
La Flama del Canigó. 

 

Extensió: 1.326 caràcters amb espais 

 

La Flama del Canigó és el foc ritualitzat que, baixat del cim del Canigó, encén moltes de les 

fogueres de Sant Joan. Renovada cada any, com si es tractés d’un vot, vol transmetre un 

missatge de germanor i d’unitat dels Països Catalans. 

 

El cap de setmana abans de Sant Joan, una munió d’homes i dones fan l’ascensió a la pica 

amb feixines de llenya que porten dels seus pobles, viles i ciutats. Aquest combustible s’apila 

dalt del pic tot esperant l’arribada de la nit del 22 al 23 de juny.  

 

El dia 22 juny, l'associació Flama del Canigó d'Igualada i Òmnium Cultural recullen el foc que 

ha estat reservat al Castellet d’un any per l’altre i enfilen muntanya amunt fins al cim. Allà, 

acompanyats per molts membres dels equips de foc, se celebra la renovació de la flama. El foc 

vell encén el foc nou i, amb la negror de la nit, comencen a davallar del cim amb fanals i torxes, 

i comença la distribució per tots els racons dels Països Catalans. 

 

Després, la flama anirà arribant als diferents pobles, viles i ciutats. Des d’aquí, si s’escau, es 

distribuirà pels barris i entre el veïnat. Quan cau el sol es llegeix un missatge unitari, i un cop 

llegit s’encén la foguera amb el foc sagrat baixat del cim.  

 

 

 



La Flama del Canigó. 

 

Autor: Amadeu Carbó 

Extensió: 2.906 caràcters amb espais 

 

Què és  la Flama del Canigó? Existeix una definició consensuada i acceptada per a tothom que 

hi participa? La resposta és difícil. La característica essencialment simbòlica de la flama del 

Canigó fa que cada persona tingui una relació vivencial única i singular amb aquest element 

reivindicatiu i festiu alhora. Per tant, cada persona extreu un missatge diferent, fins i tot 

emocional. Tot i això, hi ha tot un seguit de definicions o d’adjectius en els quals tots o quasi 

tots estaríem d’acord. Pel que fa a definicions, podríem dir que és el foc baixat del cim del 

Canigó amb el qual s’encenen moltes de les fogueres de Sant Joan. I, pel que fa als adjectius, 

els més emprats són germanor i catalanitat. La Flama del Canigó renovada cada any, com si es 

tractés d’un vot, vol transmetre un missatge d’unitat dels Països Catalans. 

 

El foc s’encén litúrgicament en una cerimònia col·lectiva. El cap de setmana abans de Sant 

Joan, una munió d’homes i dones fan l’ascensió a la pica amb feixines de llenya que porten 

dels seus pobles, viles i ciutats. Aquest combustible s’apila dalt del pic per esperar l’arribada de 

la nit del 22 al 23 de juny, quan s’encendrà per renovar el foc de la flama del Canigó. 

 

El dia 22 juny, tres membres del Cercle de Joves de Perpinyà recullen el foc que ha estat 

reservat al Castellet des de l’any anterior i enfilen muntanya amunt fins al cim. Allí, 

acompanyats per molts membres dels equips de foc, se celebra la renovació de la flama. El foc 

vell encén el foc nou i, amb la negror de la nit, comencen a davallar del cim amb fanals i torxes,  

i comença la distribució per tots els racons dels Països Catalans. 

 

Després, la flama anirà arribant als diferents pobles, viles i ciutats, on també, si s’escau, es 

distribuirà pels barris, veïnats, etc. Quan cau el sol es llegeix el missatge, i un cop llegit, 

s’encén la foguera amb el foc sagrat baixat del cim. Actualment, uns 400 municipis del Principat 

encenen els seus focs d’aquesta manera. 

 

A Perpinyà, el foc renovat de la flama del Canigó tornarà a ser dipositat al Castellet per 

custodiar-lo fins l’any següent, que tornarà a començar la roda. 

 

Un altre dels elements que donen personalitat al ritual de la Flama del Canigó és la lectura del 

missatge, que, juntament amb el foc baixat del cim del Canigó, és l’element comú que 



agermana totes les enceses. Els primers missatges eren fets per l’organització i es presentaven 

de manera anònima fins al 1979, any en què va ser signat per l’escriptor Josep Vallverdú, tot i 

que el costum dels missatges signats per una personalitat no tindrà encara una continuïtat, ja 

que hi haurà alternances. El 1982, el missatge anava signat pel mallorquí Josep M. Llompart; el 

1983, per Teresa Carreras, i després ja no trobem missatge d’autor fins al 1986, que el va fer 

Celdoni Fonoll. Des de llavors, ja ha estat sempre un missatge d’autor.  

 

 



La Flama del Canigó a Barcelona. 

 

Autor: Amadeu Carbó 

Extensió: 8.196 caràcters amb espais 

 

Els orígens i inicis d’un nou ritual 

 

Què és la Flama del Canigó? Existeix una definició consensuada i aceptada per tothom que hi 

participa? La resposta és difícil. La característica essencialment simbòlica de la Flama del 

Canigó fa que cada persona tingui una relació vivencial única i singular amb aquest element 

reivindicatiu i festiu alhora. Per tant, cada persona extreu un missatge diferent, fins i tot 

emocional. Tot i això, hi ha tot un seguit de definicions o d’adjectius en què tots o quasi tots 

estaríem d’acord. Pel que fa a definicions, podríem dir que és el foc baixat del cim del Canigó 

amb el qual s’encenen moltes de les fogueres de Sant Joan. I, pel que fa als adjectius, els més 

emprats són germanor i catalanitat. La Flama del Canigó renovada cada any, com si es tractés 

d’un vot, vol transmetre un missatge d’unitat dels Països Catalans. 

 

El naixement d’aquesta tradició és el fruit d’un moment concret i de la confluència de diversos 

factors i voluntats de persones compromeses amb els valors de la llibertat i la catalanitat. 

L’embrió i gestació de tot plegat els trobem a la Catalunya Nord.  

 

L’any 1955, Francesc Pujade encén un foc dalt de la pica del Canigó. Pujade, home de 

muntanya ꟷde fet, és el president del centre Excursionista d’Arlesꟷ i de conviccions 

profundament cristianes, va inspirar-se en el poema èpic Canigó, de Mossèn Cinto Verdaguer, 

per lligar la tradició dels focs santjoanencs i el cim del Canigó.  

 

El 1963 conflueixen dues voluntats: la de Pujade, que segueix encenent la foguera a la pica, i la 

de Joan Iglesias, que, a partir del 1949 i des del Cercle de Joves de Perpinyà, esperona la 

tradició de les fogueres a la Catalunya Nord. Ambdós tenen la pensada de baixar el foc del cim 

i encendre les fogueres del Roselló, la Vall del Tet i el Vallespir. D’aquesta manera, neix la 

Flama del Canigó.  

 

La Flama del Canigó de seguida agafa embranzida per l’entusiasme popular. Un altre dels 

punts destacables és que serà rebuda i reservada al Castellet de Perpinyà, una antiga presó, 

símbol de la repressió de l’estat francès. El Castellet havia estat reconvertit en la Casa Pairal o 

Museu de la Pairalia Catalana. És en aquest moment que la Flama del Canigó acaba d’omplir-



se de contingut simbòlic i es defineix una ritualitat perdurable.  

