
FINESTRA D’OPORTUNITAT 

 

Èxit rotund de la Via Catalana 

El dia s’ha llevat als vols de les 07.20 del matí quan ha aparegut mig amagat entre els 

núvols el sol en un dels llocs més espectaculars del nostre estimat país, El Cap de 

Creus. Tenia aquella sensació que alguna cosa important havia de passar avui i que 

quan marxés a la tarda, per la Franja de Ponent, milers de persones se sentirien 

plenament satisfetes. I ara que ja no hi és, s’ha adonat que aquesta intuïció no l’estava 

traint. 

Amb aquella il·lusió del tornar a veure un familiar o un amic que fa temps que no 

tenies al davant i el neguit dels nens la nit de Reis per saber si han estat bons minyons, 

gran part de Catalunya s’ha aixecat del llit amb la firmesa de demostrar al món què vol 

ser en un futur no gaire llunyà: un Estat independent. Des de El Pertús, transcorrent 

pels 86 pobles i ciutats de Catalunya fins a les Casetes d’Alcanar, la Cadena Humana 

per la Independència o #viacatalana ha manifestat aquest desig. Des de bon matí la 

mobilització ha estat importantíssima al llarg del país, amb cues i desenes d’autocars 

cap a Terres de l’Ebre, zona que fins fa uns dies encara hi havia trams per ocupar  i amb 

gent al carrer amb la seva samarreta groga i la senyera o estelada corresponent. Però 

altre cop les expectatives s’han superat de ple i fins i tot es parla que en el conjunt dels 

400 km han participat més persones que a la manifestació de l’any passat. Per tant, 

l’èxit rotund per a l’ANC i per la societat civil catalana, demostrant altre cop una acció 

de reivindicació cívica i totalment pacífica.  

Segurament el més motivador és que s’ha pogut sentir arreu del territori és l’alegria i 

les ganes de veure famílies senceres sortint al carrer i gaudir d’aquesta festa. L’acte en 

si, sense ànim d’enganyar, en molts llocs no ha passat molt més enllà dels cinc minuts 

simbòlics després de les 17.14, inici de la cadena, però l’objectiu estava més que 

cobert. Per exemple, a Barcelona, després la gent s’ha acabat creant una marea 

humana al Passeig de Gràcia, que en molts moments ha recordat la manifestació del 

darrer any. 



 

El Passeig de Gràcia de Barcelona des de la confluència amb l'Avinguda Diagonal 

I també destacar la gran volada que ha agafat la via a l’estranger, on molts mitjans de 

comunicació han vingut acreditats a cobrir l’acte i on minuts després de celebrar-se ja 

estaven penjant imatges i comentaris, com és el cas del diari britànic The Guardian o 

de la pròpia BBC. A tall d’anècdota, però que no ha passat gens desaparcebut i que per 

a molts hi ha algú al darrere és la no aparició com a tendència a Barcelona ni al món 

l’etiqueta #viacatalana, sens dubte la més utilitzada en els últims dies i en canvi si que 

surti l’etiqueta #SomEspanya. 

Ahir parlà el poble ben alt i clar, a partir d’avui n’esperen resposta. 

 

A dalt i a baix a l'esquerra, els ciutadans fent la Via Catalana. A baix a la dreta, la Colla 

@jovedebarcelona fent diversos pilars i representant la senyera 

https://witness.theguardian.com/assignment/522f24c5e4b0716040115ef4
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24055587
https://twitter.com/jovedebarcelona

