
XLIII Aplec patriòtic al Pi de les Tres Branques 
Una trobada per la cultura, la independència i la unitat dels Països Catalans 

 

Diumenge, 17 de juliol de 2022 

PROGRAMA: 
 

►A 2/4 de 8: Sortida autocar de Barcelona (plaça de la Universitat, al mig, cantó de mar). 

►Esmorzar a Berga.  
 

►Actes al Pla de Campllong: 

►Cercavila: Gegants d’Espinalbet, geganters de Castellar del Riu, grallers i castellers de 

Berga.  

►A 2/4 d’11 Acte patriòtic unitari davant del Pi Vell: 

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

► Al bes de l’alba Arribada al 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 dels Grallers  

dels Castellers de Berga. 

● 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, a càrrec de Núria Agulló, d’Elx.  

● Ofrena floral dels infants al Pi Vell.  

● Ofrena floral, dels oradors dels Països Catalans, a l’estela dedicada a Verdaguer. 

    Amb acompanyament dels himnes de Mallorca, La Balenguera i La Muixeranga d’Algemesí,   

    del País Valencià.  

► Pilars d’honor pels Castellers de Berga. 
 

►Benvinguda de Il·lm. Sr. Adrià Soler Giralt, batlle de Castellar del Riu. 
►Parlaments de representants dels Països Catalans: 

   

  ► Cant d’Els Segadors, himne nacional de Catalunya.  

  ► Ballada de sardanes  al voltant del Pi amb la Cobla Pirineu. 

 

  ► Parades d’Associacions amb material patriòtic i activitats de les Entitats de Berga  

     Òmnium Cultural i Assemblea Nacional  Catalana. 
 

 

►A la 1: Passant:  Gegants, Grallers i Castellers i seguici d’assistents cap al Pi Jove. 
 

► Acte patriòtic al Pi Jove. Parlaments de representants de l’Esquerra Independentista. 

    Organització: Casal Panxo, de Berga. 
 

►A 1/4 de 3: Dinar de germanor a Bagà, aquesta vella i bella vila, la trobarem en festes: 

“cada any per la tercera setmana de juliol la vila Bagà fa un viatge a l’Edat Mitjana amb moltes  

activitats durant les Festes de la Baronia.” 
. 

 ►A la tarda: Visita pel indrets  històrics de Bagà. 

 ►A les 6: Sortida cap a Barcelona. 
 

 

Import: Autocar i dinar: 45 €   Inscripcions: 
 

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

mailto:indretsdelrecord@gmail.cat


 

Trobades per la Independència 
 

Aquestes trobades continuen el referent patriòtic independentista que hi va donar 
Enric Garriga Trullols, president i cofundador de l’Institut de Projecció 
Exterior de la Cultura Catalana (IPECC). Els motius són conèixer el país, la 
seva gent, la història, la cultura, la seva projecció al món, i confluir 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: 
 

        

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  

LlibreriaClau deVolta                          
                                           Passeig Maragall, 84-86- Barcelona 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’Aplec del Pi de les Tres Branques i les commemoracions històriques: 
 

Enguany, 2022,  fa 814 anys que va néixer Jaume I a la vila de Montpeller, 1208.   

L’any 2008, per commemorar els 800 anys del seu naixement, a la Cercavila que cada any 

organitza l’Ajuntament de Castellar del Riu per iniciar l’aplec, amb els músics de cobla, els 

gegants d’Espinalbet, i grallers, geganters i castellers de la comarca, s’hi afegí l’element Al 

bes de l’alba, que és fer l’Arribada al rei-infant Jaume I, acompanyat del seu tutor 

Guillem de Mont-rodon, i a qui els infants assistents a l’aplec fan el seguici, cadascun 

duu un ram lligat amb la cinta catalana, el qual, un cop escenificat el poema-llegenda del 

poeta Jacint Verdaguer “Lo pi de les tres branques”, en fan ofrena al Pi Vell, que 

queda tendrament florit de clavells vermells i amb el verd potent del boix. Al coll hi duen 

un penjoll que els acredita com a escortes del rei-infant Jaume I, el rei que ens uneix 

a tots. 