 

Paral·lelament, els contactes i relacions entre els catalans del nord i del Principat 

s’intensifiquen. El 2 d’Abril de 1966 es decideix encendre una gran foguera al Coll d’Ares amb 

el nom de Foc de Germanor del Coll d’Ares. La iniciativa no estava mancada de dificultat, ja 

que es pretenia aixecar-la just on Catalunya pateix la partició administrativa entre l’estat francès 

i l’espanyol. La convocatòria va superar totes les expectatives. El foc va ser encès per la flama 

del Canigó i va ser la primera vegada que va travessar la frontera. 

 

A partir d’aquesta data, el creixement d’aquesta expressió popular és un fet i s’escampa a poc 

a poc però sense aturador. El 1967, l’eix Ripollès-Osona-Barcelona és una realitat. És en 

aquesta data que la Flama del Canigó arriba de manera significativa a la Plaça Major de Vic. 

També, aprofitant aquest, eix arriba a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La xarxa de distribució es va estenent i es va fent gran: el 1972, a Reus; el 1973, les 

hemeroteques ens informen que “la llama del Canigó descenderá hasta tierras de Valencia”; el 

1976 a Alacant. Els territoris de parla catalana s’interconencten amb una xarxa d’itineraris cada 

cop més densa que fa arribar la Flama del Canigó a tots els racons del País. 

 

Un ritual que es repeteix i es consolida any rere any 

 

Ja hem comentat la forta càrrega simbòlica de la flama del Canigó. Però aquest simbolisme es 

conrea any rere any. El foc s’encén litúrgicament en una cerimònia col·lectiva. El cap de 

setmana abans de Sant Joan, una munió d’homes i dones fan l’ascensió a la pica amb feixines 

de llenya que porten dels seus pobles, viles i ciutats. Aquest combustible s’apila dalt del pic tot 

esperant l’arribada de la nit del 22 al 23 de juny, que s’encendrà per renovar el foc de la flama 

del Canigó. 

 

El dia 22 juny, tres membres del Cercle de Joves de Perpinyà recullen el foc que ha estat 

reservat al Castellet des de l’any anterior i enfilen muntanya amunt fins al cim. Allí, 

acompanyats per molts membres dels equips de foc, se celebra la renovació de la flama. El foc 

vell encén el foc nou. Es llegeix el missatge i, amb la negror de la nit, comencen a davallar del 

cim amb fanals i torxes, i comença la distribució per tots els racons dels Països Catalans. 

 

Després, la flama anirà arribant als diferents pobles, viles i ciutats, on també, si s’escau, es 



distribuirà pels barris, veïnats etc. Quan cau el sol es llegeix el missatge, i un cop llegit s’encén 

la foguera amb el foc sagrat baixat del cim. Actualment, uns 400 municipis del Principat 

encenen el seus focs d’aquesta manera. 

 

A Perpinyà, el foc renovat de la flama del Canigó tornarà a ser dipositat al Castellet per 

custodiar-lo fins l’any següent, que tornarà a començar la roda. 

 

Focs i missatges 

 

Un altre dels elements que donen personalitat al ritual de la Flama del Canigó és la lectura del 

missatge, que, juntament amb el foc baixat del cim del Canigó, és l’element comú que 

agermana totes les enceses. Els primers missatges eren fets per l’organització i es presentaven 

de manera anònima fins al 1979, any en què va ser signat per l’escriptor Josep Vallverdú, tot i 

que el costum dels missatges signats per una personalitat no tindrà encara una continuïtat, ja 

que hi hauràn alternances. El 1982, el missatge anava signat pel mallorquí Josep M. Llompart; 

el 1983, per Teresa Carreras, i després ja no trobem missatge d’autor fins al 1986, que el va fer 

Celdoni Fonoll. Des de llavors, ja ha estat sempre un missatge d’autor.  

 

La Flama del Canigó a Barcelona 

 

Podem afirmar amb tota seguretat que la Flama del Canigó va arribar a Barcelona el 1967, un 

any després del Foc de Germanor al Coll d’Ares, i un any després que la Flama creués la 

frontera. Aquesta primera rebuda a l’Ajuntament de Barcelona va ser orquestrada per 

l’intel·lectual i dinamitzador cultural Esteve Albert. Albert va aprofitar les seves coneixences 

dins la municipalitat per convèncer les autoritats franquistes de la idoneïtat d’aquesta rebuda. 

Cal dir, però, que aquesta recepció hem de considerar-la un fet aïllat, ja que no es repetirà fins 

l’arribada dels ajuntaments democràtics. 

 

Les primeres rebudes als barris de Montbau (1971) i el Guinardó (1969-1970?) es fan en un 

ambient de de semiclandestinitat. A partir d’aquestes primeres rebudes, a poc a poc, la flama a 

Barcelona actua com una taca d’oli que s’escampa pels barris de la ciutat. Poblenou, El Clot, la 

Sagrada Família, La Marina, Sant Andreu, La Sagrera, Sant Antoni, Can Baró, etc. 

 

En aquest sentit, no es pot entendre l’expansió i arrelament de la Flama del Canigó a Barcelona 

sense esmentar la voluntat associativa dels barris que la fa possible i el treball constant de 

dinamització d’aquesta manifestació per part de l’entitat de Tradicions i Costums, coneguda 



popularment com el TIC.  

 

En el cas barceloní, el TIC és qui ha tingut cura d’organitzar any rere any la seva rebuda, i s’ha 

convertit en el garant de que el foc encès al Canigó arribi puntualmernt per encendre les 

fogueres barcelonines. També ha estat decisiu per al bon funcionament dels equips de foc dels 

diferents barris, donant-los serveis de material, coordinació, facilitant gestions amb la 

municipalitat, etc. 

 

La presència de la flama del Canigó i els Focs de Sant Joan a la Ciutat 

 

Malgrat que no surti reflectit en el nomenclàtor de la ciutat, la Flama del Canigó i els Focs de 

Sant Joan disposen d’un monòlit i una plaça dedicada. Aquesta placa es troba a la confluència 

dels carrers Varsòvia i Telègraf, al barri del Guinardó. El monòlit es va construir en pedra on hi 

ha unes peces de ceràmica amb un fragment de l’himne dels focs de Sant Joan de Joan 

Maragall. Aquest monument va ser inaugurat el 22 de desembre de 1991. L’any 2004, i en el 

mateix espai, va instal·lar-se una placa del ceramista Jordi Colàs allà on. amb la seva 

col·locació i posterior aclamació popular, es batejava l’indret definitivament amb el nom de 

Racó de la Flama del Canigó.  



La Flama del Canigó a Barcelona 

 

Autor: Amadeu Carbó 

Extensió: 13.100 caràcters amb espais 

 

Els orígens i inicis d’un nou ritual 

 

L’any 2018, a Barcelona, es van encendre prop d’una trentena de fogueres autoritzades. Quasi 

la totalitat d’aquestes pires van ser enceses amb la Flama del Canigó. És un fet que a la ciutat, 

si bé les fogueres dels carrers tenen una dinàmica pròpia i que ve de molt antic, el fenomen 

recent però ja tradicional de la flama del Canigó ha contribuït de manera decisiva a mantenir 

viva aquesta tradició.  

 

En el punt més baix de fogueres a la ciutat, parlem de final del XX i dels primers anys del segle 

XXI: les poques fogueres que es mantenien vives als barris estaven relacionades directament, 

llevat d’alguna excepció, amb entitats que exercien de dinamitzadors i portadors de la Flama 

del Canigó en els seus territoris, el que coneixem genèricament com a equips de foc. La flama 

ha esdevingut un valor afegit a la tradicional foguera i a la manera de celebrar el Sant Joan a 

Barcelona. 

