51a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a Montserrat
Diumenge, 23 de febrer de 2020

Tots a Montserrat per la Llengua!
Entitat organitzadora de la Renovació de Flama de la Llengua Catalana 2020:
Centre Excursionista Els Blaus, de Sarrià, Barcelona
Programa
A les 8 del matí: Sortida autocar de plaça de la Universitat, davant de la porta principal.
A les 9: Arribada a Montserrat. Ofrena floral al monument a Jacint Verdaguer, poeta
cantor dels Països Catalans. Commemoració dels 125 anys d‘En defensa
pròpia. Parlament de Lluïsa Plans, autora de la tesi doctoral sobre aquesta
obra de Verdaguer.
. Esmorzar
A 2/4 d‘11: Recepció de la Flama i benvinguda pel pare abat Josep Maria Soler
A les 11: Missa Conventual, ofrena de la Flama, cant del Virolai per l‘Escolania
A les 12: A l‘atri del monestir: Cerimònia d‘encesa de la llàntia commemorativa.
Parlaments institucionals de Renovació de la Flama. Cant dels Segadors.
A la 1 del migdia: A la plaça del monestir Festa de Renovació de la Flama, actuació
dels Castellers de Sarrià i d‘altres grups de cultura popular.
A les 2: Anada a Castellgalí, pla de Bages. Dinar de germanor. Llevant de taula.
A les 5 de la tarda: Passejada cultural pel poble.
A les 7 del vespre: Sortida cap a Barcelona.
A 2/4 de 9: Arribada a Barcelona
Import: viatge i dinar: 35 € Inscripcions: Telf. 93 317 84 68
Organització: Indrets del Record.
Institut de Projecció Exterior de la Llengua Catalana (IPECC)
Col·laboració: Llibreria Clau de Volta. Casal Irla d‘Horta-Guinardó.

“Pompeu Fabra: el seny ordenador de la llengua catalana
“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”
“No tenim un estret nacionalisme.
Vivim de cara al món i si volem la plena sobirania és per millorar
la qualitat de vida 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, Conflent, 25 de desembre de 1948)

La Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
La Renovació de la Flama de la Llengua Catalana és un esdeveniment anual amb caràcter
reivindicatiu, que organitza cada any una entitat o grup d‘entitats i clubs excursionistes de la
Federació d‘Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
Aquesta activitat, que s‘organitza anualment, vol refermar, any rere any, la voluntat d‘un poble
per mantenir ben viva la llengua catalana i fer un homenatge a Pompeu Fabra. L‘activitat
consisteix a renovar anualment la simbòlica Flama de la Llengua Catalana, que s‘encén a la
tomba del Mestre, a Prada de Conflent, i que es renova a la llàntia que crema a l‘atri de la
basílica de Montserrat sota el lema: “L’encengué la fe, la portà l’esforç i la manté la
voluntat d’un poble”.
Amb motiu del 40è aniversari de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, el
desembre de 2008, es va celebrar a Montserrat un acte d‘agraïment i reconeixement a les
entitats i persones que han col·laborat i participat als actes durant aquest anys. Amb aquest
motiu, la Federació d‘Entitats Excursionistes de Catalunya va publicar el llibre Quaranta anys de
la flama de la llengua catalana (1968-2008), de Francesc Roma i Casanovas i se‘n va fer la
presentació.
Els orígens. L’excursionisme en el centenari de Pompeu Fabra
L‘any 1968 s‘escaigué el centenari del naixement de Pompeu Fabra. Amb aquest motiu
tingueren lloc una sèrie de celebracions reivindicatives a les quals es volgué sumar
l‘excursionisme. Com a iniciativa bàsica es proposà d‘instituir la Flama de la Llengua
Catalana, encendre-la a Prada de Conflent, a la tomba de Pompeu Fabra i portar-la a peu a
Montserrat.

~~~fffffffffffff~~~
“1968: Any Fabra”
Lluís Duran. Membre de la junta directiva d‘Òmnium Cultural i historiador
(Fragments)
―L‘any 1968 és un de més de la sinistra corrua descatalanitzadora i totalitària de la
Dictadura de Franco, però un any que trenca dinàmiques, a Catalunya i al món.
....
