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Arribada de la flama del Canigó 

Palau del Parlament, 23 de juny de 2015 

La presidenta 

Moltes gràcies, presidenta i vicepresident d’Òmnium Cultural, senyora Muriel Casals 

i senyor Quim Torra, pel missatge i les paraules que enguany ens heu dedicat el dia 

de la flama del Canigó. 

Com deia abans la senyora Muriel Casals, ahir molts catalans i catalanes van anar a 

buscar la flama al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà, on roman tot l’any; des de 

Perpinyà la van pujar al cim del Canigó, on la van renovar i des d’on l’han portada 

aquí al Parlament i a pobles i ciutats d’arreu dels Països Catalans per encendre-hi 

les fogueres de Sant Joan. Aquesta tradició és un acte d’agermanament de tots els 

pobles de parla catalana que es fa des de fa molts anys i que és bonic que 

conservem. 

Deixeu-me felicitar Nemesi Solà, un gran activista que fa molts anys va impulsar la 

flama del Canigó i que ha estat l’autor del missatge d’avui, encara que no hagi 

pogut venir. 

Del seu missatge, he volgut extreure’n un fragment que crec que és molt adient per 

al moment que vivim: “Tot poble té arrels fondes. Catalunya té arrels fondes. I la 

llavor de bona sembra mai no fineix. Per això Catalunya sempre ha reprès un nou 

impuls de renaixença.” Crec que és un missatge amb molt de contingut i molt 

emotiu, perquè penses: “Caram, això és el nostre poble, això és Catalunya, amb 

una història, unes tradicions que cal mantenir, que han de ser la base de la 

Catalunya del futur”; una Catalunya, com deia la senyora Muriel Casals, que volem 

que sigui un país normal, un país amb benestar, on tothom..., no dic que sigui feliç, 

però que s’hi trobi a gust, treballant-hi, estudiant-hi, on la gent tingui un horitzó 

amb il·lusions, amb esperança. Aquesta és la Catalunya que volem. 

Voldria aprofitar l’acte d’avui per agrair a Òmnium Cultural la feina que ha fet des 

del 1961, en què es va crear per defensar Catalunya i els seus trets identitaris més 

importants, com la llengua i la cultura, una llengua i una cultura amb què la flama 
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del Canigó està vinculada. Vull agrair-vos, per tant, la vostra perseverança, la 

vostra lluita en moments molt difícils i el vostre suport en el moment que viu el 

país.  

Nemesi Solà és definit com un gran activista, i jo vull insistir en tres conceptes: 

activisme, ciutadania i participació, tres conceptes que volen dir que la gent no pot 

estar parada, que s’ha d’implicar en entitats, en la societat civil. D’aquesta manera, 

el país es fa més gran. Perquè el país no es fa només amb les institucions, sinó que 

també es fa, i molt, des de la societat civil. I Catalunya ha tingut secularment una 

gran societat civil, perquè durant molts anys, molts, no vam tenir el Parlament, ni 

la Generalitat, ni cap altra institució, perquè ens les van suprimir fa tres-cents 

anys, tres-cents anys durant els quals la societat ha treballat pel país fent la feina 

que les institucions, abolides, no podien fer. Ara hi som tots, i hem d’anar junts i 

treballar pel futur de Catalunya. Per tant, gràcies, Muriel i Quim, per la vostra feina 

i pel que representeu. 

Tenim dues alternatives: o escriure la història nosaltres mateixos o que l’escriguin 

uns altres per nosaltres. Jo vull escriure aquesta història, i segur que vosaltres 

també, que en voleu ser protagonistes i no voleu que l’expliqui algú altre que 

potser no reflectirà els vostres sentiments, les vostres il·lusions i l’horitzó que voleu 

per al vostre país. Per tant, tots plegats, vosaltres, els joves, els petits, els vostres 

pares, tots els qui ens sentim units per la flama del Canigó, volem escriure la 

nostra història. I per escriure-la hem de treballar molt, hem d’esforçar-nos molt. 

Com deia Josep Guardiola, ens hem d’aixecar ben d’hora –ben d’hora; ens hem de 

formar, hem de treballar i hem de viure per Catalunya. 

Moltes gràcies. 

 

 

 


