••• Quaranta anys de la Flama de la llengua catalana •••

L’any 1968, amb motiu del centenari del naixement de
Pompeu Fabra, l’excursionisme català organitzà un acte
reivindicatiu que consistia a encendre una flama a la seva
tomba de Prada de Conflent i dur-la a peu fins al monestir de
Montserrat, on atiaria una llàntia que cremaria durant tot l’any.
L’acte s’ha anat repetint anualment, donant lloc així a les
succesives renovacions de la Flama de la Llengua Catalana.
Aquesta flama, que representa la nostra llengua, l’encengué la
fe, la portà l’esforç i la manté la voluntat d’un poble.
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L’encengué la fe;
la portà l’esforç;
la manté la voluntat
d’un poble

L’excursionisme en el centenari
de Pompeu Fabra

La llàntia que es troba a l’atri del monestir en el moment d’una Renovació
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L’any 1968 s’escaigué el centenari del naixement de Pompeu Fabra.
Amb aquest motiu tingueren lloc una sèrie de celebracions reivindicatives de la personalitat del nostre país, celebracions a les quals es
volgué sumar l’excursionisme.
D’una banda, el Centre Excursionista de Catalunya va tenir la
idea de celebrar un campament excursionista com els que havia organitzat Pompeu Fabra. Es decidí de fer-lo a Prada de Conflent per
poder-li retre homenatge a la seva tomba i fer-ho al mes de juny.
Amb aquesta intenció es varen posar en contacte amb la Delegació
d’Entitats Culturals Catalanes de Perpinyà per gestionar-ne els permisos necessaris.
Joan Costa va deixar escrit que “Quan parlàrem amb ells del nostre Campament, ens proposaren de col·laborar amb ells en l’encesa
d’una flama davant la tomba del Mestre, que ells portarien més tard
a Montserrat perquè fos guardada al monestir com a símbol de la
nostra llengua. Quan tot estava preparat i ja havíem convidat totes
les entitats excursionistes de Catalunya a participar en aquest Campament, els fets de maig a França van fer que els nostres amics ens
demanessin d’ajornar-ho”.
D’altra banda, tenint en compte la vinculació de Fabra amb el
món excursionista i la importància que la defensa de la llengua havia
tingut dins d’aquest àmbit, algunes entitats demanaren al que aleshores es deia Federació Catalana de Muntanyisme de fer-ne un acte
reivindicatiu. Aquestes entitats foren el Club Excursionista de Gràcia, el Centre Excursionista Àliga de les Corts, la Unió Excursionista
de Catalunya i l’Agrupació Excursionista d’Etnografia i Folklore. La
seva proposta va ser acceptada per unanimitat i amb entusiasme.
En vista de la coincidència, el CEC es va afegir a aquesta darrera
comissió, la qual com a iniciativa bàsica es proposà d’instituir la Flama de la Llengua Catalana, encenent-la a Prada, al peu de la tomba
de Pompeu Fabra, i fer-ne la portada a Montserrat a peu. La comissió
queda formada com es detalla a continuació.
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Culturals Catalanes d’Europa i Amèrica, amb seu a Perpinyà, que s’havia unit al projecte en iniciar de manera individual el seu homenatge a
Fabra, i moltes persones que hi havien anat a títol particular.
El primer dia hi hagué un foc de campament amb diferents actuacions, com la del grup de mim Els Rodamóns, de l’Agrupació Excursionista d’Etnografia i Folklore, o la de la Coral de Ràdio Terrassa.
Després prengueren la paraula el Dr. Pere Gabarró i Jordi Mir que
–no podia ser d’altra manera- varen glossar la figura de Fabra.
El dia següent, un grup d’excursionistes anà fins a l’Ajuntament,
on fou rebut pel representant del batlle. En comitiva i passant per
davant de la casa en què havia viscut i mort Fabra, on dipositaren un
ram de flors, el grup es dirigí al cementiri on reposa el seu cos.
Davant la seva tomba, la filla Carola Fabra procedí a l’encesa d’una
flama. Per qüestions de capacitat, els parlaments posteriors es feren
en un espai més ampli del cementiri. Hi prengueren la paraula Pau
Llenes, Pau Roure, Renat Llech Walter, Josep Miracle, Joan Alavedra, Trias i Pujol, Josep Ventosa i Francesc Martínez Massó que
tancà l’acte en qualitat de president de la Federació. Miquel Arimany
llegí una poesia dedicada a Pompeu Fabra.

Concurs de cinema

Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore
Centre Excursionista de Catalunya
Centre Excursionista Comarca de Bages
Propaganda

Centre Excursionista Els Blaus
Centre Excursionista Sant Martí
Secció Excursionista de l’Ateneu Sant Just
Secció de Muntanya de la Cooperativa Pau i Justícia
Els actes, que com s’ha vist originàriament estaven previstos per al mes
de juny, es varen haver d’ajornar a causa dels fets de Maig de 1968 a
l’estat veí fins als dies 12 i 13 d’octubre de 1968. A banda de les entitats excursionistes, a Prada es trobaren també una Delegació d’Entitats
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Pau Llenes llegeix la seva al·locució, l’any 1968, en presència de Carola Fabra
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Segons la premsa francesa, més d’un miler de persones assistiren
a aquests actes.
Després dels parlaments, la comitiva emprengué el camí de Sant
Miquel de Cuixà, on quatre sacerdots, un en representació del Principat, l’altre de Mallorca, el tercer de València i el darrer del Rosselló,
oficiaren una missa.
Al vespre, a Perpinyà, hi hagué una audició de sardanes i un recital de danses catalanes a càrrec de diferents grups rossellonesos en
honor de Carola Fabra, motiu pel qual es féu lliurament d’un ram de
flors a la filla del mestre. Mentrestant, la Flama feia nit a Marialles,
primera etapa del seu periple cap a Montserrat.
El diumenge següent la Flama va arribar a Montserrat després
d’una setmana de viatjar per camins de muntanya en vuit etapes. Hi
participaren socis i sòcies de vint-i-una entitats, amb un total de 126
portadors. Només arribar, va ser recollida pel president de la Federació Catalana de Muntanyisme, qui la va dur fins a l’interior de la
basílica, on se celebrà una missa.
Tot seguit hi hagué els parlaments del president de la Comissió Excursionista d’Homenatge a Pompeu Fabra i de l’abat Cassià Maria Just.
Jordi Mir va ser l’encarregat d’encendre la llàntia que es troba a l’atri del
Jordi Cardona i
Enric Sabadell
porten la torxa al
seu pas per Sant
Miquel de Cuixà,
any 1968
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monestir i que havia estat oferta en nom de tot l’excursionisme català.
Martínez Massó va fer una ofrena en què va dir:
“L’ha portada l’esforç d’un poble. Una part d’aquest poble aplegada
en entitats excursionistes, ha unit les iniciatives perquè fos l’esforç de
tots, allò que portés aquesta Flama a Montserrat. Ho hem fet a peu,
deixant caure una gota de suor a cada passa, a través d’aquesta terra
catalana, des d’enllà del Pirineu fins al cor de Catalunya. I, encara, hem
volgut que aquest esforç ens permetés de fer passar la Flama per indrets
determinants de la nostra Història i de la nostra manera d’ésser.”
Aquesta llàntia va ser obra de l’artista Rafael Solanic, que explicava les al·legories que s’hi podien trobar amb els següents mots:
“Ultra la general significació, hi ha alguns elements constructius de
representació particular. El gresol que s’autodefineix; és de bronze, té
a l’exterior quatre figures en la mateixa posició –sentit d’unitat- esculpides en alt relleu; fermes d’intenció i en actitud d’avançar. També hi
figura la ruta que seguí la Flama. La llum que surt del gresol il·lumina
un gran pla –ferro forjat, bronze i cristalls de color- que trepat de manera rítmica i convenient il·lumina la torxa i difon la llum –tenyida
pels cristalls- cap al sostre, el qual indirectament il·lumina el sector
del claustre que li cal aclarir quan és fosc. Això fa que la llegenda de la
Josep M. Pi,
Josep M. Jerez,
Ramon Salisi i
Joan Masmitjà,
membres de la
Comissió del
Centenari de
l’excursionisme
porten la torxa a
Montserrat, any
1968
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llàntia sigui fàcilment llegible, projectada al sostre”.
L’any 1969, amb motiu del primer aniversari d’aquell acte, es va
acordar que cada any una entitat diferent organitzés una ofrena a
Montserrat i que aquest acte tingués lloc el diumenge més proper a
la data de naixement de Pompeu Fabra (20 de febrer de 1868). Era
doncs, el naixement de les renovacions, que s’han anat succeint any
rere any fins avui. Ara bé, tal com va dir Jaume Ramon i Morros l’any
1990 amb motiu de les edicions anteriors, “cap vegada no podem dir
que el programa s’hagi repetit exactament”.

