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l’okupació i que descartaven tot allò que pogués anar més enllà de la estricta 
desobediència civil.
 A simple cop d’ull aquestes pràctiques històriques semblarien un 
creuament entre les teories de l’aleshores  incipient Toni Negri, del reformisme 
radical estatalista d’iniciatives que, per aquells anys, demanaven diferents 
col·lectius socials (el 0’7 pels països del Tercer Món, una Renda Bàsica 
Universal, etc.) passant per una interpretació sui generis del municipalisme 
llibertari de l’ara difunt Murray Bookchin... Avui dia més d’un/a definiria 
les pràctiques polítiques i culturals de l’okupació a Sants com una mena de 
ciutadanisme, però seguint les tesis del llibre De la Protesta al Contrapoder 
(veure bibliografia), manual de les tesis de Sants, es realitza una dura crítica 
al ciutadanisme, així que, en tot cas, segurament el contrapoder, seguint 
les tesis del llibre, seria l’expressió teòrica de la pràctica política de Sants, 
considerant-la diferenciada del ciutadanisme i més vinculada a la idea d’una 
revisió de l’autonomia dels ‘60 i ‘70. 
 Però què és el ciutadanisme? Seguint les tesis d’Alain C en el seu text 
El Impase Ciudadanista, afirma que por ciudadanismo, entendemos en principio 
una ideología cuyos rasgos principales son: 1) La creencia de que la democracia 
es capaz de oponerse al capitalismo. 2) El proyecto de reforzar el Estado (o los 
Estados) para poner en marcha esta política. 3) Lxs ciudadanxs como base 
activa de esta política. La finalidad expresa del ciudadanismo es humanizar el 
capitalismo, volverlo más justo, proporcionarle de alguna forma, un suplemento 
de alma. La lucha de clases es sustituida aquí por la participación política de lxs 
ciudadanxs117. Seguint aquesta definició veiem com en la dinàmica històrica 
de Sants seria un xic exagerat afirmar que era ciutadanista, ja que el concepte 
de ciutadà no era acceptat i tampoc es creia que la integració dins de la 
participació liberal-democràtica fos efectiva, malgrat que sí que de vegades 
contraposaven el concepte de Democràcia al de Capitalisme. 

117  ALAIN C, “El Impase ciudadanista”. A: VV.AA, Aniquilemos la explotación, 
Ateneo Libertario del Besós, Barcelona, 2008, p.80.
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 Ara bé, tampoc queden, a simple cop d’ull, tan allunyats el 
ciutadanisme i el contrapoder. Si per ciutadà substituïm el concepte 
postmodern de precari/a, que serà un dels preferits dels teòrics i pràctics 
del contrapoder, veurem que tampoc existeixen moltes diferències, i sobre 
el tema de com seria la societat futura i suposadament revolucionària, 
tenint present l’empremta de marxismes més o menys caducifolis en les 
bases teòriques dels contrapoderistes, podem aventurar com, segurament, el 
projecte del contrapoder seria una mena de federació de barris (¿?) que de 
baix a dalt construirien un nou Estat (¿?) -les teories del contrapoder en 
aquest sentit deixen moltes incògnites, ja que a l’Estat futur ni se l’anomena 
encara que tampoc se’l nega-. En aquest sentit tampoc quedarien tan 
allunyades del ciutadanisme i del seu projecte de reformisme estatal i fe cega 
en la Democràcia, com tampoc queden tan allunyats en la creença, fins i tot 
fanàtica, de que la desobediència civil és la solució a totes les estratègies de 
lluita. 
 Un debat certament difícil, aquest de classificar la corrent dominant 
en aquell moment a Sants i que amb el pas el temps es podria classificar com 
la precursora de les teories del contrapoder... Jo, personalment, m’inclino 
a veure-la com un corpus teòric i pràctic ambigu al fil de la navalla entre 
el revolucionarisme més clàssic i el ciutadanisme més postmodern. En 
altres paraules, el contrapoder estaria, dit vulgarment, entre dues aigües: a 
mig camí del ciutadanisme tal i com el descriu Alain C, i dels postulats de 
confrontació més directa contra les diferents formes d’explotació avui dia 
existents.
  Un altre centre neuràlgic de l’okupació durant aquests anys va ser 
el districte de Sant Andreu, especialment potent a partir de l’okupació d’El 
Palomar (1997-2002). Aquest centre serà el principal centre social del barri 
durant aquest periode. La gent que va realitzar l’acció de l’okupació formaven 
part del col·lectiu La Mandrágora adherit al Mili KK. Ràpidament, després 
d’acondicionar l’espai, es va obrir una kafeta, una biblioteca popular, una 
distribuïdora de material alternatiu, tallers diversos i actes de tot tipus, 
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destacant, per exemple, el II Encontre Intercontinental per la Humanitat i en 
contra del Neoliberalisme convocat per l’EZLN, el qual aplegà a gent de més 
de 50 països diferents. A partir de l’experiència del Palomar les okupacions 
d’habitatges es difongueren pel barri amb més intensitat, arribant a una 
xifra gens menyspreable d’una vintena de cases okupades i algun altre centre 
social, com va ser durant un breu temps La Gàl·lia, okupada després del 
desallotjament de Les Gàl·lies de Trinitat Nova. 

 La gent del Palomar i de Sant Andreu, dins de la diversitat lògica 
en aquestes alçades de la Història de l’Okupació a Catalunya, van ser de 
tendència llibertària-autònoma en la seva majoria, però tampoc destacaren 
per una excessiva radicalitat o dogmatisme en el discurs o pràctica. Per 
exemple, en diferents estudis realitzats per les administarcions estatals 
algun/a okupa del Palomar no va tenir problemes en participar, però sempre 
defensant certs principis com la no integració i la no dependència de les 
institucions públiques. En aquets sentit, per exemple, podem parlar del 
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El Palomar a Sant Andreu (BCN). Foto de Guillem Valle. Extreta de la p.105 del llibre 
La Barcelona Rebelde (veure bibliografia)
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cas de la Festa Major Alternativa: des de finals dels ‘80 aquestes festes les 
organitzava gent vincualda a La Mandrágora, a mitjans dels ‘90 el moviment 
okupa prengué el relleu i, fins i tot, l’any 1998, degut a la popularitat de les 
seves activitats, entitats del barri els hi van oferir gran part de les subvencions 
que l’Ajuntament destinava a la Festa Major. La gent del Palomar van rebutjar 
els diners seguint els criteris d’autogestió i autonomia que defensaven.
 En un altre sentit es pot veure, seguint diferents comunicats que he 
trobat o fins i tot per un parell d’articles de diari, que a Sant Andreu es va 
arribar a una bona convivència entre el veïnat i els okupes, de fet, en el cas 
d’una vivenda okupada, La Brusca, al carrer Servet número 95, es pot apreciar 
un cas concret de fins a quin punt, en moments puntuals, la complicitat 
va ser força gran, tal com el moment previst del seu desallotjament (veure 
annexe 8), malgrat que aquest finalment es va produir un parell de mesos 
més tard, part del veïnat va recolzar l’okupa i, fins i tot, va col·laborar en fer 
barricades en els carrers pròxims per evitar el desallotjament al llarg d’aquell 
dia.
 Arribat a aquest punt penso que Barcelona era el cor i els pulmons 
de l’okupació a tota Catalunya, i dins de Barcelona els principals motors 
estaven situats a la zona alta (per altitud) de la ciutat, amb Gràcia, Vallcarca 
i el Guinardó, una zona més propera al riu Llobregat amb el barri de Sants 
com a eix principal i una altra zona més cap a la zona d’influència del 
riu Besòs amb Sant Andreu com a principal referent. Igualment, però, es 
realitzaren okupacions i algunes tindran continuïtat en el temps en altres 
zones de la ciutat. Al centre històric el 1998 s’okupà una antiga oficina 
de recaptació de l’Ajuntament al carrer Avinyó número 15, coneguda com 
l’Oficina 2004, malauradament no arribà ni a les 24 hores d’existència. De 
fet, i serà una constant, les okupacions no solien durar gaire en el temps, 
però l’alt índex d’habitatges i locals en desús va fer que estadísticament fos 
fàcil trobar un nou objectiu i que a força d’intents algunes okupes sí que 
arribessin a perdurar cert temps. A la resta d’espais de la ciutat van proliferar 
algunes okupacions però sense tenir un ambient tant propici com en els 
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centres abans comentats. Així ens trobem amb algun habitatge a Sarrià, o 
experiències com Kan Pascual a Collserola, Kan Mireia a Nou Barris, alguna 
casa al barri de La Sagrera (com per exemple Vila Künterbunt), o centres 
com Can Canadell a la zona de Sagrada Família. Però en aquests llocs la 
densitat d’okupacions no va arribar als nivells de Gràcia, el Guinardó, Sant 
Andreu o Sants. Hauran de passar anys per tal que altres zones de la ciutat, 
tals com el barri del Clot al districte de Sant Martí de Provençals, tinguin 
una gran densitat d’espais okupats. 
 En aquests anys Barcelona també serà important, a banda de pel seu 
creixent volum de centres socials i cases okupades, per ser el centre de tot 
Catalunya que recollia gran part de les accions al carrer dels i les okupes en 
tot el seu conjunt: penjada de banderes okupes a l’Ajuntament i a l’edifici del 
Parlament de Catalunya, manifestacions, actes culturals, festes alternatives, 
actes antifeixistes, campanyes contra les Empreses de Treball Temporal (ETT’s), 
per l’absolució dels detinguts i detingudes arran dels diferents successos del 
Princesa, etc.
 Canviant d’àmbit geogràfic, a part de Barcelona ciutat, també 
destacaren molt la resta de municipis que configuren l’àrea metropolitana 
de Barcelona. A Santa Coloma de Gramanet, malgrat no tenir un volum 
gaire gran de cases, existia el referent de Los Adokines, que s’okupà el 1996 
i que serà un exemple a seguir per un petit però incipient moviment okupa 
a la ciutat. El 12 d’octubre de 1997, per exemple, s’okupà una caseta al 
barri de Singuerlín i a finals de 1999 s’okupà una casa destinada a centre 
social al carrer Balears número 55, on es realitzà abans de finalitzar l’any 
una xocolatada i una festa de cap d’any. Altres localitats com Sant Adrià 
del Besòs, juntament a la semi-okupa CSA EL Nord, diferents projectes van 
existir en aquell periode i els primers anys del nou segle, tals com el CSO 
Kunde-Kunde o la vivenda okupada La Revolta, en d’altres localitats, com 
Sant Boi de Llobregat, no arrelà amb força cap projecte, malgrat que en 
aquesta existiren diversos intents des d’inicis de la lluita okupa. En aquests 
anys, per exemple, va existir el CSO Tararín, però va ser desallotjat en poc 