L‘Any Fabra, a Catalunya, va permetre popularitzar la figura de Pompeu Fabra i, amb
ell, el seu temps i pensar sobre el futur. El temps, clos el 1936, d‘una llengua renaixent

que, amb poc temps i gràcies ell, s‘enfila a una normalitat gairebé plena, que s‘atura, a
partir de 1939, amb violència extrema. Amb la figura del Mestre, hi apareixia també el
compromís per la llengua, amb el lema tothora explícit i present de Pompeu Fabra
(1868-1968). La llengua d’un poble. D‘això es tractava, com deia el lema, que el
poble recuperés la seva llengua. Compromís que, des de 1960, aprofitant totes les
escletxes del sistema, incrementades pels posicionaments de la Unesco sobre els drets
de les minories i l‘Encíclica de Joan XXIII Pacem in Terris, plantejava tres objectius
centrals: català a l‘escola, als mitjans de comunicació i en l‘ús públic.
....
Tres-cents actes arreu dels Països Catalans, concursos escolars i d‘aparadors de
botigues, exposicions, com la que es feu a la Biblioteca Central (de Catalunya avui)
depenent aleshores de la Diputació Provincial de Barcelona i les propostes als
ajuntaments franquistes de donar el nom de Pompeu Fabra a algun dels seus carrers,
l’inici de la celebració de la Flama de Llengua Catalana, per iniciativa de
l’excursionisme, conferències, principalment al Barcelonès, Bages, Osona, Garrotxa,
però també al Baix Llobregat i als Vallesos, amb ponents com el biògraf de Fabra Josep
Miracle, Joan Triadú, Francesc Vallverdú o Pere Elias van escampar la demanda, des de
la figura de Fabra, d‘un futur normal per a la llengua catalana a llocs fins aleshores
sense contacte amb aquests nuclis catalanistes. Una circumstància, doncs, inaudita en el
franquisme.
....
Esdeveniments com l‘Any Fabra van ajudar a situar la lluita per la defensa del català
entre les lluites compartides de la fi del franquisme, però especialment recuperaren,
després de tantes malvestats provocades pel franquisme, una esperança per al futur del
català, recordant el passat i projectant el futur, fent-ne conscients més sectors de la
ciutadania catalana.‖
Extret de: “1968: Any Fabra”. Lluís Duran. El Punt AVUI. 24 d‘abril de 2018.
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1968. La censura prohibeix el poema de Salvador Espriu dedicat a Pompeu
Fabra
El metge i poeta Joan Colomines demana un poema a Salvador Espriu per iniciar una
secció poètica a la revista Serra d’Or. Espriu li envia el poema i el metge li respon:
―Estimat amic, he rebut el poema ―Pompeu Fabra‖. Em sembla indicadíssim per iniciar
"Temps de poesia" que és el títol de la columna que faré en endavant a Serra d’Or.‖
Es publica a Serra d’Or (núm. 102 març 1968, pàg. 53).
El mes següent, l'abril del 68, apareix publicat, amb el mateix títol, a: Obres completes.
Salvador Espriu. Barcelona: Edicions 62, 1968. Volum Poesies.
El 14 de gener de 1969 apareix Antologia d’homenatge a Pompeu Fabra. Pròleg de
Joan Triadú. Barcelona: ELER, 1969. Col·lecció Hores Extres núm. 4.
El poema d‘Espriu dedicat a Pompeu Fabra ha estat prohibit per la censura franquista.

També ha estat prohibit el poema de Joan Colomines que duu el títol ―El retorn de
Pompeu Fabra‖. En no poder-lo incloure, les pàgines 19-20 de l‘Antologia apareixen
en blanc.
A la pàg. 18, al lloc on havia d‘anar el poema de Salvador Espriu, el lector llegia el
següent:
POMPEU FABRA
En homenatge
Aquest és el títol del meu poema
dedicat a Pompeu Fabra.
El lector que vulgui llegir-lo haurà
de consultar la revista Serra d’Or
de març de 1968, pàg. 53, o bé el volum
Poesies de les meves Obres Completes,
pàg. 529, on ja ha estat publicat.
SALVADOR ESPRIU
Santa Coloma de Farners (1912)
Extret de: Epistolari Joan Colomines - Salvador Espriu. A cura de J. R. VenyMesquida. Barcelona: Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, desembre, 2018. Textos
i Estudis de Cultura Catalana, 228.