Coberta del llibre
d’homenatge a
Fabra
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I Renovació · 1970
Centre Excursionista de Catalunya
Aquest any l’organització va recaure en el Centre Excursionista de
Catalunya per ser l’entitat degana de l’excursionisme català i per haver-ne estat soci Pompeu Fabra. La data triada va ser el 22 de febrer i
els actes s’inclogueren dins de la programació de la Comissió Excursionista d’Homenatge a Pompeu Fabra.
Organitzada per les seccions de muntanya i de ciències i arts del
CEC, el desplaçament es féu a peu i amb autocar. A les onze se celebrà la missa i el president, Josep Ventosa, acompanyat de Francesc
Martínez Massó, en va fer l’oferiment a la comunitat benedictina.
Traslladats sota la llàntia, la Coral del CEC va cantar algunes
cançons muntanyenques abans que els participants fossin rebuts pel
pare abat.
A la tarda, es visitaren “els indrets més característics de la santa
muntanya, retornant cada grup per on millor li semblà”, va publicar
la revista Cordada. En el parlament d’ofrena, Ventosa va dir que en
l’acte original:
“En lliurar-vos aquella flama, preníem el compromís de pujar cada
any a fer-vos ofrena simbòlica del cost del seu manteniment. Les entitats excursionistes de Catalunya han decidit, doncs, de fer aquesta
ofrena el diumenge de febrer més proper a la data del naixement
de Pompeu Fabra, i han volgut que comencés aquest pelegrinatge el
Centre Excursionista de Catalunya, per ser el de creació més antiga i
perquè Pompeu Fabra en fou soci.”
A partir d’aquest moment es contreia l’obligació de renovar anualment el compromís de defensa d’un dels nostres signes d’identitat
més clars. Era l’inici d’una tradició que havia de repetir-se en els
anys posteriors, fent realitat allò de què la mantenia la voluntat d’un
poble.
L’acte va ser amenitzat amb una actuació de la coral del CEC.
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II Renovació · 1971
Unió Excursionista de Catalunya

III Renovació · 1972
Club Excursionista de Gràcia

La segona Renovació va ser organitzada
per la Unió Excursionista de Catalunya.
Després de la Renovació de la flama que
crema a l’atri, hi hagué unes “cançons de
motxilla” ofertes per la Coral Núria i els
Cantaires de la UEC. Unes sardanes amb
la Cobla Igualada varen donar pas al cant
dels adéus.
Durant l’ofrena de la Flama, el president del Consell General de la UEC va
pronunciar les següents paraules:
“Amb aquesta renovació de l’Ofrena de la Flama volem manifestar no sols que tenim la fe en la llengua, sinó també que mantenim
l’esforç que la portà fins ací. L’esforç que encara cal i que caldrà fins
que la nostra Llengua sigui respectada i considerada amb tots els seus
drets i sigui posada a l’Escola a l’abast de tots els infants del país com
a vehicle de comunicació i de cultura.”

El 20 de febrer de 1972 va tenir lloc la tercera Renovació, organitzada pel Club Excursionista de Gràcia,
que aquell any celebrava el seu cinquantenari. Es diu
que hi assistiren unes cinc-centes persones.
En aquest cas, la Flama va sortir de la seu de
l’entitat, al barri de Gràcia de Barcelona. Després de
la missa, es va fer ofrena de la Flama i es va lliurar al
monestir una placa commemorativa del cinquantenari de l’entitat.
Aquest any, davant la llàntia, va tenir lloc un concert de cançons
de muntanya a càrrec del Grup de Cantaires Muntanyencs del mateix CEG. Després, a la sala d’actes, hi hagué un muntatge poètic de
l’Agrupació Teatral Maragall de Sant Cugat del Vallès amb textos de
Salvat-Papasseit, Espriu, Joan Oliver i Antoni Carrera.
L’acte acabà, amb el cant dels adéus, després que Carles Albesa,
com a president de l’entitat organitzadora, i l’abat Just fessin l’intercanvi de medalles commemoratives.

Ballada de sardanes corresponent a la Renovació de 1971 a la plaça del Monestir

Carles Albesa, F. Martínez Massó i joves del CEG, 1972
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IV Renovació · 1973
Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

V Renovació · 1974
Centre Excursionista de Terrassa

Organitzada per l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, que també complia cinquanta anys, l’acte de Renovació de l’any
1973 va tenir lloc el 25 de febrer.
Com a preludi, comptant amb la col·
laboració d’Òmnium Cultural, l’entitat havia
organitzat un cicle de conferències sobre la
llengua catalana encarregades a Joan Triadú,
Francesc Vallverdú i Jordi Carbonell.
El dia 25, a Montserrat arribaren set autocars i nombrosos cotxes
particulars, a més de persones que hi anaren amb tren o fins i tot a
peu. Entre tots ells hi havia una delegació de nou persones del Centre
Excursionista de València. Sembla que les entitats del Principat no
respongueren massivament a la convocatòria, encara que es va parlar
d’una “notable participació d’excursionistes”.
El fort vent va obligar a fer els actes al claustre principal. La festa
començà amb la interpretació de la sardana Els Degotalls. L’encesa
posterior a la missa es va realitzar amb la presència d’un esbart. Cal
remarcar que aquell any el pare Abat no va poder assistir a l’acte per
problemes de salut.
Després de la missa, actuaren els membres de l’Esbart Barcelona
de l’entitat organitzadora i es va acabar amb una ballada de sardanes
amb la Cobla Badalona.

La Renovació de l’any 1974 la va dur a
terme el Centre Excursionista de Terrassa, que complia el seu cinquantenari, amb la intenció que no quedés en un
acte únicament a Montserrat sinó que
“en aquest dia a totes les viles, pobles i
ciutats de la nostra terra, se celebressin
actes enaltidors de la llengua”.
Amb aquesta intenció, el CET va
demanar la col·laboració de persones
procedents de Catalunya, Balears, el País
Valencià i Andorra i de diversos intel·lectuals.
L’acte va tenir lloc el 24 de febrer i la Flama arribà a Montserrat
des de la seu de l’entitat vallesana. La missa va ser cantada pel pare
abat i l’Orfeó Lleidatà. Després de l’acte religiós va tenir lloc un festival folklòric amb l’actuació de l’Esbart Dansaire de Rubí i la Cobla
Badalona.
Acabat l’acte acadèmic, en què participaren Vicenç Soler, Jordi
Carbonell, Gregori Mir i Mayol, i Joan Burgues i Martisella, tingué
lloc un nou concert a l’interior de la basílica. Aquest cop, a l’Orfeó
Lleidatà s’uní l’Escolania de Montserrat. L’acte va acabar amb una
audició de sardanes a càrrec de la Principal de Terrassa.
Per primera vegada es va organitzar un concurs fotogràfic sobre la
cinquena Renovació de la Flama.
La resposta del pare abat al lliurament de la Flama va posar de
manifest que “(...) moguts pels suggeriments i per les adhesions d’entitats i de persones d’arreu de Catalunya, us proposeu l’establiment
d’una diada anyal d’homenatge a la nostra llengua. Avui, doncs, ací
a Montserrat, en aquesta convergència d’anhels i d’esperances, proclamem conjuntament la diada d’homenatge a la llengua catalana el
darrer diumenge de febrer de cada any, en les viles, ciutats i pobles
dels països catalans. Presentació de llibres, conferències, exposicions,
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Ballada de
sardanes a la
plaça del Monestir
en la Renovació
de 1974

activitats artístiques, contribuiran a refermar i a aprofundir una fidelitat essencial per a la vida del nostre Poble.”
La crònica que se’n publicà al número 40 de la revista Vèrtex acabava dient “Estem segurs que totes les properes renovacions –amb el
suport de la diada d’homenatge proclamada pel Pare Abat- tindran
una transcendència i un realç del qual nosaltres, excursionistes, ens
podrem sentir orgullosos.”
El plec posat a disposició dels assistents a l’acte de Montserrat va
recollir un total de 377 signatures.
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VI Renovació · 1975
Centre de Lectura de Reus
L’any 1975 tocava el torn de la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus,
la qual volgué continuar la línia acadèmica i divulgativa iniciada l’any anterior. Així,
programà diferents conferències, concerts i
la projecció d’una pel·lícula sobre la vida de
Pompeu Fabra, actes que s’estengueren des
del 8 de gener fins al 23 de febrer, data en
què tingué lloc l’acte central a Montserrat.
Cal remarcar que el 28 de gener va tenir
lloc una conferència del catedràtic Sebastià
Mariner sobre uns documents històrics escrits en català l’any 1154 que en aquell moment es varen considerar
“els documents històrics més antics escrits en català”.
La Flama arribà al monestir des de Reus per camins de muntanya, després de ser encesa al Centre de Lectura davant del bust de
Pompeu Fabra. Després de la missa, concelebrada entre el pare abat i
l’arquebisbe de Tarragona, l’acte de la VI Renovació va comptar amb
la presència de la Coral Eixam del Centre de Lectura, que va interpretar cançons de muntanya.
Acte seguit hi hagué una audició de sardanes a la plaça del Monestir amb la cobla Principal del Camp. L’acte acadèmic s’inicià simultàniament a la ballada de sardanes i comptà amb representants
del Principat ( Josep Iglésies), les Illes ( Josep M. Llompart), el Rosselló (Pere Verdaguer) i el País Valencià (Vicent Andrés Estellés) .
La jornada es tancà amb un concert a càrrec de l’Orfeó Reusenc i
el cant dels adéus. La premsa de l’època va publicar que a Montserrat
s’havien reunit unes cinc mil persones amb aquest motiu.
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VII Renovació · 1976
Comissió del Centenari
de l’Excursionisme Català
Aquest any s’esqueia el centenari de l’excursionisme català i, per aquest
motiu, es volgué donar a l’acte de Renovació un caràcter popular.
En aquest cas, el dia 21 de febrer es va fer una recepció de les flames
de les entitats que volgueren dur la seva a Santa Cecília, amb la condició que com a mínim havien de pujar des del peu de la muntanya. El
dia següent, sortia en direcció al monestir una única flama que arribava
al monestir pel camí dels Degotalls. Després de la Renovació, hi hagué
una actuació de diverses corals excursionistes: de la UEC, del CEG, del
CEC, de la UES i del Club Muntanyenc de Sant Cugat.
En la recepció posterior, a la sala d’actes del monestir, es varen
projectar dues pel·lícules, Joan Triadú va fer una glossa de la diada i el
pare abat un parlament de cloenda. En aquesta ocasió, la comunitat
montserratina va fer lliurament d’una medalla a les entitats portadores de la Flama.
Amb motiu d’aquest acte es va imprimir una reproducció del missatge de l’abat Cassià M. Just amb motiu de la diada i del centenari
de l’excursionisme (vegeu il·lustració).
Segons La Vanguardia, que citava l’agència Europa Press, l’assistència fou de prop de mil persones. Durant l’acte “Se desplegaron
banderas y pancartas y hubo algunas manifestaciones”. “En diversas
ocasiones se produjeron manifestaciones con gritos de ‘llibertat, amnistia i estatut d’autonomia’ i ‘visca Catalunya lliure’ y se entonó el
himno de ‘Els Segadors’. Las manifestaciones se reprodujeron hasta
cerca de las dos de la tarde. Las fuerzas de la Guardia Civil, que se
hallaban presentes, no intervinieron en ningún momento.”
Segons la ressenya que se’n publicà a Vèrtex, hi haurien participat
representants de 55 entitats excursionistes diferents.
Aquell any, a Berga, el Club Esquí Bergadà i la Colla Sardanista
Cim d’Estela varen organitzar una renovació de la flama de la llengua
a la ciutat que tenia com a acte central l’assistència a la trobada de
Montserrat del dia 22.
– 22–
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VIII Renovació · 1977
Comissió d’entitats
de les comarques de Lleida
L’organització de la vuitena Renovació va ser
encarregada a una comissió d’entitats de les
comarques de Lleida coordinada pel Centre
Comarcal Lleidatà de Barcelona amb motiu del cinquantenari del Centre Comarcal.
Formaven aquesta comissió el Centre Excursionista de Balaguer, el Centre Excursionista de la Segarra (Cervera), el Centre
Excursionista de Lleida, la Unió Excursionista Urgellenca, el Centre Excursionista Solsonès, l’Agrupació
Excursionista l’Urgell (Tàrrega) i la Societat Amics de la Muntanya de Tremp. Aquesta edició va ser incorporada a la llista d’actes
patrocinats pel Congrés de Cultura Catalana.
Aquest any la Flama va tornar a venir des de Prada, passant per
Andorra i Lleida, entre altres ciutats del nostre país. El dia 20 de febrer,
totes les flames procedents dels Països Catalans es trobaven a Monistrol de Montserrat, per després anar a esperar l’arribada de la que venia
de Prada al monestir. La missa va ser concelebrada per l’abat Just, l’arquebisbe Pont i Gol i els bisbes Malla i Call, i Martí i Alanís.
L’acte d’encesa de la Flama fou celebrat per l’abat de Montserrat i
Josep Maria Batista i Roca que ja havia tornat de l’exili.
En aquest cas, com a representants de les diferents terres de parla
catalana hi hagué Eliseu Climent, Joan Burgués, Francesc de B. Moll,
Miquel Mallol i Carles Muñoz i Espinalt. Després hi hagué ballada
de sardanes amb la Cobla Montjuïc i actuacions dels castellers de
Barcelona i de cantants de cançó catalana.
A continuació, l’Escolania cantà la Salve, a la que seguí un concert de l’Orfeó Lleidatà. La Cobla Montjuïc oferí després una nova
ballada de sardanes.
En la ressenya que en publicà Josep Escartín es parla de què si
aquesta activitat “(...) fou una iniciativa estrictament excursionista, ha
– 24–