156

Okupació a Catalunya

temps. A L’Hospitalet de Llobregat, La Vaqueria, un centre social okupat a 
l’Ajuntament, una masia de 1724 catalogada com a edifici històric, va ser 
desallotjada el febrer de 1998, després d’una llarga campanya en defensa de 
l’espai. Aquesta campanya va estar en tot moment enfocada a la mobilització 
i pressió des del carrer, amb un discurs gens agressiu i certa voluntat de 
possibilisme en el diàleg amb les institucions, de fet com a tall d’exemple, dies 
abans del desallotjament, el 28 de gener de 1998, un miler de persones es van 
manifestar pels carrers de la ciutat en una convocatòria anti-desallotjaments. 
Aquesta va finalitzar davant de l’edifici de l’Ajuntament i malgrat llegir un 
comunicat crític amb el cinisme de l’alcalde Celestino Corbacho (actual 
Ministre de Treball de ZP) per descatalogar un edifici de patrimoni històric 
de la ciutat, facilitant així el desallotjament, també se’l criticà per no escoltar 
les diferents demandes de diàleg que els i les okupes de La Vaqueria van 
realitzar. En aquest cas el diàleg era vist com una sortida vàlida, tal i com, 
de fet, va succeïr en moltes de les okupes existents aleshores com també en 
la dècada dels ‘80. Per altra banda, el cop rebut pel desallotjament d’aquest 
símbol de l’okupació a L’Hospitalet no va durar gaire. Aproximadament un 
mes després de la seva demolició la lluita okupa realitzà una nova okupació al 
barri de La Torrassa, concretament a la plaça Espanyola, un antic ambulatori 
que s’anomenà La Lokeria. Un altre símbol de l’okupació en aquesta ciutat 
i on, com veurem, l’any 2001 gent vinculada al projecte editarà el zine 
d’Alain C crític amb el ciutadanisme, tal i com anteriorment, fa uns pocs 
paràgrafs, he fet referència. Segurament campanyes que es realitzaven com 
la que demanava la despenalització de l’okupació o certs intents de diàleg 
davant possibles desallotjaments van ser el germen de certs punts de vista 
crítics amb la deriva moderada i dialogant a la qual semblava que de vegades  
optava l’okupació.
 Una altra zona altament activa de l’àrea metropolitana la trobem a 
la comarca del Baix Llobregat. La part sud, amb Viladecans com a epicentre,  
destacà pel seu caire eminentment llibertari. Va ser una zona certament 
activa, amb continuïtat de l’activitat dels centres okupats anys enrera i  amb 
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diverses noves okupacions, però altres van desaparèixer, com l’habitatge Las 
Margaritas, després de 4 anys d’okupació, desallotjada el 7 de juliol de 1998. 
Durant aquests anys van sorgir diferents campanyes actives a la comarca, a 
més a més de les vinculades a la defensa de l’okupació, van destacar la lluita 
contra les ETT’s 
o les antifeixistes 
i, normalment, 
amb un to no 
tan possibilista 
si ho comparem 
amb Sants, certs 
espais de Gràcia 
o L’Hospitalet. 
Sant Boi va tenir 
intents d’assentar 
l’okupació però, 
com he comentat 
anteriorment, no 
van tenir èxit. En canvi, a Cornellà de Llobregat, a projectes com l’Ateneu 
de Korneyà se li sumaren altres okupacions com el CSO El Salt o el CSO Pati 
Blau. 
 Ideològicament dins de les okupacions de Cornellà predominava 
l’independentisme, malgrat exisitir una vessant més clàssica al voltant de 
l’Ateneu de Korneyà. Segurament, però, el que donava unitat a gran part 
del conjunt de les okupes eren campanyes com la contrària a les ETT’s 
i, especialment, l’antifeixisme. La gent de Cornellà destacà per la seva 
radicalitat en les tàctiques a emprar i cert macarrisme. En un desallotjament, 
per exemple, es va fer un cercavila i es va anar buscant a gent del barri i es 
va finalitzar amb una manifestació improvitzada que va finalitzar amb ous i 
pedres contra la façana de l’Ajuntament de l’aleshores alcalde José Montilla 
(actual President de la Generalitat) o, per exemple, en el desallotjament del 

Xerrada el 2004 al CSO El Pati Blau de Cornellà de Llobregat.
Font: www.brigadescatalanes.org
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CSO El Salt el 23 de novembre de 1998 es van produir incidents: es va 
desallotjar pel matí, sense ordre judicial ni previ avís, a les 20:00h118 una 
manifestació de protesta va derivar al seu termini en disturbis pels carrers de 
Cornellà. Es van destrossar 8 entitats bancàries119, una ETT i 3 immobiliàries, 
també es va atacar l’Ajuntament i la Delegació d’Hisenda, a més a més es 
van produir enfrontaments amb la Policia. Tota una petita gran batalla que 
finalitzà amb la detenció de dues persones per anar indocumentades.
 Cornellà va ser un centre aglutinador del Baix Llobregat, amb 
connexions amb Barcelona i altres indrets i que, malgrat tenir un perfil 
autònom-independentista, va ser una de les zones amb menys voluntat de 
diàleg amb les institucions. Una zona que es merexeria un llibre per si sola 
i que podria donar, fins i tot, per estudis antropològics. De fet, encara em 
sorprèn veure avui dia tant indepe jarrautxo en aquesta localitat amb un 
català no gaire bo i un castellà, certament, amb un toc andalús que no deixa 
indiferent a ningú...
 Seguint amb Cornellà, on l’Ateneu ja tenia més d’una dècada 
d’existència, destacà poc temps després del desallotjament del CSO El 
Salt l’okupació al mateix carrer (Rubió i Ors) del que es coneixerà com 
el Pati Blau, una antiga discoteca que portava 15 anys abandonada. Amb 
el pas del temps va ser un dels referents de tot Catalunya de l’Okupació i 
representava l’estil de Cornellà. En el sentit positiu destacaria el seu esperit 
combatiu, mentre que pel cantó negatiu destacaria l’excessiu consum de 
drogues, especialment l’speed. Res, per altra banda, que no es pugi veure 
en discoteques de reconegut prestigi o en bars de zones d’oci cèntriques de 
qualsevol població de Catalunya.

