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El poble ha fet Història
La crònica de la manifestació més gran que mai hagi viscut Catalunya
Capçalera de la manifestació independentista. Foto: Jordi Borràs

El poble català ha pres el comandament de la pròpia Història. Un milió i mig de catalans han tallat en
sec qualsevol possibilitat d'especulació expressant, inequívocament, que Catalunya té la voluntat
de constituir-se en un nou estat d'Europa. Ha estat una manifestació clara, nítida i cívica que s'ha
adreçat, per primera vegada, a les pròpies institucions, a la Unió Europea i a totes les instàncies
internacionals. Escolta, món.
Sense matissos. Fins i tot, la mateixa presidenta del Parlament, la segona autoritat de Catalunya,
Núria de Gispert, ha reconegut i felicitat els organitzadors- l'Assemblea Nacional Catalana- per
una gran "manifestació nítidament indepedentista" que "escoltarem". I així ha estat, un milió i mig
de ciutadans han clamat aquesta tarda xafogosa de manera directa, clara i concisa per la
independència. Un clam que ha arribat al Palau de la Generalitat i que ja ha tingut resposta: en
dos dies el president de la Generalitat, Artur Mas, rebrà els convocants.
I és que el crit "Catalunya, nou estat d'Europa" no anava dirigit com en anterior manifestacions
històriques -la de 1977 o el 10J- al govern espanyol sinó al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya, i, per extensió, a tota la biosfera política catalana. Els manifestants han enviat un
missatge optimista, heterogeni d'edat i gènere però unànime en el missatge, en el contingut:
que els representants polítics alenin un procés de secessió, un procès cap a la independència. Res
de confusions, res d'interpretacions alambines ni de conclusions interessades. El clam, que molts
parlamentaris han definit com "alçament civil", ha estat indiscutible: independència.
Una marxa encatifada d'estelades, amb un fort sentiment d'esperança, tenyida d'afirmació nacional,
d'un patriotisme de segle XXI, pintada d'un contundent vernís protector de sobirania que s'ha
resumit en un document que la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, i
el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Vila d'Abadal, ha
dipositat a la seu de la sobirania del poble català, al Parlament. Rebuts per la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert, i per 21 diputats amb rang i càrrec, en una cerimònia sobria, han
registrat l'acús de rebuda. "Sóc immensament feliç", ha reconegut just desprès Forcadell. I la gran
majoria dels diputats, també. I tots, convocants, manifestants, Govern i Parlament han enllestit
una jornada amb encisador "se'ns ha girat feina".

https://www.naciodigital.cat/noticia/46424/poble-fet-historia
Pagina 1 de 1