Participants en la Renovació de 1977 moments abans d’entrar al monestir de Montserrat

excedit aquest àmbit i, cada any més, se sumen a l’acte de renovació
altres estaments que li donen un caràcter més ampli, prova que el
poble fa seva aquesta reivindicació tan legítima. Estem joiosos que,
una vegada més, l’excursionisme hagi contribuït modestament al desvetllament de la consciència de catalanitat en el nostre poble”.

IX Renovació · 1978
Mancomunitat d’entitats
excursionistes d’Osona
La línia dels països catalans ja estava ben clara quan l’any 1978 es va organitzar la novena
Renovació, organitzada aquest cop per una
mancomunitat d’entitats excursionistes de la
comarca d’Osona. En formaven part el Centre Excursionista Borgonyà, el Centre Excursionista de Torelló, el Centre Excursionista Serragrenyada, el Grup Excursionista
de Manlleu i la Unió Excursionista de Vic.
–25–

La llàntia presideix
la multitud en el
moment d’una
Renovació a l’atri
del monestir

La Flama va ser encesa a Prada quinze dies abans de la seva arribada a Montserrat i duta a peu fins a la comarca d’Osona en tres
etapes, la primera de les quals amb esquís. A partir d’aquí va iniciar
una estada en cadascuna de les entitats implicades, amb motiu de la
qual es feren diferents actes culturals (com sardanes o conferències) i
esdeveniments lúdics (jocs per a la mainada, projeccions de cinema).
Els actes centrals tingueren lloc el dia 26, dia en què s’ajuntaren
quatre corals per cantar en el moment de la Renovació. La reivindicació d’aquella jornada es va centrar en l’oficialitat de la llengua catalana.
Com ja s’havia fet en anys anteriors, es va convidar un representant de
cadascun dels països catalans. També hi hagué ballada de sardanes.
“Així finalitzava aquest any l’acte de la Renovació de la Flama de
la Llengua Catalana, i amb ell s’aconseguia fer un pas més cap a l’oficialitat i a la normalització de la nostra llengua, dret pel qual, malgrat
les pressions que puguem sofrir, no deixarem mai de lluitar”, deia la
ressenya que en va publicar Pere Franch a Vèrtex.
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X Renovació · 1979
Entitats excursionistes del Vallès
Aquest any la Renovació es va convertir en
una demanda d’oficialitat de la nostra llengua. Els organitzadors foren l’Agrupació
Excursionista de Granollers, el Centre
Excursionista de Castellar, el Centre Excursionista Garriguenc, el Centre Excursionista Sant Celoni, el Centre Excursionista de Terrassa, el Club Muntanyenc
de Mollet, el Club Muntanyenc de Sant
Cugat, el Club Muntanyenc de Terrassa
i la Unió Excursionista de Sabadell. Com a novetat cal esmentar
que els actes començaren el dissabte 24 de febrer amb l’obertura d’un
campament al camí de Sant Miquel, on la nit s’amenitzà amb un foc
de camp. De tota manera, però, durant la setmana hi hagué projeccions de pel·lícules, recitals de poesia i conferències.

L’abat Cassià Maria Just presideix els actes de l’any 1979 i es dirigeix als excursionistes
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El dia següent les flames s’unificaren per encendre la torxa que va
sortir del campament fins al monestir. Segurament va ser la primera
vegada que, a més de la Flama, s’hi duia oficialment una senyera.
L’acte comptà amb la col·laboració de diferents corals de Sabadell,
Sant Cugat i la Garriga. L’acte d’encesa de la llàntia el varen dur a
terme un nen i una nena, com deia Josep Barberà, “com a símbol de
la continuïtat de la llengua catalana en els més petits”.
L’acte cultural al monestir aquest any es va fer a la plaça i no a
la sala d’actes com s’acostumava a fer. Va tenir com a personalitat
destacada la figura de Joan Oliver (Pere Quart) i va acabar amb una
ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell i el
cant dels adéus.
L’ofrena contenia, entre altres, aquestes paraules:
“La nostra llengua ha estat assetjada, fuetejada per estranys que
l’han volguda aniquilar i han pretès ensenyar-nos un altre llenguatge,
però les dones i els homes que amb ella ens hem fet amics hem tingut prou coratge per a mantenir el caliu que li ha donat vida i la farà
perdurable”.

XI Renovació · 1980
Centre Excursionista Àliga
L’entitat organitzadora complia aquest any el
seu cinquantenari i l’organització volgué donar a l’acte un to reivindicatiu de les llibertats nacionals i que servís per fer una crida a
tots els nens i nenes de parla catalana perquè
participessin en la defensa de la llengua.
El dissabte 23 es va procedir a l’encesa de
dues torxes, una a cada estatge de l’entitat (a
Barcelona i Vallvidrera) i, dutes a peu per infants, es varen retrobar al monestir de Pedralbes, on es varen fondre
en una sola. El desplaçament per la ciutat es va fer amb l’escorta de
la Guàrdia Urbana, motiu pel qual un diari va afirmar que era la pri– 28–
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La Flama, duta per
infants, dirigintse al monestir de
Pedralbes en la
Renovació de 1980

mera vegada que aquest acte comptava amb el suport dels organismes
oficials. La ressenya de Jaume Ramon i Morros a la revista Vèrtex explicita que aquest suport havia vingut de l’Ajuntament de Barcelona
i de la Generalitat de Catalunya.
Després d’un parlament de Josep Miracle, presidit pel director
general de Cultura de la Generalitat, Jordi Maragall, la Flama va ser
duta a peu cap a Montserrat.
A dos quarts de deu del matí del diumenge 24 de febrer, la Flama
arribava al pla dels Degotalls després de fer nit a Santa Cecília, on fou
presa per un grup d’infants que la dugueren fins al monestir. Abans,
Enric Sabadell, president de l’entitat organitzadora, havia fet una explicació de qui havia estat mossèn Batlle i el paper que havia tingut
en la nostra història l’escoltisme català.
Després de la missa, una nena del centre que organitzava l’acte
–Gemma Cucó- va fer l’ofrena en nom de tots els petits excursionistes catalans. En ella deia:
“Com podreu comprovar, aquest any som els infants els qui estem
encarregats de fer-ho. Sí, som excursionistes menuts, però el nostre amor
a la llengua catalana és i serà indefallent, perquè és la del nostre poble”.
El pare abat contestà aquesta ofrena amb les següents paraules:
“I vosaltres, nois, no tingueu por, sigueu ardits, estimeu la nostra
terra, resseguiu-la sovint en les vostres excursions, assaboriu-ne la be– 30–

llesa, admireu la varietat de les nostres comarques i sobretot apreneu
a ser bons companys, a conviure amb els altres per tal que en el futur
pugueu fer de Catalunya un poble veritablement lliure en la justícia
i en la pau”.
Fet l’acte de Renovació, de la mà d’un nen de l’entitat, a la plaça
del monestir es representà un obra basada en un conte de Marta Mata,
acte que corregué a càrrec del Grup Xirinola de Sant Llorenç Savall.
Després hi hagué la tradicional ballada de sardanes i el no menys tradicional cant dels adéus, sota una pluja que marcà bona part de la diada.
Amb motiu d’aquesta diada es publica una auca de la llengua catalana amb rodolins de Jordi Moners i dibuixos de Pilarín Bayés.

