
XXXIII RETROBAMENT CATALÀ  
A PRATS DE MOLLÓ 

 

96è ANIVERSARI  
DELS FETS DE 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 de 2022 
Programa: 
 

A les 7 del matí: Sortida de Barcelona, a la plaça de la Universitat, al mig, cantó de mar. 
            Esmorzar en ruta. 
Prats de Molló. A les 11: Davant del monument a Francesc Macià: 
 

► Ofrena floral, de l’Ajuntament de Prats de Molló i d’entitats. 
♦ El cant dels ocells, interpretat al violoncel pel músic Miquel Sala i Claveras, de Vic.  
♦ Vida més alta en llibertat. A la memòria viva del President Macià, poema de Jordi Bilbeny. 
 

► Parlaments: 
♦  Benvinguda: Claudi Ferrer, batlle de Prats de Molló. 
♦  Mercè Guix, membre de l’Associació Prats Endavant 

♦  Retrobament Català de Prats de Molló, per Teresa Clota, membre de l’IPECC  

♦  Cultura i identitat per Miquel Arnaudies, president de la Federació d'Entitats en    
   Defensa de la Llengua i la Cultura Catalana a Catalunya del Nord 
aylac  Ferr er 
Alà Baylac  Ferr er 
♦  El primer voluntari català de Macià als Fets de Prats de Molló, Francesc Català i Serra,   
    mort a l’exili de Bèlgica, per Tomàs Callau, historiador, secretari general d’Estat Català. 
♦ Col·locació d’una placa a Ripoll a la casa natal de Francesc Català i Serra, per Florenci    

    Crivillé, membre de la Comissió per a la Recuperació de la Memòria Històrica de  
    Ripoll. 

♦ Paraules d’Ester Capella, jurista, exconsellera de Justícia, delegada del Govern de la   

    Generalitat a Madrid.   
► Visita a la vil·la Denisa, Casa Macià, on s’allotjà l’Estat Major de Francesc Macià i els  
     seus voluntaris.  
► Ofrena floral al monument al poeta nacional de Catalunya Jacint Verdaguer. Música,    

   i poesia.  
► Dinar de germanor a Prats de Molló. 
► Havent dinat: Visita a llocs històrics de la vila, acompanyats pel guia Josep Dunyach,  
     de Prats de Molló. 
► A les 2/4 de 7 del vespre: Sortida. Arribada a Barcelona: a les 2/4 de 10. 
 
           

    
    Organització: Associació Prats Endavant, Ajuntament de Prats de Molló. 
    Col·laboracions des de Barcelona i inscripcions:   
    Indrets del Record 93 317 84 68  indretsdelrecord@gmail.com     
    IPECC ipecc@ ipecc.cat    
    Casal Irla d’ERC Horta - Guinardó  -    Llibreria Clau de Volta              
                                                                         claudevolta@hotmail.com  
Import: autocar i dinar 45 €  
 

mailto:claudevolta@hotmail.com


Cronologia. ELS FETS DE PRATS DE MOLLÓ I ELS ANTECEDENTS  
 

 13 setembre 1923. Es produeix el cop d’Estat de Primo de Rivera.  Francesc Macià s’exilia  
         a França. Es reuneix a París amb la seva esposa Eugènia Lamarca i la seva filla Maria. 
         

  1926. A Bois-Colombes, prepara tot el pla per aixecar Catalunya. Arribat el moment de la   
     decisió, convoca el seu estat major a la vil·la Denisa de Prats de Molló.  
     El 4 de novembre són descoberts, alguns són desterrats i d’altres detinguts. Macià és    
     detingut.  
  

 21 de gener de 1927. S’inicia París el judici a Francesc Macià, i després de ser jutjat és  
    desterrat a Bèlgica. 
 

 29 gener 1930. S’acaba la dictadura de Primo de Rivera, però no és fins el 22 de febrer de  
         1931 que Francesc Macià no pot retornar a Catalunya sense inconvenients. 
 

 12 abril 1931. Esquerra Republicana de Catalunya guanya les eleccions municipals.                
         El 14 d’abril, Macià proclama l’Estat Català, integrat en la Federació de Repúbliques  
         Ibèriques i forma el govern de la República Catalana. 
 

 17 abril 1931. Francesc Macià és obligat, pel Govern espanyol a canviar l’Estat Català per  
         la Generalitat de Catalunya. 
 

 20 juny 1931. A Núria s’acaba de redactar l’Estatut de Catalunya. 
 

  2 agost 1931. Referèndum popular per  aprovar l’Estatut. Voten el 75% del cens i el vot és  
        afirmatiu en un 99%. 
 

