
Ramon Torra i Orra va néixer a Sau (Osona) el 
22 d’agost de 1937, però des de molt jove resi-

deix a Manlleu. Ha esdevingut un precursor 
i un organitzador del moviment dels Focs 
de Sant Joan i de la Flama del Canigó als 
Països Catalans des dels anys 60. Amb la 
seva implicació va segellar la primera ruta 
de la Flama el 1966 des de Coll d’Ares 
fins al Ripollès i Osona. Una gesta pro-
lífica iniciada per ell i els altres primers 
portadors que mereix tot el nostre re-
coneixement per les dificultats òbvies 
d’aquells primers anys.

Des de llavors fins a l’època actual 
ha promogut amb força i entusiasme 
aquest esdeveniment. En aquesta lí-
nia, cal destacar que ha estat mem-
bre actiu de les entitats Tradicat i 
Tradifoc des de la seva fundació. 

Una tasca, la d’en Ramon, que es dis-
tingeix amb una contribució d’alt ni-
vell en pro de les llibertats del nostre 
país,com la de la lluita per la defensa 

de la llengua i la cultura catalanes. 
En aquest sentit, cal remarcar 
la participació i col·laboració 
activa durant els anys 60-70 
en la consolidació d’Òmnium 
Cultural, en la introducció 
del català a l’escola, en la di-
fusió del teatre infantil i de 
la revista Cavall Fort, en la 
fundació del diari Avui, en la 

divulgació de la nova cançó 
catalana i de la Gran Enciclo-

pèdia Catalana, i en l’homenatge 
a Pompeu Fabra, etc.

Ramon, des de Tradicat volem ex-
pressar-te tota la nostra gratitud 
per la teva obra i el teu mestratge. 
Enhorabona i per molts anys!

23 de juny de 2020

Lluís Soler i Pol
TRADICAT

Distribució de la Flama del Canigó

L’actual situació d’emergència sanitària, deguda 
a la Covid-19, ha obligat a fer alguns canvis en 
l’organització de la Flama del Canigó.

Primer de tot, cal dir que per a la celebració de la 
revetlla de Sant Joan, s’han de seguir les instruc-
cions que doni Protecció Civil. Es preveu que la 
revetlla es pugui celebrar en grups reduïts, però 
la situació pot anar canviant. En tot cas, és impor-
tant mantenir sempre les mesures de seguretat.

Pel que fa a la Flama, s’ha aconseguit 
l’autorització de que tres persones pugin la Cani-
gó per fer l’acte de la Regeneració de la Flama. El 
matí de dia 23, la Flama arribarà al Coll d’Ares, des 
d’on podrà ser recollida per diferents equips de 
foc. El que no és faran són els actes habituals de 
cada any (acte rebuda de la Flama, dinar popular, 
parlaments, sardanes,...), ni tampoc vindran els 
portadors de la Flama de la Catalunya del Nord 
(que són els que solien llegir el missatge).

A partir d’aquí Tradicat repartirà la Flama, però 
no es mantindrà ni el recorregut ni els horaris dels 
anys anteriors. Podeu consultar la web dels dife-
rents ajuntaments, per saber que es el que es farà 
en cada població.

La Flama a casa

Per altre banda, s’està preparant una campanya 
per tal que la Flama pugui arriba a totes les llars 
de forma simbòlica. Es tracta de fer una crida a 
l’encesa d’espelmes/fanalets als balcons, a les 10 
de la nit del dia 23 de juny. Es realitzarà un vídeo 
informatiu, amb imatges de la Flama i el missatge 
d’enguany enregistrat, per tal que pugui circular 
per les xarxes socials i es pugui difondre pels dife-
rents mitjans. Podeu trobar més informació en la 
web d’Òmnium.
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La Flama del Canigó
Símbol d’unió dels Països Catalans

Ahir, fidelitat a les arrels
Avui, resistència viva
Demà, desig de país

Fa més de 50 anys que arreu dels Països 
Catalans encenem els focs de Sant Joan amb la 
Flama del Canigó, duta pels catalans del nord.

La Flama és la llum que no s’apagarà mentre 
quedi un sol repte de país que no s’hagi assolit.

La Flama és el culte a la muntanya, a la natura, a 
l’espiritualitat, a les relacions entre les persones, 
a la llengua, a la literatura, a la tradició.

La força de la Flama és la fidelitat a les arrels.

La força de la Flama és la resistència d’un poble 
tossut.

La força de la Flama és el desig d’un país que 
creu en el seu futur.

El dia 23 de juny, la Flama del Canigó avança per 
tot el país, forta, decidida, plena de lluita i de 
pensament. La resta de l’any el seu projecte ha 
d’estar present entre tots nosaltres.

Més que mai ja s’albira l’horitzó. Grans, petits, 
entitats i institucions, pas ferm cap a la 
llibertat.