 

Però què és exactament la Flama del Canigó? Existeix una definició consensuada i acceptada 

per  tothom que hi participa? La resposta és difícil. La característica essencialment simbòlica de 

la Flama del Canigó fa que cada persona tingui una relació vivencial única i singular amb 

aquest element reivindicatiu i festiu alhora. Per tant, cada persona extreu un missatge diferent 

fins i tot emocional. Tot i això, hi ha tot un seguit de definicions o d’adjectius en què tots o quasi 

tots estaríem d’acord. Pel que fa a definicions, podríem dir que és el foc baixat del cim del 

Canigó amb el qual s’encenen moltes de les fogueres de Sant Joan. I, pel que fa als adjectius, 

els més emprats són germanor i catalanitat. La Flama del Canigó renovada cada any, com si es 

tractés d’un vot, vol transmetre un missatge d’unitat dels Països Catalans. 

 

El naixement d’aquesta tradició és el fruit d’un moment concret i de la confluència de diversos 

factors i voluntats de persones compromeses amb els valors de la llibertat i la catalanitat. 

L’embrió i gestació de tot plegat els trobem a la Catalunya Nord. Diversos fets que, 

aparentment, no tenen res a veure els uns amb els altres, conduiran a la creació de la Flama 

del Canigó. 

 



L’any 1955, Francesc Pujade encén un foc dalt de la pica del Canigó. Pujade, home de 

muntanya ꟷde fet, és el president del centre Excursionista d’Arlesꟷ i de conviccions 

profundament cristianes, va inspirar-se en el poema èpic Canigó, de Mossèn Cinto Verdaguer, 

per lligar la tradició dels focs santjoanencs i el cim del Canigó.  

 

El 1963 conflueixen dues voluntats: la de Pujade, que segueix encenent la foguera a la pica, i la 

de Joan Iglesias, que, a partir del 1949 i des del Cercle de Joves de Perpinyà, esperona la 

tradició de les fogueres a la Catalunya Nord. Ambdós tenen la pensada de baixar el foc del cim 

i encendre les fogueres del Roselló, la Vall del Tet i el Vallespir. L’excusa és la dificultat 

d’alguns indrets en veure la pica, i també que moltes vegades la climatologia no permet veure 

la foguera que s’hi encén. Així neix, ara sí, la Flama del Canigó. En aquella primera edició, la 

Flama es va portar al Palau dels Reis de Mallorca. 

 

La Flama del Canigó de seguida agafa embranzida per l’entusiasme popular. En l’edició de 

1964, la Flama encén, segons el Dr. Antoni Pladevall, prop de cinc mil fogueres. Gilbert Maury 

és qui lidera des del Cercle de Joves de Perpinyà l’organització de la distribució. Un altre dels 

punts destacables és que ja no serà rebuda al Palau dels Reis de Mallorca, sinó al Castellet de 

Perpinyà, una antiga presó, símbol de la repressió de l’estat francès. El Castellet havia estat 

reconvertit en la Casa Pairal o Museu de la Pairalia Catalana dirigit per Josep Deloncle. És en 

aquest moment que la Flama del Canigó, de la mà de Deloncle, acaba d’omplir-se de contingut 

simbòlic i es defineix un ritual.  

 

Paral·lelament, els contactes i relacions entre els catalans del nord i del Principat 

s’intensifiquen. El 2 d’abril de 1966 es decideix encendre una gran foguera al Coll d’Ares amb el 

nom de Foc de Germanor del Coll d’Ares. La iniciativa no estava mancada de dificultat, ja que 

es pretenia aixecar-la just on Catalunya pateix la partició administrativa entre l’estat francès i 

l’espanyol. Cal destacar el paper de Léon Fabre i Gilbert Grau en aquesta iniciativa. La 

coordinació dels assistents va a càrrec de la Unió Excursionista de Vic. La convocatòria va 

superar totes les expectatives. El foc va ser encès per la Flama del Canigó i va ser la primera 

vegada que va travessar la frontera. 

 

A partir d’aquesta data, el creixement d’aquesta expressió popular és un fet i s’escampa a poc 

a poc però sense aturador. El 1967, l’eix Ripollès-Osona-Barcelona és una realitat de la mà de 

Martí Cassany i Ramon Torra de Manlleu. És en aquesta data que la Flama del Canigó arriba 

de manera significativa a la Plaça Major de Vic. També, aprofitant aquest eix, arriba a 

l’Ajuntament de Barcelona. 



 

La xarxa de distribució es va estenent i es va fent gran: el 1972, a Reus; el 1973, les 

hemeroteques ens informen que “la llama del Canigó descenderá hasta tierras de Valencia”; 

el 1976, a Alacant. Els territoris de parla catalana s’interconnecten amb una xarxa d’itineraris 

cada cop més densa que fa arribar la Flama del Canigó a tots els racons del país. 

 

Un ritual que es repeteix i es consolida any rere any 

 

Ja hem comentat la forta càrrega simbòlica de la Flama del Canigó. Però aquest simbolisme es 

conrea any rere any. El foc s’encén litúrgicament en una cerimònia col·lectiva. El cap de 

setmana abans de Sant Joan una munió d’homes i dones vinculats majoritàriament al món 

excursionista fan l’ascensió a la pica amb feixines de llenya que porten dels seus pobles, viles i 

ciutats. Aquest combustible, normalment lligat amb cintes on hi ha escrit el seu lloc d’origen, 

s’apila dalt del pic tot esperant l’arribada de la nit del 22 al 23 de juny, que s’encendrà per 

renovar el foc de la flama del Canigó. 

 

El dia 22 juny, tres membres del Cercle de Joves de Perpinyà recullen el foc que ha estat 

reservat al Castellet des de l’any anterior i enfilen muntanya amunt fins al cim. Allí, 

acompanyats per molts membres dels equips de foc, se celebra la renovació de la flama. El foc 

vell encén el foc nou. Es llegeix el missatge i, amb la negror de la nit, comencen a davallar del 

cim amb fanals i torxes, i comença la distribució per tots els racons dels Països Catalans. 

 

Després, la flama anirà arribant als diferents pobles, viles i ciutats, on també, si s’escau, es 

distribuirà pels barris, veïnats, etc. Quan cau el sol es llegeix el missatge, i un cop llegit s’encén 

la foguera amb el foc sagrat baixat del cim. Actualment, uns 400 municipis del Principat 

encenen els seus focs d’aquesta manera. 

 

A Perpinyà, el foc renovat de la Flama del Canigó tornarà a ser dipositat al Castellet per 

custodiar-lo fins l’any següent, que tornarà a començar la roda. 

 

Focs dedicats i missatges 

 

En un inici, els focs de Sant Joan encesos amb la flama del Canigó estaven dedicats a alguna 

commemoració o efemèride important per a la catalanitat. Aquesta podia estar lligada a un fet 



històric o a un prohom. Per exemple, la Flama del Canigó de 1971 estava dedicada a 

commemorar el mil·lenari de l’Abat Oliva. 

 

Un altre dels elements que donen personalitat al ritual de la Flama del Canigó és la lectura del 

missatge, que, juntament amb el foc baixat del cim del Canigó, és l’element comú que 

agermana totes les enceses. Els primers missatges eren fets per l’organització i es presentaven 

de manera anònima fins al 1979, any en què va ser signat per l’escriptor Josep Vallverdú, tot i 

que el costum dels missatges signats per una personalitat no tindrà encara una continuïtat, ja 

que hi haurà alternances. El 1982, el missatge anava signat pel mallorquí Josep M. Llompart; el 

1983, per Teresa Carreras, i després ja no trobem missatge d’autor fins al 1986, que el va fer 

Celdoni Fonoll. Des de llavors, ja ha estat sempre un missatge d’autor. 