  9 setembre 1932. El Parlament de Madrid aprova l’Estatut de Catalunya retallat. 
 

 11 setembre 1932. Francesc Macià, davant l’estàtua de Rafael de Casanovas, coberta amb  
         dues mil corones i rams, acaba el seu discurs tot dient: Catalunya reneix a la vida civil. 
         Amunt  el cors, Catalans!  
 

  6 desembre 1932. Francesc Macià inaugura el Parlament de Catalunya, per primera vegada  
        després que el primer Borbó, Felip V, el suprimí el 1714. 
 

 25 desembre 1933, dia de Nadal, a les 11 del matí, al Palau de la Generalitat, a la Casa dels  
         Canonges, Francesc Macià mor en exercici del seu càrrec, com a president de la  
         Generalitat  de Catalunya.                                                                                                                                                              

          

Recull: Enric Garriga Trullols 

________________________________________________________________________________ 
 

La Batalla de Prats de Molló. Josep Fontbernat i Verdaguer. Barcelona, 1930. 
 

(Fragments) 
 

“Francesc Macià ha estat ell sol qui ha rehabilitat Catalunya davant el món i davant els segles. 
Sense el fet d’armes de Prats de Molló, Primo de Rivera hauria arribat a creure que 
efectivament, tot anava molt bé i que la gent empresonada i exiliada eren els mals patriotes, 
com deia ell en els seus discursos. 
 
Ni la Lliga dels Drets de l’Home, ni la Societat de les Nacions haurien tractat el general Primo 
de Rivera de malfactor. Al contrari, la institució de Ginebra li feia bona cara i l’home de la 
Federació Europea cometia les baixeses més manifestes, mentre el dictador d’Espanya estigués 
content. 



Catalunya s’acostumava a sofrir callant, i aquest silenci era interpretat a Madrid com a 
impotència; i a l’estranger, com a indiferència, que sovint vol dir col·laboració. 
 
Tot Espanya dormia o feia la impressió de dormir el son més profund. Francesc Macià, des del 
dia que entrà a França, és a dir, el mes de setembre de l’any 1923, no pensà en altra cosa sinó 
treure el dictador i els seus per la força. Francesc Macià ha conegut millor que ningú aquella 
gent, ell sabia que no era possible foragitar-los altrament. 
 
Francesc Macià, a Perpinyà, a Tolosa i a París, organitzà, d’una manera vigorosa i 
disciplinada, aquella gesta magnífica que va ésser la batalla de Prats de Molló. 
Fou una batalla que vam lliurar i guanyar. 
 
Fórem els primers que diguérem al general Primo de Rivera que, no solament estàvem 
disposats a vessar la nostra sang per Catalunya, sinó que ho faríem també per tots els nostres 
germans ibèrics que patien de la mateixa disbauxa i del mateix esclavatge odiós.  
 
L’obrerisme català tenia un plet social, que el catalanisme no podia resoldre. El catalanisme 
ignorava i volia ignorar que hi havia una qüestió social, més ben dit, una qüestió d’estómac. 
Això és la causa principal de l’apoliticisme de l’obrerisme català. 
 
No obstant, Francesc Macià arribà a obtenir-ne la col·laboració i voldria poder assegurar que 
encara la té. El catalanisme va ésser rehabilitat a Prats de Molló. Entre els homes de Francesc 
Macià, n’hi havia de tots els estaments socials. Lluitàrem sota una mateixa bandera.”  
 
▬ Josep Fontbernat i Verdaguer (Estanyol, Gironès, 1896 – Andorra la Vella 1977), músic i 
polític. Voluntari de Francesc Macià als Fets de Prats de Molló, fou detingut i expulsat a 
Bèlgica. Tornà a Barcelona poc abans de la proclamació de la República el 1931. Fou elegit 
diputat per l'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions al Parlament de Catalunya de 
1932 i fou nomenat director de Ràdio Associació de Catalunya. 
 

 
 

París, 1927. DECLARACIÓ de Francesc Macià durant el procés de París dels conjurats catalans. 
Extret del llibre: ... i de Prats de Molló a la Generalitat, de  Xavier Sanahuja.  
 

(Fragments) 
 

“Nosaltres som ciutadans d’un poble que ha estat lliure i que vol ésser-ho de nou. Refugiats a 
França i tenint plena consciència que els drets dels pobles i dels homes no prescriuen mai, 
hem continuat treballant per la nostra causa de la mateixa manera que ho hauríem fet trobant-
nos refugiats a qualsevol altre país del món.  
 

