
XXVII RETROBAMENT CATALÀ A PRATS DE MOLLÓ 

”Catalunya és un poble que ha estat lliure i que ho vol tornar a ser.” 

                                                                                                                                      Francesc Macià 
 

Homenatge a Francesc Macià i als seus voluntaris  

Commemoració dels Fets de Prats de Molló 
Diumenge, 20 de novembre del 2016 

Programa: 

A les 7 del matí: Sortida de Barcelona, Plaça de la Universitat, davant de la Universitat.                         

Actes a Prats de Molló: 

A les 11: Acte d’homenatge a Francesc Macià davant del monument.  

Conduirà l’acte i donarà la benvinguda: Sra. Mercè Guix, de l’Associació Prats Endavant 

♦ Ofrena floral de l’Ajuntament de Prats de Molló i d’entitats. 

♦ Parlaments: 

 . Il·l. Sr. Claudi Ferrer, batlle de Prats de Molló 

   . Sra. Dolors Làzaro Palau, representant de l’IPECC 

   . Sr. Miquel Arnaudies, president de la Federació d'entitats en defensa de la llengua i la   

     cultura a Catalunya del Nord 

   . Sr. Tomàs Callau, historiador, secretari general d’Estat Català  

   . Sr. Enric Vilanova i Cortassa, president d’ERC de Catalunya del Nord 

   . Il·ltre. Sra.  Teresa Jordà i Roura, diputada d’ERC al Congrés de Madrid  

   . Participació de la Coral La Barretina de Prats de Molló. Himne d’Els Segadors. 

♦ Visita exterior de la vil·la Denisa, on s’allotjà l’Estat Major de Francesc Macià 
 

♦Ofrena floral al monument a Jacint Verdaguer. Posat en planta: Indrets del Record. 

Paraules d’homenatge. Verdaguer: carta de navegar per la República Catalana.  

Obsequi de l’opuscle Jacint Verdaguer i la llengua. Narcís Garolera. Indrets del Record, 2016.  

♦ A la 1 del migdia: Dinar de germanor a Prats de Molló.  

   Havent dinat: Visita acompanyada per la vila: la vida de tot temps, de la gent de   

   Prats de Molló.  

   Tornada a Barcelona a les 9 aproximadament.  Import: autocar i dinar 35 € 
 

     
    Organització: Associació Prats Endavant, de Prats de Molló    

    Col·laboració: Casal Irla d’ERC Horta-Guinardó. Llibreria Clau de Volta. 
    IPECC ipecc@ ipecc.cat  
    Indrets del Record Telf. 93 317 84 68  indretsdelrecord@gmail.com 
 

 



Des de Catalunya del Sud acudim cada any a la Trobada Catalana de Prats de Molló  

Volem manifestar el nostre reconeixement a la gent de la vila de Prats de Molló per la labor 

de mantenir la seva catalanitat: 

- Conservar la història de la Revolta dels Angelets de la Terra (1667-1674), amb Josep de la 

Trinxeria al capdavant, contra l’abús dels francesos i amb la voluntat de refer els comtats 

catalans. 

- Guardar la presència del poeta Jacint Verdaguer a Prats de Molló i La Presta i la seva 

ascensió per primera vegada al Canigó. 

- Mantenir amb respecte el record d’Els Fets de Prats de Molló, de tanta transcendència per als 

catalans. 

- La solidaritat practicada als refugiats republicans, quan el 1939 fugien de la repressió 

franquista.   

- Relació d’amistat i cultural amb els catalans d’una i altra banda del Pirineu. 
 

 

                                  

          

Els Angelets de la Terra és el nom que reberen els pagesos que es varen aixecar contra 
l'ocupació francesa de la Catalunya del Nord, episodi que es coneix com a Revolta dels 
Angelets. El detonant de la revolta fou una insurrecció de la pagesia nord-catalana entre els 
anys 1667 i 1675 en contra de la gabella, un impost sobre la sal imposat pels francesos el 
1661, fet contrari a les constitucions catalanes tradicionals als comtats envaïts del Rosselló, 
Vallespir, Conflent, Capcir i la Cerdanya. 



 

 

Monument a Francesc Macià, prop de la Vil·la Denisa, que recorda el fet històric  
de l’aixecament de Macià amb els voluntaris catalans contra la Dictadura de Primo de Rivera. 

 

 

La gent de Prats de Molló conserven viu el record dels seus avantpassats que prestaren ajut a 
Francesc Macià i els seus voluntaris. Una placa commemorativa a la Vil·la Denisa recorda  el 
lloc on s’allotjaren. 
 
 

 
 

Jacint Verdaguer es relacionà amb tot de gent de Prats de Molló i La Presta. Li foren estímul 

per ascendir per primera vegada al cim del Canigó, i foren els seus informadors de cançons i 

llegendes que l’inspiraren per al seu poema Canigó. 



