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RECONEIXEMENT I AGRAÏMENT A JORDI MIR

Les primeres paraules d’aquesta Memòria volem dirigir-les a l’amic
JORDI MIR.

En temps difícils, allà pel 1968, es
manifestà públicament un corrent de
suport a la Llengua Catalana en el sí del
món excursionista dels Països Catalans.

Just feia vint anys de la mort de Pompeu
Fabra, seny ordenador de la Llengua
Catalana, però la seva obra, el seu llegat
eren més vius que mai.

L’empenta cultural excursionista i el
record molt present del Mestre Fabra,
van impulsar l’encesa de la Flama de la

Llengua Catalana. En Jordi Mir en va ser un dels impulsors.

El seu mèrit, però, no ha sigut només aquest.

El nostre reconeixement és, sobretot, per la constant i tossuda tasca en
mantenir la Flama encesa, i en treballar incansablement en la seva
Renovació.

Aquesta Memòria és la de la 45 Renovació de la Flama de la Llengua
Catalana. En Jordi, des del primer moment ha volgut conèixer els
integrants de la Comissió organitzadora, representativa de les cinc
Entitats excursionistes de Reus.

Ens ha ofert en tot moment el
seu suport, la seva saviesa i els
seus coneixements de tants i
tants anys de Flama renovada.

Però també, i molt, ens ha ofert
les seves renovades idees,
insistint molt en que la motivació
de la Flama arribés a tots els
reusencs i, sobre tot, que la
canalla i el jovent la
coneguessin.

Pel suport rebut, i pel seu amor
a la Llengua Catalana, el nostre
reconeixement i el nostre
agraïment.
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INTRODUCCIÓ

En l’Assemblea de les Entitats de la IV Vegueria de la Federació d’Entitats

Excursionistes de Catalunya (FEEC), celebrada al Centre de Lectura de Reus,

el 6 de febrer de 2012, es va confirmar, d’acord amb la sol·licitud presentada a

la FECC, l’organització de la 45 RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA

CATALANA per l’any 2014, conjuntament les cinc Entitats excursionistes de

Reus, és a dir: L’Associació Excursionista Catalunya de Reus, el Club

Excursionista Reddis, la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, la

Secció Excursionista del Club Natació Reus Ploms i la Secció Excursionista del

Reus Deportiu.

La decidida proposta de les Entitats excursionistes reusenques va ser

acceptada i ens posarem a treballar per fer aquesta edició el més lluïda

possible i millorar, si fos el cas, les edicions precedents.

Amb propostes concretes de treball, es va crear una Comissió (que en

endavant n’hi direm “la Comissió”, per abreujar), en la que estaven

representades les Entitats citades.

La Comissió va quedar constituïda pels següents membres:

 Joan TORRELL i CAVALLÉ, en representació de la l’ASSOCIACIÓ

EXCURSIONISTA CATALUNYA DE REUS

 Jordi FRANCISCO i BERGA, en representació del CLUB

EXCURSIONISTA REDDIS

 Andreu FERRÉ i FERRÉ, en representació de la SECCIÓ

EXCURSIONISTA DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS

 Miquel MALET i LLOP, en representació de la SECCIÓ

EXCURSIONISTA DEL CLUB NATACIÓ REUS PLOMS. Amb

posterioritat, per raons organitzatives d’aquesta Entitat, hi va prendre

part en David LLAMBRICH i ROBERT.

 Cesc ESCODA i MALLORQUÍ, en representació de la SECCIÓ

EXCURSIONISTA DEL REUS DEPORTIU.

El 24 de febrer de 2013, a Montserrat, l’Agrupació Excursionista Catalunya,

organitzadora de la 44 RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA

CATALANA (RFLLC), tot coincidint amb el seu centenari, va donar el relleu a la

Comissió present en aquell acte.

La setmana següent, a Reus, al Centre de Lectura on ja hi vàrem celebrar totes

les reunions, amb una pluja de propostes, engrescadores, moltes d’elles

portades a terme, ampliades i reeixides, d’una forma implícita ja vàrem marcar

les línies del que volíem que fos aquesta 45a edició de la RFLLC, que tindria el

seu punt i final, també a Montserrat, el 23 de febrer de 2014.



Tres grans objectius ens vàrem proposar: primer, que fos molt participativa,

segon que fos intensa en els continguts i, tercer, extensa en la durada.

Participativa: si bé els excursionistes, membres de les Entitats organitzadores,

som innatament participatius, calia, a més, que els reusencs, pluralment

partícips del teixit associatiu local, estiguessin atrets per la nostra proposta, pel

nostre compromís.

Intensa en els continguts: la riquesa d’esdeveniments culturals a la nostra

Ciutat no admetria qualsevol acte sense o amb poc nivell, a més pensant amb

assolir bons nivells de participació.

Extensa en la durada: la importància d’aquest esdeveniment, la pedagogia del

seu simbolisme, requerien que la Flama de la llengua catalana fos present en la

vida quotidiana dels reusencs durant el major temps possible.

Els tres objectius eren indissociables, es donaven ple i recíproc suport. Amb

modest orgull creiem (i així ens ho han fet creure), que es van assolir

plenament, tot deixant ben alt el nivell cultural i organitzatiu de les Entitats

excursionistes de Reus.

Al llarg d’aquesta publicació, anirem desgranant tots els actes organitzats per

gaudir d’aquesta celebració. Hi trobareu reflectits aquests objectius, la majoria

de vegades, sense fer-ne explícita menció.

Molts de vosaltres haureu participat en aquests actes, desitgem que us serveix

d’agradable record i per reviure emocions, moltes d’elles, intensament sentides.

I pels que no vàreu poder tenir aquesta vivència en primera persona, llegiu

aquest llibret, testimoni d’un important esdeveniment per a la cultura i

l’excursionisme reusencs i catalans.

Una “Renovació” significa que, pretèritament, hi va haver una primera edició

d’aquesta Flama, que va nàixer com a homenatge i reconeixement a la persona

i la tasca, portada a terme per Pompeu Fabra, seny ordenador de la Llengua

catalana. En la tercera part d’aquesta publicació queda constància del nostre

reconeixement a aquesta figura de les lletres catalanes.

I tot en conjunt, és mostra i renovació del nostre compromís amb

l’Excursionisme i amb la Llengua catalana.

La Comissió

Reus, 16 d’octubre de 2014



MOTIVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE
LA LLENGUA CATALANA:

Des de sempre la nació catalana ha trobat en el foc l'element simbòlic que ha
donat caliu a gran part de les seves manifestacions culturals, polítiques,
festives...

L'excursionisme fou un dels moviments arrelats al país que, en temps difícils, ha
estat una font per la preservació i manteniment del bagatge cultural dels Països
Catalans.

El 31 de març de l'any 1968, cinc entitats excursionistes de Catalunya van unir
la seva veu per a commemorar col·lectivament el centenari de la naixença de
Pompeu Fabra, seny ordenador de la llengua catalana. Aquestes entitats
obriren una nova via de concordança per tal de fer camí juntes amb aquesta
iniciativa.

La proposta fou assumida per la totalitat del nostre excursionisme.

S'encarregà a l'escultor Rafael Solanic una llàntia per a Montserrat que
mantingués perpètuament el foc encès a la tomba del mestre a Prada: LA
FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA.

La filla del mestre Fabra -Carola- va procedir a encendre la Flama de la
Llengua Catalana davant de la tomba -que es troba a Prada de Conflent- de
l'eminent filòleg i rellevant excursionista; flama que fou portada per camins de
muntanya fins al monestir de Montserrat, amb la qual s'encengué la llàntia
votiva que va quedar instal·lada a l'atri de l'església que du la següent llegenda:
Flama de la llengua catalana. “Encesa per la fe, portada per l'esforç i
mantinguda per la voluntat d'un poble”.

Aquesta flama crema perpètuament a
Montserrat i és renovada cada any.
Cada mes de febrer, el poble català
renova la Flama de la Llengua, que és
duta cada any a Montserrat per una
entitat excursionista diferent. Malgrat els
intents i algunes voluntats obscures que
han intentat apagar la flama, aquesta
escalfa encara els drets d'un poble que
vol ésser lliure.



El 2014, la 45a Renovació de la Flama de la Llengua catalana està a mans,
conjuntament, de les cinc Entitats Excursionistes de Reus,

 ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA CATALUNYA DE REUS

 CLUB EXCURSIONISTA REDDIS

 SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS

 SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL CLUB NATACIÓ REUS PLOMS

 SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL REUS DEPORTIU

Tan bon punt es van donar per acabats els actes de l’anterior edició, aquestes
Entitats ens vàrem posar mans a la feina per a preparar la renovació de la Flama
de cara al 2014.

El mes de juliol del 2013, ens va rebre el Pare Abat de Montserrat, Josep M.
Soler, al qui vam exposar quines eren les nostres intencions, en especial pel que
fa als actes a celebrar a Montserrat, i alhora rebre el seu consentiment.

Va quedar establerta la data del 23 de febrer de 2014 per a la pujada de la
FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA a Montserrat, i celebrar els actes de la
seva 45a RENOVACIÓ.

El mes d’agost d’aquell any, aprofitant la celebració de la Universitat Catalana
d’Estiu (UCE), membres representants de les cinc Entitats Excursionistes de
Reus, ens vàrem desplaçar a Prada de Conflent.

La reunió mantinguda amb en Jordi Mir, amb en Jordi Taurinyà i amb la Sra.
Corine de Mozas (Adjointe à l’Education et la Catalinité de l’Ajuntament de
Prada de Conflent), va suposar un interessant intercanvi de propostes i
iniciatives, molt profitoses, de cara als actes de celebració de la 45a edició de la
RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUIA CATALANA, prevista pels dies
1 i 2 de febrer de 2014, a Prada de Conflent.

L’ofrena floral a la tomba de Pompeu Fabra, amb la participació del Conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ferran Mascarell, amb la participació
de representants de tots els territoris de parla catalana, i la participació en l’acte
acadèmic de la UCE, dedicat al Mestre Fabra, van completar una jornada que va
ser la llavor de la programació que tot seguit us apuntem.



CRONOLOGIA DELS ACTES CELEBRATS EN LA 45 RENOVACIÓ
DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA

Durant els mesos de gener i febrer s’han celebrat nombrosos actes de la 45
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, organitzada per les cinc
Entitats excursionistes reusenques: Associació Excursionista Catalunya de
Reus, Club Excursionista Reddis, Secció Excursionista del Centre de Lectura,
Secció Excursionista del Club Natació Reus Ploms i Secció Excursionista del
Reus Deportiu.

El detall d’aquests actes, agrupats i cronològicament, és el següent:

Actes culturals celebrats en la seu de les Entitats organitzadores:

9 de gener- A la seu del C. N. Reus Ploms, conferència de l’ex-President del
Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach, amb el títol “Esport, Llengua i País:
Si i Si”.

15 de gener.- A la seu de la Colla dels Xiquets de Reus, organitzat pel C.E.
Reddis, ponències i debat per part dels Senyors Lluís Simó Martínez, Gerard
Garreta Puyol, Francesc Serra i Just Sociats Asensio, amb el tema “La
independència i l’Esport”.

23 de gener.- A la seu del Reus Deportiu, conferència del Sr. Màrius Serra,
escriptor, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol “Català a l’atac
(esport, paraules i joc)”, actuació de l’Orfeó Reusenc i del conjunt musical “La
Colònia”.

30 de gener.- A la sala d’actes del Centre de Lectura de Reus, conferència del
Sr. Miquel Mayol, advocat i activista cultural de la Catalunya Nord, amb el títol
“La situació del català a la Catalunya Nord”.

4 de febrer.- A la seu de l’Associació Excursionista Catalunya de Reus,
conferència del Sr. Anton Baiges, filòleg i membre d’Omnium Cultural, amb el
títol “Omnium Baix Camp 40 anys de compromís amb la llengua, la cultura i el
País”.

Actes de la Flama organitzats conjuntament:

1 i 2 de febrer.- Anada a Prada de Conflent (Catalunya Nord) i encesa de la
Flama davant la tomba de Pompeu Fabra. Sol·licitud oficial per part de la
Comissió als representants de l’Ajuntament de Reus de que la Ciutat tingui un
monument dedicat a Pompeu Fabra.

