Sra. Daniela Grau
Associació Flama dels Països Catalans
Benvolguda Daniela Grau,
Accepteu-me aquestes ratlles per a expressar-vos la satisfacció que vaig tenir
participant en els actes entorn de la Flama del Canigó que es van celebrar el dia
23 de juny al coll d’Ares.
Per a mi va ser una jornada molt reconfortant veient la il·lusió i el compromís de
tants equips de foc que s’acostaven a recollir la Flama per endur-se-la i
escampar-la per tot el país.
Sé que vós sou una de les peces clau en tot aquest engranatge que fa moure i
avançar la Flama del Canigó, tal com ho va ser el vostre pare que en fou un dels
fundadors. Ben segur que el vostre pare se sentiria molt orgullós de saber que
compartiu i us manteniu fidel als seus ideals i de veure la devoció que la gent té
per la Flama del Canigó que, any rere any, cada vegada és esperada amb interès
a més poblacions del país.
Si els que van fer possible aquell primer pas de la Flama pel coll d’Ares l’any
1966, veiessin ara la celebració que es fa al voltant de la Flama, amb la
presència entre d’altres dels alumnes de les escoles Arrels i La Bressola, segur
que se’n sentirien ben orgullosos. Tanmateix, és possible que els sabés greu que
no hàgim avançat amb més fermesa i decisió en la defensa i recuperació de la
llengua i en la reunificació de la nació i que, especialment al Principat, no hàgim
estat capaços de fer efectiva la República catalana independent que tant anhelem
i necessitem per poder sobreviure com a poble.
Vós, amb la lectura del vostre missatge, també ens ho vau dir ben clar i català.
Enhorabona i gràcies per la feinada que heu fet al llarg de tots aquests anys i per
tota la que, no en tinc cap dubte, continuareu fent fins a assolir els nostres
ideals. Desitjo i estic convençut que tornarem a coincidir per altres bandes i vull
que sapigueu que resto a la vostra disposició pel que convingui.
Cordialment,
Quim Torra i Pla
131è president de la Generalitat de Catalunya

Girona, 28 de juny de 2022