XII Renovació · 1981
Unió Excursionista de Catalunya
Amb motiu d’escaure’s el cinquantenari de la fusió de les cinc primeres
entitats que constituïren la UEC,
aquesta Renovació la va organitzar la
Unió Excursionista de Catalunya de
Gràcia, entitat que va demanar l’adhesió a l’acte del poeta Salvador Espriu.
En la seva adhesió, Espriu va destacar
la riquesa que suposava la diferenciació històrica dels Països Catalans.
També s’hi varen adherir, Al Tall,
Maria del M. Bonet, Celdoni Fonoll,
Marina Rossell, Els Esquirols, Núria Feliu, Francesc Pi de la Serra,
Ovidi Montllor, Josep M. Espinàs, Ramon Muntaner, La Trinca, Teresa Rebull, Lluís Miquel i els 4 Z i Xavier Ribalta.
Aquest any les diferents flames també es concentraren a Santa
Cecília el dia 21 de febrer a la tarda. A quarts de sis del matí del
diumenge, les flames del Principat, les Illes, Catalunya Nord i País
Valencià sortien cap al cim de Sant Jeroni, d’on, després de recitar el
–31–

Miquel Coll i
Alentorn, Cassià
Maria Just i
Aina Moll en la
Renovació de 1981

poema de Verdaguer referent a l’ascensió del rei en Jaume, baixaren
fent relleus fins al monestir, on les flames es fongueren en una de sola.
La flama de València havia estat encesa a la tomba d’Ausiàs March,
la de Mallorca, sobre la de Ramon Llull i la del Principat, sobre la
tomba de Jaume I a Poblet.
En l’ofrena de la Flama es digué:
“Creiem que cal insistir, en aquest lloc solemne, a esmentar que
avui foren quatre, no una, les atxes que portàvem, enceses davant les
tombes de quatre homes excepcionals de la nostra parla. Elles representaven, separades, quatre concrets països i, totes juntes, la resta de
les terres de la nostra tradició lingüística.”
La Renovació va ser presidida per Miquel Coll i Alentorn i hi
intervingueren Josep Roig, del País Valencià, Pere Riutart de les Illes,
Joan Pere de la Catalunya Nord, i Joan Garrigós i el president de la
UEC, Josep Beltran.
L’acte acadèmic posterior es va centrar en l’ofrena escrita expressament per Espriu, i llegida per Celdoni Fonoll, que va ser contestada
per l’abat Just. Com era habitual, també hi hagué actuació dels cantaires de la UEC de Barcelona, de la Coral Elisard Sala de la UEC de
Collblanc i de la Coral Núria de la UEC de Gràcia.
Aquesta actuació fou seguida per una ballada de sardanes en la
qual s’estrenà l’obra La flama de la llengua catalana, composta per
Víctor Rabasseda.
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XIII Renovació · 1982
Club Excursionista Pirenaic
Seguint la línia iniciada l’any anterior, la tretzena Renovació va tenir
l’adhesió de Tilbert Dídac Stegmann, catedràtic de filologia romànica de la Universitat de Frankfurt.
En el seu escrit d’adhesió deixava
clar que, si bé no era massa amic
d’actes com el que comentem, hi
veia una motivació noble que valia
la pena recolzar. Però apostava per
la normalització de fet en l’ús de la
nostra llengua per aconseguir-ne la
seva recuperació.
Aquesta Renovació va començar amb una actuació dels gegants del Pi davant del seu estatge el dia 20
de febrer. Acte seguit, Carola Fabra, filla del distingit filòleg, va encendre
la Flama que va ser duta a peu fins a Santa Cecília, on va fer nit.
La vetlla va ser amenitzada per un foc de camp i l’actuació de Lluís
Panyella. Al matí, la Flama era portada en relleus dels presidents que
havia tingut l’entitat fins a fer-ne lliurament al pare abat.
Durant la missa es va llegir l’ofrena dels excursionistes, que havia estat escrita per Vicent Andrés Estellés. L’acte de Renovació va
comptar amb la participació dels Cantaires Muntanyencs del Club
Excursionista de Gràcia.
L’acte acadèmic, amb la presència del president del Parlament i
del cap dels Serveis de Normalització Lingüística, va consistir en una
taula rodona sobre el present i el futur de la llengua i la cultura catalanes, que va comptar amb la participació de Teresa Rebull, Maria
Antònia Oliver, Vicent Andrés, Xavier Bru de Sala i un representant
d’Andorra. Eric Frigola hi actuà com a moderador. Per voluntat dels
organitzadors, aquest acte es va convertir en un homenatge a les persones que havien participat en la primera edició (1968).
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XIV Renovació · 1983
Centre Excursionista Comarca de Bages
Aquest any l’organització fou a càrrec del Centre Excursionista Comarca de Bages, que aprofità l’ocasió per recordar que en la primera
edició la Flama havia fet nit en el
seu local. Així mateix, en boca del
seu president, Josep Maria Sitges,
aquesta entitat feia explícita la seva
voluntat de capgirar el sentit de la
festa fent que “davalli, des del caliu
montserratí, a totes les comarques
i a tots els Països Catalans” i que
arribi a qualsevol lloc del món on
es trobi un grup de catalans o catalanes. I el primer lloc on prengué la nova flama fou en el Casal Català
de Madrid.
Per fer més simbòlic l’acte, la Flama seria vehiculada mitjançant
una “estella collida al Campllong, a l’ombra del Pi de les Tres Branques, símbol de la trinitat catalana”. Per aquest motiu, els actes varen
començar el diumenge 20 de febrer al pla de Campllong, on es collí
una estella que va ser duta fins a Montserrat per diversos centres excursionistes del Berguedà i el Bages.
El dissabte següent, dia 26, a Santa Cecília es feia el ja habitual
foc de camp animat per diversos grups.
El dia següent la Flama entrava al monestir en un acte litúrgic que
comptava amb una ofrena literària del poeta Gabriel Mora i Arana. Representants de l’entitat organitzadora feren també l’ofrena del pa i el vi.
La celebració es traslladà després a l’atri de la basílica, on s’encengué la llàntia que el Centre Excursionista Comarca de Bages havia
ofert al Centre Català de Madrid i altres llànties d’altres entitats que
ho havien demanat. La Coral Eswèrtia, del CECB, hi posà la nota
musical adient.
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Aquest any la Flama marxà cap al monestir de Lluc, “juntament
amb terra de Catalunya per poder plantar una alzina commemorativa”, va escriure l’Avui. Va ser un acte amb una gran assistència, segons
les fonts consultades.
L’acte acadèmic tractà sobre la història de la representació de la
llengua catalana i les seves perspectives de futur, mentre a la plaça del
monestir tenia lloc una audició de sardanes. Durant aquest acte, una
part del públic va demanar que es fes arribar al govern aragonès una
missiva sobre la necessitat de protegir el català a la Franja.
Sobre aquest any, cal comentar que la revista Vèrtex dels mesos de
maig-juny va publicar un editorial sobre la renovació de la Flama de
la llengua en què reivindicava que
“En uns moments en què, per segons qui, ja tot està salvat i recuperat, els organitzadors podem caure en el parany de desvirtuar l’acte
amb la finalitat de fer-lo més multitudinari. La Renovació d’un vot
de catalanitat feréstec i noble pot convertir-se en una Festa politicofolklòrica en la qual fins i tot es regalin “Flametes ensucrades”... No,
companys, no és això.”
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XV Renovació · 1984
Centre Excursionista
Sant Francesc d’Arenys de Mar
La quinzena Renovació va ser organitzada pel Centre Excursionista
Sant Francesc d’Arenys de Mar, que complia trenta anys, el dia 19 de
febrer de 1984.
Aquell any, els excursionistes es trobaren a les vuit del matí per
pujar a Montserrat, on foren rebuts per la comunitat. Després de la
missa, a l’atri de la basílica hi hagué diferents parlaments i una cantada de cançons a càrrec de la coral L’Esperança d’Arenys de Mar.
En el programa imprès es podia llegir:
“Un fi i una finalitat tingué l’obra realitzada per Pompeu Fabra, i
nosaltres els excursionistes que amb la motxilla a l’esquena –perdoneu
la comparança- hem fet com ell, resseguint-la i anotant el que hem
pogut, sigui un dibuix, sigui un retall de cançó, sigui una dita, no ho
hem fet per vanitat, ho hem fet perquè estimem tot el que ha format
i configurat la nostra terra”.
La ressenya que se’n publicà parla d’un “acte senzill, però reivindicatiu d’una manera de fer que, sense excloure ningú, demostri sense faramalles de cap mena el caràcter obert i ferm de la gent de muntanya”.

Joan Graupera Casanovas, a la dreta de l’abat Just, i Josep Bellsolell Julià, veguer del
Maresme de la FEEC, membres fundadors del Centre Excursionista d’Arenys de Mar
Fotografia arxiu Armand Giménez Garcia
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XVI Renovació · 1985
Entitats excursionistes del Baix Llobregat
Aquest any la Renovació va anar a càrrec de la vegueria excursionista
del Baix Llobregat, i els seus organitzadors volgueren “refer les cerimònies de l’any 1969 retornant a la muntanya part del protagonisme
que li conferí el mestre Fabra amb els seus campaments anuals”. Les
entitats organitzadores foren l’Agrupació Excursionista Martorell,
la Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc, el Centre Cultural Esplugues de Llobregat, el Centre Excursionista d’Abrera, el
Grup Excursionista el Papiol, el Centre Excursionista Sant Boi,
el Centre Excursionista Torrellenc, el Centre Excursionista Vallirana, el Club Excursionista Sant Vicenç dels Horts, el Grup Excursionista Santfeliuenc, la UEC de Cornellà, la UEC del Prat de
Llobregat i la Unió Muntanyenca Eramprunyà.
Els actes varen començar el dia 12 de gener a Prada, on es féu
l’ofrena floral i es va encendre la Flama davant la tomba de Pompeu
Fabra. L’acte comptà amb la presència d’Aina Moll en representació
de la Generalitat.
El text de l’organització deia que “ara se’ns diu que tot allò ha canviat, que hi ha llibertat, i no és cert; la llengua catalana és escarnida, i
les dificultats d’una plena normalització són ben presents”.
Acabat el parlament, la comitiva, encapçalada per Aina Moll que
duia la Flama, començà a caminar cap a la recepció oficial a l’Ajuntament d’aquesta ciutat. Aquí hi hagué una conferència de Joan Becat i
Aina Moll sobre l’estat de la llengua a banda i banda de la frontera. A les
quatre de la tarda la torxa començava el seu periple a peu, enmig de la
neu, fins al dia 10 de febrer que arribava a Sant Boi de Llobregat.
Després de la recepció oficial i l’encesa de les llànties dels centres
excursionistes de la comarca, la Flama va ser dipositada a la tomba de
Rafael de Casanova.
El 16 de febrer la Flama sortia de l’església de Sant Boi i era
rebuda oficialment a Molins de Rei. A la tarda arribava a Olesa de
Montserrat. La nit es va vetllar en un campament a ca n’Estruc.
Finalment, el diumenge 17 de febrer se sortia del campament i
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L’acte acadèmic va consistir en una taula rodona sobre la llengua
catalana a l’any 2000 amb la participació de Joan Solà, Aina Moll i
Joaquim Molas i moderació de Salvador Alsius (Ignasi Riera i Isabel
Clara Simó havien d’assistir a l’acte però no pogueren assistir-hi).
Tal com s’ha vist, la Flama marxà cap a Mallorca, en un acte que
era la quarta Renovació de la Flama que tenia lloc en aquest marc,
organitzat per l’Obra Cultural Balear i els Escoltes de Mallorca.