Recepció oficial per part de l’Ajuntament de la Vila. Parlaments entrega
d’obsequis i records. Es fa entrega als nens que han participat en la coral, de



lots de llibres infantils, en català, que els han rebut agraïts en nom dels brivalls
de les escoles La Bressola de la Catalunya Nord.

8 de febrer.- Entrada de la Flama a Reus, portada des de Capçanes per
membres de l’Associació Excursionista Catalunya de Reus amb BTT, fins a la
Boca de la Mina. Desfilada pels carrers fins a la Plaça Mercadal. Rebuda de la
Flama per part de les autoritats i ofrena de la Flama a la Ciutat. Trasllat de la
Flama a les seus de les Entitats excursionistes organitzadores.

16 de febrer.- Anada a Fredes i pujada de la Flama al Tossal dels Tres Reis,
per fer-ne entrega a les entitats excursionistes del País Valencià.

18 de febrer.- Acte final a Reus, organitzat conjuntament per les 5 Entitats, al
Saló d’actes del Centre de Lectura de Reus, amb una taula rodona amb la
intervenció del Sr. Isidor Marí Mayans, sociolingüista i president de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, el Sr. Joaquim Mallafré Gavaldà,
traductor i lingüista, i el Sr. Miquel Àngel Pradilla Cardona, sociolingüista i
professor de la U.RV.

Va moderar la taula la Sra. Anna Saperas Tuset, directora del Centre de
Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus, i el tema escollit va ser “Present i
futur de la nostra llengua: com podem avivar la flama?”.

22 de febrer.- Travessa a peu del Massís de Montserrat, des de Can Maçana
fins a Collbató.

23 de febrer,- Pujada a peu de la Flama des de Collbató fins al Monestir de
Montserrat. Rebuda de la Flama i benvinguda del Pare Abat, Josep M. Soler.

Més de 300 persones vingudes de Reus i d’arreu del País, procedeixen a l’acte
de la Renovació de la Flama, presidit pel Sr. Jordi Merino, President de la
F.E.E.C i del Pare Abat de Montserrat, seguit de l’acte acadèmic a càrrec del
filòleg i traductor reusenc Sr. Josep Murgades i Barceló.

El Centre de Recursos de Reus-Baix Camp, fa entrega als representants de les
escoles La Bressola de la Catalunya Nord, de nombrosos poemes visuals
confeccionats per alumnes d’escoles de Reus i Riudoms, explicatius de la
simbologia de la Flama de la Llengua catalana.

Actuació de la soprano Núria Puig i de la coral L’Harmonia Reusenca, davant
de les autoritats reusenques, encapçalades per l’Alcalde i quatre Regidors de
l’Ajuntament de la ciutat.



RECULL DE RESSENYES EDITADES EN MOTIU DE CADA

ACTE CELEBRAT

Conferència d’Ernest Benach al C.N.Reus Ploms (09/01/14)

Van començar la celebració de la 45ª Renovació de la Llengua Catalana
amb l’acte organitzat per la Secció Excursionista del Club Natació Reus
Ploms.

Va consistir amb una conferència a càrrec del Sr. Ernest Benach i
Pascual, ex-President del Parlament de Catalunya, amb el tema “Esport,
Llengua i País: Si i Si”.

La conferència ha estat seguida amb molt interès pels nombrosos assistents a
l’Acte.

Conferència organitzada pel C.E. Reddis (15/01/14)

En el local dels Xiquets de Reus, el Club Excursionista Reddis va celebrar el 2n

acte dels previstos amb motiu de la 45ª Renovació de la Flama de la Llengua

Catalana.



debat per part dels Senyors Lluís Simó Martínez, Gerard Garreta Puyol, Francesc

Serra i Just Sociats Asensio, amb el tema “La independència i l’Esport”.

Els Senyors Gerard Garreta Puyol, Francesc Serra i Just Sociats Asensio
van exposar els seus punts de vista sobre el tema “La independència i
l’Esport”.

Les intervencions van ser seguides amb molt d’interès pel nombrós públic
assistent i van ser acompanyades i moderades pel Sr. Lluís Simó, Vice-
President de la F.E.E.C. (Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya).

Destacats actes al Reus Deportiu, amb Màrius Serra, l’Orfeó
Reusenc i “La Colònia” (23/01/14)

Dins els actes de la 45 RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA
CATALANA, va agafar el relleu la Secció Excursionista del Reus
Deportiu. La celebració del seu 80è aniversari va motivar, a més, un
programa en el que la cultura, la Llengua catalana i la música es van
fondre per emocionar i engrescar al públic assistent que pràcticament
omplia el pavelló de bàsquet del Reus Deportiu.



Fetes les pertinents salutacions i agraïments per part del Delegat de la
Secció, Sr. Josep Andreu,
l’Orfeó Reusenc va fer
posar dempeus al públic,
obrint la seva actuació
amb el Cant de la
senyera.
Altres interpretacions
musicals catalanes van
constituir el seu repertori,
El Cant dels Segadors,
cantat per tothom, va
posar punt i seguit a la
seva actuació.

En Cesc Escoda, a continuació, va glosar la figura de Pompeu Fabra,
seny ordenador de la Llengua catalana, tant en la seva vessant filològica
com en la d’excursionista. Llengua catalana i excursionisme, dos
elements indissociables fan que, en memòria del Mestre Fabra, cada mes
de febrer els excursionistes dels Països catalans renovin el seu
compromís amb la Llengua Catalana.

Enguany les cinc Entitats excursionistes de Reus, per delegació de la
FEEC, tenen a les seves mans l’organització de la 45 RENOVACIÓ DE
LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA que, a més dels actes a
celebrar a Reus, per aquest motiu, aniran a Prada de Conflent, al Tossal
dels Tres Reis (Ports) i a Montserrat, per a renovar la flama que
perpètuament crema a la llàntia situada a l’atri de la basílica de
Montserrat.

Exposada la motivació de l’acte, va donar la paraula a Màrius Serra,
escriptor, filòleg, periodista… que,
baix el títol “Català a l’atac (esport,
paraules i joc)”, es va posar el
públic a la butxaca explicant i
mostrant de forma distreta, quasi
d’acudits, la riquesa de la Llengua
catalana, en totes les seves
varietats dialectals, i convidant a
gaudir-ne en totes les seves
formes d’expressió, orals, escrites,
a través de programes radiofònics,
del joc, etc.



En acabar la seva intervenció,
ple de simpàtics jocs de
paraules, es va passar al capítol
d’agraïments pel suport a la
Llengua catalana en general, i a
la Renovació de la Flama en
particular. Unes peces
elaborades en ceràmica i
metall, creades per Lluís Roig,
es van convertir en emocionat
record per als seus destinataris:

Jordi Mir, Màrius Serra, Orfeó reusenc, “La Colònia”, Associació
Excursionista Catalunya de Reus, Club Excursionista Reddis, Secció
Excursionista del Centre de Lectura, Secció Excursionista del C. N. Reus
Ploms i Secció Excursionista del Reus Deportiu.

I finalment, va arribar
l’esperada actuació del
conjunt “La Colònia”.
Van anar desgranant
les seves peces més
conegudes, tararejades
en tot moment pel seu
entregat públic jove,
destacant en particular
la cançó “Emili
Monfort”, interpretada
conjuntament amb
l’Orfeó Reusenc. Amb
gran satisfacció per l’èxit assolit, tots emocionats i engrescats, amb la
interpretació de la jove, i ja clàssica, “Mareta” es va posar punt i final a la
festa.

Conferència de Miquel Mayol al Centre de Lectura (30/01/2014)

L’Acte organitzat per la Secció Excursionista del Centre de Lectura de
Reus, corresponent a la 45a. Renovació de la Flama de la Llengua
Catalana va començar amb la inauguració al vestíbul de la Biblioteca del
Centre de l’exposició gràfica retrospectiva de les dues anteriors
renovacions de la Flama de la Llengua que va organitzar la Secció
Excursionista del Centre: la VI el 1975 i la XXXII l’any 2001.



El President de la Secció
Excursionista Jaume Gilabert-
Padreny obrí l’acte amb un
breu parlament al que s’hi van
afegir unes paraules de Rafel
Ferré, President de la Secció
l’any 1975.

Tot seguit a la Sala d’Actes de
l’Entitat, i després d’uns mots
de benvinguda a càrrec del
President del Centre de
Lectura Xavier Filella i una breu introducció per part del membre de la
Comissió Organitzadora de la 45a. Flama, Andreu Ferré, comença la
conferència a càrrec del Sr. Miquel Mayol, advocat i activista cultural de
la Catalunya Nord.

El conferenciant fou presentat
per la senyora Fina Masdéu tot
evocant la seva experiència al
si de la Universitat Catalana
d’Estiu els anys 70. El Sr.
Miquel Mayol ha tingut un
destacat paper en la defensa de
la llengua i la cultura catalana a
les comarques de la Catalunya
Nord. Ha estat l’ànima
impulsora de la Universitat

Catalana d’Estiu a Prada de Conflent i a hores d’ara treballa per l’impuls
de la Bressola com a eina indispensable per la supervivència del català
en aquelles comarques.

Durant la seva
intervenció ha passat
revista de la situació del
català des de l’annexió
que es va produir al
signar-se el tractat dels
Pirineus.
Des d’aleshores el català
s’ha mantingut present
malgrat totes les
persecucions fins la fi de
la II Guerra Mundial,



però és a partir d’aleshores que el seu ús social i familiar davalla
notablement fins a arribar als precaris nivells d’avui en dia. Malgrat tot
això, s’observa en els darrers temps una revifalla en l’interès per la
recuperació de la llengua i l’increment constant d’alumnes escolaritzats al
si de la Bressola així ho testimonien.

El senyor Miquel Mayol va cloure la seva
intervenció amb un cant a l’optimisme tot
afirmant que si aquesta tendència favorable
es pot mantenir, el català podria recuperar-
se amb el pas de tres generacions a la
Catalunya Nord.

Tot seguit el senyor Mayol va signar al llibre
d’or del Centre de Lectura.

Encesa de la Flama a Prada els dies 1 i 2 de febrer

Evidentment l’any 2014 ha d’esser un any molt especial pel nostre País,
per molts aspectes que poden marcar-li un nou rumb, entre els que sens
dubte té una importància capital la defensa de la nostra llengua, la qual
ja està avesada als intents a fer-la desaparèixer i en els moments actuals
especialment.

I, per defensar-la en aquells moments dels règim franquista, el món
excursionista dels Països Catalans, l’any 1968, es va reunir per celebrar
uns actes per la seva reivindicació i en memòria de Pompeu Fabra, seny
ordenador de la llengua Catalana. Aquell any es va encendre la Flama de
la Llengua Catalana a Prada de Conflent, davant la tomba de Pompeu
Fabra i es portà a peu, per camins de muntanya , fins a Montserrat on,
des de aleshores crema perpètuament a l’atri de la Basílica, amb la
següent llegenda: Flama de la llengua Catalana “Encesa per la fe,
portada per l’esforç i mantinguda per la voluntat d’un poble”.

I com es ben sabut, des del febrer del 1970, cada any les entitats
excursionistes d’arreu del Països Catalans organitzen una sèrie d’actes
en motiu de la Renovació de la Flama de la nostra Llengua.

Aquest any 2014, data d’un trist Tricentenari, a les 5 Entitats
excursionistes reusenques se’ns va concedir l’organització de la 45
Renovació de la Flama i tots els que hem col·laborat en aquest important
esdeveniment, esperàvem, amb una especial il·lusió i evident neguit, el
desplaçament a Prada de Conflent dels dies 1 i 2 de febrer. Ja acabats
els actes d’aquella Vila, creiem poder dir que han estat un esplendorós



èxit per la Comissió Organitzadora de Reus, com ha estat reconegut per
destacades personalitats que han viscut les edicions anteriors i deixant el
llistó molt alt pels organitzadors de la 46a Renovació, el Centre
Excursionista de Llançà, presents als actes i impactats pel seu lluïment.

Passem ara a fer un resum de tot el que hem tingut la sort de viure
aquest dos dies.

Dissabte dia 1- Sortim de Reus en 3 autocars en direcció a Prada, tot
vorejant Perpinyà. Per guanyar temps, ens dirigim directament a l’Abadia
de Sant Miquel de Cuixà, i des del mateix aparcament iniciem l’excursió a
peu fins a Taurinyà.

Alternativament, per a qui ho vulgui, amb autocar es fa una visita a
Vilafranca de Conflent i el seu castell, a Sirach i Rià.

