
 
 

XXXVIII Aplec patriòtic al Pi de les Tres Branques 
 

Diumenge, 16 de juliol de 2017 
 

PROGRAMA: 
 

►A 2/4 de 8: Sortida autocar de Barcelona (plaça de la Universitat, davant de la Universitat). 

►Esmorzar a Berga.  
 

►Actes al Pla de Campllong: 

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

►A2/4 d’11:Cercavila Al bes de l’alba: Gegants d’Espinalbet, Grallers dels Castellers de    

    Berga, Trabucaires de Castellar del Riu, camí del Pi Vell. 
 

►A les 11: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 música del trio osonenc Llevant de taula, del rei-infant Jaume I, amb el seu 

tutor Guillem de Mont-rodon, la seva cort d’infants i el seguici d’assistents. 

●  Lectura escenificada del poema Lo Pi de les Tres Branques, amb el qual el poeta Jacint 

Verdaguer donà sentit patriòtic al Pi de les Tres Branques. Rapsoda: Joana Ventura. 

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

    dels himnes La Balanguera, de Mallorca, i La Muixeranga d’Algemesí, del País Valencià, per la  

    coral Poble que canta. 



Parlaments de representants dels Països Catalans: 

 

●Benvinguda: Il·l. Sr. Adrià Soler, alcalde de Castellar del Riu. 

 

●Catalunya del Nord: Aleix Renyé, escriptor i periodista. 

 

● València: Antoni Infante, president de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià. 

 

● Franja de Ponent: Marta Canales, coordinadora del Casal Jaume I de Fraga. 

 

●Mallorca: Antònia Font, membre de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca. 

 

● Principat: Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana. 

                            Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural. 
 

► Himne Els Segadors per la coral Poble que Canta i els assistents. 

 

►A 2/4 d’1: Sardanes. L’última sardana, ballada encerclant el Pi, en senyal d’homenatge al 

     símbol de la Pàtria. 
 

►A la 1: Passant: Gegants, trabucaires, castellers, grallers, seguici d’assistents cap al Pi Jove. 
 

►Acte patriòtic al Pi Jove. Parlaments. 
 

►A 2/4 de 3: Dinar d’aplec: Arrossada popular al Centre Cívic d’Espinalbet. 

             . Sobretaula: Tertúlia, música amb el trio osonenc Llevant de taula. 
 

 ►A les 5: Visita a la històrica vila de Bagà. 

 ►A 2/4 de 7: Sortida cap a Barcelona. 
 

 

  Import: Autocar i dinar: 35 €   Inscripcions:  
 

  Indrets del Record Telf 93 317 84 68.  indretsdelrecord@gmail.cat 
 

 

 

Trobades per la Independència 
 

Aquestes trobades continuen el referent patriòtic independentista que hi va donar 
Enric Garriga Trullols, president fundador de l’Institut de Projecció Exterior 
de la Cultura Catalana (IPECC). Els motius concrets són molt variats 
(conèixer el país, la seva història, la seva cultura, la seva projecció al món), però 
tots conflueixen en un mateix objectiu: honorar la nació catalana i la seva gent, en 
el camí de la independència. 

 

mailto:indretsdelrecord@gmail.cat


►Organització de l’Aplec: 

 

 

 

 

 
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

 

 

Amb la col·laboració d’associacions del Berguedà, del Barcelonès, del Bages i l’Anoia: 

 

 

         IIII_____Indrets del Record______ ___  

 www.ipecc.cat                                                                               indretsdelrecord@gmail.com 

 

 

LlibreriaClaudeVolta                         Casal Irla HORTA-GUINARDÓ 
                     Passeig Maragall, 84-86- Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ipecc.cat/


Adhesions:  
 

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

PAÍS VALENCIÀ: Acció Cultural del País Valencià. 
 

ILLES BALEARS: Obra Cultural Balear, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Comissió Cívica del 
Tricentenari 1715-2015, Casa d’Eivissa i Formentera a Catalunya, Institut d’Estudis Eivissencs 
 

CATALUNYA DEL NORD: Federació per a la defensa de la llengua i la cultura catalanes a Catalunya del Nord, 
Associació Arrels 
 

FRANJA DE PONENT: Casal Jaume I de Fraga. 
 