118  Davant desallotjaments imprevistos es transformarà en un costum 
que quan aquests es produien, el mateix dia, a la tarda-nit, es convocava una 
manifestació en un punt prèviament decidit. En certa forma recorda al modus 
operandi del desallotjament del Princesa.

119  Una d’elles cremada.
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 Cornellà segueix sent avui dia un referent de l’okupació, malgrat 
que tots els centres socials actius a la segona meitat dels ‘90 amb el canvi 
de segle han sigut desallotjats. Però aquests centres han sigut substituïts per 
altres de nous, actualment, per exemple, el CSO La Bankarota seria l’hereu 
de l’antic Ateneu de Korneyà.
 Seguint en l’àmbit del Baix Llobregat, destacà durant aquests anys 
l’okupació a la població d’Esplugues de Llobregat de Kan Kadena. De fet 
aquesta okupació va servir com a base d’altres okupacions, per exemple, el 2 
d’octubre de 1999 s’okupà prop d’aquesta okupa una masia al carrer Laureà 
Miró destinada a habitatges. Una altra okupació destinada a habitatges va 
ser la del carrer Joan Miquel Quintana número 49-53, un parell de setmanes 
després de l’anterior. En aquest cas concret serà desallotjada dies després, amb 
gent a l’interior, mentre una excavadora de Budesa va començar a enderrocar 
l’edifici, malgrat que la Policia Local estava al corrent de l’okupació, l’alcalde 
va dir que no en sabia res i que des de feia un any el permís d’enderroc 
ja estava concedit... Esplugues, en aquest sentit, va tenir una tradició 
d’okupació d’habitatges força constant que encara, avui dia, segueix viva.
 Una altra localitat que durant aquests anys viurà diferents okupacions 
va ser El Prat de Llobregat, que viurà el procés de desallotjament de Les Cases 
d’en Puig alhora que noves okupacions i desallotjaments en els diferents 
“KOP”’s (Kasal Okupat al Prat), com per exemple el KOP Jaleo, desallotjat 
el 29 de novembre de 1999. En una manifestació solidària, uns dies després, 
una cinquantena de persones van recórrer els carrers de la ciutat, pintant 
immobiliàries i alguna ETT, fins i tot a l’arribar a la porta de l’Ajuntament 
tres persones es van enfilar dins de l’edifici i van penjar una pancarta a la 
balconada. Actualment la tradició d’anomenar a les okupes com “KOP” 
continua vigent.
 Finalment a la zona del Baix Llobregat destacaria el continuïsme 
a Molins de Rei de la Casa Okupa Kasablanka i de noves okupacions que 
es van produir. Per exemple gent vinculada a l’Assemblea de Joves de Molins 
(AJM), el dia 4 de desembre de 1999, després d’una manifestació d’unes 40 
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persones demanant la despenalització de l’okupació, van decidir okupar una 
nau propietat de l’Ajuntament que s’anomenà CSO La Federació Obrera. 
El 8 de juliol de 2000 serà desallotjada. En aquesta localitat l’impuls de 
l’okupació tenia més aviat un component proper a les tesis de l’Esquerra 
Independentista. Com a dada anecdòtica l’alcalde d’aleshores, que es 
reclamava d’independentista i comunista, no va dubtar en fer fora els i les 
okupes de La Federació Obrera. Aquest fet va provocar una de les habituals 
campanyes de denúncia pública que l’Esquerra Independentista sol fer, a mig 
camí entre la denúncia pública i la pressió des del carrer a la partitocràcia. En 
altres paraules: ciutadanisme.
 Seguint amb aquest repàs de les diferents àrees d’influència de 
l’okupació continuaré a la província de Barcelona però m’allunyaré fora 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, concretament a l’àrea del Vallès 
Occidental, amb Sabadell i Terrassa com a principals nuclis actius. Terrassa, 
tal i com vam veure en un capítol anteriorment, ja tenia certa activitat i 
coordinació en l’àmbit de la lluita okupa. El març de 1997 s’okupà el que 
serà el CSO Vallparadís. Altres okupes de Terrassa van ser l’okupació al carrer 
Topete el 23 de maig de 98, nous KORK’s (Kasal Okupat Revolucionari i 
Kombatiu), habitatges com el del carrer Garcia Aumet el 30 de novembre 
de 1999 o l’okupació de La Parra el 20 de febrer de 1998. En aquest últim 
cas immediatament es denuncià a la gent okupa i s’inicià la seva campanya 
de defensa de l’espai. Cal destacar que el 1999, fins i tot, la seva defensa 
va formar part d’una campanya conjunta de protestes contra diversos 
desallotjaments executats i previstos aleshores per tot Catalunya. Aquest 
tipus de campanyes de protesta vers a desallotjaments múltiples no era nova, 
el 1998, per exemple, va existir ja una campanya contra els desallotjaments de 
diversos centres de l’àrea metropolitana de Barcelona on destacà l’okupació 
simbòlica de la Plaça Catalunya de Barcelona el juliol de 1998. En aquest 
cas, amb la campanya, duta a terme durant el mes de març, es van okupar 
els edificis públics de les oficines dels Serveis Tècnics i l’Arxiu del Districte de 
Sant Andreu i l’edifici de Benestar Social a Gràcia. També el 20 de març un 
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miler de persones es van manifestar pels carrers de Barcelona demanant la 
despenalització de l’okupació i per evitar més desallotjaments, entre el soroll 
de timbalers i, fins i tot, amb la companyia de les peripècies d’una geganta. 
Va tenir, com cada vegada era més habitual i ja més d’un/a es pot imaginar, 
un to eminentment festiu, malgrat que a la Via Laietana la manifestació es 
va aturar i es van tapiar les portes i pintar les finestres amb graffities d’un 
edifici de l’Administració. 
 Retornant a La Parra, cal pensar que en aquest cas l’okupació va tenir 
un procés de defensa complicat, amb un llarg procés judicial i amb episodis 
de diàleg infructuosos amb el nét del propietari, en Josep Rull, diputat de 
Convergència i Unió. Tot un melodrama típic en diferents okupes. En tot cas, 
assenyalo com, de nou, es repeteix una constant de moltes de les okupacions 
d’aquests anys i que els ‘80 ja es deixava entreveure: el possibilisme d’intentar 
dialogar amb la propietat per tal de buscar una solució. Personalment em 
costa de creure que després de tots aquests anys d’experiències encara es 
busqués forçar un diàleg que normalment mai arribava, i en els casos que 
arribà, com veurem més endavant, buidaren de contingut, en major o menor 
grau, l’activitat subversiva dels espais okupats, tal i com succeirà amb el CSO 
Torreblanca de Sant Cugat del Vallès, una masia abandonada, propietat de 
l’Ajuntament, okupada per un centenar de persones el 6 de març de 1999. 
En tot cas, dins d’un to amb certs tics victimistes, sobre aquest tema, els i les 
okupants de La Parra afirmaren en un comunicat que  al principi hi va haver 
un diàleg manipulat, després se’ns va denunciar penalment i un cop desestimada 
aquesta denúncia ara intenta fer-nos fora (en Josep Rull) per la via civil. Ara fa 
més de cinc mesos que no tenim cap mena de contacte amb ell, que no ha respòs 
ni tan sols escoltat dues propostes escrites i formals per la normalització i el retorn 
del diàleg. Els i les joves de Terrassa exigim que s’aturi el procés contra els okupes, 
iniciant el diàleg120. En aquets cas les paraules parlen per si soles.