Els caminadors al poc temps es troben ja amb un plugim que no
molestava excessivament, però va fer que molts obriren els paraigües,
cosa no gens habitual pels excursionistes.

A la mitja hora de camí, es separen en dos grups, un recorregut una mica
més exigent que l’altre, però cap dels dos massa llargs i per uns
paratges molt interessants. Pel camí més llarg ens va guiar la rapsoda
Anna Maluquer (experta en temes de Mn. Cinto Verdaguer) que va anar
desgranant interessants explicacions sobre l’obra de Verdaguer, i recitant
diferents poemes, com va fer en altres actes al llarg dels dos dies. Totes
les seves intervencions van ser magnífiques.



Els caminadors del recorregut mes suau van ser guiats per Jordi
Taurinyà, important activista de la Catalunya Nord i l’ànima dels
col·laboradors que hem tingut a Prada. Va donar interessants
explicacions dels recorreguts que s’estaven fent fins a arribar a la sala de
festes de Taurinyà.

Més de 140 persones, amb dinar de motxilla, vàrem fer petit el local.
Tothom s’encabeix com pot i, amb un agradable ambient fem l’espera’t
àpat. En acabar el dinar l’Anna Maluquer fa una nova intervenció,
recordant l’obra i els poemes de Mn. Cinto Verdaguer.

Amb el plugim que no es deixa, ens dirigim, la majoria en els autocars,
cap a l’Abadia de San Miquel de Cuixà, que visitem extensament amb un
destacat guia, el Pare Marco, Prior de l’Abadia.

Les seves explicacions son seguides amb molt d’interès per tots els
membres de l’expedició.

Novament amb els autocars ens dirigim a Prada als allotjaments, a la
Residència Sant Joseph i als Hotels Hexagone i Pradotel, des d’on ens
recolliren per anar al sopar i a la festa “foc de camp”que ens havia
preparat el Casal del Conflent de Prada.

En arribar piquem un abundant aperitiu, dempeus, per passar després a
seure a taula, a la sala del pavelló municipal, preparada a l’efecte, on
vàrem gaudir d’una gustosa sopa rossellonesa típica de la Vila. Postres
típics i vi dolç.



A les acaballes del sopar, el cantant i animador de la Catalunya Nord,
Ramon Gual ens oferí unes quantes cançons a “la carta”, a cada una de
les taules. Una vegada “cruspits” els postres, cadascú, amb la seva
cadira, anem a la sala anterior, per assistir a una nova intervenció de
l’Anna Maluquer i l’engrescadora, alegre i participativa actuació musical
de Ramon Gual.

Va començar amb un recull de destacades cançons de les 45 edicions de
la Universitat Catalana d’Estiu que es fa anualment a Prada, i després va
continuar amb temes que engrescaven a la participació de tant nombrós
públic.

Poc abans d’acabar la seva actuació, fa una menció a l’aniversari de la
mes petita dels expedicionaris: la Jana Llambrich Ribes que complia 3
anys. Se li canta el “per molts anys” i molt emocionada envia petonets a
tothom. Acaba la fantàstica actuació de Ramon Gual amb el Cant dels
Segadors.

Quant ja ens aixecàvem de les cadires, el
jove directiu de la S.E. del C.N.Reus Ploms,
Miquel Malet Casas, sorprèn a molts amb
una petita actuació que estava prevista dins
el “foc de camp”, amb cant d’harmònics i
didgeridoo.
La seva intervenció va ser molt aplaudida,
tant per ser novadora com per la traça
mostrada en la seva intervenció.



Diumenge dia 2- Ens llevem amb un dia esplèndid, i alguns privilegiats
amb la sort de veure des de la habitació el Canigó nevat al davant.

Uns d’una manera mes normal i d’altres a “la francesa” esmorzem i anem
caminant fins a la plaça de l’Ajuntament vell, on s’iniciarà la comitiva cap
al cementiri per fer l’encesa de la Flama davant la tomba de Pompeu
Fabra.

Mentre s’espera el començament, i alguns visiten l’Església de Sant
Pere, arriba el Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Sr. Miquel
Domingo que ostentarà la representació oficial de la nostra Ciutat.

El Sr. Jordi Mir, destacat lingüista, membre de l’Institut d’Estudis
Catalans, i editor de les obres completes de Pompeu Fabra, obre el acte
davant la porta de l’antic Ajuntament de Prada, amb un parlament que
glosa la vida i obra del Mestre Fabra. L’Anna Maluquer ens ofereix una
nova intervenció.

Tot seguit s’inicia la comitiva encapçalada per la gran pancarta de la
Comissió Organitzadora (600 x 110 cm), i una gran estelada, seguida
pels carrers de Prada, per davant de la casa on va viure i de la on va
morir Fabra.



A l’arribar al cementiri s’afegeixen als actes 30 persones vingudes
d’Igualada.

Davant la tomba de Pompeu Fabra obre
l’acte el Sr. Jordi Mir, ànima i coordinador
de totes les Renovacions de la Flama, tot
seguit el Nil Llambrich i la Irina Jordana, fan
una ofrena floral a la tomba, i a continuació
el jove Jaume Gilabert-Padreny i el Cesc
Escoda procedeixen a l’encesa de la
Flama.

L’emoció de l’acte l’acompanya la música d’un parell de joves de l’Escola
de Música de Perpinyà i una nova intervenció de l’Anna Maluquer.

Pren la paraula la Sra. Corine de Mozas, Adjointe a l’Education et la
Catalanité de l’Ajuntament de Prada, i finalment pel Comitè Organitzador
Cesc Escoda que, apart d’una brillant dissertació fa una petició al
representant de l’Ajuntament de Reus per què a Reus s’aixequi un
monument a Pompeu Fabra, com a la majoria de ciutats catalanes.

Amb el Cant dels Segadors es donen per acabats els actes al cementiri.

Ja amb la renovada flama encesa, s’inicia una nova comitiva cap a
l’Ajuntament de Prada, amb un recorregut diferent de l’anada per indrets
força bonics, molts d’ells seguint una sèquia molt important durant anys
pels habitants d’aquelles contrades.



S’arriba a l’Ajuntament i la Sala de Plens que, amb la nombrosa
participació, resulta quasi insuficient.

Obre l’acte la Sra. Corine de Mozas, que agraeix a tots l’èxit i participació
de tots els actes, així com la donació de les Entitats excursionistes
reusenques de llibres en català pels nens de les escoles catalanes de
Prada, com a suport al seu difícil procés de recuperació, normalització i
d’aprenentatge de la nostra llengua.



Segueix el Sr. Miquel Domingo, en representació de l’Ajuntament de
Reus, que continua agraint especialment a les Entitats Excursionistes
reusenques aquesta bona organització, oferint a Prada, una petita Àguila
de Reus, i agafa el guant llençat pel Cesc Escoda i farà el trasllat de la
petició realitzada al nostre Ajuntament.

Intervenen seguidament el Sr. Lluís Simó, representant al President de la
F.E.E.C. i novament l’Anna Maluquer. Finalitzen els parlaments amb el
Cesc Escoda per la Comissió, que també ofereix a Prada, de part de la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, un llibre de la Festa Major de Sant
Pere de Reus, que alhora també és el patró de la Vila de Prada, i al Sr.
Jordi Taurinyà, li ofereix unes galetes típiques amb la Rosa de Reus i una
ampolla del nostre tradicional vermut.

Per acabar aquest emotiu acte, els nens petits de la Coral del Conflent
interpreten vàries cançons en català, com a bona mostra de com s’està
treballant a la Catalunya Nord en la recuperació de la nostra Llengua.

Després d’un esplèndid aperitiu, plegats anem a la Residència Sant
Joseph per a dinar en dos torns i, en acabar, ja agafem els autocars cap
a Reus, mentre veiem per les finestres als amics Jordi Taurinyà, Jordi Mir
i l’Anna Maluquer que ens han acompanyat fins el darrer moment. Per la
nostra part, per a tots ells i pel Casal del Conflent, adéu i moltes gràcies !



Gaudint d’un tranquil viatge de tornada, arribem a Reus amb la Flama
renovada, tot esperant i preparant ja l’arribada oficial que es faria el
següent dissabte dia 8.

Conferència d’Anton Baiges a l’Associació (4/02/2014)

El dimarts, dia 4 de febrer, es va dur a terme l’acte programat per
l’Associació Excursionista Catalunya de Reus, amb una conferència a
càrrec del Sr. Anton Baiges, filòleg i membre d’Omnium Cultural, amb el
Títol “Omnium Baix Camp 40 anys de compromís amb la llengua, la
cultura i el País”.

Va realitzar una brillant explicació, recolzada amb imatges, de tot el que
representa i ha representat l’Òmnium Cultural, tant els seus orígens
nacionals com l’extensa activitat en el nostre Baix Camp.

Arribada de la Flama a Reus (8/02/2014)

En aquest dia va produir l’arribada oficial a Reus de la 45 Renovació de la
Flama de la Llengua Catalana, que es va encendre a Prada de Conflent
(Catalunya Nord) el passat diumenge dia 2.



La Secció de B.T. T.
de l’Associació Exc.
Catalunya de Reus
ha baixat la Flama
des de Capçanes,
afegint-s’hi uns
quants ciclistes més
a Vilaplana.
Als voltants de la 6
de la tarda, un total
de 14 ciclistes
arriben a la Font del
Lleó al Passeig de la

Boca de la Mina, on els esperaven la Comissió Organitzadora,
excursionistes de les 5 entitats i el Sr. Miquel Domingo, Regidor
d’Urbanisme del nostre Ajuntament.

Es segueix cap a l’Avinguda del Comerç i Passeig Mata, cantonada c/
Ample, on es reparteix coca (gentilesa del Gremi de Forners de Reus),
amb xocolata als participants i als membres del seguici.

Es forma la comitiva, amb l’animació d’un grup de grallers i una gran
estelada. Tot recorrent el carrer Ample, Plaça Pintor Fortuny, carrer
Llovera, Plaça Prim i carrer Monterols, s’arriba a la Plaça Mercadal, on
esperaven altres regidors de l’Ajuntament: Sr. Joaquim Sorio, Regidor de
Cultura, que presideix l’acte de rebuda de la Flama per part de la Ciutat
de Reus, i la Sra. Dolors Sardà, Regidora d’Ensenyament.



Tant el recorregut pels carrers com a la plaça ha despertat molta
expectació i han acompanyat la Flama un gran nombre de persones. Al
Mercadal, el representant de l’Associació Excursionista de Catalunya de
Reus, Joan Torrell, i portador de la Flama en nom de les Entitats
excursionistes, en el seu parlament fa un resum de tota la història de les
Renovacions. Renova i recorda al Srs. Regidors, la sol·licitud feta a
Prada de que a la nostra ciutat es dediqui un monument a Pompeu
Fabra.

Seguidament es
procedeix a fer
entrega de la torxa
amb la Flama al
Regidor de Cultura,
Sr. Joaquim Sorio,
que la rep en nom
de l’Ajuntament i de
la nostra Ciutat.

Tot seguit l’encenen les 5 Entitats organitzadores per portar-la a les
seves respectives seus, i, amb el cant dels Segadors, es dona per
finalitzat aquest emotiu acte.



Pujada de la Flama al Tossal dels Tres Reis 16/02/2014

La Flama de la Llengua Catalana continua el seu camí.

Com a pas previ a la seva arriba a Montserrat, avui, seguint la iniciativa
encetada fa 3 anys, portem la Flama fins el Tossal dels Tres Reis, que es
el cim on conflueixen els regnes de Catalunya, Aragó i de València.

Els excursionistes arribem a Fredes i, desprès d’esmorzar en un
restaurant a cobert del plugim, es posa a nevar amb ganes, si bé per poc
temps. El mal temps ens ha acompanyat tot el matí, amb repetits plugims
i fred intens. Les capelines, els paraigües i tota mena d’aixoplucs han
estat presents durant tot el matí.

Guiats pels amics del Centre Excursionista Castelló, i al capdavant en
Guillem Palomo, iniciem la pujada al Tossal, passant pel Mas del Ric de
Fredes, amb llargues cues que omplien els senderons, donada la gran
quantitat de participants.

Passant per entremig dels arbres nevats, arribem a d’alt el Tossal, on ens
esperen els components del C.E. Reddis i alguns de l’Agrupació
Excursionista Catalunya de Barcelona. Hom calcula hi ha unes 100
persones.

