La Daniela era present, el 1965 en la
memorable recepció a Vic dels germans nord-catalans organitzada per
Martí Cassany (president de la Unió
Excursionista de Vic). A partir del 1962
ens trobàvem una colla d’osonencs i
germans de l’altra banda a l’agost al
Canigó (Romeria dels Cims) per encendre una Flama portada pel vallespirenc
Francesc Pujade.
Daniela fou part de la comitiva -dels rossellonesos Gilbert Grau, Josep Deloncle
i Esteve Albert resident a Andorra- que
portaren al Coll d’Ares la Flama del
Canigó. El Cercle dels Joves de Perpinyà,
creat per en Joan Iglesis, encenia d’uns
anys ençà els focs de Sant Joan a totes
les comarques nord-catalanes. El 1966
amb la Flama i una sardana esborraren
simbòlicament la ratlla fronterera.

A la primavera del 1967 en una trobada a
Camprodon d’excursionistes ripollesos i
osonencs amb catalans del Nord es comprometeren a transmetre la Flama d’un
poble a l’altre. Gràcies també a la implicació d’entitats com el TIC (Tradicions i
Costums - Òmnium) s’obriren cada any
noves Rutes de la Flama cap a altres comarques. Des de la Catalunya del Nord,
Grau i Deloncle lliuraren sempre la Flama
amb un contundent missatge.
Daniela Grau, va portar durant anys
la Flama del Canigó a la llibreria Les
Voltes a Girona per tal que fos repartida. El 1988 també al País Valencià amb
els pares. Des d’alguns decennis amb
la seva colla d’Ambaixadors del Nord
la porten passant pel Coll d’Ares on hi
enllacen nombroses rutes cap a d’altres
punts allunyats, per després continuar els itineraris del Ripollès i Osona. Va
promoure la Flama al si de l’ANC com
també de la Confederació d’Entitats
Sobiranistes. Cal que perduri com a símbol d’unió i unitat dels Països Catalans,
a fi que tots junts puguem celebrar Sant
Joan com a Festa nacional!

Enceneu
les fogueres
de Sant Joan
amb la
Flama del Canigó
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DANIELA GRAU I HUMBERT. Professora
de secundària, filla d’un independentista nord-català precursor, Gilbert Grau i
Salvat, va rebre un gran impacte durant
la seva adolescència de les accions dutes
a terme pel pare i amics compatriotes,
també independentistes i alhora federalistes europeus, que maldaven per generar una conscienciació nacional als Països
Catalans i promoure llur reunificació.
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