planta, el model pactista derivat de la nostra 
proverbial cultura de l'entesa es va malbaratar per un règim absolutista. La militarització, la 
castellanització, la destrucció dels símbols d'identitat, l'espoliació fiscal, l'aculturació 
educativa... fan part de les dues grans conseqüències de la submissió: l'esquarterament i la 
usurpació de la sobirania.  
 
En el primer cas, la divisió provincial borbònica dels nostres territoris no ha estat refeta.Fins i 
tot en els breus períodes democràtics, tant durant la Segona República espanyola com al llarg 
de la vigent Restauració Borbònica de 1975, les constitucions han prohibit expressament la 
desitjable federació entre les terres catalanes. El resultat d'aquest retall ha fomentat el 
regionalisme. L'exemple més recent és la commemoració segmentada del Tricentenari de 
l'any passat que, obsedit en posar l'accent sobre la caiguda de Barcelona, oblidà 
insolidàriament la participació dels fusellers valencians i dels artillers i mariners illencs a la 
defensa de la ciutat i, més enllà, en el fet que el Regne de Mallorques va resistir fins el juliol de 
1715. 
 
En el segon cas, la usurpació de la sobirania és la clau per impedir-nos l'exercici d'un dret 
elemental de qualsevol poble: el de decidir. Malgrat tot, el camí de la represa és imparable. 



Heribert Barrera, poc abans de morir, va fer esment a les tres condicions que, segons ell, 
determinarien superar el punt sense retorn: que el camp del Barça cridi independència, que el 
president de la Generalitat sigui sobiranista i que la societat civil passi per davant dels partits 
polítics. Doncs bé, aquells tres somnis són avui una magnífica realitat i, més prest o més tard, 
imposarem el rigor de la veritat i de la justícia.  

Donec perficiam. Ara i sempre! En plenitud nacional i sense restriccions territorials, farem 
viure aquella pàtria que, de tan petita, Joan Oliver la somiava completa.” 
 

Bartomeu Mestre i Sureda Balutxo 

 

 

 

L’any 2015 fa 801 anys que Jaume I, amb sis anys, va ser requerit i dut des de Narbona, 

on el tenia retingut Simó de Montfort, a Lleida, on en Corts generals va ser reconegut com 

a rei de la Corona catalano-aragonesa. Després el van dur al castell de Montsó, on, de la mà 

del seu tutor, Guillem de Mont-rodon, va rebre les ensenyances per a regnar.  

Fins aquí és la història. 

 

Cercavila:Al bes de l’alba 

Cada any, a l’Aplec del Pi de les Branques, fem homenatge al rei Jaume I, propiciat pel 

poeta Jacint Verdaguer pel seu poema historico-llegendari Lo Pi de les Tres Branques. 

A Jaume I, en aquesta ruta de Narbona a Lleida, Verdaguer li fa fer un viratge: travessa pel 

Berguedà fins a Campllong i ell, amb el seu tutor i el seu seguici, fan nit sota el Pi de les 

Tres Branques. Aquí, Jaume I somia com serà de gran el seu regne:  València, Catalunya i 

Mallorca, tres regnes ramificats i units, com les tres branques d’aquest pi unides en un sol 

tronc, una pàtria gran bella i ufanosa, com tota la terra catalana que va coneixent al seu 

pas. 

 

 En dolça contemplació  

  lo sorprèn lo bes de l’alba;  

  al bes de l’alba i al seu [del tutor]  
  don Jaume se desvetllava: 

    -He somiat que era gran  

  i d’un bell país monarca,  

  d’un bell país com aqueix 

  entre el mar i la muntanya. 

  Com eix pi meravellós  

  mon regne posà tres branques,  

   foren tres regnes en un,  

  ma corona els coronava. 

 

 



 

Aplec del Pi de les Branques 2014 

 

 

El rei-infant Jaume I amb el seu tutor Guillem de Mont-rodon... 

 

 

...i el seu seguici d’infants fan l’ofrena floral al Pi de les Tres Branques.  



 

 
 

La V davant del Pi organitzada per l’ANC 

 

 

 

 

 

Jaume Marfany, sots-president de l’Assemblea Nacional Catalana 



 

Representant de les Illes, el professor Jaume Sastre, que havia fet una  

vaga de fam de 40 dies, en suport de l’Assemblea de Docents. 

 

 

 