 

Plomes ben diverses han redactat els missatges: escriptors, polítics, actors, poetes, periodistes, 

activistes, cantants… Tots han donat una visió concreta de la Flama, l’han reinterpretada 

segons la seva experiència amb aquest element i també l’han contextualitzada segons el 

moment, fent-la valdre a cada edició. Podríem fer el llarg llistat d’autors, però destacaré el 

missatge de Miquel Coll i Alentorn el 1988, pel fet que era el president del Parlament de 

Catalunya; el del 2015, de Nemesi Solà i Franquesa, per la seva vinculació i trajectòria amb la 

Flama del Canigó des dels seus inicis i amb el TIC (Tradicions i Costums); el del 2018, de Jordi 

Cuixart, pres polític i president d’Òmnium Cultural, i el d’aquest 2019, de Carme Forcadell, 

presa política i expresidenta del Parlament de Catalunya. 

 

La Flama del Canigó a Barcelona 

 

Podem afirmar amb tota seguretat que la Flama del Canigó va arribar a Barcelona el 1967, un 

any després del Foc de Germanor al Coll d’Ares, i un any després que la Flama travessés la 

frontera. La revista d’excursionisme Cordada, del mes de setembre de 1967, se’n va fer ressò 

en un article titulat «Els Focs de Sant Joan als Cims-1967».  

 

Aquesta primera rebuda a l’Ajuntament de Barcelona va ser orquestrada per l’intel·lectual i 

dinamitzador cultural Esteve Albert. Albert va aprofitar les seves coneixences dins la 

municipalitat per convencer a les autoritats franquistes de la idoneïtat d’aquesta rebuda. Cal dir, 

però, que aquesta recepció hem de considerar-la un fet aïllat, ja que no es repetirà fins 

l’arribada dels ajuntaments democràtics. 

 

El següent episodi de la Flama del Canigó a Barcelona succeirà entre el 1969 o el 1970, quan 



va ser rebuda al barri del Guinardó i va entrar pel Forat del Vent de la Serra de Collserola. En 

aquest cas, un grup de famílies vinculades a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat van 

encendre, aquest cop sí, una foguera amb el foc baixat del Canigó. Cal aclarir que no hem 

trobat encara cap rastre documental d’aquest fet, llevat dels testimonis orals que hem consultat.   

 

A la memòria de l’any 1971 de l’Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore del barri de 

Montbau, podem llegir: “(...) Día 23 de junio. Hoguera de San Juan. Unos padres simpáticos 

colaboradores recogieron ’la Flama’ en Figueras, llevándola hasta Sardañola, y desde allí hasta 

nuestro barrio fue traída por todos los jóvenes grandes y pequeños de nuestra entidad hasta el 

mismo lugar de la hoguera. Fue un acto muy espectacular por ser la primera vez que llegaba a 

Barcelona y por ser nuestro barrio el primero, teniendo que destacar este fuego a conmemorar 

el milenario del Abat Oliva 971-1971. Seguidamente de encender la hoguera, se bailaron unas 

danzas y sardanas a su alrededor. Vale la pena destacar el elogio del mismo acto que hizo el 

conocido periodista Sempronio en el diario Telexprex (...)”. 

 

A partir d’aquestes primeres rebudes, a poc a poc la Flama a Barcelona actua com una taca 

d’oli que s’escampa pels barris de la ciutat. Poblenou, El Clot, la Sagrada Família, La Marina, 

Sant Andreu, La Sagrera, Sant Antoni, Can Baró, etc. 

 

En aquest sentit, no es pot entendre l’expansió i arrelament de la Flama del Canigó a Barcelona 

sense esmentar la voluntat associativa dels barris que la fa possible i el treball constant de 

dinamització d’aquesta manifestació per part de l’entitat de Tradicions i Costums, coneguda 

popularment com el TIC.  

 

El TIC, nascut a les darreries dels anys 60 del segle XX i ubicat al Casal Montserrat del carrer 

Mercaders, primer, i que finalment s’aixoplugaria a redós d’Òmnium Cultural, centra la seva 

activitat no només en els focs de Sant Joan, sinó que la seva activitat abasta un ampli ventall 

d’accions per fomentar i dinamitzar les celebracions pròpies del calendari tradicional català, 

entès com el compendi de pràctiques tradicionals i populars, i que contribueixen de manera 

decisiva en la configuració de la identitat que ens defineix com a poble. 

 

Una de les aportacions destacables d’aquesta entitat a la Flama del Canigó ha estat la 

coordinació de les rutes que permeten distribuir-la arreu del país, així com la gestió en 

l’obertura de nous itineraris. En el cas barceloní, el TIC és qui ha tingut cura d’organitzar any 

rere any la seva rebuda i s’ha convertit en el garant que el foc encès al Canigó arribi 



puntualment per encendre les fogueres barcelonines. També ha estat decisiu per al bon 

funcionament dels equips de foc dels diferents barris, donant-los serveis de material, 

coordinació, facilitant gestions amb la municipalitat, etc. 

 

La presència de la flama del Canigó i els Focs de Sant Joan a la Ciutat 

 

Malgrat que no surti reflectit en el nomenclàtor de la ciutat, la Flama del Canigó i els Focs de 

Sant Joan disposen d’un monòlit i una placa dedicada. Aquesta placa es troba a la confluència 

dels carrers Varsòvia i Telègraf, al barri del Guinardó. El monòlit es va construir en pedra on hi 

ha unes peces de ceràmica amb un fragment de l’himne dels focs de Sant Joan de Joan 

Maragall. Aquest monument va ser inaugurat el 22 de desembre de 1991. L’any 2004, i en el 

mateix espai, va instal·lar-se una placa del ceramista Jordi Colàs allà on, amb la seva 

col·locació i posterior aclamació popular, es batejava l’indret definitivament amb el nom de 

Racó de la Flama del Canigó.  

 

 



La Flama del Canigó a Barcelona. 

 

Autor: Amadeu Carbó 

Extensió: 27.773 

Font: Text publicat al llibre La nit de Sant Joan a Barcelona 

 

Els orígens i inicis d’un nou ritual 

 

L’any 2015, a Barcelona, es van encendre 23 fogueres autoritzades. Totes aquestes pires van 

ser enceses amb la Flama del Canigó. És un fet que a la ciutat, si bé les fogueres dels carrers 

tenen una dinàmica pròpia i que ve de molt antic, el fenomen recent però ja tradicional de la 

flama del Canigó ha contribuït de manera decisiva a mantenir viva aquesta tradició.  

 

En el punt més baix de fogueres a la ciutat, parlem de final del XX i dels primers anys del segle 

XXI les poques fogueres que es mantenien vives als barris estaven relacionades directament, 

llevat d’alguna excepció, amb entitats que exercien de dinamitzadors i portadors de la Flama 

del Canigó en els seus territoris, el que coneixem com a equips de foc. La flama ha esdevingut 

un valor afegit a la tradicional foguera i a la manera de celebrar el Sant Joan a Barcelona. 

