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Albert Burzon, dissenyador
gràfic barceloní de 40 anys, ha
estat l’encarregat de fer la
coreografia de l’estelada
humana d’Igualada, que ha
aplegat 2.014 persones,
vingudes d’arreu de l’Anoia. 

Quina valoració en fa?
Impressionant. Encara tinc la

pell de gallina. Hi ha gent encara
mig plorant. Hi havia gent gran, jo-
ves, els meus pares, la meva filla. És

indescriptible. 
L’objectiu és només mostrar

el sentiment independentista?
No hi ha cap intenció de res més.

Volíem ensenyar al món quina és
la nostra posició, la independèn-
cia. Que això arribi al màxim de
gent possible. És el poble el que
construirà aquest país. Els volun-
taris ens han ajudat molt i això de-
mostra que pel nostre país ens
podem mobilitzar i ho hem de
fer. Cada dia rebem cops de tot ar-
reu: sentències de tribunals, lleis
contra el català, etc. Avui hem de-

mostrat que seguim ferms en la
nostra postura. Hem de tirar en-
davant. El poble ha de fer la seva
via, polítics a part.

Com va sorgir tot plegat?
Som gent corrent que volíem

que això sortís a la xarxa. La idea va
ser de Xavier Miserachs, que ho va
deixar anar a Twitter. I ho hem fet
quan ha estat possible. Se’m va
ocórrer fer l’estelada humana.

Quan podrem veure el resultat?
Ara hi ha molta feina, s’ha d’e-

ditar. Hi havia divuit fotògrafs di-
ferents, unes 200 fotos i després tot

el tema de la coreografia, ja que no-
més hem fet els passos i al vídeo ho
combinarem. Sortirà bé, esperem
fer-ne ressò a Internet. 

Hi haurà més material?
La intenció és fer un vídeo d’un

minut i mig de duració. A més,
també farem el making off, i aquest
sí que serà més llarg i es podrà veu-
re tota la feinada que ha compor-
tat fer aquesta estelada humana
una realitat. Des de reunions nos-
tres, al moment de fer-se l’estela-
da, els crèdits amb els noms dels
2014 participants i la resta de vo-
luntaris i organitzadors. Quedarà
molt bé.

Quin serà el següent pas?
Jo ja em retiro. Això és el màxim.

La gent ha anat fent el que hem
anat dient en tot moment. Ha es-
tat tothom excel·lent. Teníem por
per si la gent es desbordava per l’a-
menaça de pluja o pels nervis. Al
final tot ha sortit rodó i ara ho
hem de celebrar.
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«Ara hi ha molta feina

perquè s’ha d’editar, i hi

havia divuit fotògrafs

diferents i més de 200 fotos»

«Volíem ensenyar al món quina és
la nostra posició, la independència»

Entrevista Albert Burzon
DISSENYADOR I COREÒGRAF DE L’ESTELADA HUMANA D’IGUALADA

La plaça de l’Ajuntament d’I-
gualada es va omplir ahir al matí
amb 2.014 voluntaris, que van for-
mar la primera estelada humana.
Així, 2.014 persones es van vestir
amb samarretes i gorres vermelles,
grogues, blaves i blanques per a for-
mar una gran estelada i fer una co-
reografia que ocupés gran part de
la plaça. La xifra de participants era
simbòlica, ja que el motiu és de de-
manar un referèndum sobre la in-
dependència de Catalunya l’any vi-
nent, el 2014.

La gran majoria de persones
eren de la capital de l’Anoia, i unes
200 van venir d’altres parts del
país.  Fins ara, s’havien fer estela-
des de tela o amb espelmes en di-
versos municipis catalans; l’origi-
nalitat de l’estelada d’ahir era que
estava formada per persones i que
se’n feia un vídeo amb la tècnica
stop-motion, que consisteix a cap-
turar fotografies consecutives d’un
objecte movent-lo una mica entre
fotografia i fotografia de manera
que visualitzant-les ràpidament
sembla que l’objecte es mogui. En
total, es van fer 125 fotos de l’este-
lada cada 15 segons, fent que els
voluntaris anessin apareixent a
poc a poc a la plaça en grups de tres
persones. Així van anar formant
primer les quatre barres vermelles,
després les grogues, l’estel blanc, i
per acaba,r el triangle blau.

Des de l’organització de l’Stop-
Motion Independència van asse-
gurar que el perfil dels partici-
pants «era molt heterogeni» i, en
aquest sentit, «l’estelada és una
imatge del que succeeix al país:
som una societat molt diversa,
formada per persones d’edats, orí-
gens i tendències polítiques dife-
rents, però unides pel desig de la in-
dependència». 

El sociòleg, periodista i escrip-

tor Salvador Cardús va parlar des
de la balconada del consistori a tots
els presents, dient-los que «era
una manifestació d’alt valor sim-
bòlic, polític i patriòtic. Una gesta
molt difícil de ser superada i igua-
lada». Cardús va afegir que «cada
cop som més, som molts i forts, re-

sistirem als desafiaments de l’ad-
versari. Hem de fer saber al món
que lluitem pacíficament per a la
nostra llibertat». D’altra banda,
també va ser present al balcó de l’A-
juntament igualadí l’actor Quim
Masferrer, que va donar el seu su-
port a l’estelada humana i va as-

segurar que havia estat «impres-
sionant i increïble» i que esperava
que això sortís als mitjans de co-
municació espanyols.

Fira independentista
La plaça de Cal Font d’Igualada
també va ser un dels punts de re-

unió dels participants a l’estelada
humana, ja que va acollir la terce-
ra edició d’Estelània, la fira inde-
pendentista itinerant que mostra
projectes i productes catalans. Els
visitants hi van poder trobar tota
mena d’objectes relacionats amb
l’estelada i Catalunya.
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Igualada fa la primera estelada humana
2.014 persones de totes les edats participen en una jornada de festa independentista al centre de la capital de l’Anoia

L’estelada humana completa a la plaça de l’Ajuntament, després de 125 instantànies

L’estel es va convertir en un pilar dels Moixinganguers
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La gran bandera humana anava prenent forma
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La Fira Independentista Estelània es va fer a Cal Font
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