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Qüestió d’orígens

Actualment el temps i els esdeveniments van molt de 
pressa: el que avui és una acció experimental, l’endemà 
es pren com a tradició arrelada que l’endemà passat 
s’atribuirà al més espavilat, de manera que l’origen, 
l’essència del fet, corre el perill de difuminar-se. 

Quan poc abans de la Diada de l’any 2012, a fi d’anar 
creant ambient per a la que seria una multitudinària 
manifestació pels carrers de Barcelona per demanar la 
independència, les territorials barcelonines de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) vam encendre una gran 
estelada d’espelmes a la plaça de Catalunya, em vaig fer 
un fart d’explicar a autòctons i estrangers què significa-
va allò i, sobretot, quin origen tenia. En adonar-me que 
ni els companys de l’organització no sabien que aquesta 
singular idea provenia de Verges i no pas de Vic, i que 
els mitjans de comunicació l’endemà ja començaven a 
divulgar-la com a barcelonina, el dia 19 del proppas-
sat setembre vaig publicar l’article «La primera estelada 
d’espelmes» en el Butlletí de la Territorial de la Sagrada 
Família de l’ANC, d’edició setmanal, per esvair possi-
bles errors.

Els companys del Consell de Redacció de País Petit 
m’han demanat que el reprodueixi aquí per si algun dels 
nostres lectors encara desconeixia l’origen de l’estelada 
de llum. Ho faig de molt bon grat.

La primera estelada d’espelmes
Avui és habitual que moltes poblacions catalanes facin 

una estelada amb milers d’espelmes pels volts de la Diada o 
en altres ocasions especials.

Però quin és l’origen d’aquesta nova tradició tan pecu-
liar?

Doncs la primera estelada d’espelmes es va encendre a 
Verges, poble baix-empordanès de poc més de 1.100 ha-
bitants, la vigília de l’Onze de Setembre del 2010, per 
iniciativa de l’Assemblea Vergelitana per la Independència 
(AVI), creada el 5 de novembre del 2009 a fi de portar a 
cap la consulta popular per la independència el 10 d’abril 
del 2010 en aquella localitat.

Es tractava d’unes llantietes que cremaven amb dificultat 

a causa del vent i de la humitat de la nit. L’any següent hi 
van afegir la protecció de gots de plàstic, i, d’aleshores ençà, 
cada 10 de setembre es repeteix el ritual a la plaça Major 
de la vila.

La iniciativa fou seguida per Vic (11 d’octubre del 2012), 
després d’haver assistit a l’encesa vergelitana d’aquell ma-
teix any, i d’aquesta manera l’ANC la incorporà als actes 
reivindicatius del país.

En vista de la proliferació d’estelades de llum, la vila de 
Verges va regalar un candeler a la ciutat de Vic amb la 
inscripció VERGES-VIC a fi de crear una mena de relleus; 
Vic l’hauria de passar a Granollers, Granollers a Mont-
roig del Camp, i així successivament.

El 8 de setembre de l’any passat es va encendre una este-
lada a la plaça de Catalunya de Barcelona. En ser primícia 
a la ciutat comtal, tothom demanava què significava allò, i 
sobretot els estrangers no paraven de fer preguntes i fotogra-
fies. Enguany s’havia de repetir l’experiència al mateix lloc, 
però l’aiguat que va caure fins ben entrada la tarda ens ho 
va privar, i aquesta vegada molta gent ja ho sabia i venia 
a preguntar-nos per l’encesa.

Val a dir que aquest any prop de cent municipis han fet 
estelades d’espelmes als seus carrers o places en alguna data 
significativa.

Ja ho veieu, a vegades les grans idees, les grans manifesta-
cions, neixen en indrets ben petits.

Màriam Serrà

Podeu trobar-ne més detalls al blog d’un dels pares de 
l’estelada d’espelmes:

http://www.botarga.cat/blogs/eltirabou/?p=3097
(Publicat en el Butlletí de la Territorial de la Sagrada 

Família de l’ANC el 19.9.2013
h t t p : / / a s s e m b l e a s a g r a d a f a m i l i a . b l o g s p o t .
com/2013/09/la-primera-estelada-despelmes.html)

Reivindiquem i propaguem, doncs, l’origen vergelità 
d’una expressió tan original i espectacular que, de ben 
segur, passarà a la història.

MÀRIAM SERRÀ

El banc de la Mota