 

Però què és exactament la Flama del Canigó? Existeix una definició consensuada i acceptada 

per tothom que hi participa? La resposta és difícil. Hi intervenen diferents factors que donarien 

diferents matisos a possibles definicions. Molts d’ells són de caràcter estrictament personal, tot i 

que aquesta manifestació és de caràcter col·lectiu. La característica essencialment simbòlica 

de la Flama del Canigó fa que cada persona tingui una relació vivencial única i singular amb 

aquest element reivindicatiu i festiu alhora. Per tant, cada persona extreu un missatge diferent 

fins i tot emocional. 

 

Tot i això, hi ha tot un seguit de definicions o d’adjectius en què tots o quasi tots estaríem 

d’acord. Pel que fa a definicions, podríem dir que és el foc baixat del cim del Canigó amb el 

qual s’encenen moltes de les fogueres de Sant Joan. I, pel que fa als adjectius, els més 

emprats són germanor i catalanitat. La Flama del Canigó renovada cada any, com si es tractés 

d’un vot, vol transmetre un missatge d’unitat dels Països Catalans. 

 

El naixement d’aquesta tradició és el fruit d’un moment concret i de la confluència de diversos 

factors i voluntats de persones compromeses amb els valors de la llibertat i la catalanitat. 

L’embrió i gestació de tot plegat el trobem a la Catalunya Nord. Diversos fets que, aparentment, 

no tenen res a veure els uns amb els altres, conduiran a la creació de la Flama del Canigó. 

 

Poc després de finalitzar la II Guerra mundial, l’any 1947, va fundar-se el Cercle de Joves de 

Perpinyà que, entre altres coses, reprendà el costum de fer fogueres per Sant Joan, ja que a la 

Catalunya Nord havia desaparegut en el període d’entreguerres. El 1949 es celebra la primera 

revetlla liderada per Joan Iglesias a la Mare de Déu de la Salut prop de Perpinyà. 

 



Anys després, l’any 1955, Francesc Pujade encén un foc dalt de la pica del Canigó. Pujade, 

home de muntanya ꟷde fet, és el president del centre Excursionista d’Arlesꟷ i de conviccions 

profundament cristianes, va inspirar-se en el poema èpic Canigó, de Mossèn Cinto Verdaguer, 

per lligar la tradició dels focs i el cim del Canigó. Al mateix temps, Pujade esdevenia el nexe de 

continuïtat d’altres iniciatives anteriors que reivindicaven aquesta catalanitat que defugia de les 

partions administratives dels estats espanyol i francès, insensibles a aquesta realitat nacional. 

Per exemple, les impulsades pel Bisbe Juli Carsalade du Pont a principis del segle XX. L’any 

1907, amb motiu de les Foguerades Patriòtiques, tema que tocarem més endavant, Carsalade, 

juntament amb la Secció del Canigó del Club Alpí Francès, va encendre una foguerada al Puig 

Barbet, al cim del Canigó, tal com hem pogut llegir a El Poble Català del 17 de juny de 1907. 

 

El mateix Pujade, juntament amb Albert Llech i seguint l’estela que deixà Carsalade, impulsa 

l’any 1959 la Romeria o Pelegrinatge dels Cims, que consisteix a portar una flama d’un lloc 

significatiu, com ara d’un santuari, monestir, església o abadia, a Sant Martí del Canigó, fent-la 

passar en el seu itinerari per la pica. L’arribada d’aquesta flama era celebrada amb l’Aplec de 

Sant Martí del Canigó el 16 d’agost, de marcat signe catalanista a l’estil del que Carsalade 

organitza l’11 de novembre de 1902 i que aplegà una bona munió de catalans dels dos cantons 

de Pirineus. 

 

La quarta edició de la Romeria dels Cims té unes connotacions especials que generaran una 

concatenació d’esdeveniments que propiciaran que la Flama del Canigó, que recordem que 

encara no existeix, agafi volada i s’acabi implantant a tots dos costats dels Pirineus. Fins l’any 

1962, la Flama de la Romeria dels Cims s’encenia en indrets emblemàtics del Roselló, però per 

a aquesta edició la Flama arribarà del Santuari del Tura d’Olot. Per a l’ocasió, Francesc Pujade 

es posa en contacte amb Martí Cassany, president de la Unió Excursionista de Vic, per tal que 

aquest últim pugui facilitar una branca del llorer que Mossèn Cinto verdaguer va plantar a 

Vinyoles d’Oris. Aquesta acció va plantar la llavor del que vindrà. 

 

Continuem descobrint fets que seran importants per al naixement de la Flama del Canigó. En 

aquest cas, el 1963, conflueixen dues voluntats: la de Pujade, que segueix encenent la foguera 

a la pica, i la de Joan Iglesias, que continua esperonant la tradició de les fogueres a la 

Catalunya Nord. Ambdós tenen la pensada de baixar el foc del cim i encendre les fogueres del 

Roselló, la Vall del Tet i el Vallespir. L’excusa és la dificultat d’alguns indrets en veure la pica i 

també que moltes vegades la climatologia no permet veure la foguera que s’hi encén. Així neix, 

ara sí, la Flama del Canigó. Per a aquella primera edició, la Flama es va portar al Palau dels 

Reis de Mallorca. 

 

La Flama del Canigó de seguida agafa embranzida per l’entusiasme popular. En l’edició de 

1964, la Flama encén, segons el Dr. Antoni Pladevall, prop de cinc mil fogueres. Gilbert Maury 

és qui lidera des del Cercle de Joves de Perpinyà l’organització de la distribució. Un altre dels 

punts destacables és que ja no serà rebuda al Palau dels Reis de Mallorca, sinó al Castellet de 

Perpinyà, una antiga presó, símbol de la repressió de l’estat francès. El Castellet havia estat 

reconvertit en la Casa Pairal o Museu de la Pairalia Catalana dirigit per Josep Deloncle. És en 



aquest moment que la Flama del Canigó, de la mà de Deloncle, acaba d’omplir-se de contingut 

simbòlic i es defineix un ritual.  

 

Paral·lelament, es continuen celebrant les Romeries o Pelegrinatges dels Cims, en els quals la 

presència de catalans del sud és ja un fet consolidat. Aquest contacte continuat fructifica en 

diverses trobades tant a un cantó com a l’altre dels Pirineus, del 1964 al 1966. La darrera va 

ser el 2 d’abril de 1966, i es decideix encendre una gran foguera al Coll d’Ares amb el nom de 

Foc de Germanor del Coll d’Ares. La iniciativa no estava mancada de dificultat, ja que es 

pretenia aixecar-la just on Catalunya pateix la partició administrativa entre l’estat francès i 

l’espanyol. 

 

Cal destacar el paper de Léon Fabre i Gilbert Grau en aquesta iniciativa. La coordinació dels 

assistents va a càrrec de la Unió Excursionista de Vic. La convocatòria va superar totes les 

expectatives. El foc va ser encès per la Flama del Canigó i va ser la primera vegada que va 

travessar la frontera. 

 

A partir d’aquesta data, el creixement d’aquesta expressió popular és un fet i s’escampa a poc 

a poc però sense aturador. El 1967, l’eix Ripollès-Osona-Barcelona és una realitat de la mà de 

Martí Cassany i Ramon Torra de Manlleu. És en aquesta data que la Flama del Canigó arriba 

de manera significativa a la Plaça Major de Vic. També, aprofitant aquest eix, arriba a 

l’Ajuntament de Barcelona, fet que, per la seva significació, tractarem més endavant de manera 

més extensa. 