Comença l’acte el Sr. Cesc Escoda, per la Comissió Organitzadora i
seguidament el Sr. Guillem Palomo, President del C.E. Castelló rep la
Flama per a ser distribuïda a les Entitats del País Valencià.



Parla el Sr. Vicent Pitarch, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, que fa
constar que a la darrera reunió de l’Institut es van recolzar tots els actes i
a la Comissió Organitzadora d’aquesta 45 Renovació de la Llengua
Catalana.

Finalment pren la paraula el Sr. Jep Tapias, President de l’Agrupació,
com organitzadors de l’anterior Renovació, qui suggereix que totes les
Entitats Excursionistes de Catalunya haurien d’assumir i col·laborar en
les següents edicions de la Renovació de la Flama. En tots els
parlaments es reitera una encesa reivindicació de la nostra Llengua,
davant els constants atacs a que està sotmesa en tots els territoris de
parla catalana.

Es finalitza l’acte amb el Cant dels Segadors.

Retornats a Fredes amb Bus anem fins a La Pobla de Benifassà, on
dinem conjuntament amb els amics de Castelló a l’alberg La Font Lluny.
Magnífica jornada excursionista !



Acte Central al Centre de Lectura de Reus (18/02/2014)

En aquesta data, a la Sala d’Actes del Centre de Lectura es va celebrar
l’Acte central conjunt de les 5 Entitats organitzadores de la 45 Renovació
de la Flama de la Llengua Catalana.

El Sr. Andreu Ferré, representant del Centre de Lectura a la Comissió
Organitzadora de la Flama, presenta els ponents de la taula rodona
constituïda pels Srs. Isidor Marí Mayans, sociolingüista i president de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Joaquim Mallafré
Gavaldà, traductor i lingüista i Miquel Àngel Pradilla Cardona,
sociolingüista i professor de la URV.

Va moderar el debat la Sra. Anna Saperas Tuset, directora del Centre de
Normalització Lingüística de l’Area de Reus Miquel Ventura.

El tema escollit per debatre va ser: “Present i futur de la nostra llengua:
com podem avivar la flama?”

La Sra. Anna Saperas fa una descripció detallada dels currículums
d’aquests tres membres de l’Institut d’Estudis Catalans i dona pas a les
seves intervencions.

El Sr. Miquel Àngel Pradilla fa una exposició detallada de la situació
actual de la llengua als nostres territoris, en especial a la nostra
demarcació provincial i perspectives futures.



El Sr. Isidor Marí fa un repàs de la situació de la nostra llengua, en
especial als País Valencià, la Franja, les Illes i a la Catalunya Nord.

El Sr. Joaquim Mallafré exposa la situació del català al Principat.

Tots tres deixen bona constància de la situació en que es troba la nostra
llengua a tots els territoris, amb els atacs sistemàtics a tots els nivells des
de l’Estat Español, parlen de les previsions de futur i del que ens hem de
plantejar per a defensar-la.

La Sra. Saperas obre el torn de preguntes als assistents que en formulen
poques però extenses, que son contestades de manera brillant pels
ponents.



A tall de resum cal dir que ha estat un gran acte, d’un nivell altíssim per
part de les quatre persones que hi han participat, posant punt i final als
actes celebrats a Reus per les cinc Entitats.

Travessa al Massís de Montserrat (22/02/2014)

La Comissió organitzadora de la 45 Renovació de la Flama de la Llengua
Catalana, va decidir afegir al programa una nova activitat excursionista
prèvia a la pujada de la Flama a Montserrat, fent una Travessa al Massís
de Montserrat, amb sortida de Can Maçana i arribant a Collbató.

La sortida, guiada per l’Andreu Ferré del Centre de Lectura, ha estat
d’una exigència tècnica considerable, però l’esforç a valgut la pena.

Travessant les espectaculars muntanyes montserratines, tot veient les
fantàstiques vistes panoràmiques de les que hem pogut gaudir amb un
dia esplèndid, ens han deixat a tots satisfets d’aquesta autèntica jornada
excursionista.



Hi ha participat 13
excursionistes (7 inscrits
pel C. N. Reus Ploms, 5
pel Centre de Lectura i 1
per l’Associació Exc.
Catalunya de Reus).
Des del Coll de Can
Maçana, comencem a
caminar pel GR fins al
collet del Guirló on el
deixem per agafar el PR
C78 camí del Refugi Vicent
Barbé.

Parada per l’esmorzar. Seguim, tot admirant les espectaculars formes de
“Les Agulles” i les nombroses roques que anem travessant. Pujant i
baixant diverses canals, tarteres i uns sifons considerables, passem per
miradors en els que cal aturar-s’hi. Passem per Font Rovellada, el Portell
del Migdia i arribem al cim del Montgrós (1.124m) des d’on gaudim de les
vistes.

Continuem trescant, amunt i avall, ens sorprèn el canal de la Salamandra
i finalment decidim dinar al Port del Camell, on hi ha una roca que si un
s’hi esforça molt hi veu forma de camell.

A partir d’allí, com no anàvem massa bé de temps, en lloc de pujar a
Sant Jeroni, decidim baixar pel GR96.1, pel camí dels Caçadors que ens
porta en una inacabable baixada, de les que es diuen “trencacames”, fins
a Collbató.

Cinc components de l’excursió tornen cap a casa i els altres 8 ens
quedem a un hotel de Collbató, per afegir-nos demà als caminadors que
venen de Reus, per fer la pujada Collbató-Montserrat amb la Flama.

Es pot obtenir l’itinerari seguit en la sortida en el següent enllaç:
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6208944

Renovació de la Flama a Montserrat (23/02/2014)

Avui finalment s’ha procedit a l’efectiva 45 Renovació de la Flama de la
Llengua Catalana, que varem encendre el passat dia 2 a Prada de
Conflent i que les 5 Entitats excursionistes organitzadores han anat
traslladant primer a la nostra Ciutat de Reus, el passat dia 8, als actes
que totes les Entitats han celebrat a les seves seus, a la pujada al Tossal
dels Tres Reis a Fredes el passat diumenge, a l’acte central del dia 18 a



la sala d’actes del Centre de Lectura, i ahir fent la travessa al Massís de
Montserrat des de Can Maçana a Collbató.

Més de 200 persones s’han desplaçat a Montserrat des de Reus, apart
de molts més participants arribats d’altres llocs del Principat,
principalment d’entitats excursionistes i culturals, el que ha fet que tant a
la Basílica, a l’atri i a la sala d’actes resultessin quasi insuficients per
poder encabir a tanta gent.

De bon matí, a ¾ de 6 surt de Reus l’autocar amb els caminadors fins a
Collbató, a l’Ermita de la Salut, on ens trobem amb els components del
C.E. Reddis que també han omplert un Bus amb molts joves, i amb els
excursionistes que ahir feren la Travessa al Massís de Montserrat.

Tots plegats pugen simbòlicament la Flama cap a Montserrat, pel camí de
les Coves de Salnitre i la Cova Santa.

Es pot consultar el track a: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6208976

Una mica més tard, sobre les 8 del matí, surten 3 autocars més des de Reus
que, al final del trajecte, es troben amb els caminadors a ls plaça de l’estació
del cremallera a Montserrat.



Des d’aquest punt de concentració es va en comitiva per portar la Flama
fins a la Plaça de la Basílica. Formen part i presideixen la comitiva, i la
resta d’actes, l’Alcalde de Reus Sr. Carles Pellicer, el President de la
F.E.E.C. Sr. Jordi Merino, el Sr. Jordi Mir, membre Coordinador de les
renovacions de la Flama, els representants de les cinc Entitats
excursionistes reusenques organitzadores, quatre regidors de
l’Ajuntament de Reus i altres personalitats destacades del mon
excursionista en general.



A la plaça de la Basílica, el Pare Abad Josep M. Soler surt a rebre la
Flama que li és presentada per Cesc Escoda en nom de la Comissió,
amb les paraules “Pare Abad, des de Reus, les cinc Entitats
excursionistes us portem la Flama de la Llengua Catalana per a la seva
tradicional renovació”.

Després de la rebuda, tota la
comitiva, convidada pel Pare
Abad procedeix a entrar a la
Basílica, completament
abarrotada, on es fa l’ofrena
de la Flama en la Missa
Conventual. Al final,
l’Escolania ens ofereix el
tradicional i emotiu cant del
Virolai.

Seguidament es passa a l’atri on es procedeix a l’acte pròpiament de la
Renovació per 45a vegada de la Flama de la Llengua Catalana, amb
l’encesa de la llàntia commemorativa.

El Cesc Escoda, en nom dels organitzadors ens dirigeix unes paraules i
seguidament ho fa el President de la F.E.E.C., Sr. Jordi Merino, que
felicita a les Entitats de Reus per aquesta magnífica organització.



El Pare Abat també fa un emotiu parlament, donant la benvinguda a la 45
Renovació, que s’ha fet ininterrompudament des del 1968, i anima a
continuar defensant la Llengua Catalana.

L’acte de l’atri finalitza amb la intervenció musical de Sandra Pallarés junt
amb la colla de grallers “Xarrups” i amb el cant dels Segadors, entonat
emotivament pel nombrós públic present.

A continuació es passa a la Sala d’actes, que està completament plena, i
el Cesc Escoda continua parlant amb nom de l’Organització i presentant
a totes les persones que aniran intervenint.

En primer lloc ho fa el Sr. Jaume Gilabert-Padreny, President de la S.E.
del Centre de Lectura, amb l’ofrena que estava previst fer a l’interior de la
Basílica i no s’ha pogut per motius de protocol.

Tot seguit es fa el
lliurament dels poemes
visuals creats per infants
de les Escoles de Reus i
Baix Camp als
representants de les
escoles catalanes “La
Bressola” de la Catalunya
Nord. Fa l’entrega la Sra.
Carme Blasi, membre de
l’equip del Centre de
Recursos Pedagògics de
Reus-Baix Camp, i tres

nens representants dels centres d’ensenyament que hi han participat i
que son: les escoles de Reus: Joan Rebull, Montsant, Mowgli, Rubio i
Ors, General Prim, Marià Fortuny, Alba, El Lligabosc, els Instituts de
Reus: Domènech i Montaner i Baix Camp, i l’escola Beat Bonaventura, de
Riudoms.

Efectua la recepció dels poemes el Sr. Cesc Franquesa per part de “La
Bressola” de la Catalunya Nord, agraint aquest lliurament i alhora els
ofereix uns CD’s amb interpretacions musicals, en català, dels infants de
les seves escoles, i espera poder continuar els contactes amb les escoles
de Reus en properes setmanes.

A continuació, el Sr. Vicent Pitarch, membre de l’Institut d’Estudis
Catalans, representant del Pais Valencià, i en nom del també present Sr.
Guillem Palomo, President del C.E. Castelló, fa una exposició dels
problemes que tenen per poder fer l’ensenyament del català a les escoles
apart dels ja prou coneguts de la supressió del Canal 9 i altres mitjans de
parla catalana. Recorda que l’Institut d’Estudis Catalans en reunió de



Junta va recolzar totalment i col·labora amb tot el relacionat amb la
Renovació de la Llengua Catalana.

El Sr. Carles Sancho, en representació de l’Associació Cultural
Matarranya (ASCUMA), de la Franja, també exposa tots els problemes
que tenen els 50.000 pobladors de la Franja de Ponent, de parla
catalana, i demana l’ajut de tots nosaltres per poder defensar la nostra
llengua.

Seguidament el Sr. Jordi Mir, que va ser un dels iniciadors, i ànima
permanent, de la Renovació de la Flama, fa una petita història de com
van ser aquells començaments i passa a fer la presentació del 9è. volum
de les obres completes de Pompeu Fabra de la que n’és editor.

El Sr. Josep Morgades i Barceló, eminent filòleg i traductor reusenc, amb
un currículum molt extens, efectua l’acte acadèmic previst, amb un estudi
profund de la situació del català i de la persecució de que es objecte i
dels problemes que hi tenim al no parlar-lo sempre per defecte.

El seu anàlisi ha estat brillant i molt aplaudit pels assistents.

La Sra. Maise Cunill, per la Unió Excursionista Llançanenca, rep el relleu
de la Flama per l’any 2015, per una població com Llança de només
5.000 habitants que està il·lusionada amb aquesta organització si bé
comenta que el reusencs hem deixat el llisto molt alt per poder
aconseguir una participació tan extensa i la diversitat d’actes programats
per les 5 entitats excursionistes.



