XL Aplec patriòtic al Pi de les Tres Branques
Diumenge, 21 de juliol de 2019
1. PROGRAMA:
►A 2/4 de 8: Sortida autocar de Barcelona (plaça de la Universitat, davant la Universitat).
►Esmorzar a Berga.
►Actes al Pla de Campllong:
►Presentador de l’Aplec: Fermí Riu, locutor.
►A 2/4 d’11: Cercavila Gegants de Castellar del Riu, Trabucaires de Castellar del Riu,
Grallers dels Castellers de Berga.
►A les 11:Acte patriòtic unitari davant del Pi Vell:
● Arribada Al bes de l’alba El rei infant Jaume I, amb el seu tutor Guillem de Mont-rodon, la
seva cort d’infants i el seguici d’assistents, amb acompanyament de música d’Els Nois del
Rostoll, de la Plana de Vic.
● 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.
►Benvinguda de Il·l. Sr. Adrià Soler, alcalde de Castellar del Riu, presentació de
l’Associació Pi de les Tres Branques.
►Parlaments de representants dels Països Catalans:
● Sr. Josep de Luis Ferrer, president de l’Obra Cultural Balear
● Sr. Toni Gisbert, secretari d’Acció Cultural del País Valencià.
● Hble. Sr. Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura, missatge en vídeo des de l’exili.
● Adhesions de Catalunya del Nord i de La Franja.
► Himne Els Segadors
► Desplegament popular de l’Estelada gegant de la República Catalana, per l’Òmnium
Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana de Berga.
► Aixecada d’un pilar pels Castellers de Berga.
► Ballada de sardanes per la Cobla Pirineu al voltant del Pi.
►A la 1: Passant: Gegants, trabucaires, castellers, grallers, seguici d’assistents cap al Pi Jove.
► Parlaments al Pi Jove a càrrec del moviment polític Esquerra Independentista.
►A 2/4 de 3: Dinar de germanor: Arrossada popular al Centre Cívic d’Espinalbet.
. Sobretaula: Unes paraules i una peça musical de record als presos i exiliats.
. Música d’ambient d’Aplec amb Els Nois del Rostoll, de la Plana de Vic.
►A les 5: Visita a la ciutat de Berga. La Plaça de la Patum, de l’Ajuntament, el Pi de Tres
Branques...
►A les 1/4 de 7: Sortida cap a Barcelona.
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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 són conèixer el país, la seva
història, la seva cultura, la seva projecció al món, i tots conflueixen en un mateix
objectiu: honorar la nació catalana i la seva gent, en el camí de la independència.
►Organització de l’Aplec del Pi de les Tres Branques:

ASSOCIACIÓ PI DE LES TRES BRANQUES

Amb la col·laboració d’associacions del Berguedà, del Barcelonès, del Bages i l’Anoia
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2. Associació Pi de les Tres Branques
Carta signada per Adrià Soler Giralt, alcalde de Castellar del Riu, amb data 23 de
gener de 2019:
“Em plau informar-vos que es troba en procés de constitució l’Associació “Pi de les Tres
Branques” que té com a objectiu:
. Dignificar aquest arbre simbòlic i els seus entorns físic i social
. Donar continuïtat a les diades nacionalistes que s’hi van celebrant des de 1904
. Mantenir viu el símbol patriòtic
. Fomentar el coneixement i les relacions entre comarques dels Països Catalans
. Convidem a formar part de l’Associació totes les persones i entitats sensibles al símbol
que representa el Pi de les tres Branques com a unitat dels Països Catalans
especialment aquelles persones i entitats que fins ara heu treballat en aquest sentit
Per això, us animem a continuar fent-ho, i a col·laborar, unir-vos i fer vostra aquesta nova
associació.”

aquí BERGUEDÀ 30 de gener de 2019. Acte de presentació de l’Associació Pi de les
Tres Branques. L’alcalde reivindica la importància de l’associació:
- “És clau que la gent ens ajudi a actualitzar l’aplec per tornar-lo a convertir en l’acte
multitudinari que era anys enrere.”