“Volem una Catalunya lliure que pugui disposar d’ella sola, sense que això impliqui un 
nacionalisme retrògrad, ni un esperit d’exclusivisme local. 
 

“Volem entrar, com a Estat Independent, en el concert de pobles lliures, car no hi pot haver 
pau internacional mentre hi hagi nacionalitats esclaves que no puguin parlar en una 
confederació Universal. 
 

“Volem deslliurar la nostra Pàtria d’aquesta dominació espanyola que pesa damunt nostre des 
de 1714, ja que el nostre ideal democràtic i de llibertat no pot fer causa comuna amb l’ideal 
d’aquesta Espanya endarrerida que durant la gran guerra esperava la victòria dels enemics 
del Dret i de la Justícia...” 

~~~~ 



 
 

 

VIDA MÉS ALTA EN LLIBERTAT 

 
                                     A la memòria viva del President Macià 

 

Pas rere pas i vida rere vida, 

tots els camins són el mateix camí 

si un mateix cor avui ens fa de guia 

i som demà encara un sol desig. 

 

Pas rere pas, l’amor és la més viva 

força que ens du als cingles de l’esperit, 

a l’espadat més alt on l’aire purifica 

totes les ments que fan amb mi el camí. 

 

Ment de la ment, Ull que em comprèn i assigna 

a cadascú la llum de l’ample discernir: 

atorga’ns el nou gest de l’ésser que eternitza 

en cada moviment i gest el seu destí. 

 

Sense rancor, sense venjança, sense 

cap màcula de por, sense el mesquí 

joc brut i destructor de la mentida, 

atorga’ns, Ull vivent, atorga’ns, Vida, 

tota la vida −la més alta vida− 

que sols la Llibertat ens pot fornir. 

 

Jordi Bilbeny 

 

  Solivella, 24 d’octubre del 2022 

 

 



Prats de Molló 
(perduda l’autoria del text) 
 

Macià 

Macià féu el miracle de desvetllar els adormits. Els uns eren endormits per romanticisme i per 
coses més o menys de folklore, que jo no blasmo mai, perquè són el camí per arribar on hem 
arribat nosaltres, però sí que si un s’hi queda massa, es retarda dintre d’aquest avenç que han 
de fer els pobles pel camí de la llibertat i de la justícia. A aquests que estaven endormits per 
aquesta mena de sentimentalisme, sense adornar-se’n dels altres problemes vitals de justícia i 
de caràcter social que hi havia a Catalunya, els va portar a aquest camí. A aquells altres que 
endinsats en un sentit contrari en els problemes purament de caràcter social no sentien prou 
aquest sentit de catalanitat els hi féu sentir. 
  
Ell va fer això: va fer sentir els problemes socials als catalanistes i va fer sentir el catalanisme a 
aquells homes que només pensaven amb aquests altres problemes purament socials. Aquest, 
per a mi, és un dels grans triomfs que ha tingut en Macià.  
 
Macià,  no ha mort. Moren els homes que no deixen res; moren els homes que darrera seu 
només deixen el buit i el mal exemple. Els que deixen una obra no moren mai, queda la seva 
obra. I quan només la deixen començada, encara poden morir menys. Els que quedem, els 
hereus, no hem d’ésser purament hereus de les coses positives i dels avantatges materials i 
espirituals que ens hagin pogut llegar, sinó també d’aquelles dolors i d’aquelles sofrences que 
han de costar fer créixer allò que els nostres avis i els nostres pares plantaren. 
 
I en Macià passava pel món perseguit per tots els jutges, davant els quals es presentava amb 
una integritat i amb una exaltació per Catalunya, que en convertí més d’un a la nostra causa, 
fent conèixer al món les arbitrarietats de la dictadura i de la monarquia i deixant ben alta la 
senyera de les aspiracions de la pàtria catalana. En això erraven els ambaixadors espanyols, 
que, preparant-li tots aquests processos i totes aquestes intervencions, anaven donant relleu a 
aquella propaganda interminable que feia en Francesc Macià a favor de les nostres llibertats. 
 

Macià i Verdaguer 
Macià era la figura de l’alliberador i de l’home que constituïa l’esperança de Catalunya.  
 
Ventura Gassol en el panegíric de l’enterrament de Francesc Macià deia: 
  

“Ara em vénen a la memòria aquelles paraules que Macià va dir en el discurs que va fer 
el dia del plebiscit de l’Estatut de Catalunya, que no semblen sinó la profecia de la mort 