                 2008. El rei-infant Jaume I. 

http://www.ipecc.cat/


L’any 2014 es va commemorar a l’Aplec del Pi el 800è aniversari de la vinguda de 
Jaume I a Catalunya, on, a les Corts de Lleida, va ser reconegut com a rei. 
Enguany fa 808 anys d’aquest esdeveniment. 
 
 

 

2014. El rei-infant Jaume I amb el seu tutor Guillem de Mont-rodon 
 
 

 
i la seva escorta, els infants de l’Aplec. 

 
 

 
L’escorta del rei infant Jaume I cada any fa l’ofrena floral  

al Pi Vell, símbol d’unitat dels Països Catalans. 



~~~~ ~~~~ ~~~~   

El Pi de les tres branques, o com Verdaguer es rellegia 

El pi de les tres branques és una de les poesies patriòtiques de Verdaguer més llegides i 
celebrades. Llegida i celebrada per ell mateix. Sí, molts poetes s’han rellegit i autocomentat 
els propis versos. És el cas de Verdaguer i d’aquesta poesia. La va compondre l’any 1887 
després de recórrer el Berguedà. La va publicar l’any següent a Barcelona en revista i la va 
incloure a primera fila del llibre Pàtria, però deu anys més tard, el 1897, la va publicar i 
actualitzar en un opuscle amb comentaris on es llegeixen afirmacions com aquestes: 

El pi de les tres branques, aquella magnífica meravella de la naturalesa, és el símbol vivent i 
misteriós del reialme de Don Jaume, arbre gegant de tres branques, que es diuen Catalunya, 
Mallorca i València.  

És avui encara el símbol immusteïble de nostra llengua catalana, en los tres sobredits regnes 
parlada i, gràcies a Déu, cada dia més volguda i millor conreada.  

Avui que el simbolisme està de moda i té escola oberta en els grans centres, per què els 
veritables aimadors de nostra terra, per què els catalanistes no l’han pres per sagrada divisa? 
El cel no fa les coses endebades i menys coses tan belles, harmonioses i significatives. 

Això era l’any 1897, quan Verdaguer, “calumniat” i “perseguit”,  escrivia les desafiants 
cartes En defensa pròpia i resistia heroicament un setge que fins i tot li negava la capacitat de 
poeta. Però cinc anys més tard encara tornaria als seus versos de «l’arbre sagrat de la pàtria» 
i, just un any abans de morir, el juny de 1901, en el Discurs del Certamen Literari de 
Berga tornava a invocar els seus propis dos versos afortunats: 

Preguem que sia aqueix Pi 
l’arbre sagrat de la Pàtria, 

alhora que convocava els catalans a l’alegria, perquè la nostra pàtria té un símbol gloriós i 
digne d’ella i perquè  

com tots sabeu, darrerament, en l’Assemblea de Terrassa, sos generosos amos n’han feta 
voluntària oferta a la Unió Catalanista. Alegrau-vos-en, catalans de França i d’Espanya. 
Gaudiu-vos-en fills d’Ausiàs March i de Ramon Llull. 

No sona això d’”assemblea” i d’”unió catalanista”? Llegir avui com Verdaguer, llegint-se, 
sentia en els propis versos el creixement de la força simbòlica del Pi de les tres branques és 
més que una simple lectura o relectura del símbol que ell mateix havia creat per a referir-se 
a la llengua catalana i als seus territoris. Era a començaments del segle XX i la Unió 
Catalanista  reunia les assemblees que acabarien trobant-se en el moviment de Solidaritat 
Catalana, el primer moviment unitari català creat a partir del fet nacional català.  

Avui, el 2014, en impacient espera i ardorosa esperança, a més d’un alliçonador exercici 
d’Història, és un goig llegir El pi de les tres branques com el rellegia el seu propi autor. En els 
temps que l’Assemblea Nacional Catalana, ACN, ha plantat a Folgueroles un plançó 
d’aquell mateix pi simbòlic, els catalans sentim créixer la força del símbol: la plenitud 
política de la pàtria, esdevinguda un Estat de la Unió Europea.       

Ricard Torrents 
President de la Societat Verdaguer i patró de la fundació Jacint Verdaguer 



