
Els camins de la Flama
Ben arraulida a dintre les parets gruixudes del Castellet, brilla la 
m�ƣDPD�}�
La seva llum rescalfa els nostres cors, aporta claror a les nostres vides 
i tradicions.
Els nostres valents muntanyencs venen encendre les seues tres 
llanternes, ja amb ells es multiplica anant amunt i avall pels camins.

D’altres vindran també, amants d’aquesta Flama : siguin Provençals, 
siguin de Tolosa o de Font-Romeu, Catalans ...
(OV���PXQWDQ\HQFV�SXJHQ�DL[¯�ƢQV�DO�&DVWHOO�GHO�3HOXW�D�5L¢�RQ��HVFROHV�
i veïns els hi entreguen tots els símbols sagrats de la nostra història, 
de les nostres tradicions, de la reminiscència dur treball dels nostres 
avantpassats : Pau i Treva de Déu, Terra Catalana, Sal del nostre mar, 
Vi dels Costers i més encara el blat d’Istres…

En homenatge al dia més llarg, al migdia a la llum vertical del solstici 
d’estiu, els nostres 3 muntanyencs engegaran les festivitats a la pica del 
Canigó i dipositaran els prestigiosos regals en nom de tot un poble.

I el temps es suspendrà i es tancarà amb les darreres lluors de la 
regeneració. Dins la negror de la nit, el Canigó, llangorós, veurà la 
ƣDPD�HQ�PLOHUV�GH�IDQDOV�GRQDQW�OOXP�D�OHV�VHYHV��GUHFHUHV�HVTXHUSHV�
serpentejant cap a la plana. Tots l’esperen « Ella » « Flama única » per 
encendre el foc de Sant Joan del seu poble, « Ella », centellejant per 
PLOHUV�GH�ƣDPHV��SHU�PLOHUV�GH�IRJXHUHV�TXH�VŤHQFHQGUDQ�HQ�DTXHVWD�
nit màgica del 23 de juny.

&DGD�X�WLQGU¢�DTXHVWD�ƣDPD��PDL�DSDJDGD��WHQD©��LQFRUUXSWLEOH��DPDQWD�
« ella » ens reuneix, ens junta les mans dels uns amb els altres, els 
nostres cors plens d’alegria, de riures, de felicitat.
Desitgem-nos una molt bona nit de Sant Joan amb la Flama del Canigó.

Visca la Flama del Canigó
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Aquest missatge està dedicat a 
Joan Iglésis • 31/01/1926-06 / 04/2021 • Fundador de la Flama del Canigó
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