- “L’Ajuntament continuarà dotant l’Aplec de barres de bar, escenari i lavabos.”
Pensem: Res no és ara com era abans.
Abans, mentre que l’Aplec del Pi de les Tres Branques era un acte multitudinari, a les
manifestacions de l’Onze de Setembre érem quatre gats.
Ara, si a l’Aplec del Pi de les Tres Branques no som milers, a les manifestacions de l’Onze
de Setembre som un milió.
L’Aplec del Pi de les Tres Branques té una singularitat única: és el símbol dels Països
Catalans. Mantinguem-lo! Fem difusió de l’Aplec!
~~~~ ~~~~ ~~~~
3. Jacint Verdaguer. Discurs presidencial Certamen Literari de Berga celebrat lo 24 de
juny de 1901. Fragments:
“Oh nobles berguedans, apar que la pàtria us l’encomane [el Pi] també com a símbol de sa
renaixenta llengua, i més i millor encara com a símbol de sa gloriosa nacionalitat, que si era
una sola soca en temps de Jofre lo Pilós, fou un arbre de tres branques en temps del gran
rei en Jaume I.”
“Aqueixos són tres, dignes tanys de l’enorme soca, i cada un se decanta a ombrejar son
tros de terra. Un d’ells, capalçant sobre el Pirineu, va fer ombra al Rosselló, aqueix bocí
del cor de Catalunya arrencat per la destral de la política centralista.”

“Alegrau-vos-en tots: nostra pàtria té un símbol gloriós i digne d’ella. Alegreu-vos-en, fills
d’Ausiàs March i de Ramon Llull; però, gaudiu-vos-en especialment vosaltres, fills de la
noble ciutat de Berga, qui en sou venturosos guardians.”
“Estimau-vos els uns als altres, apar que ens tornen a dir [les tres branques del Pi]; estigau
sempre ben units com nosaltres, i sereu forts e invencibles.”
~~~~ ~~~~ ~~~~
4. “El 1980 es reinstaura, al cap de mig segle, la Diada Nacionalista del Pi de les
Tres Branques.”
1981. Programa: Diada Nacionalista del Pi de les Tres Branques. Berguedà. Tercer
diumenge de juliol. Berga, 19 de juliol de 1981. Organitzat per l’Ajuntament de Berga, amb la
col·laboració de: l’Ajuntament de Castellar dels Riu i les següents entitats berguedanes:
Òmnium Cultural - Orfeó Berguedà – Penya Blaugrana – Agrupació Teatral La Farsa – Club
Esquí Berguedà – Cercle Artístic Berguedà – Colla Sardanista Cim d’Estela – Joventuts Musicals
– Agrupació Muntanyencs Berguedans – Coral Xerics – Coral de la Llar dels Jubilats – Jove
Cambra.

Fragments del Pòrtic del programa:
“El tercer diumenge de juliol d’enguany tornarà la gent al Pla de Campllong. I els
poetes i els polítics de tots els indrets de la Pàtria es congregaran de bell nou a l’entorn de
la soca d’aquest pi mil·lenari. Uns, per plànyer les ferides incurables de la seva bella
escorça. Altres, a esperar, un any més, com la miraculosa saba reneix de les arrels.
Aquesta Pàtria nostra, ferida, gairebé de mort, per una llunyana tempesta de fa dos
segles i mig, incompresa com mai, incapaç encara de tantes coses, no ha perdut, però la
necessitat de retrobar-se en els seus símbols.
Hom no sap quantes generacions de poetes hauran de cantar encara en lúcid
patetisme el Pi de les Tres Branques. Però el cor ens diu que no serà endebades i que les
tres branques del Pi, obertes al cel, seran algun dia, pels Països Catalans, el símbol de la
llibertat retrobada.” Jaume Farguell i Sitges, batlle de Berga.