L’ALGUER: Associació Estudi Toniolo, 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 

 

PRINCIPAT DE CATALUNYA: Associació per a les Noves Bases de Manresa, Associació Convenció per a la 

Independència Nacional, Centre Comarcal Lleidatà, CIEMEN, Institut Nova Història, Llengua Nacional, 

Òmnium Cultural, Memorial 1714. 
 

 
 

L’Aplec patriòtic del Pi de les Branques és una trobada, un aplec, una manifestació 
 

per la cultura, la independència i la unitat dels Països Catalans, la nació sencera 
 

~~~~  ~~~~  ~~~~  ~~~~ 
 
 
Dimarts, 4 de juliol de 2017. S’ha celebrat l’acte al Teatre Nacional de Catalunya l’acte en què 
Junts pel Sí ha presentat públicament la llei que ha de regular el referèndum de l’1 d’octubre. 
Ha estat la darrera cita d’una jornada que s’ha obert al migdia amb la presentació de la llei a 
l’auditori del Parlament davant dels diputats de JxSí i la CUP. 
 
Jordi Turull: “El fil roig que seguirem d’aquí a l’octubre és que votarem, i ho farem com sempre, 
tant a nivell legal com operatiu; els ciutadans no notaran diferències amb altres votacions dels 
darrers anys. El resultat de la votació és vinculant i, per tant, si el recompte es tanca amb més vots 
positius que negatius, es proclamarà la independència de Catalunya. Si hi ha més vots negatius que 
afirmatius, implicarà la convocatòria d’unes eleccions autonòmiques.” / Jordi Turull, president 
del grup parlamentari de Junts pel Sí 

Marta Rovira ha volgut també dedicar una atenció especial a les “dues novetats” que aporta la 
llei: en primer lloc, “Una sindicatura electoral pròpia, independent i imparcial, la composició de la 
qual decidirà el Parlament amb juristes de reconegut prestigi, i la presència d’observadors 
internacionals que s’encarregui de validar tot el procés. La segona novetat en relació a anteriors 



convocatòries a urnes, serà el fet de tenir l’Estat espanyol en contra” “El Govern espanyol 
insistentment representa una fòbia, una por a la democràcia, en contra que els ciutadans de 
Catalunya puguin decidir”. “Ens dedicarem a combatre aquesta novetat per garantir que el ‘com 
sempre’ sigui una realitat.” / Marta Rovira, portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí 

Oriol Junqueras “La legalitat es fonamenta en la legitimitat sorgida del suport social amb què 
compta el referèndum i en la mobilització democràtica existent, a més del compromís del 
Govern.” “Aquesta voluntat també es deriva d’un convenciment molt clar: el futur d’aquest país 
estarà molt millor en mans de l’Estat de Catalunya que en mans d’un Estat que no vol que 
Catalunya voti, que està dient als ciutadans que no els importa allò que els ciutadans de Catalunya 
volen, pensen o decideixin. Volem que aquest referèndum sigui un exemple genuí de democràcia. 
Vol ser un exemple que traspassi les fronteres del nostre país.”/ Oriol Junqueras, vicepresident 
del Govern de Catalunya 
 
Carles Puigdemont ha tancat l’acte. Ha insistit que l’única eina transformadora possible és el 
referèndum i ha assenyalat dos aspectes que seran clau en aquesta cita: “la participació i el 
resultat.” “Cap d’aquests dos aspectes no depèn de cap poder, de cap institució; depèn de 
nosaltres. La victòria la farà possible la gent.” 
No ha amagat, però, els riscos. “En sabem algunes conseqüències i n’intuïm més, però desertar de 
la democràcia, rendir-nos, resignar-nos, té un preu encara molt més alt i durador que el pagaran 
les generacions futures. Si renunciem a aquest poder, si fem que l’eina del referèndum no sigui 
vàlida perquè la gent no hi va a participar, què farà l’Estat? Farà com sempre: no farem net de joc 
brut i guerra bruta, no hi haurà respecte pel que som i no tindrem les infraestructures que ens 
calen.” 
El president ha agafat també la bandera dels votants del no i ha situat el Govern com a garantia 
d’aquest vot. “Som la garantia que el seu vot decidirà. L’únic que no pot canviar res és 
l’immobilisme, el no votar res. I el govern que tinc l’honor de presidir s’ha compromès a fer 
possible aquest vot decisiu, a expressar que la democràcia és decidir, i donarem un exemple al 
món.” / Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya 
 

~~~  ~~~  ~~~ 
 

 

...Juga a perdre la por i escriu a qualsevol 
paret de casa teva tots els noms que han omplert 

de llum la teva vida, per dir-los un a un 
i no sentir-te mai ni abandonat ni sol... 