XVII Renovació · 1986
Grup Cavall Bernat
Dos aspectes de
l’acte de Renovació
de l’any 1985

tots els excursionistes es concentraven al pla de Sant Miquel abans
d’entrar al monestir. Durant la missa, es va fer una ofrena a la Mare
de Déu en nom de tots els excursionistes dels Països Catalans. En
aquest moment es digué que aquesta flama “és el símbol d’aquesta
lluita seriosa, responsable i conscient d’aquest Poble que no permetrà
que li sigui arrabassat una vegada més el seu més preat tresor: el seu
idioma i la seva cultura, sentiment que compartim amb els germans
de les Illes i del País Valencià”.
Després es va renovar la Flama i es va encendre la torxa que representants dels escoltes mallorquins portarien al santuari de Lluc
en testimoniatge de la llengua comuna. Una actuació de l’esbart de la
UEC i una ballada de sardanes amb La Principal del Llobregat varen
posar el toc folklòric a la festa.
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La idea que el Grup Cavall Bernat es fes càrrec
d’aquesta Renovació fou de Josep Barberà, just en
un moment en què es complien cinquanta anys de la
primera escalada a aquest monòlit, i quan semblava
que cap altra entitat se’n volia encarregar. Com que
aquesta Renovació coincidí amb el centenari de la
publicació del poema Canigó de Jacint Verdaguer,
es va voler donar a l’acte el sentit d’un homenatge a
l’il·lustre poeta i excursionista català. Per fer-ho, es va fer una glossa
de l’obra al cim de Sant Jeroni la nit del dissabte.
Els actes varen començar el dissabte 22 a les tres de la tarda al cim
del Cavall Bernat, on Armand Ballart i un altre escalador encengueren la Flama que fou portada fins al cim de Sant Jeroni, on Carles
Albesa evocà l’obra esmentada (acte que s’hagué de fer a l’interior de
la caseta de l’aeri a causa de les inclemències meteorològiques). La
freda nit fou acompanyada d’un cremat.
El diumenge al matí, la Flama sortia cap al monestir seguint la
vall de Santa Maria. L’encesa de la llàntia va anar a càrrec d’un grup
de “joves escaladors de la nova promoció i continuadors de la nostra llengua”. Eugeni Canas va recitar una part del poema Canigó.
Després, la coral del Club Muntanyenc Sant Cugat va interpretar
Muntanyes del Canigó. La Principal de Terrassa, amb una audició de
sardanes, va tancar els actes d’aquell any.
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dirigí a Montserrat el diumenge 22, on va trobar una muntanya cremada i coberta de neu. Es va anar a peu de can Massana al monestir.
Els parlaments en el moment de la rebuda al monestir gairebé
no es pogueren sentir per un problema amb la megafonia. Per part
dels excursionistes, prengué la paraula Jaume Magre, i Cassià M. Just
hagué d’esforçar-se perquè el sentissin en la seva rèplica. Se sap que
l’acte va acabar amb l’actuació de l’Orfeó Lleidatà dins de l’església i
no consta que es fes cap mena d’acte acadèmic.

XIX Renovació · 1988
Entitats excursionistes del Vallès
Jaume Serra, en representació de l’Obra Cultural Balear, s’endugué la Flama cap al santuari de Lluc a Mallorca.

XVIII Renovació · 1987
Centre Excursionista de Lleida
Aquest any, la Renovació de la Flama va correspondre al Centre Excursionista de Lleida, que ja havia
participat en l’organització de l’edició de deu anys
abans. Josep Barberà en publicà una ressenya a la
revista Vèrtex en què exposava que la Renovació, en
aquell moment, no es feia “amb el gran entusiasme i
efervescència que abocava tot l’excursionisme català
en les primeres” edicions. Una de les coses que havia canviat era que les darreres edicions ja no tenien
tants “aires de reivindicació”.
En aquest context, els programes sortiren amb
retard, fet que provocà una certa desinformació. Amb tot, durant la
setmana es feren dues conferències. El dissabte 21 es va fer l’encesa de
la Flama a la Seu i aquesta va ser rebuda a la Paeria pel regidor Jaume
Magre. Després de passar unes hores en aquest palau, la Flama es
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Era l’any del Mil·lenari de Catalunya i les
entitats excursionistes del Vallès prengueren
les regnes de la dinovena Renovació. Hi intervingueren el Centre Excursionista Garriguenc, el Centre Excursionista de Mura,
el Centre Excursionista de Sant Feliu de
Codines, el Centre Excursionista de Terrassa, el Centre Muntanyenc Sant Llorenç,
el Club Muntanyenc Sant Cugat, la Unió
Excursionista Matadepera i la Unió Excursionista de Sabadell.
La Flama es va encendre el divendres 26 de febrer al monestir
de Sant Cugat, en un acte presidit pel batlle que va ser seguit per un
concert de la Coral del Club Muntanyenc d’aquesta ciutat.
El dissabte, la Flama sortia del monestir pel Camí Mil·lenari dels
Monjos, que va de Sant Cugat a Sant Llorenç del Munt, recorregut
durant el qual s’anaren descobrint fins a quatre plaques commemoratives. Després d’un esmorzar a Santa Magdalena de Puigbarral, la
Flama va arribar al monestir de Sant Llorenç del Munt, on, després
d’una missa oficiada per mossèn Malaquies Zayas, els Minyons de
Terrassa feren una demostració castellera. Aquí la Flama es fusionà
amb una altra que venia de Matagalls.
Després del dinar de germanor, la Flama sortia en direcció a
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Montserrat, on arribaria després de pernoctar a Monistrol.
El diumenge, la Flama era pujada al monestir i se celebrava un
acte com els dels anys anteriors: missa, renovació de la Flama amb
parlaments, cantada de la Coral Sant Cugat i ballada de sardanes
amb la cobla Ciutat de Terrassa.
L’ofrena la va fer Josep Barberà en nom de les entitats del Vallès,
tot explicant el simbolisme del doble origen de la Flama: el Matagalls, lloc d’aplecs excursionistes, i el monestir de Sant Cugat, de
ressonàncies històriques pàtries.
Els actes acabaren el dia 10 de juny, amb la projecció d’un vídeo
sobre la diada i l’agraïment a les persones que hi havien participat
amb unes rajoles commemoratives.

XX Renovació · 1989
Entitats excursionistes de la Vegueria
de la Regió IV
Organitzada per les entitats excursionistes de
la quarta regió, els actes començaven el dimecres 15 de febrer al Centre de Lectura de Reus
amb una conferència de Josep Barberà sobre
les edicions anteriors, la projecció dels vídeos
corresponents a les edicions de 1986 i 1988 i
un debat entre tots els assistents. Les entitats
organitzadores foren l’Agrupació Cultural Vila-Seca, l’Associació Excursionista Catalunya
de Reus, l’Associació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball
de Valls, l’Associació d’Excursionistes de Cornudella de Montsant,
l’Associació Excursionista de Reus, el Centre Excursionista Maspujols, el Centre Excursionista de Tarragona, el Centre de Lectura de
Reus i la secció excursionista del Club de Futbol Reddis.
El divendres 24 s’encenia la Flama que marxava en relleus per camins de muntanya fins a Montserrat, passant per Santes Creus i fent
nit a Collbató. L’acte d’encesa va tenir lloc a Santes Creus i anà a càr– 42–

rec de Joan Tortajada, secretari del Patronat de Santes Creus; comptà amb l’assistència de l’alcalde de Santes Creus. Diverses persones,
entre elles el president de la FEEC, s’anaren unint a la comitiva, fins
arribar a formar un grup d’uns 220 participants.
L’acte va seguir l’estructura ja coneguda: missa oficiada per l’abat
Just, renovació a l’atri, parlament i cantada de la Coral Nova Unió
de l’Agrupació Cultural de Vila-seca i Salou i finalment ballada de
sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa.
En el parlament que féu Josep Murgades, en representació de les
entitats organitzadores, es deixà sentir el canvi de temps que estava
vivint la celebració i com això havia afectat la participació en els actes.
Malgrat tot, defensava, “els excursionistes hem de continuar lluitant
a part dels partits polítics amb la mateixa constància, com ho hem fet
sempre” per assolir la normalització total de la nostra llengua.
En acabar l’acte, l’abat Just s’acomiadà fins a l’any següent, després
de vint anys de rebre la Flama excursionista; després es va saber que
havia renunciat al càrrec d’abat.