5. A partir de l’any 1998, l’Ajuntament de Castellar del Riu “cedeix protagonisme a
les entitats”. Això sí, amb l’ordre explícita que cap polític no prengui la paraula a l’acte
patriòtic de l’aplec davant del Pi Vell –això deriva dels aldarulls que 30 encaputxats
provocaren entre dos grups d’independentistes a l’aplec del 1996.
Els grups i entitats hi presenten les seves reivindicacions, i tot forma part de l’aplec amb
aire ferm i festiu. I tothom convoca la seva gent més propera.
6. El 2008 vàrem aplegar adhesions d’arreu dels Països Catalans a l’Aplec Patriòtic del
Pi de les Tres Branques i ho férem constar al programa de cada any. Més tard s’hi varen
anar afegint més entitats:
2019. Adhesions: Renovem la llista d’entitats que s’adhereixen a l’Aplec del Pi de les Tres
Branques i la farem constar cada any al programa. Fa companyia saber-nos-hi junts.
Entitats de Berga! Tal com vàreu fer l’any 1981, adheriu-vos a l’Aplec del Pi.
Entitats del Berguedà! Doneu suport amb la vostra adhesió a l’Aplec del Pi.
Entitats del Principat i d’arreu dels Països Catalans! Feu-vos presents amb la vostra
adhesió a l’Aplec del Pi.
~~~~ ~~~~ ~~~~

7. NacióBerguedà. Resum de l’Aplec del Pi del 2017:
El mateix dia de l’Aplec del Pi, a les tres de la tarda i 20 minuts, es podia llegir penjat a
NacióBerguedà la crònica d’Aida Morales “L'aplec al Pi de les Tres Branques, entre
el referèndum i la «pàtria completa» Fragments:
L'aplec del Pi de les Tres Branques no és un acte que en els últims anys hagi pogut
demostrar múscul polític, però sí ideologia i sentiment d'unitat. Malgrat el declivi de
participació que ha patit darrerament, arribant a aplegar poc més de 500 persones, la
festivitat entorn d'aquest pi emblemàtic i símbol dels Països Catalans continua sent un bon
motiu per les entitats sobiranistes i independentistes per reclamar, d'una manera notòria i
clara, l'essència de la "pàtria completa”.
Així s'ha tornat a viure, aquest diumenge al Pla de Campllong, al municipi de
Castellar del Riu, en un acte ple d'emocions, on totes les parts del país han recordat que
continuen vives, i on el sentiment d'unitat ha tornat a esdevenir bandera.
L'aplec ha començat cap a les 11 del matí, amb una cercavila encapçalada pels
Trabucaires de Castellar del Riu, els Gegants d'Espinalbet i els Grallers dels Castellers de
Berga, que han anunciat l'arribada de la comitiva reial. Una teatralització del Rei Jaume I
que, després de recitar el poema Lo Pi de les Tres Branques ha recobert l'arbre monumental
de flors, llorer i promeses, i la política ha esdevingut, després, la protagonista de la jornada.
Enmig de banderes i estelades, la membre de l'Assemblea Sobiranista de
Mallorca, Antònia Font, ha encetat els parlaments amb un emotiu recital de poesia.
"Esperem que aquest sigui el darrer aplec abans de la nostra independència i llibertat
definitiva", ha afirmat. Una llibertat, ha recordat, sobre la qual s'ha escrit, recitat i lluitat, i
respecte de la qual no ha volgut acabar de parlar sense llegir l'antic jurament a la bandera
de l'exèrcit català.
El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el de l'ANC, Jordi Sànchez, han
estat els encarregats de parlar en nom del Principat de Catalunya. Ho han fet posant
l'accent en el referèndum del proper 1 d'octubre, una consulta, ha dit Cuixart, a la qual
s'arriba "gràcies a l'esforç de moltíssima gent", i que portarà a una república "defensada a
les urnes i lluitada al carrer." En la mateixa línia, Sànchez ha recordat que la voluntat de
construir un "país lliure" era "imbatible", i ha assegurat que els catalans no tenen "por", ja
que segueixen "l'argument de la raó i del sentiment".
