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Sant Joan. Flama del Canigó
Benvolguts amics,
aquesta nit màgica centenars de pobles d’arreu del país encendran les seves fogueres
de Sant Joan amb una mateixa flama, en un acte carregat de simbolisme nacional.
Una sola flama que representa la unitat dels Països Catalans, dels països de parla
catalana. Un foc que va descendent des del nostre racó més septentrional, a Perpinyà,
i travessa fronteres artificials fins estendre’s per totes les terres de parla catalana. En
un acte que es repeteix cada any des de ja en fa 52 i que afortunadament es va
consolidant.
Un país allargassat i fràgil com el nostre necessita recordar, mitjançant actes com
aquest d’avui, que només la tossuda voluntat de ser ens permetrà arribar allà on
vulguem com a poble. I és de justícia en actes com aquests recordar aquelles
persones que des dels diferents racons de la geografia del país, amb actes petits o
grans, fàcils o heroics, aconsegueixen mantenir viva aquesta voluntat i fins i tot la fan
extensiva a aquells que en un principi no la compartien o a aquells que acaben
d’arribar i emprenen una nova vida entre nosaltres.
I és encara molt més necessari recordar aquells ciutadans que, en determinats llocs
dels Països Catalans, molt especialment al País Valencia, ho tenen absolutament tot
en contra per defensar la seva llengua i la seva identitat, és a dir la nostra, i malgrat tot
ho fan. Avui, que és la diada nacional dels Països Catalans, els hem de dir ben clar i
ben fort des del Principat que, si bé ells ho tenen tot en contra, poden comptar amb el
nostre suport i la nostra admiració per la dignitat que demostren.
Un onze de setembre de fa tres anys vaig tenir l’ocasió de veure sortir el sol des de
dalt de tot del Canigó, d’on prové la flama. És un espectacle natural de primer ordre
veure com el sol es lleva des del mar que toca el Cap de Creus i l’Empordà i es va
alçant per il·luminar el nostre tros de món fins a situar-se més amunt de la majestuosa
muntanya del Canigó. I allà sota l’estany de Salses, que indica ben clarament, almenys
per qui ho vulgui veure, que allà comença un país, o s’acaba, depèn de la direcció que
un prengui.
Som un país mediterrani i de clima temperat. En general, som gent d’actitud oberta i
defugim les exaltacions, excepte en comptades ocasions. Intentem ser assenyats.
Però a vegades ens pot la rauxa. I així celebrem l’arribada de l’estiu de manera
escandalosa, llençant petards, reunint-nos al voltant de les fogueres i celebrant
revetlles per tot arreu. De fet la nostra cultura popular s’ha sentit des de sempre atreta
pel foc, un element màgic i perillós alhora, que és necessari per a la vida però que, si
se’n fa un mal ús, pot ser destructiu. Les espurnes de les fogueres en el contrast de la
nit i el curiós ball que fan les flames atreuen les mirades i fan volar la imaginació, al
petits segur, i potser també als grans. Però espero que aquesta nit no aparquem del
tot el seny, i que tot vagi com ha d’anar. Que les fogueres es mantinguin controlades i
que tothom pugui tornar a casa després de la festa.
Ja per acabar, vull donar les gràcies en nom del nou govern a Acció Cívica Calderina,
a l’Agrupació Sardanista, als Amics de Taunusstein, al Consell d’Associacions de
Veïns, al Club Bàsquet Caldes i al Centre Excursionista per haver organitzat aquest
acte. Vull dir-vos que, com a govern municipal, ens trobareu fent-vos costat en totes
aquelles activitats que, com aquesta, fan mantenir viva la flama del nostre país.
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Visca Caldes i visquin els Països Catalans!!
Que tingueu una bona revetlla!!
Caldes de Montbui, 23 de juliol de 2007
Jordi Solé i Ferrando
Alcalde