120  VV.AA, Anuari Contra-Infos 1998-1999, Virus & Contra-infos, Barcelona, 
2000, p.172.
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 Com he comentat abans, durant aquests anys un dels centres més 
importants va ser el CSO Vallparadís, que finalment es desallotjà a finals 
de 1999. Durant aquest temps la campanya al voltant de la seva defensa va 
tenir certa força: es van fer manifestacions, es va okupar la Torre del Palau de 
la ciutat i fins i tot es va fer un “escrache”121 davant de la casa del propietari. 
En aquest sentit existeixen fonts que indiquen que la jutgessa del cas, quan 
havia decidit aturar el procés, després de l’escrache, va rebre pressions de la 
propietat i va decidir accelerar el procés de desallotjament. Això va provocar 
que els advocats dels okupes presentéssin una denúncia per prevaricació.
 A finals de 1999, malgrat els desallotjaments, l’Assemblea d’Okupes 
de Terrassa seguia viva i la lluita tampoc va defallir, de fet, fins i tot, va resultar 
ser un referent al Vallès Occidental, ja que gent de la veïna Sabadell també 
van col·laborar en alguna de les okupacions de Terrassa i, en aquest context, 
es creà la KAOS (K. Assemblea d’Okupes de Sabadell) la qual, el 15 de maig de 
1999, va decidir okupar un edifici modernista situat al carrer Arimon número 
24. L’edifici okupat serà conegut com La Fileria, que es transformarà en tot 
un símbol per a futures okupacions i en un camp d’aprenentatge polític de 
molts joves que hi van participar. Les fonts escrites que he trobat en el cas 
de Sabadell m’indiquen que aquesta va ser la primera okupació, però parlant 
amb diferent gent implicada en lluites socials i en l’okupació d’aquesta 
ciutat em van comentar que anys enrera, a inicis dels ‘90 ja es va realitzar 
una okupació, per part de gent vinculada a la lluita antimilitarista, d’un 
històric edifici per a les lluites socials de Sabadell, com era l’antic edifici de 
la Federació Obrera de Sabadell , antic centre de difusió de la lluita obrera de 
caire socialista (anarquistes, marxistes...) a inicis del s.XX. Malauradament 

121  Terme utilitzat al Río de la Plata, principalment a Buenos Aires i 
Montevideo, per referir-se a un tipus de manifestació en la qual un grup 
d’activistes es dirigeixen al domicili o lloc de treball d’algú que es vol denunciar, 
de manera que es facin coneguts aquests motius per a l’opinió pública. A Xile 
aquesta acció s’anomena funa.  
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sembla que va durar poc. També, més o menys al mateix temps que s’okupà  
la Fileria, es va okupar el K.E.O la Descàrrega, que sembla ser que deuria el 
seu nom a un incident que va viure un okupa mentre intentava punxar la 
llum: va rebre una forta descàrrega que li va provocar diferents cremades a 
les mans. Igualment tant una com l’altra van ser desallotjades l’any següent. 
La Fileria, concretament, va ser desallotjada el 15 de febrer de 2000. Com a 
reacció els  i les okupes van realitzar una manifestació a la tarda-nit i una roda 
de premsa. La Descàrrega, per la seva banda, va ser desallotjada uns mesos 
més tard, emetent el següent comunicat que explica força bé com va succeir 
tot plegat: el pasado miércoles 19 de Julio, a las 9h de la mañana, fue desalojado 
el K.E.O la Deskarga de Sabadell. Por la tarde, un grupo de personas de la casa 
intentaron hablar con el alcalde Manolo Bustos en el edificio público Casal Pere 
IV, pero allí la policia municipal les impidió la entrada y cuando finalmente 
se consiguió entrar, los policías agredieron de manera desproporcionada a las 
personas que pretendian hablar con el alcalde. Por todo esto se convocó una 
manifestación el 
viernes 21 de julio 
a la que asistieron 
unas 50 personas, 
una manifestación 
que, rodeada de 
policías, empezó en 
la plaza España, 
pasando por la casa desalojada, los juzgados, el eix Macià y finalmente el 
Ayuntamiento, donde se lanzó mierda de perro en la puerta y a los pies de 
los policías que lo escoltaban122. També, a part de La Descàrrega, he trobat 
informació d’una altra okupa amb el nom de la Deskàrrega II, la qual també 
serà desallotjada, més o menys, al mateix temps que les altres dues.

122  KAOS, Desalojo de la Descarga. Sabadell, 2000. Comunicat extret de 
http://squat.net/es/news/sabadell310700.html.

Enganxina de la PAS. Font: arxiu personal
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 Aquests desallotjaments van significar un fre molt gran per a 
l’okupació a Sabadell, de fet, segons un estudi dirigit per Ricard Gomà (veure 
bibliografia), sobre aquest fet destacà que l’okupació en aquell moment no va 
tenir una entitat pròpia a Sabadell, ja que la veritable força dels moviments 
socials sabadellencs residia en la Plataforma Antifeixista. En tot cas, durant 
tres anys, fins el 2003, no es tornarà a okupar a Sabadell, quan es produí 
l’okupació del CSO Els Maquis.
      Si analitzem ideològicament el perfil dels i les okupes de Sabadell a finals 
dels ‘90 podem veure que tenien el típic perfil divers i ambigu de molts llocs, 
malgrat que la tendència que més iniciativa tindrà, de la mateixa manera 
que a Terrassa, serà la de caire més proper a l’Esquerra Independentista, 
malgrat que dins d’aquest entorn l’ambigüitat donava peu a que a la pràctica 
diferents sensibilitats ideològiques hi tinguéssin també cabuda.
 En aquest punt remarco un aspecte que segurament s’em podrà 
criticar. M’explico: durant la Mostra del Llibre Anarquista de 2009 a 
Barcelona vaig fer una petita xerrada sobre la història de l’okupació amb un 
noi okupa d’aquells considerats històrics, en Pau. Va remarcar que les meves 
anàlisis estaven profundament basades en conceptes ideològics, mentre que 
ell pensava que l’okupació estava més enllà de tot això, que era en realitat una 
pràctica i que qualsevol podia formar part d’aquesta lluita. Evidentment és un 
punt de vista respectable i possiblement, fins i tot, més proper als sentiments 
de gran part de les i els okupes durant aquells anys. Segurament tenia raó, 
però crec que també existien projectes okupes on la ideologia concreta 
jugava un paper destacat. Fins i tot, tinc la sensació, que moltes vegades, 
sota projectes aparentement diversos i ambigus, certes organitzacions o 
tendències ideològiques projectaven estratègies per créixer com a moviment 
social. Potser és especular molt, però segurament l’entorn de l’Esquerra 
Independentista, especialment el lligat a les incipients Assemblees de Joves 
i a la PUA, veien en l’okupació un instrument per enfortir el seus projectes 
i discursos, era un camp de proves perfecte per poder expandir-se entre la 
joventut. En aquet sentit no crec que s’hagin de fer judicis morals, però crec 
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que seria molt innocent pensar que tothom dins de l’okupació es movia pel 
frontpopulisme basat en una pràctica. Crec que era evident que en aquest 
sentit, dins d’un moviment amb força gent jove i amb certa ressonància 
social, des de la perspectiva d’una Esquerra Independentisa encara feble, que 
ni tan sols encara havia començat el seu projecte unificador que sorgirà a 
partir de l’anomenat Procés de Vinaròs i que preconfigurarà l’actual estratègia, 
l’okupació era una lluita que els ampliava la militància, recursos i locals per 
difondre les seves idees. En certa manera, era fer una cosa semblant o igual a 
l’ambient més llibertari i autònom durant els ‘80. Però és clar, la diferència 
entre la vertent més anàrquica i la més independentista residia en que la 
gent més llibertària, quan parlava d’autonomia, realment s’ho creia, era 
una manera de no ser sectaris i de poder marcar distància, moltes vegades, 
de l’anarquisme més ortodox i poder obrir les tesis més llibertàries a gent 
polititzada o no, però que acceptaven una sèrie de premises bàsiques. En 
canvi, l’independentisme, i fins i tot certs marxismes no independentistes, 
a partir de l’anàlisi de diferents successos i formes possibilistes d’enfocar 
l’okupació, el concepte d’autonomia i l’ambigüitat resultant els hi era útil per 
poder utilitzar l’okupació com una corretja de transmissió dels seus projectes 
principals, els que es basaven  més en l’afinitat ideològica que no pas en 
una pràctica. Segurament gran part de l’entorn més llibertari va pecar de 
certa innocència i pardillisme, de fet, entre diversa gent que he parlat sobre 
les seves experiències okupant espais m’han comentat, en diverses ocasions, 
que sovint es sentien manipulats per gent que utilitzava l’okupació amb 
fins partidistes o pels seus projectes polítics. En altres paraules, mentre que 
gran part de l’entorn llibertari dins de l’okupació, malgrat no renegar de les 
seves idees, eren els que realment es creien l’assemblearisme i l’autonomia, 
altres corrents polítiques, amb estructures verticalistes i projectes molt més 
definits, no creien gaire en aquesta autonomia, en tot cas, era el pretext per 
poder entrar en un espai i utilitzar-lo en benefici del seu projecte socio-
polític. També he constatat que quan aquests entrismes eren ben visibles, 
molta gent llibertària adonant-se d’aquest fet va decidir deixar les estructures 
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transversals, tals com resultaven ser les diferents assemblees d’okupes i anar 
directament per lliure al marge d’aquestes o, en algun cas concret, expulsar 
de les dinàmiques de les okupacions a la gent que tenia aquesta voluntat.
 En el cas de La Fileria de Sabadell, per exemple, poc abans del seu 
desallotjament, en una assemblea de l’okupa va existir un conflicte que, en 
certa manera, els va dividir i que seria un exemple pràctic de les afirmacions 
anteriors. Sembla ser que en aquella assemblea, en la qual s’havien de decidir 
temes importants, gent propera a les tesis de l’Esquerra Independentista i 
que seran les que crearan l’estructura coneguda com el MPS (Moviment 
Popular de Sabadell) van anar a l’assemblea amb molta més gent de la que era 
habitual, és a dir, en una reunió assembleària van decidir anar acompanyats 
d’amics partidaris de les seves tesis quan, a la pràctica, no formaven part del 
dia a dia de l’okupa en qüestió. La vella tàctica d’entrisme en una assemblea 
per tenir un quorum majoritari per controlar-la i dominar-la davant la 
possibilitat que aquesta decidís coses contràries als seus projectes específics 
es va produir. En aquest cas cal dir que finalment no arribà a bon port i la 
situació va provocar una ruptura, fent que la gent més propera a les tesis del 
MPS abandonés la gestió del centre okupat.
 Retornant al tema de les diferents àrees d’influència que existien, i 
abans d’abandonar la província de Barcelona i endinsar-me a la de Girona, 
comentaré el cas de l’okupació a Mataró, a la comarca del Maresme. El 
setembre de 1998 es va okupar el que es coneixerà com el Cafè del Mar, un 
edifici abandonat des dels anys ‘50. La propietària era la Nova Aliança de 
Mataró, malgrat que el local havia sigut expropiat durant el franquisme a la 
Unió de Cooperadors. Quan es va okupar el president de la Unió va declarar 
que intentarien fer tot el possible perquè no es tramités cap denúncia vers 
els okupants. Al poc temps també a Mataró es creà el col·lectiu Dret a Sostre, 
partidari del que s’anomenarà masoveria urbana i procliu a participar en el 
Consell Local de Joves123 per tractar la problemàtica de l’habitatge. Mentre 