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1968. XXV Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs
Diumenge, 4 d‘agost, a l‘Escola Parroquial.
Al migdia, un cop acabat l‘acte de concessió dels premis del Concurs:
Tradicional dinar a l‘envelat. Sobretaula: FESTA LITERÀRIA DEL COLLSACABRA
El tema de la sobretaula és ―Homenatge a Pompeu Fabra‖, com un acte més de l‘Any
Fabra que se celebra en commemoració del centenari del seu naixement i amb els
parlaments de Jordi Carbonell i de Ballester: Fabra i l’esdevenidor de la llengua catalana; Joan
Fuster: Fabra, dialèctic, i Ramon Aramon i Serra: Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans.
Raimon ofereix l‘homenatge de la Cançó catalana a Pompeu Fabra. Estrena la poesia
que ha musicat de Salvador Espriu, “El meu poble i jo”, prohibida per la censura en
l‘antologia poètica que un gran nombre d‘autors han dedicat a Fabra.
El meu poble i jo
Bevíem a glops
aspres vins de burla
el meu poble i jo.
Escoltàvem forts
arguments del sabre
el meu poble i jo.

Una tal lliçó
hem hagut d'entendre
el meu poble i jo.
La mateixa sort
ens uní per sempre:
el meu poble i jo.
Senyor, servidor?
Som indestriables
el meu poble i jo.
Tenim la raó
contra bords i lladres
el meu poble i jo.
Salvàvem els mots
de la nostra llengua
el meu poble i jo.
A baixar graons
de dol apreníem
el meu poble i jo.
Davallats al pou,
esguardem enlaire
el meu poble i jo.
Ens alcem tots dos
en encesa espera,
el meu poble i jo.

El balanç de Joan Triadú
―L‘agost de 1968 se celebrava a Cantonigròs el vint-i-cinquè i darrer Concurs
Parroquial de Poesia i festa Literària del Collsacabra, sobre el tema ‗Pompeu
Fabra, la llengua d‘un poble‘. Era un dels actes, nombrosos i de tota mena que
arreu dels Països Catalans, però sobretot al Principat, havien intentat de recordar
o de fer conèixer la persona i l‘obra del Mestre amb motiu del centenari del seu
naixement. El punt alt i extrem de la diada fou la intervenció del cantant Raimon
[...] enmig d‘un auditori enfervorit i atapeït d‘un parell de milers de persones, dins
i fora d‘un gran envelat, en ple camp, entre l‘escola parroquial i la creu de terme.
Raimon havia ofert així l‘homenatge de la cançó catalana a Pompeu Fabra. Gent
de totes les edats s‘havia concentrat unes hores en un lloc alterós i més aviat
desavinent de la Catalunya Vella, i totes les terres catalanes hi eren representades.
[...] Tot era a punt per a una fi que més de set anys després podria tenir la seva
proclamació simbòlica per a la cultura al Palau Nacional de Montjuïc* —ara ja no,
doncs, als defores dels centres de poder i d‘esquitllentes dels ulls de tothom, sinó

al Cap i Casal i amb els focus encesos de les fonts, perquè allí una altra multitud,
enfervorida, reivindiqués totes les llibertats i entonés dempeus ‗Els Segadors‘.
*Palau d'Esports de Montjuïc. Durant els mesos anteriors i posteriors a la mort de Franco la cançó
es veurà instrumentalitzada políticament més que mai. En aquest context, el Palau d‘Esports de
Montjuïc acollirà una sèrie de recitals multitudinaris. El 30 d’octubre de 1975 (en plena agonia del
dictador), Raimon omplirà el recinte i hi cantarà un dels seus temes més coneguts: ―Jo vinc d‘un
silenci‖.

Extret de: “Un far de resistència cultural sota el franquisme: el Concurs
Parroquial de Poesia de Cantonigròs (1944-1968)”. Teresa Clota i Pallàs. Barcelona:
Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències
de Catalunya, novembre 2019 núm. 145.
Commemoració del 75è aniversari del Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs
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Campanya d'adhesions per demanar l'amnistia, impulsada per la plataforma Som el
80% i Òmnium Cultural.
Signeu el manifest si també voleu acabar amb la repressió i aconseguir l'amnistia per als
presos polítics i exiliats!
