
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidentment l’any 2014 ha d’esser un any molt especial pel nostre Païs, per molts aspectes que poden 
marcar-nos un nou rumb o no, 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 mon 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 organitzen una sèrie 
d’actes per fer la Renovació de la Flama de la nostra Llengua.Aquest any 2014, data d’un trist Tri-
centenari, a les  5 Entitats excursionistes reusenques se’ns va concedir l’organització de la 45ª. 
Renovació de la Flama i tots els que han col·laborat en aquest important esdeveniment, esperaven amb 
una especial il·lusió i evident neguit el desplaçament a Prada (Prades pels francesos) dels dies 1 i 2 de 
febrer. Ja acabats els actes, 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 Llansà, presents als actes i impactats pel seu lluïment. 
Els integrants de la nostra Secció han col·laborat amb entusiasme a tots els actes, amb una extensa 
representació de 37 persones desplaçades a Prada, amb membres de la Junta del Club encapçalats 
pel seu President Sr. Andreu Jiménez.  
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 els 3 autocars, per Perpinyà, arribant a Prada amb un temps millor del 
previst, ja que s’esperava fred i pluja. Baixem dels autocars al pàrquing del Monestir de Sant Miquel de 
Cuixà i, com de moment no plou ni fa molt de fred s’organitza l’excursió a peu fins a Taurinyà i els no  
caminadors fan una visita a Vilafranca de Conflent i el seu castell amb bus. Mentre caminem,  al poc 
temps, ens 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, ens separem en dos 
grups, un recorregut una mica més exigent que l’altre, però cap dels dos massa llargs i per uns 
paratges molt interessants. Amb els “més forts” hi va un guia i la rapsoda Anna Maluquer (experta en 
temes de Mn. Jacint Verdaguer) que fa una interessant explicació sobre l’obra Verdagueriana  i recitant 
diferents poemes, com va fer repetidament desprès en la majoria d’actes dels dos dies. Totes les seves 
actuacions van ser magnífiques.  
.  

SORTIDA 3/2014– 1-2 FEBRER 2014- PRADA DE CONFLENT  
ACTES DE LA RENOVACIÓ DE LA 45na. RENOVACIÓ DE LA 
FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA – Encesa de la Flama. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els que  van voler fer el 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, que ens dona interessants 
explicacions dels recorreguts que fem, fins que ens deixa a la sala de festes de Taurinyà.    
Mentre arriben els excursionistes “mes forts” preparem la sala amb totes les taules i cadires 
disponibles, que resulten insuficients per les més de 140 persones que ens portem el dinar a la motxilla. 
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, anem amb els autocars a la visita del Monestir de San Miquel de Cuixà, 
que visitem extensament amb un destacat guia: l’Abad del Monestir, quines explicacions son seguides 
amb 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 Hexàgone i Pradotel, de quins llocs ens 
recolleixen  per anar al sopar i a la festa /“foc de camp”, al Casal català de Prada que ha cedit 
l’Ajuntament. 
En arribar fem un abundant aperitiu,  d’en peus, per passar després  a seure a la sala amb taules, on 
podem gaudir d’una gustosa sopa rossellonesa típica de la població. Mentre alguns esperaven un altra 
plat inexistent, el cantant i animador de la Catalunya Nord Ramon Gual ofereix unes quantes cançons a 
“la carta” a cada una de les taules. Una vegada “cruspits” els postres, cada ú portant la cadira, anem a 
la sala anterior,  per assistir a una nova intervenció de l’Anna Maluquer i  la formidable actuació musical 
de Ramon Gual, primer amb un recull de cançons de les 45 edicions de la Universitat Catalana d’Estiu 
que es fa anualment a Prada i després 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, filla del nostre President,  que avui compleix 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 nostra Secció, Miquel Malet Casas, 
sorprèn a molts amb una petita actuació que estava prevista dins el “foc de camp”, amb cant 
d’harmònics i didgeridoo. Ens dirigim de nou  cap als allotjament a 2/4 de 12 de la nit. 
 
Diumenge dia 2- En 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 uns visiten 
l’Església, arriba el Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Sr. Miquel Domingo que 
representarà al nostre Ajuntament.  
El Sr. Jordi Mir, destacat lingüista, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i editor dels 9 volums de les 
obres completes de Pompeu Fabra,  obre el acte davant la porta de l’Ajuntament amb un parlament que 
glosa la vida i obra del Mestre Fabra, L’Anna Maluquer ens ofereix una nova intervenció i tot seguit 
s’inicia la comitiva encapçalada per la gran pancarta de la Comissió Organitzadora 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, assistent 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 Gelabert 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 es 
col·loqui una estàtua de Pompeu Fabra com a la majoria de ciutats catalanes. Amb el Cant dels 
Segadors es donen per acabats els actes al cementiri. 
Ara es comença de nou la 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. 
A  l’Ajuntament i el local d’actes resulta quasi insuficient per tots els participants, als que espera un 
abundós i selecte aperitiu ofert per l’Ajuntament a tots els assistents. .  
Obre l’acte la Sra. Corine de Mozas, que agraeix a tots la vinguda a Prada  i participació de tots els 
actes, així com la donació de les entitats reusenques del llibres en català pels nens de les escoles de 
Prada, com a suport al seu difícil procés d’aprenentatge de la nostra llengua. Segueix el Sr. Miquel 
Domingo, per l’Ajuntament de Reus, que també agraeix a les Entitats Excursionistes reusenques  



 
 

 

aquesta bona organització, oferint com obsequi a Prada una petita Àguila de Reus i agafa el guant 
llençat pel Cesc i farà el trasllat de la petició 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 i al Sr. Jordi Taurinyà, uns libres de  
l’Ajuntament de Reus, de Sant Pere, que en aquest cas també es el Patró d’aquesta ciutat i recorda 
que tot els llibres recollits  per les Entitats de Reus per a  les escoles de Prada, seran  enviats  
posteriorment, donat el seu volum.  
Per acabar aquest emotiu acte, els nens petits de la Coral del Conflent canten vàries cançons amb 
català, amb una bona mostra de com s’està treballant a la Catalunya Nord per a  la recuperació de la 
nostra Llengua.  
Després del esplèndid aperitiu tots ens anem a la Residència Sant Joseph a “cruspir-nos” un bon dinar, 
amb dos torns. Sortim amb els autocars a  2/4 de 4, mentre veiem per les finestres als amics Jordi 
Taurinyà i l’Anna Maluquer que ens han acompanyat fins el darrer moment. Adéu i moltes gràcies.  
Arribem a Reus amb la Flama, si bé l’entrada oficial es farà el proper dissabte dia 8. Sortirà des de 
Capçanes, amb btt, i els excursionistes l’acompanyarem a peu, a les 6 de la tarda des de el Passeig 
Mata fins a la Plaça Mercadal en que serà rebuda per la Ciutat i portada pel jovent a les respectives 
entitats organitzadores, que recordem tot seguit: : 
-. Associació Excursionista de Catalunya de Reus 
- Club Excursionista Reddis 
- Secció Excursionista del Centre de Lectura 
- Secció Excursionista del Club Natació Reus Ploms 
- Secció Excursionista del Reus Deportiu 
Totes les fotos que es puguin recollir es podran veure a través del Blog de la Flama: 
http://flamallenguacatalana.wordpress.com/        o bé directament a Picasa: 
https://plus.google.com/photos/107882540868225739331/albums 
 
  
 
 

 
   
 