123  Mecanisme de participació cívica basat en les tesis ciutadanistes.
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l’okupa va ser desallotjada a mitjans de 2001, el col·lectiu pro-masoveria 
urbana va aconseguir dialogar amb les institucions i fins i tot algun contracte 
de masoveria... Només remarco aquest apunt per veure com la Democràcia 
utilitza diferents tàctiques per respondre a diferents plantejament sobre un 
mateix tema, en aquest cas la problemàtica derivada de la propietat privada, 
l’accés a l’habitatge i sobre els locals per a realitzar activitats. L’okupació no 
agradava perquè tenia certa independència vers les institucions, en canvi els 
joves “bons” de la masoveria, respectuosos amb les lleis i tolerants, alhora 
que transigents i ciutadanistes, sempre van tenir algunes engrunes per poder 
dir que la seva lluita havia sigut positiva. Amb el pas dels anys la masoveria 
urbana no ha deixat de ser una espècie d’anècdota estranya, ja que tampoc 
ha fet variar les polítiques d’habitatge de les institucions, més enllà de quatre 
brindis al sol que finalment han tingut cert rèdit electoral pels polítics 
progres de torn. De fet, les engrunes han sigut tan petites que a partir de les 
fonts consultades es podrien resumir només en algun contracte de masoveria 
legalitzat, diàleg infructuós i poca cosa més.
 Finalment, sobre la província de Barcelona, comentaré que a 
Vilafranca del Penedès, capital de la comarca de l’Alt Penedès, el 21 de 
març de 1999 es va okupar l’antiga fàbrica abandonada de “Paif-Itàlia” al 
barri de la Rovira de la ciutat. L’objectiu d’aquesta okupació era crear un 
centre social pel barri. Remarco aquesta okupació perquè és un exemple del 
creixement i extensió de les okupacions per arreu de Catalunya, i no tan sols 
en àrees urbanes molt denses com serien l’àrea de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana o el tàndem de Sabadell i Terrassa, amb Sant Cugat a mig 
camí de Barcelona i elles. Ja aleshores començarà a ser habitual que vagin 
apareixent  okupacions en poblacions petites i mitjanes.
 En aquest context de creixement d’okupacions, la província de 
Girona viurà durant aquests anys una guerra de desgast que deixarà, finalment, 
força inactiva la lluita per les okupacions. Després del desallotjament de La 
Maret (Salt) el 1998, la gent vinculada a aquesta okupa, una de les més 
mítiques d’aleshores, va intentar aglutinar a diferents col·lectius de l’àrea 
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per poder coordinar-se conjuntament, però el pes de la repressió va ser més 
fort que les seves forces. En aquest context a la ciutat de Girona s’okupà La 
Fleka i diferents habitatges, com un del carrer Valls de la mateixa ciutat. 
Malauradament, La Fleka durà poc temps i els dos habitatges que s’okuparen 
en resposta al seu desallotjament van ser tapiats pels Mossos d’Esquadra. 
Quan a la tarda d’aquell dia, quatre joves van decidir tornar a entrar a buscar 
les seves pertinences, van ser detinguts i acusats de destrosses i danys, malgrat 
que després de declarar a comissaria van ser posats en llibertat.
 En tot cas, malgrat la pèrdua de centres socials importants com era 
La Maret, l’okupació a la província de Girona ha estat sempre present, tot i 
que la coordinació entre les okupes, en aquest àmbit geogràfic, ha estat força 
escàs. 
 Actualment Can Rusk, a Sarrià de Ter, prop de Girona, seria un 
exemple del continuïsme de l’okupació en aquesta àrea de Catalunya. Encara 
que s’ha perdut gran part del potencial que va tenir pocs anys abans.
 Finalment, comentar que a la província de Tarragona l’okupació 
encara no tindrà gaire força, de fet, l’única okupació que he trobat abans 
de l’okupació llibertària de l’Hostal del Sol a Tarragona l’any 2000, va ser 
un hort popular okupat a Reus, sí, efectivament, no és broma, l’acció entre 
reivindicativa i graciosa la va reivindicar un grup anomenat La Pastanaga 
Autònoma i ho va fer amb el següent comunicat: La nit del 15 de març (nota: 
any 1999), s’okupà el cèntric c/ de Prat de la Riba de Reus, per plantar un 
hort, amb arbre inclòs. L’acció, reivindicada per “La Pastanaga Autònoma”, 
denunciava les polítiques territorials i urbanístiques de la comarca, que s’està 
convertint en un nus de carreteres i trens d’alta velocitat. L’Hort Popular Okupat, 
fou aterrat a mig matí, davant la mirada atònita dels i les vianants124. Semblava 
que a la zona de Tarragona encara no existia un moviment suficientment 
fort per crear okupes, ja que la presència d’un ambient llibertari al voltant 