Acaben els parlaments amb l’Alcalde de la Ciutat de Reus, Sr. Carles
Pellicer, que remarca els treballs dels poemes visuals i les paraules dels
tres nens de les escoles de Reus i entre d’altres coses al final informa de
que, contestant la sol·licitud feta per la Comissió organitzadora d’aquesta
edició de la Flama, la
Ciutat de Reus tindrà un
monument en memòria del
Mestre Pompeu Fabra.

El Sr. Joan Torrell,
representant a la
Comissió de l’Assoc.
Exc. Catalunya de
Reus, fa la
presentació de la

soprano Núria Puig que, amb l’acompanyament al piano del mestre Joan
Soler, interpreta quatre cançons d’una manera brillantíssima, així com del
grup coral “Harmonia Reusenca” que, també a continuació, fan un petit i
excel·lent concert de cançons catalanes, acabant amb el Cant de la
Senyera, cantat i seguit dempeus per tots els assistents.

Acabats ja els actes d’aquesta gran jornada excursionista i cultural,
reivindicativa de la nostra Llengua, unes 210 persones ens reunim per
dinar en un local del Restaurant Montserrat.
És el punt i final d’unes setmanes d’una tasca intensa, intentant que tots
els actes fossin el mes lluïts possibles, amb molta participació i que arreu
es poguessin fer sentir les nostres reivindicacions de la Llengua
Catalana, tot esperant que en un temps proper puguem deixar de fer-ho
per tenir una normalitat molt desitjada per tothom.

Donem pas i desitgem molta sort a Llançà per la 46a Renovació de la
Flama de la Llengua Catalana.

Visca Catalunya ! Visca la Llengua Catalana !



Text íntegre de la presentació i parlament, a càrrec de Cesc

Escoda, de l’acte celebrat per la Secció Excursionista del Reus

Deportiu (23/01/2014)

Pompeu Fabra i l’esport (1)

En aquest acte que avui celebrem en al seu del Reus Deportiu, hi ha dos

elements essencials indissociables:

POMPEU FABRA i l’ EXCURSIONISME.

De l’atenta lectura de la conferència pronunciada per Francesc

SANTACANA i TORRES, en la Universitat Catalana d’Estiu, l’any 2006
(1), us en vull fer cinc cèntims relacionats amb aquests elements.

Pompeu Fabra, el Mestre Fabra, és el seny ordenador de la Llengua

catalana.

Des de la seva pròpia formació com a enginyer, observem com intentà

aplicar la lògica cartesiana de la seva formació al terreny de la llengua.

Va normativitzar la Llengua catalana.

Però hi ha un aspecte poc divulgat de la vida de Pompeu Fabra: la seva

relació amb el món de l’esport.

A la darreria del segle XIX es començà a introduir l’esport, i es fa com

una de les formes del lleure i l’oci de la modernitat. En aquell moment

trobem a Fabra molt vinculat i identificat amb l’excursionisme.

Amb un excursionisme que, des dels seus orígens, era una activitat que

combinava l’exercici físic amb l’interès per la descoberta del país i el seu

coneixement.

És el que coneixem com a excursionisme científic. I els estudiosos de la

llengua participaven també d’aquest excursionisme científic. Fabra, el

1891, entra a formar part com a soci, del “Centre Excursionista de

Catalunya”.

Emprenia llargues caminades, algunes de diverses jornades. Li eren útils

per recollir paraules vives de pagesos, pastors, carreters i tota mena de

persones que es trobava pel trajecte.



Aquestes excursions eren un plaer per elles mateixes, un motiu de gaudi,

atès que per a ell el contacte amb la naturalesa era un mitjà per a

l’enfortiment físic i moral de l’individu.

La seva presència a la muntanya no minvà malgrat que s’anava fent gran,

prova d’això va ser la seva participació en els anomenats “campaments

Fabra” que tingueren continuïtat fins la Guerra Civil.

Ja en l’exili, a Prada de Conflent, Fabra recordava fins a quin punt

l’excursionisme formava part intrínseca de la seva vida. I deia aleshores:

“Ni la pràctica de l’excursionisme ni l’estudi de la llengua no m’han

donat mai cap disgust. Al contrari. I si els dies que he passat

estudiant m’han deixat sempre espiritualment satisfet, els dies

d’excursió i, de preferència, els de campament, a dos mil metres

d’alçària, respirant l’aire dels cims, enmig d’un món pur i en llibertat

total compten, físicament i àdhuc diria moralment, entre els millors de

la meva vida...”

En definitiva, per a Fabra, l’excursionisme havia estat una manera

d’aproximar-se al coneixement lingüístic, uns avantatges físics com a

practicant i de gaudir estèticament de la natura i, també, d’obtenir els

beneficis morals que contenia, especialment pel tipus de relacions

humanes que provocava amb els companys, la solidaritat de grup i la

necessitat de fer front a les adversitats.

Pompeu Fabra, doncs, a més de ser una referència per a l’ordenació

filològica del català modern, pot ser reivindicat també com a estendard de

les diferents disciplines esportives catalanes i, de retruc, de la

reivindicació d’unes seleccions esportives pròpies, com tenen altres

pobles sense estat avui a Europa mateix.

Pompeu Fabra, primer President de la Unió de federacions esportives de

Catalunya, a l’any 1933, esdevenia nou símbol de l’esport català, de

l’articulació de l’esport en base a una nació.

De l’esport entès com a mitjà indispensable de formació de l’individu,

especialment dels joves.

I en aquest entorn, amb aquestes premisses i amb aquest tarannà, el 17

de gener de 1934 es va fundar la Secció Excursionista del Reus Deportiu.

Per tot plegat ens trobem avui aquí per a què, com a excursionistes o
amants de la cultura, o ambdues coses, posem de manifest el nostre
compromís amb la Llengua Catalana.



Des de sempre la nació catalana ha trobat en el foc l'element simbòlic
que ha donat caliu a gran part de les seves manifestacions culturals,
polítiques, festives...

Com ja apuntava, l'excursionisme fou un dels moviments arrelats al país
que, en temps difícils, ha estat una font per la preservació i manteniment
del bagatge cultural dels Països Catalans.

El 31 de març de l'any 1968, cinc entitats excursionistes de Catalunya
van unir la seva veu per a commemorar col·lectivament el centenari de la
naixença de Pompeu Fabra, seny ordenador de la llengua catalana.
Aquestes entitats obriren una nova via de concordança per tal de fer camí
juntes amb aquesta iniciativa.

La proposta fou assumida per la totalitat del nostre excursionisme i
s'encarregà a l'escultor Rafael Solanic una llàntia per a Montserrat que
mantingués perpètuament el foc encès a la tomba del mestre a Prada: LA
FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA.

La filla del mestre Fabra -Carola- va procedir a encendre la Flama de la
Llengua Catalana davant de la tomba -que es troba a Prada de Conflent-
de l'eminent filòleg i rellevant excursionista; flama que fou portada per
camins de muntanya fins al monestir de Montserrat, amb la qual
s'encengué la llàntia votiva que va quedar instal·lada a l'atri de l'església
que du la següent llegenda: Flama de la llengua catalana. “Encesa per la
fe, portada per l'esforç i mantinguda per la voluntat d'un poble”.

Aquesta flama crema perpètuament a Montserrat i és renovada cada any.
Cada mes de febrer, el poble català renova la Flama de la Llengua, que
és duta cada any a Montserrat per una entitat excursionista diferent.
Malgrat els intents i algunes voluntats obscures que han intentat apagar
la flama, aquesta escalfa encara els drets d'un poble que vol ésser lliure.

El 2014, la 45a Renovació de la Flama de la Llengua catalana està a
mans, conjuntament, de les cinc Entitats Excursionistes de Reus,

 ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA CATALUNYA DE REUS

 CLUB EXCURSIONISTA REDDIS

 SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL CENTRE DE LECTURA

 SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL CLUB NATACIÓ REUS PLOMS

 SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL REUS DEPORTIU

El present acte, emmarcat també en la celebració del 80è aniversari de la
Secció excursionista del Reus Deportiu, en aquest espai esportiu, i ara
cultural, vol combinar música i llengua, la nostra música i la nostra
llengua.



I per tractar de forma actual, assenyada i distreta la Llengua Catalana
hem volgut convidar un filòleg, un escriptor, un periodista, un...

Bé no us penseu pas que omplirem l’escenari de gent !
Participa ara en aquesta festa un Mestre que és tot això i més... Donem
la benvinguda a MÀRIUS SERRA !

Màrius Serra va nàixer a Barcelona l’any 1963. És escriptor, llicenciat en

Filologia Anglesa i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis

Catalans. Les seves creacions giren al voltant de la literatura, la

comunicació i el joc.

La seva obra literària, guardonada amb premis com el Ciutat de

Barcelona, Serra d’Or, Lletra d’Or, Ramon Llull o Sant Jordi, comprèn

novel·les com Mon oncle, Farsa, De com s’escriu una novel·la o Plans de

futur, relats com La vida normal, assajos com Verbàlia i llibres tan

personals com Quiet, en el qual retrata la vida al costat del seu fill

discapacitat.

També és autor, amb Oriol Comas, de la capsa de Jocs Reunits Verbàlia i

del Joc de l’Enigmàrius. Col·labora a La Vanguardia, El Punt-Avui, TV3 i

Catalunya Ràdio.

Benvolgut MÀRIUS SERRA, teniu la paraula !



Text íntegre de la introducció, a càrrec d’Andreu Ferré i Ferré,
realitzada en l’acte celebrat al Centre de Lectura de Reus
(02/02/2014)

L’any 1968 coincidint amb el centenari de la naixença de Pompeu Fabra
cinc entitats excursionistes es troben davant la seva tomba a Prada de
Conflent i encenen una Flama que porten a peu fins el Monestir de
Montserrat. Naixia aleshores la Flama de la Llengua Catalana, com a
símbol del compromís de l’excursionisme català envers la Llengua del
nostre País. Eren temps foscos de dictadura on la nostra llengua estava
relegada a més absolut dels ostracismes.

Des d’aleshores cada any una entitat excursionista dels Països Catalans
ha renovat aquesta simbòlica Flama de la Llengua.

L’any 1975 la Secció Excursionista del Centre de Lectura organitza la VI
Renovació de la Flama de la Llengua, la llengua seguia marginada però al
dictador espanyol li quedaven pocs mesos de vida i s’albirava una
esperança que tot canviaria. El gran ressò que van tenir tots els actes
organitzats a Reus i la immensa gernació que va aplegar-se a Montserrat
així ho testimoniava.

L’any 2001 en escaure’s el centenari de la Secció Excursionista, tornem a
organitzar Renovació de la Flama. Els temps havien canviat i sobre el
paper la llengua gaudia de reconeixement oficial i es treballava per a la
seva normalització. La Renovació de la Flama esdevé un acte amb un
caire més social de l’excursionisme català. La reivindicació d’aquell
moment era la de la unitat de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i sobretot la normalització en aquells indrets on el seu ús és més
precari: la Catalunya Nord i el País Valencià. Però ja aleshores trobem
símptomes de la voluntat de l’Estat Español de capgirar el procés de
recuperació de la llengua.

Aquesta voluntat regressiva ha anat creixent any rere any: a la Franja
s’inventen el Lapao, els governs de les Illes i de València realitzen
constants actuacions en contra de la llengua. Aquests i molts altres
exemples ens fan adonar que a hores d’ara la llengua es troba
seriosament amenaçada: els poders públics espanyols miren de marginar-
la, disgregar-la i reduir-la a un paper testimonial.

I arribem a l’any 2014, un any simbòlic, any de commemoracions. I
aquesta vegada som les cinc entitats excursionistes reusenques que
conjuntament organitzem la Flama en un moment històric per a tots.



Albirem una esperança i un repte: Catalunya podrà decidir lliurement el
seu futur i assolir, si vol, la plena sobirania. El Futur de la Llengua i el del
País passa per assolir la nostra definitiva llibertat.

Vull expressar el meu desig per què la propera Renovació de la Flama
que s’organitzi des de Reus sigui ja en un país lliure i sobirà, amb una
llengua catalana forta i normalitzada i un excursionisme sempre fidel al
País.