Un país íntegre i complet
Els representants de la Catalunya del Nord, el País Valencià i la Franja de
Ponent han estat contundents en els seus discursos sobre la unitat dels Països Catalans.
"El Pi té tres branques i no en té quatre; el que avui dia coneixem com la Catalunya del
Nord és un tros de Catalunya que les monarquies d'Espanya i França van esquinçar", ha
recordat l'escriptor i periodista Aleix Renyé. En aquest punt, ha afegit, la Catalunya del
Nord és una part del Principat "com ho pot ser Berga o Barcelona", tot i que sovint, ha
lamentat, els catalans d'allà se senten "oblidats i menystinguts per la rereguarda nacional".
“Des que ha començat el procés, la Catalunya del Nord està sent una víctima
col·lateral", ha afirmat, i ha recordat que l'estat francès "no reconeixerà ni donarà suport a
una independència de Catalunya", fins que no tingui més remei que fer-ho. Així mateix, el
president de la Plataforma del Dret a Decidir al País Valencià, Antoni Infante, ha
demanat que el Principat lluiti, també, per la totalitat del país, i que en aquest camí no
"malbarati" l'oportunitat que està tenint: "Al País Valencià, abans, durant i després de l'1
d'octubre, sabrem estar a l'alçada de la solidaritat que necessiteu".
"Però la nació, la nació d'avui i la de sempre som tots nosaltres, som els
Països Catalans", ha recordat, acte seguit, la coordinadora del Casal Jaume I de

Fraga, Marta Canales, com a portaveu de la Franja de Ponent. En aquest territori, ha
lamentat, la pervivència de la llengua "no està garantida", i ha demanat que no es perdi
aquesta "idea nacional" després del referèndum, ja que la Franja és, actualment, "el paraxocs de l'oest de la nació".
~~~ ~~~ ~~~
8. Parlaments a l’Aplec del Pi de personalitats representatives d’arreu dels Països
Catalans.
“La presència dona consciència”
No és igual fer un discurs sobre els Països Catalans sota el Pi que, sota el Pi, aplegar-se
agermanats representants dels Països Catalans i poder escoltar i compartir amb ells les
seves inquietuds i esperances cíviques, polítiques i culturals.
Cada any els representants de la societat civil han vingut a presentar les ànsies d’un poble
que avança cap a la seva llibertat. Sovint s’hi ha vingut a promoure l’avançament del que
serà la lluita de l’11 de Setembre.
Principat de Catalunya:
- Jordi Bilbeny, filòleg i investigador, “Jaume I en el futur de Catalunya” (2008).
- Toni Reig, de la junta d’Òmnium Cultural, per la Federació Llull (2009).
- Francesc Ribera Titot, de Berga, cantant (2009).
- Plataforma Acte de Sobirania, un representant (2009).
- Gonçal Bravo, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) (2010).
- Manolo Tomàs, de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (2010).
- Santiago Espot, president de Força Catalunya (2010).
- Elisenda Paluzie, portaveu per Barcelona Decideix 10-A (2011).
- Pere Cardús, periodista de Vilaweb (2011).
- Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, per “La Marxa per
la Independència arriba al Pi de les Tres Branques” (2012).
- Jaume Fàbrega, historiador, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (2012).
- Martí Duran, de Consultes del Berguedà per la Independència (2012).
- Quim Torra, advocat, escriptor, director del Born Centre Cultural (2013).
- Roger Buch, filòleg, professor i escriptor (2014).
- Jaume Marfany, vicepresident de l’Assemblea Nacional Catalana (2014).
- Adelais de Pedrolo, directora de la Fundació Manuel de Pedrolo (25 anys del
traspàs de l’escriptor) (2015).
- Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural (2016).
- Agustí Alcoberro, historiador, de la Junta de l’Assemblea Nacional Catalana (2016).