La plataforma Som El 80% sempre hem defensat que és imprescindible posar en
llibertat els líders socials i polítics empresonats i deixar enrere la repressió jurídica,
penal i processal. Això és el que reclama la immensa majoria de la societat catalana.
Després de la dura sentència del Tribunal Suprem, volem continuar treballant per
aquests objectius. Per aquest motiu, comencem la campanya ―Amnistia Ara!‖ per
aconseguir que els presos i exiliats tornin a casa i s'aturi la repressió.

Manifest Amnistia Ara!
En els darrers anys, l‘entesa entre Catalunya i l‘Estat espanyol ha viscut un dels
períodes més complexos de la història. La judicialització del conflicte polític plasmada
en l‘empresonament per sedició de nou líders socials i polítics, l‘exili i l‘obertura de més
d‘un miler de causes judicials contra ciutadans del nostre país han dut a l‘agudització
d‘un conflicte, ja de per si complex.
Catalunya és una societat democràtica, i la defensa dels drets i les llibertats no
constitueix cap risc per a la convivència, sinó una eina imprescindible per avançar i fer
realitat els grans consensos que cohesionen la societat. Un país plural que, en moments
difícils, ha estat capaç de trobar punts en comú, dins la diversitat, per fer possible el
progrés social i econòmic.
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2020. Dintre els actes de la 51a. Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a
Montserrat, diumenge, 23 de febrer, a les 9 del matí:
Ofrena floral al monument a Jacint Verdaguer
poeta cantor dels Països Catalans
Commemoració dels 125 anys de la publicació d‘En defensa pròpia.
Parlament de la Dra. Lluïsa Plans, membre de la Societat Verdaguer, es doctorà en
filologia catalana a la Universitat de Barcelona amb la tesi dedicada a En defensa pròpia.
Es distribuirà un opuscle amb el text del discurs de la Dra. Lluïsa Plans i un record de
la diada. I l‘opuscle El cel astronòmic de Verdaguer, de Pere Tió i Puntí, 2019.
Obra: Jacint Verdaguer. En defensa pròpia. A cura de Lluïsa Plans i Girabal. Vic:
Eumo Editorial/Societat Verdaguer, juny 2012. Jacint Verdaguer, Obra Completa,
Sèrie A, volum 17.
―El 1893 Verdaguer fou expulsat de la casa dels marquesos de Comillas i confinat al
santuari de la Gleva, d‘on fugí dos anys després i retornà a Barcelona. Acusat de
desobediència al seu bisbe, de malbaratament dels béns del marquès i de demència, fou
suspès a divinis. Aquell 1895, Jacint Verdaguer va iniciar la seva ―defensa‖ amb dos
comunicats a la premsa diària en què reclamava justícia i llibertat. A continuació escriví
dues sèries d‘articles, la primera del 1895 (recollida en volum per L‘Avenç aquest any
mateix) i la segona el 1897, en què, amb prosa brillant, capdavantera del periodisme
polèmic i de combat com el que consagraria Émile Zola amb ―J‘Acuse‖, defensava la
seva condició de clergue honest i lúcid, i els seus interessos com a escriptor.‖ (Extret
de la contracoberta del llibre)
De totes les arts que serveixen al mal en la terra, la que fa més horror és la d’oprimir els pobres.
Jacint Verdaguer. En defensa pròpia

Monument de Jacint Verdaguer a Montserrat.

1931. Montserrat, inauguració del monument al poeta Jacint Verdaguer.
Estàtua de bronze del poeta en actitud d‘escriure, obra de l‘escultor Carles Flotats. Fou
ofrenada pel Centre Social de la parròquia barcelonina de Betlem, on Verdaguer fou beneficiat
els darrers anys de la seva vida. Hi assistí el president de la Generalitat de Catalunya Francesc
Macià.
1953. Trasllat a l‘encapçalament del Camí dels Artistes, que llavors s‘iniciava, en la primera
part del Camí dels Degotalls.

Record en honor de l’escriptora Isabel-Clara Simó i Monllor (Alcoi, 4 abril 1943 –
Barcelona, 13 gener 2020). Doctorada en Filosofia i Lletres, escriptora, periodista.
Considerada una de les escriptores més destacades de la literatura catalana
moderna. En l‘àmbit literari, va publicar més d‘una cinquantena d‘obres de gèneres
diversos, i ha estat traduïda a nou llengües. Com a periodista, va exercir de directora del
setmanari Canigó, revista fundada per qui fou el seu marit, el periodista Xavier Dalfó.
