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TONI AYALA (Sant Vicent de Pedrafita, 
Alt Millars, 1943) i LLUM FERRERO 
(Tronxó, Maestrat aragonès, 1944), són 
dues persones extraordinàries que, amb 
la mateixa passió que fa que no s’hagi 
apagat mai la flama del seu matrimo·
ni, vetllen per mantenir ben encesa la 
Flama del Canigó.

Als nord catalans que van començar a fer 
baixar la Flama del Canigó no els va cos·
tar gaire trobar la complicitat d’una bona 
colla de patriotes com en Martí Cassany, 
en Xavier Valls o en Nemesi Solà, entre 
d’altres, que als anys seixanta es van dis·
posar a escampar la flama cap a la resta 
del país. Darrere d’aquests primers porta·
dors de seguida se n’hi van afegir d’altres 
com en Toni i la Llum que, a còpia d’anys, 
han esdevingut uns autèntics veterans de 
la flama i són història viva d’aquest país.

En Toni és una home d’un caràcter i unes 
conviccions tan fermes com la seva veu, 
i amb la Llum fan un magnífic equip de 
foc que no té aturador. És gràcies a la 
dedicació i constància de persones com 
ells que s’ha pogut teixir aquesta gran 

xarxa que fa que la Flama del Canigó 
s’escampi per tot el país i arribi fins a 
València, Mallorca o l’Alguer.

Estic convençut que tenen tota la col·
lecció de postals commemoratives edi·
tades al llarg dels anys i que, de ben se·
gur, els produeix una sensació estranya 
el fet de veure que enguany són ells els 
protagonistes d’aquest reconeixement, 
però no n’han de tenir cap dubte perquè 
la seva trajectòria els en fa ben merei·
xedors. Ells saben la força del ritual dels 
focs de sant Joan i la Flama del Canigó 
com a símbol d’unitat, i amb ella han en·
fortit la consciència nacional de molts 
catalans, explicant i reivindicant sempre 
la història del nord de Catalunya, dei·
xant clar que entre els catalans d’una i 
altra banda del Canigó no hi ha frontera 
imposada que valgui. Hem d’estar·los 
agraïts i desitjar que per molts anys 
continuïn encomanant el seu amor a la 
llengua i a la Nació catalana.
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