 Verdaguer, entre la història i la consciència 
 

Jordi Bilbeny 
 

En Verdaguer va ser un investigador tenaç, infatigable. El seu Canigó és una de les 
convulsions geològiques i poètiques de tota la nostra història literària. Davant d’una 
Catalunya senil, empolsegada de Castella, del castellà i de glòries espanyoles fins al moll de 
l’os, ell, com el millor dels orfebres i dels arquitectes, recupera, depura i edifica una llengua. 
I això no va ser mai per atzar. Hi ha una intenció grandiosa al darrera que, per raó de 
l’encara més sobrenatural personalitat, ha passat quasi desapercebuda. Recupera, depura i 
modernitza la llengua. I, conformement i condigna, poleix una història en el més profund de 
la nostra consciència nacional. La sotragada va ser tan important, que immediatament 
després de ser publicat i llegit el seu Canigó, el bisbe de Perpinyà, Monsenyor Juli Carselade 
du Pont, va renovar la vida monàstica de Sant Miquel de Cuixà i, amb d’altres personalitats 
i entitats nord i sud-catalanes, va emprendre la restauració de Sant Martí del Canigó. I avui 
es pot dir amb tota franquesa que si es parla català a Cuixà, a dins les parets del monestir, és 
perquè la força d’En Verdaguer ho ha fet possible. Això és dotar d’ànima la literatura. Això 
és fer de la poesia una mena de doll viu i regenerador de la consciència. Perquè la 
consciència és quelcom viu, que observa, desgrana, analitza, recompon, actua i crea. I l’acció 
directa de la consciència verdagueriana sobre la Catalunya del Nord va moure més que 
muntanyes: hi va regenerar la vida i la llengua. 
 

Dir que quan vaig llegir per primer cop el Canigó, vaig quedar captivat per la seva força, la 
seva imaginació i el seu estil, no seria gens original, tot i que és literalment verídic. 
Tanmateix, vaig restar tant o més corprès per la quantitat de notes amb què acompanya 
cada cant en concret i el llibre en general. Les lectures que havia fet, els llibres que hi citava, 
els llocs per on Nhavia passat, la gent amb qui havia parlat i de qui n’havia extret llegendes 
i informació detallada i quasi perduda per sempre més, constituïen els pilars autèntics i 
vertebradors de l’obra. Quan anys després vaig anar des de Camprodon fins a Cuixà a peu, 
travessant els Pirineus, pel Costabona, el Roca Colom, el Pla Guillem, Marialles, els prats de 
Cadí i Sant Martí del Canigó, no em vaig poder estar d’endur-me el llibre d’En Verdaguer. 
Llavors, llegir-ne fragments dins del mateix paisatge, es va convertir en una forma netíssima 
de donar vida humana a les pedres, a les comes i les valls, a la immensitat de la natura, i era 
com xarrupar de viu en viu totes aquelles fades i els fallaries, i els comtes que va forjar els 
graons primers de Catalunya. La poesia, llavors, semblava tenir un sentit: el de fer-te fondre 
amb l’univers, de fer-te univers i fer-te, a més a més, porta esbatanada per on l’univers 
arribava a cada un dels meus muscles i batecs i dóna sentit a cada un dels muscles i batecs 
del món. 
 

No sé ara mateix si el ritme i la veu d’En Verdaguer em va poder captivar tant perquè, de 
petit, ara la meva àvia Adela i ara la mare em cantaven el “Virolai” o perquè el moviment 
coral en va musicar i cantar d’altres poemes colpidors. No sé si va ser per nadales com “El 
noi de la mare” o “A Betlem”, que cantàvem durant aquelles vetlles tan llargues de la Missa 
del Gall. No sé si va ser pel to de melangia infinita de “L’Emigrant”. No ho sé. Però Mossèn 
Cinto ha tingut sempre un do narratiu. I l’ha aprofitat per arribar a la gent. Si els catalans 
també som aquells que parlem català, indistintament del país d’on provenim, de la religió 
que tinguem i de la ideologia política que professem, reactivar la cultura catalana passava 