XXI Renovació · 1990
Secció Excursionista
del Club Natació Igualada
Aquesta edició, la vint-i-unena, va ser organitzada per la Secció Excursionista del Club
Natació Igualada, amb la col·laboració d’altres
entitats locals i comarcals. Aquesta entitat li
volgué donar un gran sentit cultural, de manera
que comptà amb conferències de mossèn Antoni Pladevall, Renada Laura Portet, Carolina
Riba, Josep Lluís Carod-Rovira, concerts i exposicions.
La Flama va ser encesa al castell de Rià el 17 de febrer, d’on se sortí
cap a Prada per fer una ofrena floral a la tomba de Fabra. Després la
comitiva es traslladà al Castellet de Perpinyà, on foren rebuts pel Jaume
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L’abat Sebastià
Bardolet i Marta
Ferrussola a l’acte
de Renovació
de 1990

Deloncle i hi hagué una conferència sobre el nacionalisme d’Espriu.
A les sis de la tarda la Flama sortia cap a Igualada, on era rebuda
per les autoritats i entitats locals i dipositada al Museu Comarcal de
l’Anoia. Celdoni Fonoll, acompanyat al piano per Rafel Subirachs, presentava el disc Enllà del temps.
El dia següent, diumenge, se sortia a peu d’Igualada cap a la Tossa
de Montbui amb l’objectiu de dipositar-hi la Flama. A la marxa hi
participaren diferents agrupaments escoltes, la Creu Roja Joventut,
grups d’esplai i altres excursionistes. A l’interior de l’església hi hagué
un concert de música barroca a càrrec del conjunt Stile Concertante
i la col·laboració de Roser Garrell. Mentrestant, a fora, s’organitzava
un acte per als més joves.
El dissabte següent la Flama era baixada de la Tossa fins a Igualada, comptant amb la col·laboració dels agrupaments escoltes i grups
d’esplai de la ciutat, que ja havien contribuït a la seva pujada. Va quedar aixoplugada a la capella de la Mare de Déu de Montserrat. Una
explicació històrica de Josep Barberà i uns vídeos de Tomàs Sanjust
acompanyaren la roda de premsa que donava el tret de sortida a la part
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central dels actes d’aquell any.
El diumenge 25, els excursionistes que duien la Flama a peu a
Montserrat sortien de la plaça de l’Ajuntament a quarts de tres de la
matinada. A les set del matí es trobaven amb la resta de participants
a can Maçana. Algunes persones més s’uniren a la caravana quan emprengué el camí dels Degotalls.
En la rebuda de la Flama, la coral juvenil Xalest va interpretar la
cançó La flama de la llengua, composta expressament per aquella diada
per Antoni Dalmau i Jover i musicada per mossèn Valentí Miserachs.
L’acte de Renovació seguí els cànons establers; només val la pena
ressaltar que en el moment de la renovació es cantà l’himne del segon
Congrés Internacional de la Llengua Catalana i Els segadors. El concerts anà a càrrec de la coral Xalest i en l’acte acadèmic sobre la situació
de la llengua als Països Catalans hi prengueren part Vicenç Villatoro, Joan Francesc Mira, Isidor Marí, Daniela Grau, Francesc Ricart i
Francesc Pantebre en representació dels diferents països catalans.
Per primera vegada, l’acte acabava amb un dinar de germanor a
l’hotel Abat Cisneros de Montserrat. També va ser la primera Renovació de la Flama del nou abat Sebastià Bardolet.

XXII Renovació · 1991
Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia
L’any 1990 la Unió Excursionista de
Catalunya de Gràcia complia 50 anys i
amb aquest motiu es va encarregar de la
dissetena Renovació de la Flama, que va
tenir lloc el 24 de febrer de 1991.
Prèviament, el dimecres 20, es va
encendre la Flama a l’encreuament dels
carrers Verge de la Salut i Clavell, just on
havia nascut Pompeu Fabra. D’aquí va
anar a la seu del Districte on es va inaugurar una reproducció de la llàntia que hi
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XXIII Renovació · 1992
Unió Excursionista de Catalunya de Mataró

ha a Montserrat que va ser instal·lada a la Sala de Sessions. Durant el
trajecte Celdoni Fonoll recità alguns poemes.
El dia següent i en el mateix marc es presentava un Vocabulari excursionista, obra de Josep Carol i il·lustrat per Carme Solé Vendrell que
anava adreçat a totes les escoles del districte de Gràcia. Albert Jané hi
prengué part.
El dissabte 23 començaven els relleus que dugueren la Flama a
dormir a l’Ajuntament de Monistrol sota la protecció de les autoritats del poble. Diumenge al matí, arribava a Montserrat. A l’acte de
Renovació hi intervingué Joan Triadú i la Coral Núria. Va ser l’abat
qui va encendre la llàntia del monestir. La festa va acabar amb una
ballada de sardanes a la plaça del Monestir.
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Aquest any es complien els 60 anys del
diccionari de Pompeu Fabra. Els actes
foren organitzats per la UEC de Mataró
i varen començar amb una exposició a la
seva seu dels cartells de les campanyes de
normalització lingüística.
En aquest cas, la Flama es va encendre al peu del monòlit dedicat a Pompeu
Fabra, d’on va anar a l’Ajuntament esperant el dia 22 per sortir fins a Monistrol
de Montserrat, on seria rebuda pel Consistori i hi faria nit. Durant
aquella setmana hi hagué un acte acadèmic a càrrec de Miquel Reniu,
director general de Política Lingüística de la Generalitat.
El dissabte 22 la Flama sortia de Mataró i per relleus arribava a
l’Ajuntament de Monistrol. El dia següent, es pujà al monestir i es
reproduïren els actes de rigor. Hi assistí Miquel Reniu. L’acte va acabar amb un recital de danses a càrrec de l’esbart Dansaires d’Iluro.
Jordi Calpe, Esteve
Martorell, Francesc Font, Esther
Sànchez i Antoni
Bros davant de
l’Ajuntament de
Mataró
Foto arxiu UEC Mataró
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XXIV Renovació · 1993
Entitats excursionistes del Vallès

XXV Renovació · 1994
Comissió formada per les entitats del 1968

L’any 1993 fou un altre cop el torn de les entitats
excursionistes del Vallès. Aquest any també es començà el recorregut des de Prada, on s’arribà amb
autocars; era el 20 de febrer. Segurament aquest
fet va estar lligat amb què aquell any s’escaigués el
125è aniversari del naixement de Fabra. Hi hagué
una ofrena floral i l’encesa de la Flama, junt amb
uns parlaments de l’alcalde de Prada i del de Sant Cugat.
Arribada a Perpinyà, la Flama va ser rebuda pel conseller delegat de
l’Ajuntament al Castellet, on hi hagué alguns parlaments sobre les nacions minoritàries del Consell Europeu. Aquell mateix vespre la Flama
era dipositada al monestir de Sant Cugat, esperant el proper dissabte.
El dia 27 de febrer la Flama sortia del monestir pel Camí dels Monjos
fins arribar a Olesa i fer cap a Monistrol, on fou rebuda per la seva alcaldessa i dipositada a l’Ajuntament. El diumenge 28 era pujada a Montserrat, on la gent que acompanyava la Flama confluí amb altres caminants
que arribaven al monestir per diferents senders de gran recorregut.
El doctor Aguadé, ànima del senderisme a casa nostra, va fer l’encesa de la llàntia que crema a l’atri del monestir. L’acte acadèmic comptà
amb la presència de l’alcalde de Sant Cugat i de l’ historiador Josep M.
Ainaud de Lasarte que parlà sobre els sis-cents anys dels Jocs Florals.
Les actuacions de la coral del Club Muntanyenc i de l’Esbart Dansaire
de Sant Cugat varen posar fi a la festa.

El primer que es va fer, el dia 12 de febrer, va
ser un acte al cementiri de Prada de Conflent,
seguit d’actuacions i parlaments a la plaça de
l’Església. Com en altres anys, la jornada a la
Catalunya Nord acabà al Castellet de Perpinyà. La Flama quedà dipositada en aquest lloc
des d’on els catalans del nord la farien arribar a
Montserrat el cap de setmana següent.
El diumenge dia 20 tenia lloc l’acte montserratí de Renovació. A
les 10 del matí arribaven al monestir les 24 flames de les renovacions
anteriors i es concentraven davant del monument a Pau Casals. Aquí
s’encengueren amb la que venia de Prada, i en comitiva avançaren
fins a la plaça del Monestir, on feren un gran rotllana. L’Esbart Sant
Cugat va estrenar la Dansa de la Flama. Tot i que es va convidar el
president de la Generalitat, Jordi Pujol, aquest va excusar la seva assistència per motius d’agenda i hi delegà el conseller Joan Guitart.
La festa posterior a la celebració va comptar amb la presència del
conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Guitart, i les actuacions
dels cantaires i la coral de la UEC, del Club Excursionista de Gràcia,
de la rapsoda Núria Candela i de la cobla La Principal de Collblanc.
L’acte va acabar amb una ballada de sardanes seguida de l’actuació de
l’Esbart de Sant Cugat, que va repetir la Dansa de la Flama que ja havia
interpretat a l’inici de l ‘acte, i el cant dels adéus en una gran rotllana.

Ballada d’un esbart
a la plaça del
Monestir
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Una coral actua
a la plaça del
Monestir després
de la Renovació
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Les torxes de les renovacions anteriors es troben a la plaça del Monestir per celebrar el
25è aniversari de la festa de la Flama

Cal comentar que aquest any es va haver de restaurar la llàntia,
que ja s’havia deteriorat després d’un quart de segle de servei.