que ens l’havia de robar. En elles hi veureu tota aquella senzillesa de cor que el feia 
estimar tant de la gent pobre i humil. Aquella senzillesa de cor que a mi de vegades 
m’ha fet pensar tant per damunt de les lluites apassionades de la política, pel molt que 
el fa semblar a una altra gran figura també amiga dels humils que, tot i essent d’un 
àmbit tan diferent, era també tan estimat per la multitud. Em refereixo a aquell home 
també perseguit i també tan bo que es digué mossèn Cinto Verdaguer. L’un era capellà 
i l’altre era home laic, però el poble no ho distingia; els estimava a tots dos, perquè tots 
dos eren bons i tots dos estimaven el poble, que això és el que hem de pensar. El poble 
de Catalunya ha cregut amb Macià amb tanta fe perquè ell, amb la mateixa fe, sempre 
va creure amb el poble de Catalunya. I Verdaguer ha estat tan estimat i s’ha fet tan 
popular perquè ell va saber estimar el poble.” 

 
Ventura Gassol, voluntari del Fets de Prats de Molló i estret col·laborador de Francesc Macià. 
 
 
 



 “La barretina” 
 
Verdaguer escriví “La barretina” durant el sojorn que féu a l’estiu de 1879, tot acompanyant 
Claudi López, fill i hereu del marquès de Comillas, al balneari de la Presta, situat en el terme 
de Prats de Molló, al Vallespir.  

El mateix poeta, en una de les cartes de En defensa pròpia, n’explica les circumstàncies: 
“Allí, mentres ell (Claudi López) s’entretenia dibuixant rònegues cases, roures i penyals, jo al 
costat seu escrivia La Barretina, que és senzillament la història d’un home de Prats de Molló, 
qui, havent en sa minyonesa anat a aprendre de fer barretines a Olot, i havent-ne posada 
botiga en lo Vallespir, hagué de plegar lo ram per falta de feina i allavors feia de banyer en la 
Presta.” 

Una nota autògrafa de Verdaguer, que encapçala el manuscrit més antic del poema, ens 
permet de precisar-ne més el naixement: La Presta, 12 setembre 1879.  

Amb tot, el poema no fou acabat definitivament aleshores, sinó l’any següent, en ocasió 
de presentar-lo als Jocs Florals de Barcelona del 1880, en els quals guanyà el premi de 
l’englantina, que en ser el tercer dels ordinaris que hi obtenia, li valgué el nomenament de 
Mestre en Gai Saber.  

“La barretina”, rebuda amb crítiques elogioses, assolí ben aviat una àmplia difusió, 
gràcies sobretot a la música que hi posà Càndid Candi, la qual ja era acabada cap a mitjan juny 
d’aquell any. Posteriorment, altres músics, com ara Josep Alió i Josep Rodoreda en el segle 
XIX o Joan Baptista Lambert en el segle XX, escriurien també partitures sobre el text 
verdaguerià. La cançó assolí una gran  popularitat i durant més d’un quart de segle fou una 
peça cabdal del repertori coral i patriòtic, imprescindible en qualsevol acte col·lectiu.  

En la versió que aparegué dins el volum dels Jocs Florals, el poema anava dedicat al 
pintor olotí D. Joaquim Vayreda, dedicatòria que es mantingué en totes les edicions posteriors. 

Ricard Torrents explica així la raó d’aquesta dedicatòria: “La dedicatòria de la poesia 
“La barretina” a Joaquim Vayreda té una significació emblemàtica. Verdaguer publicà la 
poesia com a cloenda del volum Pàtria. Potser en cap altra text verdaguerià no trobaríem tan 
netament condensada la posició ideològica i sentimental d’aquelles famílies que havien 
participat en les lluites del segle XIX amb els ideals de Fe i Pàtria, que encara conservaven viu 
el sentiment de pertinença a un mateix poble “escamarlat” damunt del Pirineu. 

A qui millor que a un representant dels Vayreda, que havien participat activament en 
guerres per recuperar el Rosselló i en guerres “intraespanyoles” per a defensar la identitat de 
Catalunya, podia dedicar Verdaguer aquella elegia patriòtica que sota el símbol de la 
barretina plorava la pèrdua d’un territori, d’una llengua, d’uns costums i d’una fe? Era el 
Verdaguer que havia après del romàntic Milà i Fontanals el valor simbòlic de la barretina i 
amb el gest simbòlic de cofar-se amb la barretina havia provocat la societat barcelonina dels 
Jocs Florals de 1865.” 
 

(Fragments extrets del llibre Pàtria. Jacint Verdaguer. A cura de Ramon Pinyol i Torrents. Eumo 