 

La xarxa de distribució es va estenent i es va fent gran: el 1972, a Reus; el 1973, les 

hemeroteques ens informen que “la llama del Canigó descenderá hasta tierras de Valencia”; el 

1976, a Alacant. Els territoris de parla catalana s’interconnecten amb una xarxa d’itineraris cada 

cop més densa que fa arribar la Flama del Canigó a tots els racons del país. 

 

Un ritual que es repeteix i es consolida any rere any 

 

Ja hem comentat la forta càrrega simbòlica de la Flama del Canigó. Però aquest simbolisme es 

conrea any rere any. El foc s’encén litúrgicament en una cerimònia col·lectiva. El cap de 

setmana abans de Sant Joan, una munió d’homes i dones vinculats majoritàriament al món 

excursionista fan l’ascensió a la pica amb feixines de llenya que porten dels seus pobles, viles i 

ciutats. Aquest combustible, normalment lligat amb cintes on hi ha escrit el seu lloc d’origen, 

s’apila dalt del pic tot esperant l’arribada de la nit del 22 al 23 de juny, que s’encendrà per 

renovar el foc de la Flama del Canigó. 

 

El dia 22 juny, tres membres del Cercle de Joves de Perpinyà recullen el foc que ha estat 

reservat al Castellet des de l’any anterior i enfilen muntanya amunt fins al cim. Allí, 

acompanyats per molts membres dels equips de foc, se celebra la renovació de la flama. El foc 

vell encén el foc nou. Es llegeix el missatge i, amb la negror de la nit, comencen a davallar del 

cim amb fanals i torxes, i comença la distribució per tots els racons dels Països Catalans. 

 



Després, la flama anirà arribant als diferents pobles, viles i ciutats, on també, si s’escau, es 

distribuirà pels barris, veïnats, etc. Quan cau el sol es llegeix el missatge, del qual parlem més 

endavant, i un cop llegit s’encén la foguera amb el foc sagrat baixat del cim. Actualment, uns 

400 municipis del Principat encenen els seus focs d’aquesta manera. 

 

A Perpinyà, el foc renovat de la flama del Canigó tornarà a ser dipositat al Castellet per 

custodiar-lo fins l’any següent, que tornarà a començar la roda. 

 

Focs dedicats i missatges 

 

En un inici, els focs de Sant Joan encesos amb la flama del Canigó estaven dedicats a alguna 

commemoració o efemèride important per la catalanitat. Aquesta podia estar lligada a un fet 

històric o a un prohom. És probable que aquest model s’adoptés per mimetisme al que ja 

s’utilitzava a les romeries dels cims abans esmentades, ja que fins i tot en algunes edicions 

coincidien. Per exemple, la Flama del Canigó de 1971 i la dotzena romeria dels cims del mateix 

any estaven dedicades a commemorar el mil·lenari de l’Abat Oliva. 

 

Un altre dels elements que donen personalitat al ritual de la Flama del Canigó és la lectura del 

missatge, que, juntament amb el foc baixat del cim del Canigó, és l’element comú que 

agermana totes les enceses. Els primers missatges eren fets per l’organització i es presentaven 

de manera anònima fins al 1979, any en què va ser signat per l’escriptor Josep Vallverdú, tot i 

que el costum dels missatges signats per una personalitat no tindrà encara una continuïtat, ja 

que hi haurà alternances. El 1982, el missatge anava signat pel mallorquí Josep M. Llompart; el 

1983, per Teresa Carreras, i després ja no trobem missatge d’autor fins al 1986, que el va fer 

Celdoni Fonoll. Des de llavors, ja ha estat sempre un missatge d’autor. 

 

Toni Ayala afirma que aquest missatge es pot adaptar a cada lloc i pot ser llegit per qui triï 

cadascú: «és una altra força que té la Flama: mentre a un lloc la llegia un alcalde comunista, a 

Solsona la llegia el bisbe.» 

 

Plomes ben diverses han redactat els missatges: escriptors, polítics, actors, poetes, periodistes, 

activistes, cantants… Tots han donat una visió concreta de la Flama, l’han reinterpretada 

segons la seva experiència amb aquest element i també l’han contextualitzada segons el 

moment, fent-la valdre a cada edició. Podríem fer el llarg llistat d’autors, però destacaré el 

missatge de Miquel Coll i Alentorn el 1988, pel fet que era el president del Parlament de 

Catalunya; i el darrer del 2015, de Nemesi Solà i Franquesa, per la seva vinculació i trajectòria 

amb la Flama del Canigó des dels seus inicis i amb el TIC (Tradicions i Costums). 

 

La Flama del Canigó a Barcelona 

 

Hem vist com a la Catalunya Nord esmerçaven esforços per revitalitzar les fogueres de Sant 

Joan. A la Catalunya peninsular o del sud, el costum de fer fogueres era ben viu i no s’havia 

interromput. Fins al moment, les fogueres es bastien de manera quasi espontània, sense cap 

organització formal darrere.  



 

En el cas barceloní, les fogueres es construïen a partir d’andròmines i mobles vells. La quitxalla 

eren els encarregats d’acumular, amagar i vigilar que el valuós combustible arribés la nit del 23 

a formar part de la pira que, encesa, dona la benvinguda a l’estiu. 

 

Fins al moment, aquestes fogueres eren poc més que de caràcter espontani, amb un fort 

component lúdic, i el seu contingut simbòlic es limitava a marcar l’arribada de l’estiu, tot i que ja 

hi havia experiències més o menys efímeres de dotar els focs de Sant Joan de significats 

identitaris. Per exemple, el que s’anomenà foguerades patriòtiques l’any 1906, per la qual cosa 

us adrecem a l’article de Xavier Cazeneuve d’aquesta publicació. Encara trobem una altra 

iniciativa del 1933, lligada a l’aprovació de l’estatut de Núria, en què persones principalment 

vinculades a l’excursionisme i a altres ambients associatius encenen fogueres en viles i en cims 

amb un fort contingut comunitari. 

 

Però l’any 1950, una iniciativa lligada a l’escoltisme pretén donar un nou horitzó a aquesta 

celebració conferint-li un sentit més compromès, en la qual la catalanitat serà l’eix central. 

L’Agrupament Escolta Abat Marcet, vinculat a Montserrat i fundat el 1948 serà, segons 

declaracions de Nemesi Solà, el motor de la proposta. Es tractava que la festa anés adquirint 

continguts a partir de lectures i cançons que donaven un valor afegit a la tradició ja existent. 

D’aquesta primera edició de 1950 se’n conserva una postal editada per a l’ocasió. Durant els 

anys següents van afegir-se altres agrupaments que es farien seva aquesta proposta 

santjoanenca.  

 

És important constatar aquest procés de dinamització de les fogueres a ambdós cantons de 

frontera que es doten de nous significats: dues realitats en paral·lel que, finalment, confluiran. 

El cas de les iniciatives escoltes a Barcelona no caurà al buit, al contrari: serviran per preparar 

el camí i sensibilitzar per a allò que encara ha de venir. De fet, algunes de les persones 

implicades en aquesta iniciativa seran, anys més tard, els artífexs de la Flama del Canigó a 

Barcelona. 

 

Tornant a la Flama del Canigó i Barcelona, podem dir amb tota seguretat que la seva arribada 

va ser el mateix 1967, un any després del Foc de Germanor al Coll d’Ares i un any després que 

la Flama creués la frontera. La revista d’excursionisme Cordada del mes de setembre de 1967 

se’n va fer ressò en un article titulat “Els Focs de Sant Joan als Cims-1967”, que hem vist 

oportú transcriure’l sencer per les seves aportacions i importància documental. 