Llibre d’homenatge: Prats de Molló la Presta a Jacint Verdaguer: homenatge en el centenari de la seva 

vinguda a La Vall de Prats. Arles, 1979.  

Prats de Molló té erigit un monument al poeta i patriota Jacint Verdaguer, amb l’al·legoria 

del poema La barretina, que va dedicar a un banyista de La Presta, Pau Vila (1824-1899), que 

li va contar els perjudicis, pel desús, del seu antic ofici de barretinaire. Així va néixer una de 

les poesies més conegudes de Verdaguer: 

 

    Quan a Olot jo l’aprenia  

    mon ofici dava pler, 

    cada poble a on floria  

    me semblava un claveller. 

    Mos clavells i roses veres 

    jo plantí en eixes riberes, 

    eren, ai!, jardins les eres 

    i jo n’era el jardiner. 

 

                Só barretinaire  

                de Prats de Molló, 

                me diuen cantaire, 

                mes no canto gaire, 

                mes no canto, no. 

 

    Com la flor de la magrana, 

    queia bé al bosc i al jardí; 

    los més vells la duien plana, 

    los més joves de garbí; 

    des de Nàpols a Marsella  

    no floria un port sens ella, 

    era en terra flor vermella,  

    en la mar coral del fi. 
 

    (....) 
 

    Puix te’n vas, oh barretina, 

    de Conflent i Vallespir, 

    com pel maig la clavellina, 

    no hi tornaràs a florir? 

    Mes si fuigs de terra plana, 

    queda’t en la muntanyana; 

    oh bandera catalana, 

    abriga’ns fins a morir! 

 

 



 

 
Prats de Molló, capital del Vallespir 

                                                       

 

 

 
Homenatge a la Sardana a l’entrada de Prats de Molló 
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Porta del Firal 

 

 

 

 

 
Camí de ronda de les muralles de Prats de Molló 

 

 

 

 



Extret del programa ‘Fidelitat al Nostre Poble’  3 de setembre de 2016: 

Prats de Molló celebra la ‘Fidelitat al Nostre Poble’ una jornada de commemoració 
de la Retirada. 
Inauguració d’uns espais públics amb noms de personalitats catalanes.  
 

Amb el nom de ‘Fidelitat al Nostre Poble’ l’Ajuntament de Prats de Molló fa una 
commemoració de la Retirada, a partir de les 5 de la tarda a l’indret conegut com Sendreu. 
 

S’inauguren uns espais públics en català:  
 

El Giratori dels Països Catalans. 

La Passejada Muriel Casals i Couturier.  

Les passejades André Alis i Antoine Caillet. 

L’espai Teresa Rebull.   

També es farà un homenatge a la població de la comuna, a Francesc Macià, interpretació 

d’Els Segadors per la Cobla principal del Rosselló. 

Visita a l’espai Pau Casals, interpretació de El cant dels ocells per la cobla La Principal del 
Rosselló. 
 

Inauguració de l’Espai Lluis Llach, “Venim del Nord, Venim del Sud”. 
Passejada per la vila fins al Firal. 
Interpretació de la sardana Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, per la cobla La Principal del 
Rosselló. 
Visita a l’exposició  Llibertat al Grup escolar, a la plaça del Firal. 
Cants, sardanes i un pica-pica.  
 

S’ha anunciat la presència de nombroses personalitats, tant del sud com del nord, entre les 
quals destaca la presència de la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. 
 
 

"Un treball de memòria i difusió imprescindible per retre homenatge 
a totes les víctimes de les atrocitats de la repressió franquista" 

 

 
 Exposició “Llibertat” sobre la guerra i l’exili republicà.  

“Els organitzadors, Elena Gual i Patrik Lluís, demanen al visitant de no descuidar que, dins 
un esperit fet de generositat, Prats de Molló va mostrar la seva capacitat a ser solidari i a fer 
tot el possible per acollir les desenes de milers de víctimes. 
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Prats de Molló dedica un passeig a Muriel Casals 

 
A Prats de Molló, parla Lluís Llach, que ocupa al Parlament el càrrec que exercia Muriel Casals. 

El dissabte 3 de setembre de 2016, la vila de Prats de Molló, va homenatjar l’ex-
presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, i li va dedicar  una ‘passejada’ d’aquesta 
població. El reconeixement a Muriel Casals es va fer en el marc de la diada ‘Fidelitat al nostre 
Poble’, organitzada per l’Ajuntament. El consistori va demanar als veïns que durant aquesta 
jornada pengessin banderes catalanes als balcons i va afirmar que pretén ser una diada 
‘oberta a tothom, sense consideracions d’origen, condició social ni orientació’. 

_________ 

 

 

 

 

IIII _______________Indrets del Record________________   

        indretsdelrecord@gmail.com 

 

 


