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Arribada de la Flama del Canigó al 
Parlament  

Palau del Parlament, 23 de juny de 2017 

Abans d’anar a fora, a la porta principal del Parlament, i encendre les torxes, 

permetin-me que els digui unes breus paraules. Abans de res, vull donar les gràcies 

a la colla dels gegants de Corbera, que són fora, i també a les escoles i els instituts 

d’aquest municipi que ens acompanyen.  

També vull donar les gràcies al senyor Toni Ayala pel missatge, però especialment 

per haver difós durant tants anys la tradició de la Flama del Canigó, per haver 

mantingut aquesta flama viva juntament amb Llum Ferrero. Gràcies, moltíssimes 

gràcies. També moltes gràcies a Òmnium Cultural, per moltes coses, però avui 

especialment per haver mantingut aquesta tradició i, sobretot, fer-ne una tradició 

moderna, com la nostra cultura. Moltes gràcies. I també a l’il·lustríssim senyor 

Guillem Balboa, alcalde d’Alaró, que avui ens acompanya i que portarà personalment 

la flama al castell d’Alaró, a Mallorca, perquè aquesta nit hi puguin fer la festa de la 

flama de la llengua catalana. Moltíssimes gràcies també, doncs.  

I, a l’últim, moltes gràcies al senyor Ernest Costa, perquè, ja ho ha dit el president 

d’Òmnium, gràcies a la tenacitat de persones com ell avui fa cinquanta anys la Flama 

del Canigó va arribar a Barcelona. Gràcies a persones com el senyor Ernest Costa 

avui podem dir que aquesta tradició està ben arrelada en la nostra cultura. Són molts 

agraïments, però és que hi ha moltíssima gent que ha fet gran aquesta tradició i que 

treballa per la nostra cultura.  

Com ha dit el president d’Òmnium, la Flama del Canigó és un símbol amb molts 

significats. Representa les festes del foc que agermanen tots els territoris de parla 

catalana, però també representa la mateixa llengua, aquesta llengua que durant la 

nostra història ha estat prohibida, vexada, reprimida, però que hem mantingut viva. 

I ara és aquí, més forta que mai.  

També representa aquesta nació cultural que no coneix fronteres, la força de la qual 

rau, precisament, en la seva diversitat i fraternitat, una diversitat i una fraternitat 

que uneixen els diversos territoris de manera lliure, perquè som una nació que estima 
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la llibertat. A més, significa la nostra història, el que hem estat, però també el que 

som i volem ser, és a dir que connecta el nostre passat i el nostre futur. I, a l’últim, 

també representa la flama de la llibertat, aquesta llibertat que s’aixeca davant la 

foscor de les prohibicions i les repressions. Per tant, hem de mantenir aquesta flama 

sempre encesa i no permetre que ens la prenguin. 

I també és significatiu que des que vam recuperar el Parlament el 1980 la flama hi 

hagi arribat any rere any. En efecte, la flama representa l’escalf del poble, i el 

Parlament representa el poble de Catalunya, aquest poble que ha volgut mantenir 

les seves tradicions, que ha mantingut viva la flama i que sobretot ha mantingut viva 

la seva llengua, aquesta llengua que hem de mantenir sempre encesa. Mantinguem, 

doncs, sempre viva i encesa la Flama del Canigó, que representa la flama de la 

llengua. 

Avui, aquesta nit, aquestes torxes, les flames que sortiran d’aquí, encendran, 

il·luminaran, la nit de la revetlla, encendran moltes fogueres. És una nit per viure-la, 

per gaudir-ne. Per tant, us demano que la viviu plenament, que en gaudiu, i que 

defenseu sempre la llibertat i visqueu sempre en llibertat.  

Moltes felicitats a tots; a Òmnium, a tots els qui feu possible que any rere any la 

Flama del Canigó arribi al nostre Parlament.  

Anem ara a encendre les torxes que han d’arribar als diversos pobles d’arreu dels 

Països Catalans perquè puguin viure aquesta nit i en puguin gaudir en plena llibertat. 

Gràcies. 

 