També va ser columnista del diari el Punt Avui.
Va rebre molts reconeixements durant la seva trajectòria, com ara la Creu de Sant
Jordi (1999), premi Joan Coromines (2008), premi Trajectòria de la Setmana del Llibre
en Català (2009), premi Pompeu Fabra (2009), Premi de la Crítica dels Escriptors
Valencians (2009), la Medalla d‘Or de la ciutat d‘Alcoi (2013), que li va fer una gran
il·lusió pel fet de ser reconeguda a la ciutat on va néixer, la Medalla d‘Honor de la
Xarxa Vives d‘Universitats (2016), Premi d‘Honor de les Lletres Catalanes (2017).
Es va significar els darrers anys com a partidària de la independència de Catalunya.
A aquesta línia responen llibres Sobre el sobiranisme (2000) o Cartes d’independència a la vora
d'una tassa de te (2011), en col·laboració amb l'escriptora Patricia Gabancho.
El Mossèn. Isabel-Clara Simó. Barcelona: Plaza & Janés Editores S.A.,
novembre, 1987. Biografia novel·lada de Jacint Verdaguer, de la qual es va fer una
adaptació radiofònica a Catalunya Ràdio.
―El Mossèn –una excel·lent creació d‘Isabel Clara Simó- és, en paraules de l‘escriptora,
―el meu modest tribut a un gran poeta que ha fet possible el català literari modern i
que, malgrat les modes, continua essent un poeta d‘una grandesa impressionant.‖
(Extret de la contracoberta del llibre)

Isabel-Clara Simó participà com a representant del
País Valencià a la 34a. Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, 2003.
―Tenint en compte que la nostra llengua és parlada per milions de persones, que
encara té una vitalitat important, que és la llengua de progrés més utilitzada a la
península ibèrica i que forma part del patrimoni cultural de la humanitat, el nostre
poble té dret a desenvolupar-se lliurement sense ser discriminat lingüísticament, i el
nostre idioma s‘ha d‘utilitzar de forma quotidiana en tots els àmbits de la comunitat. A
més, el català ha de ser reconegut com a llengua oficial per la Unió Europea
superant les oposicions franco-espanyoles.
El català és una de les llengües romàniques amb menys varietat territorial i s‘ha
de mantenir cohesionat en tots els territoris de parla catalana, ha de disposar d‘un marc

legal prou favorable que fomenti la lleialtat i l‘activisme lingüístic i s‘han de
promocionar polítiques concretes per incentivar i facilitar l‘ús del català a tot arreu.‖
Representants d‘arreu de la Nació catalana:
L‘acte acadèmic comptà amb la participació de Joan Solà (Principat de Catalunya),
Joan Melià (Illes Balears), Isabel Clara Simó (País Valencià), Montserrat Badia,
Carles Sechi (L‘Alguer) i Joan-Lluís Lluís (Catalunya del Nord).

EL COR DE LLUM VIVENT
A tots i a cadascun de nosaltres
Si t‘alces lentament sobre la por
–sobre la teva por feta palau–,
veuràs que no hi ha res en el camí
que et pugui deturar. Van plantar sabres
i bales i fusells a cada pas.
I vam aprendre a mirar dolçament
com es movia la nit de les nits
ben per damunt de les nostres carícies,
i a dir-nos l‘un a l‘altre que tan sols
podíem viure en el recer del somni.
Però t‘has alçat i has mirat i has comprès
que la por no existeix, i que la sang
vessada arreu és una altra esperança
que renta els ulls de tots els caminants.
T‘has alçat perquè ets llum, perquè retornes
de l‘alta llum, perquè saps que la llum
esborra tots els odis i obre el cor
de totom a totom, perquè tots som
un cor de llum vivent ja bategant
fent el camí d‘amor cap a la llibertat.
Jordi Bilbeny
Nadal del 2016

"Per als Catalans, la nostra llengua també és la sang del nostre esperit. De tot patrimoni
que en aquest món tenim, cap tresor estimem tant com la nostra llengua."
―Pompeu Fabra és per a nosaltres catalans, molt més que un gramàtic. És un dels
reconstructors de la nostra nació, és un dels restauradors de la nostra pàtria.‖
Antoni Rovira i Virgili
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