 

Miquel Martí i Pol 
 

Josep-Narcís Roca i Ferreras (Barcelona, 1834-1891) Escriptor, polític. “Sense patriotisme, sense 
amor a la terra i les seves glòries, sense afecte als avantpassats i al seu record, no hi ha nacionalitat.” 
 
Josep Coroleu i Inglada (Barcelona, 1839-1895) Historiador, advocat, polític. “A un poble que té 
una llengua i una literatura com les catalanes, unes tradicions polítiques com les de Catalunya i un dret civil com el 
català ¿se li pot dir que a tot això renunciï, això és, que deixi d’existir?” 
 



Ventura Gassol (la Selva del Camp, 1893 - Tarragona, 1980) Escriptor, polític, conseller de la 
Generalitat 1931. “D’espanyol no que no en som, ni en podem ser perquè no hem nascut en terres d’Espanya. 
És quan ens hem sentit ben catalans i separatistes que hem après a ser universals...” 
 
Lola Anglada (Barcelona, 1893 – Tiana, 1984) Dibuixant i narradora.“Tot ho feia per Catalunya i els 
catalans.” “Claudicar és negar-se a si mateixa.” 
 
Josep Armengou (Berga, 1910-1976) Escriptor, eclesiàstic. “Catalunya va viure gloriosament molts 
segles sense la intromissió política i sense la llengua dels castellans, i Catalunya creu encara que podria viure sense 
l’una i l’altra...” 
 
Avel·lí Artís i Gener Tísner  (Barcelona, 1912-2000) Periodista, escriptor, ninotaire, escenògraf, 
traductor, enigmista, publicista. “Ara, ja ho veieu, anem de cara a la reconstrucció i hi haurà feina per a 
tothom! Els quaranta anys de franquisme han malmès tossudament, un munt de coses. Caldrà refer de a baix a 
dalt! Cal que tots tinguem clara consciència de la nostra responsabilitat. La nostra llengua, també malmesa, s ’ha 
salvat una vegada més. Cal que sentim orgull del nostre català, capaç d’aguantar tota mena de malvestats. 
Venturosament hi ha una massa immensa, molt jove, que sabrà reconstruir entre les runes. No defalleixis mai, 
joventut!” 
 
Pere Calders (Barcelona, 1912-1994) Escriptor, contista, dibuixant. Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes. “Abans de Franco, l’escola Mossèn Cinto, a la qual jo anava, la va tancar l’exèrcit espanyol, sota 
l’excusa que hi havia trobat un mapa lingüístic d’Europa en el qual els països de llengua catalana estaven marcats 
amb un color propi. Els quaranta anys de Franco venien de bastant abans...” 
 
Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918 - Barcelona 1990) Novel·lista, dramaturg, poeta i traductor. 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. “No em sembla convenient, per exemple, defensar el dret 
d’autodeterminació tal com es fa. Si s’acceptava, podríem caure en una trampa ‘democràtica’ que ens portaria a 
decidir, per ‘pròpia voluntat’, la nostra incorporació a ‘Espanya’. S’ha de partir sempre del nostre dret 
incondicionat a ser independents, és a dir, a la descolonització que farà del nostre un poble sobirà.” (11 de juliol 
de 1986) “Només estic disposat a comprometre’m amb opcions clarament independentistes.” (10 febrer 1988) 
 
Fèlix Cucurull (Arenys de Mar, 1919-1996) Escriptor, polític. “L’home no és lliure si no ho és el poble 
al qual pertany.” 
 
Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) Escriptor, assagista. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
“Tenim dret a esperar –per molt llunyana que se’ns presenti aquesta esperança--, que un dia serà suficient dir 
català per al·ludir a la nostra condició de poble únic, i agregar-hi una precisió comarcal per localitzar la cosa o 
persona de què es tracti.” Qüestió de noms, 1962. 
 
Jordi Carbonell (Barcelona, 1924) Filòleg, polític. “És cert que la pèrdua de la guerra amb la caiguda de 
Barcelona l’11 de setembre de 1714 va ser el daltabaix més gran de la nostra història i només comparable amb la 
de l’any 1939...” 
 