 

 “Donada l’actitud contrària a l’encesa de focs per part de l’Ajuntament, vàrem descartar des 

d’un principi la celebració d’un foc al cim del Tibidabo. D’altra banda, els de Vic varen trobar 

també força dificultats per part dels organismes forestals per a l’organització del foc al 

Matagalls, tal com s’havia pensat inicialment. 

 

Per tant, es va creure que el millor seria fer la foguera de Vic a la Plaça Major i a Barcelona, ja 

que no hi havia possibilitat de fer cap foc, i donar com a final del recorregut de la Flama 



procedent del Canigó una plaça ben representativa de la ciutat, com és la de Sant Jaume, i fer-

ne entrega a un representant de l’Ajuntament. 

 

El divendres al vespre vàrem pujar a Vic a esperar els joves de Perpinyà que baixaven la Flama 

a través de Coll d’Ares. Arribats a Barcelona  vàrem tenir la sorpresa  que es faria càrrec de la 

flama el mateix alcalde de la ciutat. 

 

Un cop a la Via Laietana, una eixerida noia rossellonenca va prendre la flama i, escortada per 

dos joves, tots tres vestits de blanc i amb una torxa encesa cada un, varen anar a peu fins a 

l’entrada de l’Ajuntament, on els esperava el senyor Porcioles, enmig de la sorpresa de la gent 

que passava, ja que no hi havia hagut temps de divulgar l’acte més enllà dels nostres cercles. 

Després d’unes paraules de benvinguda, l’alcalde va convidar els portadors de la Flama a 

entrar a l’Ajuntament, “a casa vostra”, va dir-los. Em cal remarcar l’interès i la bona acollida que 

des d’un principi va mostrar el senyor Porcioles envers els focs de Sant Joan, i que va quedar 

tot demostrat en la conversa que va tenir amb els nostres amics del Rosselló. 

 

La nostra il·lusió és que aquesta festa d’enguany, preparada a correcuita, pugui ser el pròxim 

any organitzada bé, amb temps i amb col·laboració del nombre màxim d’excursionistes.” 

 

El mateix Nemesi Solà ha explicat que aquesta primera rebuda a l’Ajuntament de Barcelona va 

ser orquestrada per l’intel·lectual i dinamitzador cultural Esteve Albert. Albert va aprofitar les 

seves coneixences dins la municipalitat per convèncer les autoritats franquistes de la idoneïtat 

d’aquesta rebuda. No deixa de ser curiós que l’ajuntament franquista de la capital accedís amb 

aquesta facilitat a rebre un element festiu que simbolitza la catalanitat. Cal dir, però, que 

aquesta recepció hem de considerar-la un fet aïllat, ja que no es repetirà fins l’arribada dels 

ajuntaments democràtics. 

 

L’episodi següent de la Flama del Canigó a Barcelona succeirà entre el 1969 o el 1970, quan 

va ser rebuda al barri del Guinardó entrant pel Forat del Vent de la Serra de Collserola. En 

aquest cas, un grup de famílies vinculades a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat 

encendrien, aquest cop sí, una foguera amb el foc baixat del Canigó en una esplanada, 

actualment desapareguda, adjacent a l’edifici parroquial. Aquest grup de persones prendrien el 

nom de Grup Torxa en constituir-se formalment com a entitat, una clara al·lusió a aquesta 

relació intensa amb la Flama del Canigó que encara dura. Cal aclarir que no hem trobat encara 

cap rastre documental d’aquest fet, llevat dels testimonis orals que hem consultat. Carme 

Comas, membre fundadora del Grup Torxa, justifica la inexistència de documentació a causa 

de la situació de semiclandestinitat en què es va realitzar aquesta rebuda. 

 

A la memòria de l’any 1971 de l’Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore del barri de 

Montbau, podem llegir: “(...) Día 23 de junio. Hoguera de San Juan. Unos padres simpáticos 

colaboradores recogieron ‘la Flama’ en Figueras, llevándola hasta Sardañola, y desde allí hasta 

nuestro barrio fue traída por todos los jóvenes grandes y pequeños de nuestra entidad hasta el 

mismo lugar de la hoguera. Fue un acto muy espectacular por ser la primera vez que llegaba a 

Barcelona y ser nuestro barrio el primero, teniendo que destacar este fuego a conmemorar el 



Milenario del Abat Oliva 971-1971. Seguidamente de encender la hoguera, se bailaron unas 

danzas y sardanas a su alrededor. Vale la pena destacar el elogio del mismo acto que hizo el 

conocido periodista Sempronio en el diario Telexprex (...)”. 

 

A partir d’aquestes primeres rebudes, a poc a poc la Flama a Barcelona actua com una taca 

d’oli que s’escampa pels barris de la ciutat. Poblenou, El Clot, la Sagrada Família, La Marina, 

Sant Andreu, La Sagrera, Sant Antoni, Can Baró, etc. 

 

En aquest sentit, no es pot entendre l’expansió i arrelament de la Flama del Canigó a Barcelona 

sense esmentar la voluntat associativa dels barris que la fan possible i el treball constant de 

dinamització d’aquesta manifestació per part de l’entitat de Tradicions i Costums, coneguda 

popularment com el TIC.  

 

El TIC, nascut a les darreries dels anys 60 del segle XX i ubicat al Casal Montserrat del carrer 

Mercaders, primer, i que finalment s’aixoplugaria a redós d’Òmnium Cultural, centra la seva 

activitat no només en els focs de Sant Joan, sinó que la seva activitat abasta un ampli ventall 

d’accions per fomentar i dinamitzar les celebracions pròpies del calendari tradicional català, 

entès com el compendi de pràctiques tradicionals i populars, i que contribueixen de manera 

decisiva en la configuració de la identitat que ens defineix com a poble.   

 

Segons Antoni Viñas, membre del TIC, una de les aportacions destacables d’aquesta entitat a 

la Flama del Canigó ha estat la coordinació de les rutes que permeten distribuir-la arreu del 

país, així com la gestió en l’obertura de nous itineraris.  

 

En el cas barceloní, el TIC és qui ha tingut cura d’organitzar any rere any la seva rebuda i s’ha 

convertit en el garant que el foc encès al Canigó arribi puntualment per encendre les fogueres 

barcelonines. També ha estat decisiu per al bon funcionament dels equips de foc dels diferents 

barris: els ha donat serveis de material i coordinació, i els ha facilitat gestions amb la 

municipalitat. 

 

Les rebudes barcelonines 

 

Després de les arribades en semiclandestinitat, el TIC va esmerçar esforços en el fet que la 

Flama del Canigó tingués a Barcelona una rebuda oficial des d’on distribuir-la als barris. En la 

majoria d’ocasions, la Flama del Canigó ha estat rebuda a la plaça de Sant Jaume, llevat d’un 

curt període en què va ser rebuda al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament, i d’un intent 

de fer les rebudes itinerants pels diferents barris de la Ciutat.  

 

És significatiu i denota la importància que va anar adquirint la Flama del Canigó i el bon fer del 

TIC el fet que l’any 1981, Heribert Barrera, president del Parlament de Catalunya, rebé la flama 

de manera oficial al Parlament. Aquesta rebuda institucional no s’ha deixat de fer. Actualment 

es fa cap al migdia: el foc baixat del Canigó entra dins la institució de més alt rang del país per 

ser rebuda pel president o algun dels membres de la mesa. 

