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La Marxa dels Vigatans il·luminarà la
plaça Major de Vic en un nou
espectacle commemoratiu dels fets
de 1714
La Marxa avança la data de celebració i es farà aquest divendres al vespre a partir
de 2/4 de 10 de la nit | Dimecres va fer-se el tradicional homenatge de la Marxa
dels Vigatans, que aquest any va recaure en la ninotaire Pilarín Bayés

Imatge d'una edició anterior de la Marxa dels Vigatans | Òmnium Cultural

Aquest divendres al vespre es celebra la 15a edició de la Marxa dels Vigatans
(http://marxadelsvigatans.cat/) , l'espectacle reivindicatiu que es fa a Vic en els hores prèvies de
la Diada Nacional en record als vigatans que van lluitar per les llibertats de Catalunya durant la
Guerra de Successió. L'acte central de la Marxa dels Vigatans començarà a 2/4 de 10 del vespre a
la plaça Major de Vic.
Al llarg d'aquestes 15 edicions, la Marxa ha evolucionat des de la tradicional Marxa de Torxes
cap a un model més participatiu, simbòlic i estretament vinculat als fets de 1714 a la comarca
d'Osona. Així mateix, la litúrgia de l'acte conserva els objectius fundacionals de transversalitat
generacional, cultural i ideològica. Aquesta vinculació amb el passat i el present ha contribuït en el
progressiu creixement de la Marxa dels Vigatans, tant en espectadors com en participació activa
dels pobles i entitats d ela comarca.
Sota el lema de «Marxa dels Vigatans, crida per la democràcia!», la plaça Major de Vic esdevindrà
aquest divendres al vespre un gran escenari. Participaran en l'espectacle organitzat per Òmnium
Cultural milers persones vingudes d'arreu d'Osona a la recerca d'un moment d'emoció compartida,
poesia visual, espectacularitat, i tocs d'humor, tendresa i compromís amb el país.
Els pobles participen en l'espectacle formant columnes. Els municipis, amb torxes, entraran pels
set carrers d'accés a la plaça, emulant de forma simbòlica les set portes que antigament donaven
entrada a la ciutat de Vic. Les columnes representen cadascun dels pobles de la comarca
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d'Osona que formen part de la Marxa. Cada columna està representada per un penó o personatge
històric relacionat amb cada municipi, que arriba caminant des del seu poble fins la plaça Major de
Vic. En aquesta edició, tant les columnes com qui vagi a l'acte com a espectador contribuiran a
il·luminar la plaça. Per a les columnes hi haurà torxes i la resta de participants podran ajudar a
il·luminar la plaça amb el seu mòbil.
Els actes de la Marxa dels Vigatans van començar com és habitual amb un acte d'homenatge a
una persona destacada pels seus valors de defensa del país i la llengua. Va fer-se dimecres al
vespre al Temple Romà de Vic i aquest any l'homenatjada va ser la ninotaire Pilarín Bayés.
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