- Josep Musté, en nom de l’Esquerra Independentista (2016).
- Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana (2017).
- Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural (2017).
Del Principat de Catalunya hi pot haver parlat algun representant més del qual nosaltres
no en tinguem constància en els nostres programes per haver estat inclosos a última hora.
Illes Balears:
- Rosa Calafat, lingüista (2008).
- Tomeu Martí, per l’Obra Cultural Balear (2009).
- Toni Sanceloni, membre del moviment Endavant Mallorca (2012).

- Bartomeu Mestre i Sureda, Balutxo, investigador i escriptor (2013).
- Jaume Sastre, professor d’institut, impulsor de l’Assemblea de Docents de les Illes
Balears, que va estar quaranta dies en vaga de fam per defensar una educació en català a
les Illes (2014).
- Biel Majoral, filòleg, professor de la Universitat de les Illes, músic i cantant (2015).
- Cristòfol Soler, president de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (2016).
- Antònia Font, filòloga, membre de l'Assemblea de Docents i de l’Assemblea Sobiranista
de Mallorca (2017).
País Valencià:
- David Garrido i Valls, historiador (2008).
-- Antoni-Lluís Trobat, per Acció Cultural del País Valencià (2009).
- Ferran Suay, professor de psicobiologia a la Universitat de València (2011).
- Vicent Partal, periodista, director de Vilaweb (2013).
- David Garrido, historiador i escriptor (2014).
- Agustí Ventura, filòleg, historiador, cronista oficial de Xàtiva (2015).
- Gemma Sanginés i Sáiz, de Bilbao, psicòloga a la Universitat de València,
interpretació de Gernikako arbola, en commemoració dels 30 anys de l’agermanament,
el 1985, de l’Arbre de Gernika amb el Pi de les Tres Branques (2015).
- Gemma Pasqual, escriptora, vicepresidenta al País Valencià de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana (2016).
- Antoni Infante, president de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (2017).
Catalunya del Nord:
- Daniela Grau, d’Elna, professora d’Institut (2008).
- Daniela Grau, d’Elna, professora d’Institut (2015).
- Daniela Grau, professora de llengües, membre de la Confederació d'Entitats
Sobiranistes dels Països Catalans (2016).
- Aleix Renyé, periodista i escriptor (2017).
Franja de Ponent:
- Francesc Ricart i Orús, llicenciat en història, coordinador del Casal Jaume I de
Fraga, membre de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca (2008).
- Quim Gibert, psicòleg, escriptor, membre del Casal Jaume I de Fraga (2011).
- Francesc Ricart, llicenciat en història, coordinador del Casal Jaume I de Fraga,
membre de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca (2013).
- Pepa Nogués, del Matarranya, professora d’institut (2015).
- Paulí Fontoba, de Calaceit, coordinador de la Institució Cultural de la Franja de
Ponent (2016).
- Marta Canales, diplomada en gestió i administració pública, coordinadora del Casal
Jaume I de Fraga (2017).
Principat d’Andorra: - Climent Miró, vicepresident del Centre de la Cultura Catalana
del Principat d’Andorra (2008)

Occitània: Paraules d’adhesió a l’Aplec del Pi de les Tres Branques, per la commemoració
del 800è aniversari del naixement de Jaume I a Montpeller el 1208.
- Jacme Milhau, Montpeller, filòleg i escriptor occità (2008).
- Robèrt Martí, d’Albi, professor i escriptor occità (2008).
- Enric Garriga Trullols, president del Cercle d’Agermanament Occitano-Català,
delegat per a llegir els missatges de tots dos occitanistes. (2008)
9. Opuscles de record de l’Aplec. Cada any n’hem fet, ja des dels primers anys, i hi hem
reflectit veus de poetes, escriptors, polítics, amb la seva paraula encaminada cap a la lluita
del nostre l’alliberament.