124  VV.AA, Anuari Contra-Infos 1998-1999, Virus & Contra-infos, 
Barcelona, 2000, p.176.
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de la CNT, la CGT i d’algun ateneu, no feia necessària, per part de la gent 
llibertària, l’opció d’okupar, segurament l’Esquerra Independentista tampoc 
veiés una gran necessitat d’okupar aleshores per motius semblants. En tot 
cas, malgrat el relatiu distanciament amb l’okupació, les influències de la 
resta d’okupacions de Catalunya van motivar que a l’any 2000 s’okupés 
a Tarragona, sent un precedent immediat aquest hort urbà de Reus. En 
els darrers anys altres okupacions s’han produït, tals com el CSOA La 
Colomera (2007-2008) o l’any 2008 l’Ateneu Popular l’Espina, gestionat 
pels independentistes de l’Assemblea de Joves de Tarragona i les Brigades 
Antifeixistes.
 Com he deixat entreveure, les dinàmiques internes dins de l’okupació 
a Catalunya foren força diverses i, en certa manera, la dinàmica dominant va 
estar cada cop més allunyada de l’esperit de les primeres okupacions. El pes 
del moviment llibertari, del Punk o de la crítica més radical al poder establert 
van minvar. No era que les primeres okupes fossin pures i les okupacions 
d’aquests anys possibilistes, ja que el possibilisme i certes ànsies de negociació 
sempre van ser-hi presents, més aviat era l’enfocament de la lluita el que 
realment va canviar. Dins de l’ambigüitat ideològica del projecte autònom 
sui generis de l’okupació han tingut molt més pes les tesis del contrapoder 
de Sants, les tesis estatistes relacionades amb l’Esquerra Independentista i, 
fins i tot, en un context d’augment repressiu, de criminalització i de certs 
cants de sirena per part de forces de l’esquerra institucionalitzada, tal i com 
veurem en aquest tema en el capítol del Sistema Vs Okupació, tàctiques més 
pacifistes i discursos més tous. Les tàctiques més contundents, malgrat que 
continuaven existint, van deixar pas a altres tàctiques que mitificaven i 
defensaven la desobediència civil com a única eina vàlida de lluita. Tot això 
quedarà reflectit en les jornades de Trenquem el Silenci que es realitzaren 
l’any 1999 a la ciutat de Barcelona. Sembla ser que les inspiracions per 
realitzar aquestes jornades i actes van ser, tal com reconeixen Enrique Leiva, 
Ivan Miró i Xavier Urbano en el seu llibre d’apologia edulcorada i acrítica 
del contrapoder (De la protesta al Contrapoder), unes jornades amb el mateix 
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nom realitzades a Madrid el 1998 i les mobilitzacions de l’aturats i aturades 
de França que s’estaven produïnt aleshores. 
 El precedent de Madrid es va realitzar durant l’última setmana 
de maig de 1998. En resum van resultar ser tot un seguit d’accions, 
majoritàriament simbòliques, basades en la desobediència civil125 i l’acció 
directa no-violenta, amb la voluntat de sortir del gueto polític denunciant 
diferents situacions d’explotació i d’injustícia social. Amb aquesta voluntat es 
va mirar de contactar amb altres realitats i lluites més enllà de les integrades 
o amb un contacte més o menys proper a l’okupació. En  altres paraules, es 
van buscar contactes i complicitats amb l’esquerra tradicional. El discurs es 
va rebaixar de tot radicalisme, ja que més enllà de la crítica a injustícies, les 
propostes que van sorgir eren les típiques que l’esquerra tradicional en la seva 
nova etapa postmoderna i ciutadanista: repartiment de la riquesa i el treball, 
refomes de lleis, despenalització de l’okupació... De fet, fins i tot, després 
d’aquestes jornades, es va recolzar una manifestació, convocada per CGT, 
Izquierda Unida, Aedenat, Movimiento contra la Europa de Maastricht o STES, 
sota el lema de Por el reparto del empleo y la riqueza, contra la moneda única 
y por la libertad, on les organitzacions reclamaven a l’Estat tota una sèrie de 
refomes tals com una disminució de la jornada laboral a 35 hores, un salari 
social o Renda Bàsica, prohibició de les ETT’s, enfortiment del cada cop 
més malmès Estat del benestar... És a dir, l’aplicació del nou ciutadanisme, 
fill de tota l’antiga esquerra més o menys marxista (i llibertària) perduda en 
els nous temps postmoderns i sense consciències socials vehiculants, tal com 
podia ser l’antiga consciència de classe treballadora.

125  Les accions es podrien resumir en petits furts d’aliments i productes 
d’ús quotidià en grans magatzems i supermercats, okupació d’edificis buits i 
oficines de l’administració, un intent d’okupació d’un hotel de luxe, debats 
sobre diferents temes, teatre, participació en manifestacions obreres, com les 
de les i els treballadors del metro de Madrid, concentracions davant els jutjats, 
manifestacions denunciant les tortures a presos/es, etc.  
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 Amb aquests 
precedents ja 
ens podem 
imaginar quines 
característiques van 
tenir les jornades 
de Trenquem el 
Silenci a Barcelona 
entre el 21 i 27 de 
maig de 1999... 
Els camps de 
denúncia i acció 
van ser  diversos: 

drets socials bàsics (transport, educació, llum, aigua, habitatge...), 
migracions i solidaritat internacionalista, ecologia i ciutat sostenible, treball, 
atur i precarietat laboral, presons i control social, mitjans de comunicació 
i manipulació informativa... En definitiva, diferents àmbits d’explotació i 
control social. Com a Madrid, la major part de les accions van ser lúdico-
festives, basades en la desobediència civil i en accions directes no-violentes: 
okupació de seus de partits i ONG’s, acampada a la Plaça Catalunya de 
Barcelona, performances, llançament de pintura contra la façana de la 
Vanguardia, boicot d’actes electorals de partits polítics, diferents pamflets de 
denúncia social, etc.  Va quedar constatat que amb tàctiques de desobediència 
civil, pacífiques i reivindicatives es podia arribar a més gent i també denunciar 
les diferents injustícies inherents. El problema, potser, va ser d’actitud. La 
imatge que es va transmetre va ser innòcua i ridícula. Innòcua perquè en el 
fons el que es buscava, més enllà de la denúncia raonable i amb fonaments, 
era una mena de reformisme estatal que, per altra banda, des de l’inici de 
les tesis ciutadanistes, a finals dels ‘70 i ‘80, no havia aconseguit cap canvi 
significatiu en les polítiques del Sistema. Evidentment, després d’aquestes 
jornades no només no es van aconseguir canvis, també la criminalització 

Acte de les jornades Trenquem el Silenci del 1999 a la plaça 
Catalunya de Barcelona. Fotograma del documental xilè emès al 