 



També, i com a fet que ara podem considerar excepcional, la Flama del Canigó va ser rebuda a 

Barcelona dins el marc de l’Expocultura de l’any 1984 a l’avinguda de Maria Cristina de 

Montjuïc. Es tractava de donar continguts a aquest esdeveniment puntual que reunia una bona 

representació de la cultura popular del moment de tot el país en un sol espai. 

 

Segons Llum Ferrero i Toni Ayala- del TIC- el fet que l’arribada de la Flama del Canigó a 

Barcelona es desplacés de la plaça de Sant Jaume al Parc de la Ciutadella va ser la 

conseqüència d’una visita d’Alfonso Guerra —llavors vicepresident del govern de l’Estat 

espanyol— a Barcelona, que provocar que l’ajuntament barceloní considerés que no fos adient 

fer l’acte de rebuda de la Flama del Canigó a la plaça de Sant Jaume. 

 

Ferrero i Ayala constaten que els equips de foc eren menys permeables a les rebudes del 

Parlament, per la qual cosa es va optar per fer rebudes itinerants als barris. La intenció era 

dinamitzar la Flama del Canigó aprofitant la força associativa dels barris i els seus equips de 

foc. Així, el primer barri que va acollir la rebuda oficial de la ciutat és el barri de la Sagrada 

Família l’any 1989. El 1990 es va rebre al barri de Port,i aquesta rebuda va ser liderada pels 

mateixos Ayala i Ferrero. El 1991, els Jardins d’Hiroshima del Guinardó esdevenien l’escenari 

de la rebuda oficial, i Francesc Farré i Francesc Antolí, del Grup Torxa, van ser els encarregats 

d’idear i dur el projecte endavant. El 1992, la Flama arribava a Can Felipa, al barri del 

Poblenou, per l’impuls de Robert Nebot i Isabel Soler. El relleu el prengué un altre cop el barri 

de la Sagrada Família: liderant l’esdeveniment, Antoni Viñas va acollir la Flama del 1993 al 

1997.  

 

Actualment, la rebuda i la distribució es fan a la plaça de Sant Jaume, i la seva ritualització està 

recollida en el Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona, que especifica que: «(…) Al voltant de 

la rebuda de la Flama del Canigó, a la ciutat es basteix un ritual protocol·lari en el qual 

participen diferents elements festius municipals: l’Àliga de la Ciutat, els Gegants de la Ciutat i la 

cobla, que té la titularitat de Cobla Ciutat de Barcelona. El ritual és senzill. Quan els portadors 

arriben amb la Flama del Canigó a la plaça de Sant Jaume, l’Àliga de la Ciutat i els Gegants de 

la Ciutat els fan una escorta d’honor fins a un gresol situat al mig de la plaça, mentre que la 

cobla, que té la titularitat de Cobla Ciutat de Barcelona, interpreta la melodia de Muntanyes del 

Canigó. El gresol és encès amb la Flama del Canigó. Després dels parlaments dels 

organitzadors i les autoritats electes presents a l’acte, el foc és distribuït entre els representants 

dels diferents barris. 

 

 

La presència de la Flama del Canigó i els Focs de Sant Joan a la ciutat 

 

Malgrat que no surti reflectit en el nomenclàtor de la ciutat, la Flama del Canigó i els Focs de 

Sant Joan disposen d’un monòlit i una placa dedicada. Aquesta placa es troba a la conf luència 

dels carrers Varsòvia i Telègraf al barri del Guinardó. El monòlit va ser una iniciativa de 

Francesc Antolí i Francesc Farré, del Grup Torxa. L’entitat, com ja hem vist, havia organitzat la 

rebuda oficial de la Flama a la ciutat el 1991, i en record o com a conseqüència, tot aprofitant la 

bona entesa que hi va haver amb el Districte d’Horta Guinardó, es va construir un monòlit en 



pedra, en el qual hi ha unes peces de ceràmica amb un fragment de l’himne dels focs de Sant 

Joan de Joan Maragall. Aquest monument va ser inaugurat el 22 de desembre de 1991. 

 

Aquest espai, amb el monument, va adoptar el nom de Racó de la Flama del Canigó. De fet, 

durant molts anys ha estat el lloc on s’ha realitzat la rebuda de la Flama del Canigó al barri del 

Guinardó que, al seu temps, era un indret hereu d’un anterior que era conegut com l’Esplanada, 

del qual ja hem parlat anteriorment. Aquest indret, que va desaparèixer en construir-se una llar 

d’infants municipal, durant molts anys va tenir una placa que identificava l’espai com a plaça de 

la Flama del Canigó, i que va desaparèixer amb la transformació de l’espai. 

 

Tornant a l’espai del monòlit, el 23 de juny de l’any 2004, i amb motiu de la celebració dels 30 

anys de la constitució formal del Grup Torxa en entitat, va instal·lar-se una placa del ceramista 

Jordi Colàs. Amb la seva col·locació i posterior aclamació popular es batejava l’indret 

definitivament amb el nom de Racó de la Flama del Canigó. Per a l’ocasió van estirar de la 

cortineta d’inauguració persones vinculades a la fundació de l’entitat i a les primeres arribades 

de la Flama del Canigó. 

 

 

Conclusió 

 

Feta la lectura d’aquest capítol, podem constatar que les fogueres de Sant Joan tenen una vida 

pròpia lligada a la celebració del solstici d’estiu participada per la comunitat més propera: veïns, 

carrers, places, etc., mentre que la Flama del Canigó és un ritual relativament recent, parlant 

des de la perspectiva de la tradició, que dona un valor afegit a la celebració Santjoanenca. 

 

Podem constatar, també, que el fet de voler donar uns valors identitaris concrets amb la 

catalanitat com a eix central, fent ús dels focs de Sant Joan, no és exclusiu de la Flama del 

Canigó, i que ja hi havia hagut diversos intents des de principi del segle XX. Tot i això, la Flama 

del Canigó és la proposta que ha reeixit i ha tingut continuïtat fins avui dia. 

 

També constatem que, en el cas barceloní, la Flama del Canigó ha actuat d’element 

conservador i recuperador de l’àmbit de les fogueres, ja que les que s’han conservat i les de 

recent aparició estan directament lligades a aquest element. 

 

Cal fer valdre que, a Barcelona, tot el que gira al voltant de la Flama del Canigó té un fort 

component associatiu que encara el fa més ric i interessant. Ja des de la seva coordinació, 

primer des del TIC i ara des d’Òmnium Cultural, a totes les entitats que hi participen com a 

equips de foc, i que són totalment heterogènies, entre les entitats que hi participen podem 

trobar ateneus, escoltes, excursionistes, esportives, colles de diables, castellers, parròquies, 

etc. 

 

Per acabar, cal dir que la Flama del Canigó ha esdevingut institució per voluntat popular. A 

diferència d’altres construccions polítiques o simbòliques, aquesta ha nascut i crescut des del 

poble i han estat les institucions que l’han ratificada, acollint-la i reconeixent-la en les rebudes. 



  

Agraïments 

 

Aquest capítol no hauria estat possible sense la col·laboració de les persones que ens han atès 

en les entrevistes i que han col·laborat cercant documentació. Volem agrair especialment la 

col·laboració de Nemesi Solà, Maria Gost, Toni Ayala, Llum Ferrero, Toni Viñas, Alicia Gracia, 

Isabel Soler, Robert Nebot, Carme Comas, Merche Galdeano, Armand Gasulla i Marina 

Vovelle. 