Editorial / Societat Verdaguer, 2002. 
________________________________ 
 

Tant aquesta estada de Verdaguer a la Presta, com la que hi féu l’any següent, acompanyant  
Claudi López, foren d’una gran transcendència per al poeta, perquè l’estimularen a 
compondre el poema èpic Canigó. En ambdues ocasions féu una abundant arreplega de 
material folklòric, fruit de les excursions pels contorns.  
Aquest any 1880, pujà per primera vegada a la Pica del Canigó. 
Des de la Presta (tardor del 1880) escriu a Jaume Collell:  “Estic dormint en mon somni nou 
(Canigó)... Guarda-me’n el secret.”  
 
El banyista dels Banys de la Presta, amb qui va parlar Verdaguer, era Pau Vila (1824 - 1899), 
que li va contar els desgreuges del seu antic ofici de barretinaire. La poesia comença així: 
 



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 
jo n’era el jardiner. 

 

             Só barretinaire 
              de Prats de Molló; 
             me diuen cantaire, 
              mes no canto gaire, 
              mes no canto, no.  
 

Verdaguer va dedicar “La barretina” al pintor Joaquim Vayreda i Vila (1843 – 1894) d’Olot, 
que també es trobava a La Presta a refer la salut.  
 

Carles Bosch de la Trinxeria (Prats de Molló, 1831 - La Junquera, 1897), en un cèlebre article 
(L’Esquella de la Torratxa, 1892), explica: 
 

“Fa alguns anys, aní als Banys de la Presta, per estrènyer la mà a mossèn Verdaguer, que s’hi 
trobava. Pugí a sa cambra, no hi era; un criat me digué que havia anat a passeig. Cerca i roda, 
preguntant pel reverent; per fi el vaig trobar a la vora del riu Tec, sentat sobre un roc; un vell 
pastor, de samarra i pell de moltó, sentat al costat seu, li cantava cançons que mossèn Cinto 
s’apressurava a notar amb llapis, en son carnet.” 
 
 
 
 

 
 

 

“Verdaguer va ser, en un moment donat de la història de Catalunya, el seu representant més 
prestigiós enfront el govern d’Espanya. Efectivament, l’any 1885 fou elegit com a capdavanter 
de la comissió que presentaria al rei Alfons XII el document anomenat Memorial de Greuges. 
Redactat per Valentí Almirall i signat per una bona part dels intel·lectuals catalans 
d’aleshores, significà, com vostès saben prou bé, la primera acció política dels catalanisme en 
el camp oficial espanyol contra la política centralista anticatalana i va comportar la defensa de 
Catalunya, de la seva llengua, del seu dret tradicional, de la seva economia i, en definitiva, de 
la seva personalitat històrica.” 
 

Paràgraf final de la conferència: Verdaguer: patriota, per Anton Carrera.  Inclòs al dossier: 
 

Tota la terra que el meu cor estima. Recital poètic de fragments de Canigó, en homenatge al 
poeta nacional de Catalunya Jacint Verdaguer, en el Centenari de la seva mort.  
Prats de Molló, 20 d’octubre de 2002. 
 



 
L’any 2002 fou inaugurat a Prats de Molló el monument al poeta 

Jacint Verdaguer, en el Centenari de la seva mort. 
 

Actes del XIV Retrobament Català a Prats de Molló. Homenatge a Francesc Macià i els seus 
voluntaris catalans. Prats de Molló-La Presta, 20 d’octubre de 2002. 
 

-  Al monument a Francesc Macià: Ofrena floral i parlaments. 
  

- Actes d’homenatge al poeta Jacint Verdaguer: 
  . Al monument al poeta, inaugurat aquest any. Ofrena d’un ram de llorer dut de la casa natal   
    del poeta. 
  

  . Dinar de germanor. Llevant de taula: Fangador i poeta só. Galejada de corrandes pels  
    corrandistes de Folgueroles. 
 

  . Tarda. Al Fogal Rural: 
 

  . Presentació: Enric Garriga Trullols, president de l’IPECC. 
 

  . Conferència: Verdaguer patriota, pel poeta Anton Carrera. 
 

  . Tota la terra que el meu estima. Recital poètic: fragments del poema Canigó.  
    Rapsode: Lluís Soler. 
 

  . Concert de Cançons populars catalanes, pel Grup de grallers Els Ents.  
    Direcció: Carles Da Aira. 

 



 
 
 
    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!   
 
      Só barretinaire  
     de Prats de Molló; 
     me diuen cantaire, 
     mes no canto gaire, 
     més no canto, no. 

 
 
 
 

IIII ____________________Indrets del Record______________________ 

       indretsdelrecord@gmail.com 

 
 