XXVI Renovació · 1995
Unió Excursionista de Sabadell
La vint-i-cinquena edició de la Flama havia
d’haver estat la darrera, diuen la gent de la
UES en el seu butlletí, “Però, malauradament,
els esdeveniments dels últims temps ens han
empès un any més a renovar-la, fruit de la virulència emprada per aquells que no entenen
i no volen entendre que la normalització del
català és una fita irrenunciable, contemplada
ja en el nostre Estatut”.
Aquest any els actes varen tenir lloc el 4 i 5 de març i varen ser
organitzats per la Unió Excursionista de Sabadell, que en aquell moment complia el seu vint-i-cinquè aniversari. Aquesta entitat volgué utilitzar com a itinerari el camí romeu que en època de l’abat
Oliva anava de Montserrat a Narbona. Per això se sortí del racó del
Campanar de Sabadell i es va fer nit a l’Ajuntament de Monistrol.
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A aquest acte assistiren Pere Vidal i Antoni Farrés en representació
de l’Ajuntament de la Ciutat. Farrés, a més de desitjar una bona ruta
als caminadors, va parlar del delicat moment polític que travessava la
nostra llengua. Simbòlicament, la Flama s’encengué amb la torxa de
la XXV Renovació, que fou donada a Joana Soler, que n’havia estat
portadora en l’edició de 1968.
En el moment de sortir de Sabadell, hi hagué l’actuació de la
Coral de la UES. La Flama fou rebuda a Monistrol per l’alcaldessa
del poble i custodiada a l’Ajuntament. El diumenge, en l’acte central
de la Renovació, tingué lloc la primera actuació a Montserrat dels
Castellers de Sabadell.
La Flama va ser portada pel vice-president de la FEEC Joan Rodés, i la torxa per Josep Barberà. Com que l’abat Bardolet no va poder arrivar a l’acte, els excursionistes foren rebuts pel prior Josep M.
Cardona.
Aquest darrer, en el moment de rebre la Flama, va dir que aquesta
representava “El compromís, de tots el que formen el nostre poble,
a pensar, a viure i a parlar, en català. A no fer diferències per raons
d’origen o de cultura. A casa nostra hi cabem tots, si sabem estimarnos i si sabem respectar-nos.
Actuació dels
Castellers de
Sabadell, any 1995
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XXVII Renovació · 1996
Associació Excursionista
d’Etnografia i Folklore
L’any següent, l’Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore, que ja havia participat en
els actes de 1968, va organitzar la vint-i-setena
Renovació.
En aquest cas els actes també començaren a
Prada, una setmana abans de l’acte que tingué
lloc a Montserrat.
Així, el dia 10 de març es va fer l’ofrena floral i
l’encesa al cementiri de Prada. Després la Flama va anar amb cotxe fins
a Sant Miquel de Cuixà; acabada la rebuda i la missa, la llàntia sortia per
carretera fins a Solsona. Durant la setmana de l’11 al 16, la Flama va ser
duta a peu fins a Montserrat per membres del Centre Excursionista de
Súria, del Centre Excursionista del Solsonès, del Centre Excursionista
de Cardona, del Centre Excursionista Comarca de Bages, del Centre
Excursionista Montserrat, del Centre Excursionista Sant Vicenç de
Castellet i del Club Muntanyenc Monistrolenc.
Els actes al monestir, que tingueren lloc el dia 17 de març, varen
seguir l’esquema acostumat. Després dels parlaments de Daniel Pi,
Jordi Mir, Francesc Sanahuja i del pare Abat, a la plaça del monestir
hi hagué l’actuació de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. L’acte acabà amb una ballada de sardanes.

XXVIII Renovació · 1997
Club Excursionista de Gràcia
Aquest any coincidia amb el setanta-cinquè
aniversari del Club Excursionista de Gràcia,
que també havia estat entre les quatre entitats
que inicialment n’havien tingut la idea. Després d’un parell d’anys de celebrar-se al març,
de nou els actes tornaven al mes de febrer.
Així, el dia 14 la Flama s’encenia davant
del monòlit dedicat a Pompeu Fabra de la
plaça Lesseps de Barcelona i es feien uns parlaments de representants de diferents entitats de Gràcia. La Flama va
passar la nit en alguna d’aquestes entitats.
El 23 de febrer, una cordada formada per membres del GEDE
i de la comunitat benedictina de Montserrat faria un ràpel amb la
Flama des de la roca del Castell del Diable (el sostre del Monestir),
mentre a la plaça del Monestir el grup Xarop de Canya posava una
nota alegre a l’inici dels actes.
En els parlaments d’aquell dia Jordi Mir féu una glossa de Joan
Coromines, mort aquell mateix 2 de gener. Seguidament, a la plaça
del Monestir tingué lloc una audició de cançons a càrrec dels Cantaires Muntanyencs i una cercavila amb el grup Xarop de Canya.
Com a novetat, aquest any es convocava, en col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament, el primer concurs de redacció “Flama”.
A primer terme,
l’abat Sebastià
Bardolet, Miquel
Fernández i Bernat
Clarella
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FALTA RETOCAR
FOTO DIGITAL
(en carpeta “Falta Retocar”)
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XXIX Renovació · 1998
Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona
Els actes començaren el 15 de febrer a Prada
de Conflent, on s’ofrenà un ram de llorer a la
tomba de Fabra, es llegiren els parlaments i
s’encengué la Flama. Acte seguit hi hagué una
visita comentada al monestir de Sant Miquel
de Cuixà i a primera hora de la tarda, una visita
al Castellet de Perpinyà. El dinar tingué lloc a la
Jonquera. Els actes a Montserrat tingueren lloc
el dia 22 de febrer i foren presidits pel conseller
de Cultura, Joan M. Pujals. Abans, però, el dia 19 hi havia hagut una
conferència a l’estatge de l’entitat que organitzava els actes sobre Pompeu Fabra, a càrrec de Marian Tarragó. La portada de la Flama a peu va
començar a les coves del Salnitre, tot i que es podia arribar al monestir
amb autocar. Abans de l’acte de Renovació i dels parlaments, hi hagué
audició de sardanes amb la Cobla Ressò i la Colla Roure. Acabat l’acte,
tingué lloc una ballada de sardanes i l’actuació de l’Esbart Barcelona

Actuació folklòrica en la Renovació de 1998
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de la ACFB.

XXX Renovació · 1999
Centre Excursionista de Rubí
Aquest any tenia lloc la trentena Renovació, organitzada pel Centre Excursionista
de Rubí amb motiu del seu cinquantenari.
L’estructura que es va triar va ser la que ja
s’havia fet habitual: visitar Prada de Conflent un cap de setmana i fer la Renovació
a Montserrat el següent.
D’aquesta manera, el dia 20 de febrer
s’anà al monestir de Cuixà en el claustre
del qual s’encengué la Flama, fet nou fins
al moment. Després hi hagué una missa i l’actuació de la coral Obrador Coral de Rubí. Finalment es féu l’ofrena floral a la tomba de
Pompeu Fabra, amb l’actuació de la mateixa coral.
A la tarda, la Flama arribava a Rubí, on era rebuda a l’Ajuntament per diferents entitats culturals. D’aquí, en cercavila, s’anà
fins al Centre Excursionista, on les colles de diables de Rubí i de la
Riera encengueren un foc. Després d’un petit concert coral a càrrec
del Cor Unió Rubinenca i del Cor Jove de Rubí, la Flama va quedar
dipositada a la sala d’actes del centre, custodiada pels gegants de
Rubí.
Durant aquella setmana es pogué visitar una exposició de diferents cartells de les trenta renovacions anteriors i assistir a una
conferència sobre l’estat passat, present i futur de la nostra llengua.
El dia 27, dissabte al vespre, la Flama sortia a peu fins a Montserrat acompanyada de nombroses persones. Al matí del diumenge,
després de reunir-se els qui havien acompanyat la Flama i els qui
havien anat a Montserrat amb autocar, la Flama entrà al monestir
acompanyada de la Colla Geganters de Rubí.
Després dels actes protocol·laris, hi hagué l’actuació de l’Escola
de Sardanes Flor de Neu, el Foment de la Sardana, la Colla Geganters de Rubí i els Castellers de Rubí.
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XXXI Renovació · 2000
Grup Muntanyenc de la Lira Vendrellenca

L’abat Josep Maria
Soler rep la torxa
de mans d’Enric
Trill en presència de
Rosa Magrané

Els actes de la trenta-unena Renovació varen tenir lloc el diumenge 20 de febrer de
2000 a Prada i el Vendrell i el 27 del mateix
mes al Vendrell i Montserrat. Varen ser organitzats pel Grup Muntanyenc de la Lira
Vendrellenca.

XXXII Renovació · 2001
Secció Excursionista del Centre
de Lectura de Reus
Aquest any li tocà de nou el torn
al Centre de Lectura de Reus, amb
motiu del seu centenari. Els actes
començaren el 10 de febrer, dissabte,
amb la visita a Sant Martí del Canigó
i a la tomba de Pompeu Fabra. Després d’una recepció a l’Ajuntament
d’aquesta vila, els excursionistes soparen i dormiren a Prada. El diumenge
es visità Sant Miquel de Cuixà, on
s’encengué la Flama i se celebrà una
missa al monestir, a la qual seguí un
concert del Cor Mestral del Centre
de Lectura. Entre setmana hi hagué dues conferències a Reus, una a
càrrec de Salvador Rebés i l’altra de Pere Navarro.
La Flama va sortir de Reus el divendres 26 i va fer nit a Montagut. El
dissabte continuà fins a Collbató i el diumenge 18 va arribar al monestir.
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Els excursionistes foren rebuts per l’abat Josep M. Soler, qui rebé la torxa
de mans d’Enric Trill. L’acte acadèmic va tornar a anar a càrrec de Josep
M. Ainaud de Lasarte i es clogué amb l’actuació del Cor Mestral. Es diu
que hi participaren uns tres-cents excursionistes.
Abans de retornar a casa, hi hagué una ballada de sardanes amb la
cobla del col·legi Pare Manyanet de Reus.

XXXIII Renovació · 2002
Unió Excursionista de Catalunya
Després de ser encesa al cementiri de Prada
el 17 de febrer, la Flama fou instal·lada el dia
següent al local de la UEC de Barcelona.
El diumenge 24 de març arribaven al santuari de Montserrat les flames de les diferents
entitats UEC, on s’unificaren i es procedí a la
Renovació. L’acte acadèmic comptà amb la
participació de Josep M. Solé i Sabaté, Anton
Fontdevila, Francesc Guillamon i Joan Vidal
–57–

i Gayolà. Després hi hagué l’actuació conjunta de les corals Núria
i Cantaires de la UEC. Jordi Mir va llegir uns versos de Verdaguer
amb motiu del centenari de la seva mort.