ineluctablement per nodrir la gent de poesia catalana. De temes, mites, llegendes catalanes. 
De muntanyes, de camins. D’històries i d’història. I En Verdaguer hi va excel·lir. La gent 
canta desenes de desenes dels seus poemes i molts de nosaltres ni tan sols sabem que són 
d’ell.  D’ell són multitud de poesies sobre temes històrics i patriòtics, que a mi m’han arribat 
ja tard, però que en el seu moment i a manca de qualsevol altra més referència, van donar al 
país una alenada d’autoconeixement i convicció nacionals. Van fer que el país es tornés a 



mirar a si mateix i es posés novament dempeus, que cregués en les seves possibilitats 
futures i engegués a caminar endavant. 
 

Estic convençut que la millor manera que En Verdaguer tenia de parlar del futur era parlant 
del passat. I tinc la coent sospita que l’única opció viable d’imaginar la Catalunya futura, de 
parlar-ne amb naturalitat i de crear o reforçar la consciència d’unitat nacional als catalans, 
per sobre de regions i províncies espanyoles i franceses, era fent-ho a través de vells 
monarques catalans. I qui, sinó millor que el gran rei En Jaume, el Conqueridor, 
l’eixamplador de la Nació, l’impulsor de les lleis i el difusor de la llengua? Jo hauria fet el 
mateix. El Conqueridor serveix a Mossèn Cinto no tan sols per escriure poemes i parlar del 
passat, desenterrar-lo i fer-lo viu, sinó, fonamentalment, per somiar el futur i portar aquest 
bell somni al cor de cada català. Per això el rei En Jaume va prendre les dimensions mítiques 
que va prendre. I per això En Verdaguer el recupera l’encimbella per damunt de tots el 
nostres herois i li dóna la categoria mítica que ha arrossegat fins avui. Aquest rei és l’antídot 
i la medicina a tants segles d’empobriment i esmicolament nacionals. A tants segles de 
devastació. És colpidor llegir encara els mots que el mateix Verdaguer va escriure per parlar 
de l’obra constructora d’aquest monarca egregi, car subscriu: “Los somnis eren dignes del 
més català dels nostres reis, mes lo vent de la sort adversa los esbullà com un vol de 
papallones d’ales daurades. La florida i vasta heretat, com lo vel del temple, fou esqueixada 
pel mig, i la Catalunya de part d’allà del Pirineu quedà de França, i la part d’ací quedà 
d’Espanya, sense comptar lo que els segles s’emportaren riu avall”.  La situació històrica i 
política s’hi mostra transparent del tot. I, llavors, acte seguit, En Verdaguer expressa: “Mes 
lo jou d’or amb què, en hora millor, los braços del gran monarca junyiren les que foren 
províncies de son immens reialme, no s’ha pas ben romput, puix les uneix encara nostra 
hermosa llengua”. Per tant, em sembla evident que qui preservava la nostra nació unida 
eren els braços del rei En Jaume convertits en un vincle daurat. Evocar, baldament fos de 
forma literària, les gestes pretèrites d’aquest rei era tornar a fer present aquesta unitat 
daurada, com qui parla i somia el retorn d’una Edat d’Or. 
 
Jordi Bilbeny 
 

Fragment de: Verdaguer, entre la història i la consciència.  
Opuscle de Commemoració del 112è aniversari del  traspàs de Jacint Verdaguer.  
Tomba del poeta, al cementiri de Montjuïc, 15 de juny de 2014.  

 
Lo Canigó és una magnòlia immensa 
que en un rebrot del Pirineu se bada, 
per abelles té fades que la volten, 
per papallons los cisnes i les àligues. 
Formen son càlzer escarides serres 
que plateja l’hivern i l’estiu daura, 
grandiós beire on beu olors l’estrella, 
los aires rellentor, los núvols aigua. 
Les boscúries de pins són sos bardissos, 
los Estanyols ses gotes de rosada, 
i és son pistil aqueix palau aurífic, 
somni d’aloja que del cel devalla. 

 

De: Canigó. Jacint Verdaguer. 1886. 
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