programa “El Mirador” sobre l’okupació a Barcelona i rodalies.
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d’aquestes lluites va continuar exactament igual o fins i tot es van agreujar. 
Per exemple, després del boicot d’un meeting de l’alcaldable Joan Clos a 
Barcelona, a més a més de rebre cops de simpatitzants del PSC i de policies, 
la premsa va criticar durament aquesta acció, afirmant que no s’havia de 
jarraizar la vida catalana (El Periódico, 29/06/1999). 
 Segurament la criminalització, ja aleshores present entre els mass 
media i l’Estat, va fer que entre la lluita okupa i afins es busqués un canvi 
d’enfocament, de fuga vers les imatges violentes que els mass media oferien 
d’elles, això explicaria l’acceptació en l’okupació de tanta performativitat, ja 
que era una mena de tàctica de fuga de la imatge violenta, sobreposant la 
imatge de la persona disfressada de pallasso/a o amb un xiulet i/o timbal a 
la imatge de la persona encaputxada. Malgrat aquests canvis de tàctica, els 
mass media van silenciar gran part de les accions (veure annexe 9), a més 
a més els cossos repressius també les van reprimir, tal com va succeir en 
una concentració davant del Centre d’Internament d’Immigrants de l’antiga 
comissaria del barri de La Verneda de Barcelona i, segurament, la visió que 
va tenir la gent del carrer de les accions va ser folklòrica ja que, més enllà de 
les simpaties o antipaties, es visibilitzà que la gent que es manifestava ho feia 
festivament, amb disfresses o amb actituds gens comprensibles per la majoria 
de mortals, ja que eren força estrambòtiques i, fins a cert punt, freakies. 
Potser no és criticable, i potser des del meu pensament, possiblement massa 
condicionat, ho reconec, sigui molt poc objectiu a l’hora de fer aquestes 
valoracions, fins i tot es podria dir que un historiador no ha de fer valoracions 
pròpies o morals, però sempre ho han fet, i jo prefereixo fer-ho de forma 
clara. 
 No cal però cercar teories o pràctiques anarquistes per poder trobar 
arguments contraris al camí que estava prenent l’okupació i que amb aquestes 
jornades semblava que prenia forma definitivament. No cal, ja que fins i tot dins 
del pensament democràtic i estatista podem trobar exemples que discuteixen 
els camins pacifistes fills d’una desobediència civil idealitzada. En aquest 
sentit crec interessant seguir les tesis d’un ecologista com Günther Anders, 
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que durant 
molts anys de la 
seva vida havia 
sigut un pacifista 
c o n v e n ç u t , 
però que amb 
els anys, i sense 
ser un sospitós 
d ’ ana rqu i sme 
radical, va arribar 
a tota una sèrie 
de conclusions 
interessants que 
es podrien aplicar 
perfectament a la dinàmica que l’okupació i altres lluites van prendre durant 
aquestes jornades. Sobre l’ús de la violencia o no, Anders afirma que no 
es posible mostrar una resistencia eficaz a través de métodos afectuosos como 
la entrega de ramilletes de rosas y ‘nomeolvides’, ya que los policías no pueden 
cogerlas porqué tienen las porras en las manos126. Seguint aquesta tesi, queda 
clar que davant un Sistema capitalista i estatalitzador, patriarcal, antiecològic 
i basat en l’explotació humana, animal i del planeta, tal i com és, resulta un 
error estratègic absolut rebutjar les accions considerades violentes, ja que el 
Sistema obté el control social, entre altres factors, per la força de l’engany i 
quan falla, per la raó de la força. És evident que tàcticament, en una acció 
pública, optar per tàctiques no violentes pot ser beneficiós ja que pot servir 
per conscienciar a la gent, en aquet sentit es combat el domini de l’engany, 
però negar la possibilitat de l’efectivitat i, fins i tot, de la necessitat de la 
violència per la transformació social és negar no només un dels motors de 

126  ANDERS, Günther, Estado de necesidad y legítima defensa, Centro de 
Documentación Crítica, Madrid, 2008, p.11

Manifestació durant les jornades de Trenquem el Silenci. 
Fotograma del documental xilè sobre okupació emès al programa 

“El Mirador” (1999)
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la Història, és també hipotecar el futur de qualsevol lluita. Si un Sistema es 
basa també en la raó de la força, només amb paraules és impossible, malgrat 
que es digui democràtic o fins i tot si reconeix el diàleg, que aquest reformuli 
la seva naturalesa. No és possible la destrucció de l’Estat o el Capital, o fins i 
tot de qualsevol forma d’explotació, sense la necessitat, en algun moment o 
altre, de l’acció violenta. No és una qüestió d’apologia de la violència, que a 
totes les persones que creiem en un món millor ens repugna, és una qüestió 
d’acceptació de la realitat en la qual vivim. Personalment, veient aquestes 
tàctiques apologístiques del pacifisme i la performance penso en el que va 
escriure Anders: no soporto seguir viendo que nosotros, que estamos amenazados 
de muerte por los violentos, nosotros y nuestros descendientes, nos crucemos de 
brazos y no nos atrevamos a emplear la violencia contra la violencia que nos 
amenaza127. Però, segurament la metàfora que millor pot explicar el perquè 
del canvi de tàctica brutal de l’okupació, després de la criminalització, la 
repressió i, fins i tot, de l’entrada en ella de moviments polítics que ni tan 
sols es qüestionaven la propietat privada, va ser la por: lo del miedo es un 
problema difícil. La mayoría de la gente tiene miedo del miedo y considera 
peligrosos sólo a los alarmistas convencidos, como yo. Por lo que concierne a los 
que ya están medio informados, cuando se reúnen a miles, se olvidan de que se 
reúnen para poder tener miedo juntos y para poder hacer algo contra aquellos que 
les dan miedo. Porque, en efecto, en cuanto se reúnen cien mil, automáticamente 
surge una divertida fiesta popular. Una fiesta con salchichas, Chernóbil con 
salchichas. Después aparecen las guitarras. Y donde empiezan éstas, allí empieza 
también la estupidez emotiva. La mayoría de los guitarristas se sirve sólo de tres 
acordes, que la audiencia o los acompañantes banalizan de tal forma, que ya no 
son capaces de escuchar la verdadera monstruosidad que les ha hecho reunirse en 
aquel lugar128. Trenquem el Silenci va ser una mostra de la por, i en el fons, 

127  Idem. p. 37.
128  ANDERS, Günther, Estado de necesidad y legítima defensa, Centro de 

Documentación Crítica, Madrid, 2008, p.15
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la metàfora d’Anders és perfectament aplicable a les jornades, les quals no 
van deixar de ser, en el fons, una sèrie de happenings, que seguint de nou les 
tesis d’Anders no deixaven de ser pseudo-actividades lúdicas, son ‘como-sis’ que 
pretenden ser algo más, a saber, acciones de verdad o, cuando menos, bastardos 
de ser y apariencia, de seriedad y juego129.
 Després de tot això, penso que aquestes jornades no van trencar cap 
silenci, va ser una mostra que determinades tàctiques del Sistema començaven 
a funcionar, així que les afirmacions defensores de l’èxit d’aquestes jornades 
semblen més properes al hapenning sociològic que no pas a un estudi 
mínimament realista, en tot cas en alguna crònica o estudi ens trobem amb 
paraules aduladores d’aquestes jornades: a banda de la innovació que suposà 
en continguts i formes de confrontació, la setmana de ‘Trenquem el Silenci’ 
fou una manera de fer balanç de les energies que donaven cos a les resistències 
metropolitanes i que anaven coincidint en una similar experimentació, en 

129  Idem, p.28.

Sabies que...
     ...no tots els desallotjaments els provoca la Policia?
 
 Per exemple Can Mario el 1998, una okupa de Palafurgell, a l’antiga 
fàbrica Armstrong. Sembla ser que els okupants van desallotjar-la voluntària-
ment després que aparegués el cos sense vida d’un jove magrebí que vivia a 
la nau okupada però sense gaire contacte amb els okupes... L’espai okupat no 
va tenir gaire sort, setmanes abans del “desallotjament” va patir un incendi 
intencionat per part de gent que es va barallar amb els okupes. 

 Can Mario podria ser considerada com una de les okupes amb més 
mala sort de tota la Història de les okupes catalanes. Veient el panorama és 
normal que la millor opció fos deixar un altre vegada l’espai abandonat...
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un inclassificable i proper gust per la subversió130. Un happenning és una 
innovació? Resistir a què? De quina subversió es parla? Trenquem el silenci 
serà un símbol dels ambients okupes, i en anys posteriors es repetirà, però 
considero que vist amb perspectiva, no ha deixat de ser una mostra que 
part de l’okupació finalment s’integrava dins dels paràmetres del Sistema, 
com anteriorment ho van fer, aquí a Catalunya, moltes de les lluites socials 
dels ‘60 i ‘70. I, de la mateixa manera que aquestes, en els casos dels sectors 
que mai van acceptar el discurs del diàleg i la Pau Social, la repressió va 
ser l’eina utilitzada per part del Sistema. Encara en aquest periode, malgrat 
els avisos i l’enduriment repressiu, la repressió més real i efectiva no havia 
encara arribat. En el segon Aznarato això serà un altre tema...

Dones preokupant.