Francesc Ferrer i Gironès (Girona, 1935-2006) Historiador, polític, escriptor. “Tots els catalans 
recordem que els Borbons ens varen eliminar les Constitucions. Hom en general no en parla, ni recorda les 



Constitucions Catalanes. En canvi hauria de ser un element essencial i bàsic per reivindicar la nostra 
independència política.” 
 
Lluís M. Xirinacs (Barcelona, 1932 – Ogassa, 2007) “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.” 

 

~~~  ~~~  ~~~ 
 

 

 

Aplec del Pi de les Branques, participació dels infants  
 

Cercavila: Al bes de l’alba 
 

 
 

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. 

 
 

Jaume Primer el Conqueridor 
El rei que ens uneix a tots 

(Montpeller, 1208 – València, 1276) 

 
Cada any, a l’Aplec del Pi de les Branques, fem homenatge al rei Jaume Primer, propiciat pel 
poeta Jacint Verdaguer pel seu poema historico-llegendari Lo Pi de les Tres Branques. 

L’any 2017 fa justament 803 anys que Jaume I, el 1214, amb sis anys, va ser portat de Narbona 
a Lleida, on en les 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. 

Però el poeta Jacint Verdaguer crea una llegenda: 
A Jaume I, en aquesta ruta de Narbona a Lleida, 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 té aquest pi tres branques unides per un sol tronc, una pàtria 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. 

 
 

     ~~~~ ~~~~ ~~~~  ~~~~ 
 
 
 
CONCERT PER LA LLIBERTAT   29 de juny del 2013.  
La veu del Montseny, de Jacint Verdaguer. 
Rapsode: Lluís Soler 
 
 
La veu del Montseny. L’altre dia tornaven a embolicar la troca: «Verdaguer no era pas 
independentista», asseverava algú, fent-se el savi. I és clar que no. Senzillament perquè això que 
avui entenem per independentisme no existia. És com preguntar-se si era europeista. Verdaguer 
era un català que ho volia tot per a la seva pàtria. Com tot patriota. I la pàtria de Verdaguer era 
Catalunya, la dolça Catalunya de l’enyorament i la gran Catalunya de la Renaixença i de la 
Revolució Industrial. En va ser una peça essencial. De la Renaixença, com a poeta dels Jocs 
Florals i recreador de la llengua catalana moderna. De la Revolució Industrial, com a 
col·laborador de dos dels seus magnats, el marquès de Comillas i el comte de Güell. 

Verdaguer era sobiranista. Per a Catalunya ho volia tot. Com ho volen tot, tots els patriotes. I si 
no ho tenen, ho reclamen a qui els ho ha pres i no els ho vol tornar. L’any 1886, en nom del 
poble català, va presentar el Memorial de greuges al rei d’Espanya, cap de l’Estat. Una petició 
equivalent a la que aquests dies presenta el president de la Generalitat al govern de Madrid. 

Verdaguer tenia el do de sentir la veu de la terra, en especial de les grans muntanyes. Sentia la 
terra gemegar quan s’obria per a infantar la serralada del Pirineu. Sentia la veu del massís de 
Montserrat que s’afegia a la veu dels monjos i dels escolans. Verdaguer sentia les veus del Puigmal 
i del Montseny que discutien sobre si Catalunya anava bé o anava malament. 

La poesia La Veu del Montseny és l’enregistrament de la discussió entre dos patriotes, el Puigmal i 
el Montseny, entre el català derrotista que exclama La raça catalana és morta, no hi ha res a fer, el 
president no se’n sortirà, Espanya té tot el poder, i el català coratjós que replica que mai fou tan 
viva, que els catalans volen ser un estat propi, associat a d’Europa”. 

La veu del Puigmal era la veu del derrotisme, la del Montseny era més convincent per al poeta 
que a Folgueroles, situat entre les dues grans muntanyes, se sentia com si fos, diu, un pal de 
telègraf a on toca l’elèctrica corrent i escoltava el diàleg sobre el futur de la pàtria. 



I prenia partit fent-se seva la veu del Montseny que recorda al Puigmal: no és mort encara l’arbre de la 
pàtria i li demana que Si dorm a la seva ombra alguna tribu, / en lloc de fer-li de fiscal, ajuda’m / de tos torbs 
amb la veu a despertar-la.  / Ricard Torrents, professor i escriptor 

 

~~~~ ~~~~ ~~~~  ~~~~ 
 
Recull de textos: T.C.P. 

 
 
 
 
 