Moltes gràcies



Text íntegre de la presentació de Miquel Mayol, a càrrec de Fina

Masdéu, realitzada en l’acte celebrat al Centre de Lectura de Reus

(30/01/2014)

Presentació de Miquel Mayol (Centre de Lectura de Reus, 30-I-2014)

En primer lloc, em cal donar les gràcies a la Secció Excursionista del Centre de Lectura

per haver-me demanat de fer la presentació de Miquel Mayol. I donar-les per una doble

raó: la primera, i més important, per les característiques del conferenciant, una persona

d’una trajectòria plenament vinculada a l’impuls i a la defensa de la llengua i la cultura

catalanes en un estat, el francès, on aquestes activitats no són, des de fa temps, gens

planeres. L’altra, la segona raó, és absolutament personal –i, doncs, me la podria ben

estalviar, perquè no he de parlar de mi–, però em ve de gust dir que conec –poquet–, i

admiro –molt– el Miquel Mayol des dels meus llunyans 18 anys quan, el 1976, amb una

colla d’amics, vam decidir de participar en la 8a edició de la Universitat Catalana

d’Estiu, que se celebrava –com encara avui– a Prada de Conflent. La idea de donar

impuls a aquesta Universitat fou de Miquel Mayol i de Pere Verdaguer, que

esdevingueren els motors de la UCE, com l’anomenàvem els que ens hi havíem agrupat

per respirar de ben a prop les reivindicacions dels PPCC sense embuts ni

convencionalismes de cap mena; a cara descoberta i des del cor. D’entre els molts

records que en tinc, vull esmentar la participació en una etapa de la Marxa de la

Llibertat, a la columna “Josep de la Trinxeria” –que anava d’Arles a Argelers–, cridant

amb vehemència: “Giscard, cabrú, sem una naciú”, així en rossellonès del més pur, cosa

que ens va amarar de satisfacció, a banda que ens va deixar els peus, després d’unes

quantes hores caloroses caminant sobre l’asfalt, ben destrossats. I no cal ni dir que hi

vam tornar, a la UCE, en altres edicions, totes elles memorables.

Ara, fa poc més d’un any, amb motiu de la XXXVIa edició de l’Aplec excursionista

dels PPCC, vaig tenir ocasió, amb alguns dels amics d’aquell llunyà 1976 –i d’altres

de nous–, de tornar a Prada. I hi vaig, hi vam, retrobar el Miquel Mayol: el vam saludar,

li vam parlar de l’admiració que ens va causar en aquella nostra joventut...; i,

evidentment, vam constatar que l’abrandat i coherent defensor de la unitat de la llengua,

dels drets dels catalans de la Catalunya Nord, seguia ferm i combatiu, resolut en les

seves paraules i en els seus actes. I avui, per acabar-ho d’adobar, la cirereta de la



presentació. Doncs això, que el presento, i demano disculpes per aquesta digressió que

m’he permès.

Miquel Mayol i Raynal va néixer a Perpinyà el 1941. Estudia dret, i després exerceix

d’advocat, mentre desenvolupa una sèrie d’activitats com a polític catalanista. El 1968

retorna a Perpinyà i s’adhereix al Grup Cultural de la Joventut Catalana i al Parti

Socialiste Unifié (PSU).

El 1970 funda, amb Llorenç Planes i altres, el Comitè Rossellonès d’Estudis i

d’Animació (CREA), que es convertí dos anys més tard en l’Esquerra Catalana dels

Treballadors (ECT), primera expressió política moderna de l’esquerra catalanista a la

Catalunya Nord. La dècada de 1980 Mayol és secretari de la Unió per la Regió

Catalana.

Des del 1992 organitza, cada any, l’11 de setembre, una acció cívica de pujada al

Canigó per tal de ser a la pica a la sortida del sol; així, són els primers de celebrar la

Diada.

El 1998 s’integra a Esquerra Republicana de Catalunya. I entre 2001 i 2004 exerceix el

càrrec d’eurodiputat –en substitució de Gorka Knörr, d’Eusko Alkartasuna.

Miquel Mayol ha participat, i participa, en la majoria d’iniciatives en defensa de la

llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord: la ja esmentada UCE, la Bressola –on

s’ocupa de relacions exteriors als PPCC–, el Grup Pirinenc Rossellonès, el Grup

d’Animació Cultural Guillem de Cabestany, l’Associació Micològica i Botànica de la

Catalunya Nord, l’Escola Popular Catalana...

Però, potser en comptes de fer ara aquí una llista de tots els llocs on ha col·laborat, és

millor recórrer a una breu mostra dels molts exemples que il·lustren la implicació de

Miquel Mayol en la seva tasca a favor de la Catalunya Nord i dels PPCC:

1.- Al volum El petit llibre de la Catalunya Nord (1977, 2a edició), Llorenç Planes

parla de “poetes com Miquel Mayol” entre d’altres, i afegeix que “amb aqueixa nova

generació, la poesia s’enfronta a les qüestions socials. [...] Per primera vegada la poesia

exposa clarament el problema de la col·lectivitat catalana i de l’antagonisme França-

Catalunya [...]. La poesia esdevé política”.



2.- A la p. 117 d’aquest mateix llibre llegim: “Una de les primeres accions de l’Esquerra

catalana dels treballadors (ECT) fou presentar un candidat a les eleccions legislatives de

1973. El candidat, Miquel Mayol, es presentà dins la circumscripció Perpinyà-Prada i

obtingué l’1,22% dels vots expressats”.

3.- En una entrevista de 2010, Mayol s’explica amb aquests termes:

“A nivell de la llengua, pel que toca al catalanisme, me senti força optimista. Tindrem

un catalanisme obert, format per gent vinguda de fora, que acceptarà que es recatalanitzi

el Rosselló, a poc a poc, a través de la influència del moviment català. Nosaltres sem

aquesta minoria que farà que la majoria s'aixequi, i és cert que el catalanisme un dia

podrà ser políticament decisiu.”

4.- A youtube podem veure un eslògan –a propòsit de la “potonejada gegant” que es

convocà a Perpinyà, el 13 d’abril de l’any passat, per reivindicar el dret d’usar la

llengua catalana amb tota normalitat–, en què intervé Miquel Mayol afirmant que “la

llengua és l’autèntic tresor d’aquesta terra, ens dóna una capacitat d’expressió que no

ens donen les altres llengües, ni el francès, ni...”

5.- Al seu blog L’accent rossellonès de la República catalana. Dietari de Miquel

Mayol, escriu, el proppassat 14 de gener, un article, “Nacionalitat catalana”, encapçalat

per l’optimisme quant al resultat del referèndum: “el resultat serà una majoria ben clara

i catalana pel sí” i, per això, demana a la societat civil sud-catalana que “ja des d’ara,

digui clarament als partits que no se’ns podrà negar –als rossellonesos i als cerdans de

l’Alta Cerdanya– la nacionalitat catalana”. En un altre article d’aquest mateix blog, el

febrer de 2013, Mayol reclama “l’esperit d’un món alliberat de l’imperi dels diners,

[conscient que] la sortida de la crisi passa per un canvi de civilització”.

I com que del que es tracta és que tot això, i més, ens ho digui ell, acabaré subratllant

que ens calen molts Miquels Mayols per mantenir i defensar, amb coherència i fermesa,

la vitalitat, els drets, la unitat i la llibertat de la nostra cultura i de la nostra llengua, amb

tota la seva riquesa de matisos dialectals i subdialectals, des de Salses a Guardamar i des

de Fraga a Maó –i fins a l’Alguer.

Fina Masdéu (gener 2014)



Text íntegre de la presentació i parlament, a càrrec de Cesc

Escoda, en representació de la Comissió formada per les cinc

Entitats Excursionistes de Reus, en l’acte celebrat a l’Ajuntament de

Prada de Conflent (02/02/2014)

“VOLEM QUE LA GENT ES FACI SEU EL CATALÀ...”

Malgrat que és un desig compartit, la frase no és meva.

Però permeteu-me que comenci parlant de Pompeu Fabra per anar a

parar al nucli del tema que realment vull exposar.

Avui en aquesta festa estan presents dos elements essencials: El Mestre

Fabra, el seny ordenador de la llengua catalana, i l’excursionisme, esport

al qual va estar molt vinculat i identificat.

Amb un excursionisme que, des dels seus orígens, era una activitat que

combinava l’exercici físic amb l’interès per la descoberta del país i el seu

coneixement.

És el que coneixem com a excursionisme científic. I els estudiosos de la

llengua participaven també d’aquest excursionisme científic.

En definitiva, per a Fabra, l’excursionisme havia estat una manera

d’aproximar-se al coneixement lingüístic i, també, d’obtenir els beneficis

morals que contenia, especialment pel tipus de relacions humanes que

provocava amb els companys, la solidaritat de grup i la necessitat de fer

front a les adversitats.

Aquests beneficis morals de l’esport, no el trobem tan sols en

l’excursionisme si no en qualsevol especialitat esportiva d’equip.

Un bon exemple, ben a prop d’aquí, la USAP (Unió Esportista Arlequins
de Perpinyà), ha estat tradicionalment una icona catalanista, fins i tot té
com a himne del club la cançó L’Estaca d’en Lluís Llach

Recentment, el club ha reprès el nom que portava entre 1933 i 1940,
Unió Esportista Arlequins de Perpinyà, i ha canviat els colors de les seves
samarretes, abandonant el blau cel pel sang i or de les armes de
Catalunya. La seva divisa (emprada en llengua catalana) és “Sempre
endavant”

És un indici de la forta identitat catalana cada vegada més reivindicada i
arrelada en la Catalunya Nord.



En aquesta línia i sentit, el diari ARA del passat ú de setembre, reproduïa

el següent titular: “VOLEM QUE LA GENT ES FACI SEU EL CATALÀ,

QUE NO EL VEGIN NOMÉS COM UNA ASSIGNATURA”.

Llegint i rellegint l’article, m’ha portat a acabar amb ell la meva

intervenció.

Prop d’aquí, a l’Alta Cerdanya un grup de pares ha impulsat una nova

escola d’immersió en català, lluitant contra un entorn hostil.

És a Sallagosa. És l’escola JORDI PERE CERDÀ.

La filosofia de l’escola és ensenyar català en una zona en què només el

parla una minoria, perquè es converteixi en la llengua de conversa entre

dos catalans del nord. Difon el coneixement i l’estima cap a la cultura

catalana.

La majoria dels alumnes del nord provenen de famílies francòfones, que

no coneixen el català tot i que el veuen com a una avantatge per als seus

fills.

Diuen els pares “en una edat jove el cervell és molt receptiu a la

comprensió d’altres llengües, s’hi habitua ràpidament, de seguida fa els

seus paral·lelismes amb la llengua pròpia i això facilita l’aprenentatge”.

L’objectiu final: que tinguin un bon nivell de les dues llengües, per a què

puguin continuar els estudis tant a França com a Catalunya.

Actualment, a la Catalunya del Nord hi ha nou escoles que fan immersió

lingüística en català: La Bressola, amb set centres entre el Rosselló i el

Conflent, l’Escola Arrels, a Perpinyà i la Jordi Pere Cerdà, a Sallagosa, a

l’Alta Cerdanya.

És evident que el català no té cap estatus jurídic dins de França, i la

principal preocupació d’aquestes escoles és, en aquest moment,

aconseguir prou finançament per mantenir-se obertes.

Malgrat tot LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA no s’apaga, es

renova cada any, en recordança de Pompeu Fabra i la seva obra.

Us encoratgem a mantenir la FLAMA del català encesa, al carrer, a les

llars, a les escoles. La mainada d’aquestes escoles són les que

necessiten conèixer a fons la importància del català i d’utilitzar el català

com a llengua vehicular.

Diuen els pares: “Aquí, els avis parlen català i ara els fa molta il·lusió que

els nens el tornin a parlar”.



Per a vosaltres, nenes i nens vagin les darreres paraules d’aquesta

trobada de gent gran, que treballa per un futur millor del català.

El Mestre Fabra va tenir molts deixebles, però en especial vull destacar

avui una adorable escriptora que el va conèixer a fons, i va aprendre de

la seva saviesa lingüística, Joana Raspall, paradigma de la poesia per a

infants, que fa poc ens va deixar, just complir els seus cents anys.

És per a vosaltres el poema

“L’ASE I EL TRACTOR”

Havia llaurat amb l’ase

fins que va comprar el tractor

que feia molta més feina,

i el camp quedava millor.