10. Parlaments al Pi Jove. Un cop acabats els actes al Pi Vell, es fa una cercavila
d’acompanyament cap al Pi Jove, on comencen els parlaments i actuacions per part de
grups i de partits independentistes: Casal Panxo de Berga i grup polític Esquerra
Independentista.
~~~ ~~~ ~~~
11. 2008. Commemoració del 800è aniversari del naixement de Jaume I a
Montpeller, el 1208
L’any 2008, a la cercavila que cada any organitza l’Ajuntament de Castellar del Riu per
iniciar l’aplec, amb els gegants d’Espinalbet, músics i grallers, hi afegírem l’element Al bes
de l’alba, l’arribada del rei infant Jaume I acompanyat del seu tutor Guillem de Mont-rodon
i a qui els infants assistents a l’aplec fan escorta, tots duent un ram amb el qual, un cop
escenificat el poema-llegenda de Verdaguer “Lo pi de les tres branques”, en fan ofrena al
Pi Vell, que queda tendrament florit de clavells vermells amb el verd del boix. Tenir els
infants aquesta participació els és cosa profitosa. Acabada l’ofrena floral, cada infant rep
una bossa amb obsequis, un llibre, un bloc, un bolígraf i alguna cosa més si es pot, i així
poden entretenir el temps mentre els grans s’ocupen d’escoltar els parlaments.

2008. El rei infant Jaume I.

2014. Aplec del Pi de les Tres Branques. Commemoració del 800è aniversari de la
vinguda de Jaume I a Catalunya, on, a les Corts de Lleida, va ser reconegut com a
rei.

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

2014. L’escorta del rei infant Jaume I, amb els rams d’ofrena floral.

2016. L’escorta del rei infant Jaume I fa l’ofrena floral al Pi Vell.

Jo Acuso! Judici a la Democràcia
pancartes d’homenatge a les envistes del Pi

12. Pancartes en solidaritat dels presos polítics i exiliats
Tindrem presents a l’Aplec del Pi els nostres presos polítics i els exiliats. Arreu, arreu, en
aquests moments, s’aprofiten tots els actes populars que es fan per a fer-los presents,
sobretot en aquest temps de tant de trasbals, pendents com estem de la sentència del
judici. Què no hem de fer a l’Aplec Independentista del Pi de les Branques? No ens cal
cap excusa per a fer-ho. És un deure.
Han tingut participació a l’Aplec del Pi:
2010: Oriol Junqueras, “Catalunya Estat d’Europa” parlament a l’hora de la sobretaula
sota el Pi Vell (vetat a l’acte del matí perquè era un “polític”. Historiador i eurodiputat des
del 7 de juny de 2009, liderava la coalició: Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque
Nacionalista Galego, Aralar, Eusko Alkartasuna, Entesa per Mallorca, Chunta
Aragonesista i la Confederació Verds. A més d’instruir-nos ens va animar a lluitar, ara amb
més tenacitat que mai, després de la gran manifestació del 10 de juliol -tot just feia una
setmana-, “Som una nació, nosaltres decidim” de protesta contra la retallada de l’Estatut.
2012: Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, parlament amb el
lema “La Marxa per la Independència arriba al Pi de les Tres Branques”.
2014: Josep Rull donà suport al mestre Jaume Sastre vingut de Mallorca, en representació
de les Illes, després d’haver fet 40 dies de vaga de fam per defensar una educació en català
a les Illes.
2016: Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, crida a omplir cada una de les cinc
ciutats escollides per a la manifestació de l’Onze de Setembre, una Diada innovadora,
descentralitzada.
2017: Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana
2017: Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural
Tots dos presidents animen la gent a persistir en la lluita, aquest 11 de Setembre ple
energia, en què una creu gegant, el símbol de “més”, de sumar ha de ser dibuixada pels
manifestants a la cruïlla entre el passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó de Barcelona i
portarà el lema “La Diada del sí”, per reclamar la independència, i amb l’esperança posada
en la celebració del referèndum l’1-Octubre.
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