
 

     47a.Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a Montserrat 

Diumenge, 21 de febrer del 2016 
 

Tots a Montserrat per la llengua! 
Programa: 

A les 8 del matí: Sortida autocar de la plaça de la Universitat, davant de la Universitat. 

9.00: Arribada a Montserrat. Ofrena floral al monument al poeta Jacint Verdaguer. 

Esmorzar. 

10:30:  Concentració i comitiva per portar la Flama al Monestir. 

              La ciutat d’Igualada és l’encarregada de vetllar la renovació de la Flama d’enguany. 
              De la mà d’Al-Pi-nisme Club esportiu, l’Associació Flama del Canigó d’Igualada i   
              d’Òmnium Cultural. 
10:45: Recepció i benvinguda del pare abat, Josep Maria Soler. 

11.00: Ofrena de la Flama en la missa conventual.  

12:00: A l’atri del monestir:Cerimònia de Renovació de la Flama de la Llengua Catalana.  

    Encesa de la llàntia commemorativa.  

Parlaments dels representants. Cant d’Els Segadors. 

12:30: A la Sala de la Porteria. Acte acadèmic. 
             Conferència a càrrec de l’escriptor Antoni Dalmau. 
13:00:  Exhibició folklòrica d’entitats igualadines. 
14.00: Sortida de Montserrat. 

14.30: Dinar de germanor al Pont de Vilomara 

17.00: Visita cultural guiada pel poble. 

20.00: Arribada a Barcelona  
 

 

 
Trobades de difusió de la Memòria Històrica 

 
Aquestes trobades continuen el referent patriòtic independentista que hi va donar 
Enric Garriga Trullols, president i fundador de l’Institut de Projecció Exterior de la 
Cultura Catalana (IPECC). Els motius concrets són molt variats (conèixer el país, la 
seva història, la seva cultura, la seva projecció al món), però tots conflueixen en un 
mateix objectiu: honorar la nació catalana i la seva gent, camí de la independència. 
 
 
 
 



Cada trobada és una convocatòria per manifestar  
la voluntat del poble, que mitjançant totes les iniciatives possibles és cridat a  
aconseguir la República Catalana. 
 
Endavant, República! és el lema que ens proposa ara mateix l’Assemblea Nacional  
Catalana. 
 
Empenyem el Procés! és la divisa que ens ha d’unir per aconseguir la causa de la  
independència. 
 

 

  “No tenim un estret nacionalisme. 

   Vivim de cara al món i si volem la plena sobirania és per millorar  

  la qualitat dels nostres conciutadans i per obtenir que Catalunya,     

  intensament civilitzada, pugui oferir una efectiva col·laboració  

  en l’obra de millorament i progrés de la humanitat.” 

 

   

Pompeu Fabra 
 

  (Vila de Gràcia, 20 de febrer de 1868 – Prada de Conflent, 25 de desembre de 1948) 

 
 

Renovació de la Flama de la Llengua Catalunya 

 

Pompeu Fabra, abans de morir a Prada de Conflent el dia de Nadal de 1948, va encomanar 

moralment a la Unió Excursionista de Catalunya la missió de mantenir viva la flama de la 

llengua, a l’ordenació i a l’enaltiment de la qual havia dedicat la vida. L’any 1968, centenari 

del naixement de Pompeu Fabra, l’excursionisme del país va instituir la festa de la flama de 

la llengua catalana, en homenatge a Fabra, lingüista i excursionista.  

 

“Cada any, a Montserrat se celebra la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, 

amb la qual el món excursionista recorda la figura de Pompeu Fabra, un acte que 

esdevé un compromís amb la llengua, la cultura, l’esport i la natura. 
 

Els actes de la Renovació de la Flama s’inicien cada any unes setmanes abans, amb 

l’encesa de la Flama a Prada del Conflent, davant la tomba del mestre Fabra. En arribar 

la Flama a Montserrat és dipositada a la llàntia situada a l’atri del santuari i que manté 

aquest foc encès tot l’any. La llàntia que acull la flama porta la següent inscripció, en 

al·lusió a la nostra llengua: ‘l’encengué la fe, la portà l’esforç, la manté la voluntat d’un 

poble’. 
 



Cada any, la renovació de la Flama és organitzada per un centre excursionista o alguna 

altra entitat relacionada amb el món de l’excursionisme. Encenen la Flama a Prada i 

després de ser acollida per associacions culturals amb diversos actes, es portada a 

Montserrat i és rebuda i acompanyada pel món excursionista. 

 

Des dels temps del franquisme, quan la nostra llengua era perseguida, el món 

excursionista va organitzar l’acte de la Renovació de la Flama, que Montserrat ha acollit 

sempre a causa de la sensibilitat dels monjos per la nostra cultura. 
 

Va ser el 1968 quan, amb motiu del centenari del naixement de Pompeu Fabra, 

s’encengué per primera vegada la Flama davant la tomba del mestre, per part de la seva 

filla Carola. Durant una setmana, la Flama va viatjar per camins de muntanya des de 

Prada, per arribar a Montserrat el diumenge següent. 
 

L’any següent, amb motiu del primer aniversari d’aquell acte, es va acordar que cada 

any una entitat diferent organitzaria la Renovació de la Flama el diumenge més pròxim 

a la data de naixement de Fabra, el 20 de febrer de 1868. Així, la primera renovació va 

tindre lloc el 1970. 
 

El 1981, van ser diverses les flames que s’uniren en una de sola, que arribà a 

Montserrat. La Flama Valenciana es va encendre a la tomba d’Ausiàs March (a la 

catedral de València), mentre que les altres flames s’encengueren a la tomba de Ramon 

Llull (la de les Illes) i a la de Jaume I (la de Catalunya).  
 

Cada any, amb perseverança i fidelitat, la Flama de la Llengua es renova a Montserrat 

com un acte d’afirmació i de compromís amb el nostre país i el nostre futur.” 

 

(Fragment extret del text de Josep Miquel Bausset, (d’Alcúdia) monjo de Montserrat, amb 

motiu de la 44a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana organitzada pel Centre 

Excursionista de Castelló.) 

 

                                                                                                                        Amb la col·laboració de: 

 

 