Un dia, a mitja llaurada,

el motor es va espatllar,

i va córrer a buscar l’ase

per a poder-lo remolcar.

L’ase es va clavar de potes

i no avançava ni un pas.

L’home prou l’escridassava:

-Arri!, que no arrencaràs?-

En rebre xurriacades,

bramà l’ase: -A mí, no!

Mira si amb les garrotades

pots fer caminar el tractor !

Moltes gràcies i Visca la Llengua catalana !!!



Versió per a imprimir

 

La Flama de la Llengua Catalana es renova a Prada i
comença el seu pelegrinatge anual a Montserrat

La tomba de Pompeu Fabra al cementiri de Prada, a la Catalunya del
Nord, ha estat un any més el lloc escollit per renovar de la Flama de la
Llengua Catalana. La flama ha començat el seu camí fins a Montserrat,
on crema perpètuament.

 

La tomba de Pompeu Fabra al cementiri de Prada, a la Catalunya del Nord, ha
estat un any més el lloc escollit per renovar la Flama de la Llengua Catalana. La
flama ha començat el seu camí fins a Montserrat, on crema perpètuament.

En la seva 45a edició, el tradicional acte reivindicatiu ha estat organitzat per cinc
entitats excursionistes de Reus i el Casal Català del Conflent. Unes 200
persones han participat en aquest esdeveniment anual amb caràcter reivindicatiu
i alhora festiu en suport de la llengua i la cultura catalana.

Com cada any, la flama s'ha encès a la tomba de Pompeu Fabra. Francesc
Escoda, portaveu de les entitats organitzadores, ha explicat que la renovació de
la flama és una oportunitat d'enfortir el compromís amb la llengua catalana,
d'una banda, i de retre homenatge a la figura de Pompeu Fabra.

Història de la renovació de la Flama

Va ser el 1968 quan, amb motiu del centenari del naixement de Pompeu
Fabra, davant la seva tomba, la seva filla Carola va encendre per primera
vegada la Flama.

La flama es va portar per camins de muntanya durant una setmana fins al
monestir de Montserrat, on s'encengué la llàntia votiva que va quedar instal·lada
a l'atri de l'església. A la llàntia s'hi pot llegir aquesta llegenda: "Flama de la
llengua catalana. Encesa per la fe, portada per l'esforç i mantinguda per la
voluntat d'un poble'".

L'any següent, amb motiu del primer aniversari d'aquell acte, es va acordar que
cada any una entitat diferent organitzaria la Renovació de la Flama el
diumenge més pròxim a la data de naixement de Fabra, el 20 de febrer de 1868.
Així, la primera renovació de la Flama va tindre lloc el 1970, i fins als nostres
dies.
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Text íntegre del parlament del Pare Abat, Josep M. Soler a l’atri de
la Basílica de Montserrat, en l’acte de Renovació de la Flama
(23/02/2014)

Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
Montserrat, 23 de febrer de 2014

Directius de l’excursionisme de Catalunya, Directius de les entitats
excursionistes de Reus, Autoritats, benvolguts amics i amigues que ompliu
aquest atri de la Basílica de Montserrat:

En nom dels meus germans monjos, com a abat de la comunitat em plau
d’acollir-vos en aquesta casa de tots. I molt especialment d’acollir per 45ena.
Vegada la Flama de la Llengua Catalana, que les entitats excursionistes de Reus
han portat des de la tomba del Mestre Pompeu Fabra a Prada del Conflent. Una
vegada més, s’ha demostrat que l’excursionisme català uneix l’amor a la natura,
amb l’amor a la llengua i a la cultura catalanes, no sols pel fer de renovar aquesta
flama un any més, sinó també per tots els actes que han envoltat aquesta
renovació.

En el moment present, tant pel procés que estem vivint com a País com
per la necessitat de continuar defensant la nostra llengua i la nostra cultura
particularment a l’escola, veig un punt de referència per a tots el fet que les cinc
entitats excursionistes de Reus s’hagin unit per organitzar la renovació de la
Flama de la Llengua. Si sabem anar units en allò que és fonamental, treballant
amb esforç i constància, colze a colze, i d’una manera pacífica, joiosa i
democràtica, serem capaços de fer front a totes les dificultats que ens presenta el
moment present o les que puguem trobar en el futur. La nostra parla, al llarg dels
segles, ha superat totes les dificultats per la voluntat del poble de mantenir-la
viva i d’actualitzar-la perquè tingui totes les potencialitats d’expressió que tenen
les llengües culturalment més desenvolupades del món. No defallim en la tasca i
mirem de passar a les generacions futures un dels llegats més nobles de
Catalunya: la llengua i la cultura.

Acollir la Flama suposa sempre per a Montserrat el compromís de
mantenir-la encesa tot l’any en aquest lloc, i de confiar la nostra llengua, la
nostra cultura, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i tots els reptes que tenim
com a Poble a la Mare de Déu de Montserrat, la patrona de la nostra terra. Però,
ens suposa, també, renovar el compromís que com a monestir tenim de treballar
en tots els àmbits que hi ha al nostre l’abast a favor de la llengua i de la cultura.

El camí recorregut portant la Flama de la Llengua des de Prada del
Conflent fins a Reus i de Reus fins a Montserrat –portant la vitalitat de la llengua
i l’esperit de la nostra cultura-, ha de tenir continuïtat en tots els camins del
nostre País; els qui som aquí i tanta i tanta gent que sintonitza amb la causa de la
llengua ens hem de fer portadors de la flama, mantenint ben encesa la nostra
parla i tenint cura de fer-la servit amb tota la seva bellesa i amb tota la riquesa de
les variants dialectals dels territoris que la parlen arreu dels Països Catalans.

Moltes gràcies!
+ Josep M. Soler

Abat de Montserrat



Text íntegre de l’ofrena llegida en l’inici de l’acte acadèmic a
Montserrat, a càrrec de Jaume Gilabert-Padreny, President de la
Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus (23/02/2014)

OFRENA DE LA 45 RENOVACIO FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA

Aquest any 5 entitats excursionistes de Reus són les organitzadores de
la 45 Renovació de la flama de la llengua catalana. Ho oferim i
compartim amb la FEEC, amb les altres entitats excursionistes, els
excursionistes de tot arreu, i amb tots els aquí presents.

La Secció Excursionista del Club Natació Reus Ploms

L’Associació Excursionista Catalunya de Reus

La Secció Excursionista del Reus Deportiu

El Club Excursionista Reddis

La Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus

Entitats unides per una mateixa causa, fent pinya, la renovació i el
compromís en la defensa de la cultura, de la llengua i de la personalitat
d’un poble, perquè la flama n s’apagui mai, en uns moments complicats
pel país, on unir esforços i amb positiu es molt important, davant del
molts interessos desestabilitzadors .

Es una cursa llarga que no guanya el qui mes corre si no qui millor
camina

Que la voluntat d’un poble per conservar la seva llengua i la seva cultura,
sigui ben entès i ben explicat, en la llibertat, en el respecta i en la
tolerància cap a altres llengües i cultures. De tots i per tots, autèntica
voluntat democràtica, ja que Viure és conviure .

Que la flama de la Llengua Catalana
continuí encesa per la fe
portada per l’esforç
i mantinguda per la voluntat del poble català.

Jaume Gilabert-Padreny

President Secció Excursionista del
Centre de Lectura de Reus
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Posant-hi el coll, ara com sempre ∗ 
 

per Josep Murgades 
 
(Catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona)  
 
 
I bé, doncs, ja hi tornem a ser; aquí, a Montserrat , amb 
motiu de renovar-hi enguany, per quaranta-cinquena vegada, la 
Flama de la Llengua Catalana. 
 
Som lluny ja del 1968. L’any en què, en el marc de les 
activitats dedicades a commemorar el naixement de P ompeu 
Fabra, i gràcies sobretot a la iniciativa de Jordi Mir (avui 
també present entre nosaltres, i per molts anys més !), la 
gran família excursionista procedia, per primera ve gada, a la 
celebració de l’acte que ens aplega també a hores d ’ara. 
 
Eren llavors altres temps, ben cert. Vivia el país sota un 
règim d’opressió i d’injustícia, sotmès a la bota d el 
franquisme, l’única dictadura de filiació nazifeixi sta 
llavors encara subsistent a Europa. 
 
Ara, per contra, no menys cert, la situació prou qu e ha 
canviat. Vivim en un context de democràcia formal. I no cal 
dir els profunds canvis experimentats, aquí i arreu , en el 
decurs d’aquestes últimes quatre dècades i mitja: l a 
globalització, la revolució informàtica, internet, telefonia 
mòbil, allau immigratòria, gradual equiparació de l a dona amb 
l’home, etc. 
 
Tot i amb això, però, una mateixa gran constant his tòrica, 
enquistada, recurrent (tot i certs canvis d’estratè gia), 
persisteix, inamovible, enguany com antany: la volu ntat 
assimilista i fagocitadora de l’Estat espanyol d’an orrear 
totes les llengües i cultures altres, dins el seu s i, que la 
llengua i la cultura de matriu exclusivament castel lanes. 
 
Fa 45 anys, i 50, i 75, i 100, i així fins a 300, l ’objectiu 
és sempre idèntic: la uniformització forçada, 
l’espanyolització total. Amb el propòsit últim de s ubstituir 
d’una vegada per totes la llengua catalana per la c astellana. 
I amb l’única concessió, com a màxim, que aquí, a t all de 
substrat residual, talment un testimoni folkloritza nt, puguin 
perviure-hi, enmig d’un discurs exclusivament caste llà, unes 

                                                           
∗ Versió escrita del parlament pronunciat a Montserrat, el 23.II.2014, amb motiu de l’acte de la 45ena 
renovació de la Flama de la Llengua Catalana, organitzat per totes les entitats excursionistes de Reus. 



 2 

poques paraules nostrades, paraules de difícil trad ucció i 
rebeques a tot desarrelament ( deunidó , mascletà , frit , etc.), 
d’aquelles que tècnicament solem anomenar “xenismes ”. 
 
Durant el franquisme, l’estratègia era la de la per secució i 
la repressió pures i simples: multes, empresonament s, 
tortures, execucions. Posat a ser totalitari i dict atorial 
quan era això el que tocava, l’Estat espanyol va se r-ho 
fervorosament i, sobretot, més temps que ningú.  
 
Era de fet gràcies a nazis i a feixistes que el fra nquisme va 
guanyar la guerra (ara, ves per on, hereus, marmess ors i 
beneficiaris d’aquest pretenen, amb to de retret, q ue nazis  
i feixistes ho són els catalans que encara no se’ls  hi 
dobleguen del tot, vejats miracle!). 
 
Van plantejar-se el 1939, els causants de l’ Alzamiento i de 
la subsegüent guerra civil, de si fer amb la poblac ió 
catalana el mateix que els seus aliats de les SS i de la 
Gestapo feien amb la jueva: deportacions, extermini ; tot 
acompanyat del desmantellament de la indústria de C atalunya i 
del sembrament amb sal de la seva superfície agràri a. Völlige 
Endlösung . 
 
Fins que algun d’aquells capitostos, més intel·lige ntet ell, 
va parar esment que, si procedien a aquesta liquida ció de 
Catalunya i dels catalans, de què haurien viscut ll avors 
hidalgos  i caballeros i els seus jornaleros ?; de quina 
mamella haurien pogut continuar xuclant? 
 
Va caldre procedir, doncs, a la domesticació i al s otmetiment 
de l’enemic vençut. I això començava per arrabassar -li la 
llengua, la cultura, la mentalitat, tot allò que co nstitueix 
una identitat col·lectiva; fent per manera alhora q ue tot 
plegat no resultés gaire ostentós, per tal que  se consiguiera 
el efecto sin que se notase el cuidado , com a partir del 1716 
amb el Decret de Nova Planta.  
 
Bé, i ara? Doncs ara com ara la finalitat és la mat eixa: 
esborrament de trets distintius, absorció desperson alitzadora  
de qualsevol diferència amb respecte a l’Espanya pè tria i 
monolítica de sempre. Això sí, en nom de la retòric a que toca 
desplegar avui dia: la democràcia, la igualtat, els  drets 
humans, la no discriminació, etc. 
 