Moment en què les
flames procedents
de les diferents
entitats de la UEC
es fusionen en una
sola per procedir a
l’acte de Renovació

XXXIV Renovació · 2003
Centre Excursionista de Castellar del Vallès
En un context de regressió en l’ús del català,
la trenta-quatrena Renovació va ser organitzada pel grup de senders del Centre Excursionista de Castellar del Vallès amb motiu del
cinquantè aniversari de l’entitat.
En aquest cas, els actes programats varen
començar ja el 6 de desembre de 2002, quan
es va anar a Prada a encendre la Flama. Després, va ser duta al refugi de Marialles, on va
actuar la Coral Sant Esteve de Castellar i la
Bressola de Prada. Després hi hagué una conferència-debat sobre la
situació lingüística a la Catalunya Nord, amb la participació de Pere
Verdaguer i Joan Becat.

Moment d’encesa
de la llàntia per
Josep Ricart, Jordi
Mir i l’abat Josep
M. Soler

Torre per la pau en el transcurs de la Renovació de 2003
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La Flama davant del
monument a Rafel
Casanova

El dia següent la Flama sortia en direcció a Camprodon, per arribar el dia 8 a Ripoll, on hi hagué una conferència sobre les agressions
ideològiques a la llengua del país, a càrrec que Miquel Àngel Pradilla
i Joaquim Torres.
La Flama va sortir de la capital del Ripollès el dia 22, data en què
es traslladà a la Gleva, on Ricard Torrents féu una conferència sobre
la figura de Fabra.
El 19 de gener de 2003, la Flama continuava el seu periple cap a
Moià, on hi hagué una conferència amb Agustí Colomines i Manuel
Delgado. El dia 2 de febrer sortia cap a Castellar del Vallès, on tingué
lloc una conferència de Miquel Desclot i Miquel Strubell.
Finalment, el 15 de febrer sortia en direcció a Monistrol, des d’on
pujava al monestir el dia següent. L’acte acadèmic comptà amb la
participació de Joan Solà, Joan Melià, Isabel Clara Simó, Montserrat
Badia, Carles Sechi i Joan-Lluís Lluís.
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XXXV Renovació · 2004
Centre Excursionista de Catalunya
El 8 de febrer es va anar al cementiri de Prada
on s’encengué la Flama. Després d’una visita a la
bressola, hi hagué una recepció a l’Ajuntament i
l’actuació del grup Creixendo. A la tarda, a Rià,
Ramon Gual va fer una conferència sobre l’estada
de Pompeu Fabra a Prada, a la qual va seguir una
nova actuació del grup Creixendo.
Durant tota la setmana següent hi hagué diferents actes a diversos
pobles de la Catalunya Nord, amb exhibicions de castells, conferències i un concert de Lluís Llach. Finalment, els actes culturals es traslladaven a Barcelona, a l’estatge del CEC, on hi hagué una conferència
de F. Xavier Vila, que fou presentat per Joan Solà.
Aquest any, la Flama va pujar al monestir amb el nou cremallera.
Fou el dia 22 de febrer. L’acte acadèmic anà a càrrec de Josep Murgades, al qual seguiren les actuacions de diferents grups de les comarques de la Catalunya Nord. Mentrestant, alguns membres del CADE
penjaven senyeres en algunes roques de l’entorn.

Jordi Mir, Enric Nosàs, Josep-Enric Parellada i Francesc Beato en la Renovació de 2004
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XXXVI Renovació · 2005
Agrupació Excursionista Talaia
Era el cinquantè aniversari de l’entitat.
Amb aquest motiu es publicà un petit
Vocabulari de l’excursionista garrafenc.
L’encesa tingué lloc el diumenge dia
9 de febrer, després que els qui anaren
a Prada fessin una excursió al Conflent,
acompanyats de socis del GPRENC.
L’acte d’encesa fou amenitzat amb l’actuació dels violoncel·listes Miquel Bernardó i Gilbert Bernardó.
La Flama fou rebuda a l’Ajuntament de Prada, on tingué lloc una conferència de l’historiador Enric Pujol. Després es visità el castell de
Rià, acompanyats d’Enric Balaguer.
Havent dinat hi hagué una actuació de Gerard Jaqued abans de
tornar a Vilanova.
Un cop a la comarca, s’iniciaren una sèrie d’actes de difusió, com
conferències de Jaume Comellas, Màrius Serra, Vicenç Carbonell,
o recepcions a Olivella, Sitges, Canyelles i Cubelles. Tampoc no hi
faltà un recorregut de la Flama per diferents instituts d’ensenyament
secundari de la comarca.
Finalment, el dia 19 de febrer la Flama sortia des de Vilanova cap
a Montserrat, a peu, acompanyada per membres de l’entitat excursionista. Va fer nit a la rectoria de Collbató, acompanyada per dos excursionistes. El diumenge següent, després d’una cercavila amb grups de
la comarca, el Drac i els Bordegassos de Vilanova i els actes protocol·
laris, l’acte acadèmic anà a càrrec de David Jou, Antoni Munné-Jordà
i Oriol Pi de Cabanyes. Hi hagué balls de bastons i de cintes. El fi
de festa consistí en un dinar de germanor amb prop d’un centenar de
participants.
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Jordi Mir, Anton
Fontdevila, l’abat
Josep M. Soler,
Carme Barceló,
Salvador Belchi,
Salvador Butí
i Josep-Enric
Parellada

FOTO PARA
ESCANEAR

Aspecte de l’atri
del monestir en
el moment de la
Renovació
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XXXVII Renovació · 2006
Unió Excursionista de Catalunya
Aquest any la Renovació anà a càrrec de la Unió
Excursionista de Catalunya. Després d’anar
amb autocar fins a Vernet i de fer una excursió a
peu fins a Taurinyà, es va visitar Sant Miquel de
Cuixà i es va anar a sopar i dormir a Perpinyà.
Era el dissabte 4 de febrer.
El diumenge se sortia cap a Prada, on s’encenia la Flama davant la tomba del mestre Fabra, a la qual seguia una recepció a la biblioteca Pompeu Fabra. De
nou es varen visitar les restes del castell de Rià, amb els comentaris
d’Enric Balaguer.
Després de dinar hi hagué l’actuació del grup Crescendo i es tornà a Barcelona.
La setmana següent, la Flama anà passant de seu en seu de les
diferents entitats que formen la UEC de Barcelona, Mataró, Gràcia i
el Prat. Jaume de Ramon i Vidal va fer una conferència en cada una
de les seus sobre la llengua dels excursionistes.
El diumenge 19 la Flama va ser duta a Montserrat, on l’acte acadèmic va anar a càrrec de Jordi Mir, a qui seguí una actuació de la
coral Núria.
Josep Ricart, Jordi
Mir, Josep Beltran,
Ramon Prieto i
Joan Francesc
Denis, 2006
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Vicent Pitarch,
Tilbert D.
Stegmann, Jordi
Pujol, Josep M.
Xirinachs, Marta
Ferrussola i Marta
Forniés

XXXVIII Renovació · 2007
Club Excursionista Pirenaic
Aquesta entitat celebrava el seu setanta-cinquè
aniversari i programà uns actes que varen començar el 28 de gener amb l’ofrena i l’encesa al cementiri de Prada, acte que fou acompanyat per l’actuació musical d’Albert Peix. Després s’anà fins a
l’Ajuntament de la ciutat.
Un cop a Barcelona, la Flama va restar exposada a l’entitat fins al dia 5 de febrer. El dia següent, una petita comissió
en representació del Pirenaic duia la Flama fins al monestir de Ripoll,
on va restar al peu de la tomba de Jofre el Pilós.
Mentrestant, a la seu del club va tenir lloc una conferència de
Jordi Mir.
El dia 11, la Flama baixava de nou a Barcelona, en un desplaçament amb tren per rememorar antics temps de l’excursionisme i per
reivindicar la millora de la línia de Puigcerdà. Després d’una missa al
monestir hi hagué un acte institucional a l’Ajuntament de Ripoll.
El dia 17 la Flama iniciava la seva anada a Montserrat, passant
abans pels antics locals de l’entitat i pel poble de Marganell. L’ofrena
del dia 18 la va fer aquest any Tilbert Stegmann, catedràtic de la
Universitat de Frankfurt.
L’acte acadèmic comptà amb la participació de Jordi Pujol, Lluís M. Xirinacs, Vicent Pitarch, Sebastià Barceló, Enric Balaguer i Rosa Maria Pujol.
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XXXIX Renovació · 2008
Unió Excursionista de Sabadell
La darrera Renovació, fins al moment, va tenir lloc al mes de febrer de 2008 i va ser organitzada per la Unió Excursionista Sabadell.
El dia 2 s’anava a fer una excursió pels
pobles del peu del Canigó. El diumenge 3
començaven pròpiament els actes de Renovació, amb l’encesa davant la tomba de Pompeu Fabra i la recepció a l’Ajuntament.
D’aquesta manera, la Flama arribà a la
seu de la UES, on passà dos dies abans de començar un periple per
diferents entitats de la ciutat (Biblioteca de la Creu Alta, Centre Cívic Sant Oleguer).
El dia 12 Jordi Mir feia una conferència sobre la llengua, acompanyada d’una intervenció del president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, i seguida d’un concert de la cora de la UES.
Encesa de la Flama
per Àngel Artigas
a la tomba de
Pompeu Fabra
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Després de passar dos dies més a la seu de l’entitat, el dia 16 la
Flama era duta a Montserrat, fent nit prèviament a l’Ajuntament de
Monistrol. El dia següent, pujant pel camí de la Cova, es va desplegar
una senyera de 100 metres de llarg.
L’acte acadèmic anà a càrrec de Lluís Subirana i Rebolloso, estudiós de la cultura catalana i medalla de la ciutat de Sabadell.

Moment en què
la senyera de 100
metres arriba al
monestir

Moment de
respecte al
cementiri de Prada
amb l’actuació de
Meritxell Carbonell
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Durant quaranta anys la voluntat d’un poble, el nostre, ha mantingut
encesa aquesta petita flama que simbolitza la nostra llengua. Encara
avui cal que la voluntat no defalleixi i mantingui l’esforç que, quaranta
anys enrere, va encendre la fe que dugué aquells homes i dones a defensar la primera base de la nostra identitat nacional.
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