I així com abans s’omplien la boca parlant d’Espany a com de 
unidad de destino en lo universal , ara ho fan parlant 
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d’Espanya com de unidad de destino en el mismo mercado . I la 
invocació que abans feien del Fuero de los Españoles , ara la 
fan clavadeta només que a propòsit de la Constitución . 
 
En el qual mercado , per cert, com abans en el destino , i en 
la qual Constitución , com abans en el Fuero , allò que els fa 
més nosa continua essent, ves per on, la llengua, l a llengua 
altra que la castellana, aquella dita abusivament e spanyola. 
 
I això és així no tant pel pes real i efectiu d’aqu esta 
llengua catalana, minoritzada i assetjada com es tr oba. Sinó 
que ho és perquè la mera perdurabilitat d’aquesta, encara 
viva, encara útil, encara culta, és la demostració,  palesa i 
punyent, del fracàs espanyol a l’hora de bastir un Estat 
modern, és a dir, unitari i unitarista, conformat 
exclusivament d’acord amb el motllo d’una sola naci ó, d’una 
sola llengua, d’un sol imaginari col·lectiu. 
 
Un Estat com pugui ser-ho el francès, que, a costa de la 
forçada integració jacobina d’occitans, de bretons,  de 
bascos, d’alsacians i, ai!, també en gran part, del s nostres 
compatriotes catalans del Nord, sí que ha reeixit a  passar 
pel corró tot allò i tothom que diferís de la nació  sorgida 
de l’originària Île de France . 
 
Espanya no se n’ha sortit, però, d’aquest procés de  
Gleichschaltung . Entre d’altres raons perquè, ¿què tenia i 
què té a oferir Espanya que no sigui la garrotada i  tot de 
tronades glòries? Amèrica del Nord va ser colonitza da pels 
britànics; Amèrica del Sud va ser-ho pels espanyols ; i així 
els ha anat als del Nord; i aixà, als del Sud. 
 
Cal, tanmateix, d’acord amb aquesta lògica colonitz adora, 
plena de ressentiment i de coentor, acabar d’una ve gada per 
totes amb allò que constitueix el gran testimoni vi u d’aquest 
fracàs assimilista: la persistència, malgrat tot, d ’una 
llengua com la catalana, a la qual, davant la impos sibilitat, 
almenys ara per ara, d’enterrar definitivament tot genocidant 
directament els seus parlants, importa anar relegan t, mica a 
mica, a usos merament secundaris, folkloritzants, 
subsidiaris. 
 
D’on el fet que, en una estratègia típicament milit ar, 
l’agredeixin ara pels seus flancs, a l’espera de pr osseguir 
l’atac podent ja carregar a mata-degolla contra el nucli dur 
de l’enemic a abatre. 
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Bandejament progressiu, doncs, del català a les Ill es, fent 
servir l’anglès com a falca i pretext per excloure de 
l’ensenyament la llengua pròpia. 
 
Denegació del dret a rebre l’escolarització en cata là al País 
Valencià, i supressió radical de tots els mitjans d e 
comunicació que emeten en la llengua del País. 
 
Amputació de la llengua del seu tronc comú a la Fra nja i 
invenció (ells sí que s’inventen llengües, i com!) d’una 
llengua fantasmagòrica i d’una denominació grotesca  per a 
designar-la: Lapao (?!). 
 
I, talment els franquistes d’antany, ara doblats, a ixò sí, en 
més demòcrates i tolerants i liberals que ningú, co mencen ja 
a emprendre-les també contra el Principat: qüestion ant la 
immersió lingüística, minant l’escola per dins, sos cavant 
l’últim reducte –l’escola-  on encara l’espanyol no  hi és la 
llengua del tot hegemònica i aclaparant. 
 
Estratègia d’ acoso y derribo  que en diuen ells, oi? 
 
I vet aquí que alhora, al costat d’agressions empar ades en el 
poder de tot l’aparell d’Estat, generen altres estr atègies 
més suaus, per la via de la persuasió. 
 
I pretenen enlluernar-nos amb el deliri quantofrèni c. Que què 
és aquest?: doncs l’espantall quantitativista del somos 500 
millones . 
 
I què que siguin, suposadament, tanta colla? Una fo rmiga no 
és imperfecta perquè no sigui un elefant, sinó perq uè, si de 
cas, no sap ser formiga. 
 
A més, ¿de què serveix pròpiament, a l’hora de córr er per 
l’ampli món, això de l’espanyol? ¿Fa gaire servei a questa 
llengua quan un se les emprèn de la Jonquera en amu nt? ¿Quin 
valor d’intercanvi extraterritorial té aquesta llen gua, tret 
que un no volti pel tercer món sudamericà i encara?  
 
Si tan important fos, l’espanyol, ¿per què els mate ixos 
espanyols se’n foten que els seus presidents (es di guin 
Felipe, Ánsar, Zapatero o Mariano) no saben anglès ni francès 
ni res, i no se’n foten, en canvi, aquests mateixos  
espanyols, que cap dels seus homòlegs presidencials  
estrangers (el president dels EUA, el del Regne Uni t, el de 
França, la d’Alemanya) no saben ni un borrall d’esp anyol? 
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Per aquesta llengua hem de renunciar a la nostra? 
 
 
Cosa altrament que no vol dir que l’espanyol no sig ui –que sí 
que ho és, i molt- una llengua absolutament meravel losa, la 
qual, com a estructura formal admirable en què s’ar ticula, no 
té cap culpa que tants i tants dels seus usuaris si guin el 
que són i actuïn com actuen. 
  
I encara, a més: l’última porcada que podrien fer e ls 
espanyols als catalans fóra que aquests, per causa d’un 
purisme o d’un patriotisme malentesos, s’estiguessi n de 
conèixer i de gaudir la literatura i la cultura veh iculades 
en llengua espanyola. 
 
La immensa majoria de catalans hi són competents, e n aquesta, 
els hi han fet, i s’hi produeixen amb tanta o més 
desimboltura que en la que els és pròpia. ¿Per què llavors 
renunciar-hi a gratcient? ¿No hi ha tot de gent, co mençant 
per polítics col·laboracionistes, o directament bot iflers, 
que no tenen el menor empatx a servir-se de la llen gua 
catalana en la mesura que això és útil als seus int eressos 
espanyolistes?  
 
Per què llavors, doncs, no fer semblantment i sempr e a 
conveniència pròpia? La cosa està llavors només a t enir clar 
quan és convenient a la causa catalana de fer ús ev entual de 
la llengua espanyola i quan, per contra, fer-ho sol s 
contribueix a fomentar servilisme i subordinació. 
 
Així, per començar, i segons text en mà de la Const itució 
(per ells tan invocada), els catalans no hi estan,  
d’obligats, a servir-se de l’espanyol. L’han només de conocer  
(anglicisme horripilant!), això sí; però conocer  (o saber) no 
vol dir parlar-lo ni fer-ne ús a tot estrop, sinó q ue vol dir 
simplement entendre’l i prou, no poder adduir-ne ig norància 
com a causa eximent del que sigui. 
 
¿Per què llavors, sense coacció legal, i sovint sen se cap 
necessitat imperiosa, l’espanyol, el parlen, hi lle geixen, hi 
escriuen tant, els catalans? 
 
Doncs perquè, per inèrcia, per inconsciència, per c omoditat, 
per alienació, són els mateixos catalans els qui es tan 
convertint entre tots la llengua en un dialecte. 
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Sí, el català corre com mai el risc d’esdevenir un dialecte. 
Si és que ja no ho és. Dit així, sense més, una tal  afirmació 
pot certament suscitar escàndol, indignació, repuls a. 
 
Ve tanmateix avalada per un criteri d’autoritat ina pel·lable: 
la de Pompeu Fabra. El qual, no pròpiament com a gr amàtic, és 
clar, però sí com a teòric de la cultura de la llen gua i del 
procés de codificació d’aquesta, prou va passar-se la vida 
advertint d’aquest perill, és a dir, de la possibil itat que 
el català degenerés de llengua en dialecte. I per m illor 
emfasitzar-ho sovint va recórrer fins i tot, amb àn im 
revulsiu i de provocació, certament, a aquesta asse rció 
lapidària: el català és un dialecte.  
 
 
Ho fóra perquè l’estatus de llengua o de dialecte n o és 
constituït per cap realitat metafísica, preexistent  ni 
prèviament donada, immutable allà en el món de les essències 
intangibles i pures. Un idioma, dialecte o llengua,  és una 
eina. I una eina és més o menys vàlida, més o menys  
instrument útil o andròmina inútil, en la mesura qu e se la fa 
servir, segons com i per a segons què. 
 
Si l’ús que se’n fa és més o menys ocasional, secun dari, 
primitiu, el tal idioma no passarà de dialecte, o b é hi 
regredirà. I és contra aquesta possibilitat que Fab ra va anar 
alertant tot al llarg de la seva vida: contra la 
circumstancia que l’idioma, que ell tan decisivamen t havia 
contribuït a codificar, tot retornant-li l’operativ itat i la 
validesa que havia tingut en els temps medievals, n o acabés 
reculant altre cop a la subcategoria de simple dial ecte de 
l’espanyol. 
 
I això per causa de la subordinació funcional del c atalà 
envers l’espanyol, la llengua hegemònica llavors i ara. Però 
també (cosa no menys important) per la degradació f ormal del 
català, de manera que aquest, a còpia de deixar-se influir en 
els seus trets específics per l’espanyol, acabés pe r 
assemblar-se tant a l’espanyol que ja no hi hagués 
pràcticament cap diferència substancial, cosa que 
desembocaria en un abandonament de l’idioma propi, en virtut 
d’aquella màxima segons la qual sempre és millor l’ original 
que no pas la fotocòpia. 
 
¿Volen el catalans que la seva llengua s’espanyolit zi tant 
fins a esdevenir una mera fotocòpia de l’espanyol? ¿Algú s’ha 
fixat mai com parla algun polític gallec? ¿Oi que c osta 
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estona de percebre que, en realitat, no és en espan yol que 
està parlant, sinó en un gallec simplement aproxima tiu? ¿Oi 
que no passa el mateix si a qui se sent enraonar és  a un 
polític portuguès?    
 
¿Saben prou els catalans què és el catanyol ? ¿Són conscients 
de com aquest existeix i cada cop avança més, de ve gades 
impulsat per mitjans  -tan assassins com suïcides-  de 
comunicació catalans? 
 
I vosaltres, amics excursionistes, els avui aquí ap legats, 
¿quin ús en feu, de la llengua que a tots ens és co muna? Cada 
vegada que sense estricte menester, ni per cap conv eniència 
pròpia, renuncieu al català per l’espanyol, esteu f ent 
d’aquell un trist dialecte, en consumeu la subordin ació a la 
llengua aquí imposada durant tres-cents anys a sang  i a foc. 
 
De la mateixa manera que, cada vegada que el parleu  i 
l’escriviu sense mirar-vos-hi, tal com raja, el feu  regredir 
a la condició de mera fotocòpia borrosa d’un espany ol de 
qualitat molt superior. 
 
 
Els qui prenem part en aquesta renovació anual de l a Flama de 
la llengua acostumem a ser excursionistes. A diferè ncia de 
segons quins altres esports, que entre moltes més c oses 
pretenen ser més que un club (i que poc presten pas  gaire 
atenció a la llengua), l’excursionisme, en aquest p aís, i des 
del seu començament, ha estat i és més que un espor t. És una 
ètica. 
 
Una ètica de l’esforç, que va molt més enllà de l’e sforç 
estrictament físic, muscular. Una ètica que ho és t ambé de 
valors socials, col·lectius, que aspira a veure’ls 
realitzats, transformats en realitats operatives de  millora i 
de progrés. Valors oberts a tothom sense per això r enunciar 
als valors bàsics que fonamenten la identitat irred uctible 
d’un poble, de qualsevol poble. Començant, és clar,  per la 
llengua (allò que més ens combaten, per aquesta mat eixa raó). 
 
Per això, doncs, és que avui i aquí us convido a to ts, amics 
excursionistes, a mantenir viu i actiu, durant tot l’any, 
durant cada dia de cada dia, el caliu de la Flama q ue hem 
encès avui. Perquè passats els anys (tant de bo no siguin 
gaires!), la situació de la llengua sigui ja tan es table i 
consolidada com per no haver de venir a encendre aq uest 
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símbol de la seva voluntat -malgrat tots els malgra ts- de 
supervivència i de plenitud.    
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