 L’okupació des dels seus inicis ha tingut com un dels camps de 
denúncia i d’atac el rebuig al patriarcat, que en poques paraules seria una 
forma d’explotació que otorga al rol d’home un poder sobre les dones, la 
descendència i la resta de rols no hegemònics. Cal pensar que el patriarcat 
és també un producte històric i que això fa que en diferents latituds i en 
diferents èpoques tingui diferències substancials. No és del tot igual, 
per exemple, el patriarcat dels anys ‘50 del s.XX a occident que el de la 
Grècia clàssica en zones com Atenes on, per exemple, entre els homes, les 
relacions homosexuals eren assumides com quelcom bastant normal i fins 
i tot fomentat socialment, mentre que en el món occidental dels anys ‘50 
l’homosexualitat era repudiable. 
 Per tant, l’aspecte fonamental del patriarcat, el que realment el 
defineix, és la preminència del rol o paper masculí per sobre de la resta de 
rols. En la Grècia clàssica el rol masculí admetia l’homosexualitat, ja que la 
condició de les dones era tan detestable pels esquemes establerts que només 

130  LEIVA, Enrique. MIRÓ, Ivan, URBANO, Xavier, De la protesta al 
Contrapoder, Virus, Barcelona, 2007, p.168.
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servien, dins del món patriarcal, com a mitjà reproductiu. Als anys ‘50 del 
s.XX, per contra, l’homosexualitat era considerada aberrant pel rol masculí 
dominant i les dones, després de la II Guerra Mundial, eren poc més que 
objectes sexuals tancats a casa on havien de fer totes les tasques domèstiques. 
Un electrodomèstic, en tot cas, era la màxima expressió de llibertat que la 
societat podia concebre per a les dones. Però en el fons, malgrat les evolucions 
dels rols, tant a la Grècia clàssica com al món occidental dels anys ‘50 del 
segle XX, el paper important, qui realment ostentava el poder dins de la 
cultura, en l’economia i la política era el rol d’home blanc131 i heterosexual.
 Des de la perspectiva de la Història occidental podem trobar referents 
de lluita antipatriarcal en diferents periodes històrics, però si ens centrem en 
allò que es coneix com a Història Contemporània, la primera onada del 
feminisme i de lluita antipatriarcal seria la que representarien lluites com la 
de les sufragistes a diferents indrets del món, especialment l’anglosaxó. De 
fet, aquesta primera onada moltes vegades inclou lluites feministes que ni 
tan sols s’autodenominaven així, ja que el concepte es començà a utilitzar a 
la França de finals del s.XIX. En tot cas, aquesta primera onada la podem 
interpretar de diferents maneres. Personalment, més enllà del concepte 
d’onada, molt assumit des del feminisme per descriure diferents periodes 
històrics del feminisme, és evident que en el s.XIX i inicis del XX ja podem 
trobar precedents del feminisme o de les lluites antipatriarcals tal i com les 
entenem avui dia. Podem considerar que el moviment de les sufragistes, que 
bàsicament reclamava el dret a vot entre les dones, i en molts casos només per 
a les dones de classe alta o mitja-alta, seria un antecedent de lluites feministes 
més actuals, com també considero, per exemple, precedents del feminisme 
actual a personalitats que, si bé no es reclamaven com a part d’un moviment 
feminista, sí que lluitaven per trencar amb les cadenes del patriarcat. Un 
exemple ben clar seria l’anarquista Emma Goldman, una de les figures 

131  El concepte d’ètnia o raça també té la seva importància dins del 
patriarcat.
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històriques de l’anarquisme més interessants i que, moltes vegades, dins del 
feminisme i/o lluita antipatriarcal més lligada a l’okupació s’ha reivindicat. 
Emma, de molt jove, va ser obligada a casar-se amb un home masclista i 
molt més gran que ella. El seu pare, per altra banda, era un personatge també 
amb un fort component patriarcal i, en general, tant en l’àmbit social com 
polític, el masclisme era molt generalitzat. Emmigrant d’orígen jueu i lituà 
(aleshores Imperi Rus) als EUA, Emma va abandonar el seu marit i va fugir. 
Entrà aleshores en contacte amb els cercles anarquistes de diferents ciutats 
dels Estats Units d’Amèrica i destacà ràpidament com a propagandista. En 
aquest sentit els fets dels Màrtirs de Chicago la van impressionar moltíssim i 

va ser una de les causes 
que motivaren la seva 
consciència anàrquica. 
Va tenir contacte 
polític i amorós amb 
Johan Most, una de les 
figures més importants 
de l’anarquisme més 
radical, el qual li deixà 
empremta i actituds per 
ser una impressionant 
i apassionada 
propagandista. Emma 
també serà coneguda 
com una de les 
precursores de l’amor 
lliure, tal i com es pot 
apreciar en els dos 
volums de Viviendo mi 
vida (veure bibliografia), 
imprescindible obra 

Dibuix d’Emma Goldam extret de 
LA C.U.L.O, revista degenerada feminista, nº1, BCN, 2009
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autobiogràfica on Emma explicà en un llenguatge clar i sincer diferents 
episodis i records de la seva vida. Allà explicà la seva història d’amor amb 
l’anarco-comunista Alexander Berkman, com amb ell i altres companys 
van intentar assassinar a un empresari durant una vaga obrera, com l’intent 
d’assassinar-lo va sortir malament i com Alexander Berkman va ser detingut 
i empresonat. En aquell context la seva relació amb Johan Most es trencà, 
quan aquest criticà l’acció, segurament per gelosia vers a Berkman. Emma, 
enfurismada, en un meeting de Most va sortir entre el públic i, amb insults, 
va colpejar amb un fuet de vàries puntes a Most: per traïdor i hipòcrita. 
Un personatge amb caràcter, essencial per entendre els ambient llibertaris, 
socialistes i obrers de finals del s.XIX i primeres dècades del XX. També 
destacà en la defensa pública de Leon Czolgosz arran del seu atemptat contra 
el president ianqui McKinley. Emma no dubtà, al llarg de la seva vida, en 
defensar, si calia, una via violenta en contra de l’explotació humana.
 El 1919 va ser deportada dels EUA per les seves activitats polítiques 
i viurà els esdeveniments dels primers anys de la Revolució a Rússia, Estat 
on anirà a l’inici del seu exili, però marxà al poc temps desilusionada per les 
derivacions autoritàries del nou règim suposadament socialista. En aquells 
anys va ser, possiblement, una de les millors propagandistes de l’anarquisme 
i de la lluita d’alliberament de les dones per diversos estats del món. També 
serà testimoni de la Guerra Civil Espanyola (1936 a 1939), sent una de 
les figures aliades de la causa revolucionària i llibertària en els estats de 
parla anglesa. Emma serà un referent per a moltes dones posteriors i en 
l’àmbit de l’okupació és recorrent veure com en publicacions feministes o 
antipatriarcals es reivindica la seva figura. Les seves aportacions a les teories 
i pràctiques de l’amor lliure seran molt importants, així com una visió de la 
condició femenina que, particularment, em recorden a molts plantejaments 
del que es coneixerà com a feminisme de la diferència, malgrat que Emma 
no era partidària de grups no mixtes.
 No només Emma Goldamn serà un dels referents pel feminisme 
autònom actual i típic en l’ambient de les okupacions, altres personatges 
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de l’ampli ventall de les idees socialistes ho seran. Per exemple Voltairine 
de Cleyre, coetània d’Emma Goldam. Va ser una anarquista partidària de 
l’anarquisme sense adjectius i autora d’un text anomenat Acción Directa, el 
qual serà àmpliament difós en el món dels zines típic de l’ambient llibertari 
i okupa. És important perquè és un exemple de dona que defensa l’acció 
directa que de vegades pot ser violenta, trencant així certs essencialismes que 
preconfiguren una imatge femenina com a símbol de la pau. 
 En aquest sentit, en els últims anys, sembla que existeix un interès 
dins del món feminista autònom, proper o integrant de l’okupació, en 
buscar referents més enllà dels típics referents de les sufragistes, les quals, 
en molts sentits, només buscaven el reformisme del Sistema amb una base 
ideològica profundament liberal i capitalista. Altres referents importants del 
feminisme dins de les okupacions també seran les aportacions realitzades 
des del marxisme, amb figures com Rosa Luxemburg, protagonista de la 
Revolució Espartaquista, o aportacions teòriques com les d’Engels en obres 
com L’orígen de la família, la propietat privada i l’Estat132, obra on s’explica 
com en l’origen de la propietat privada i de la configuració dels estats també 
existeix l’inici del patriarcat.
 Però si realment volem entendre el feminisme autònom i okupa 
hem de pensar en els antecedents més directes, en aquest cas parlaríem del 
que es coneix com a feminisme de la segona onada. Aquest, comunament 
s’assumeix que neix arran de la publicació de El segon sexe (1949) per part de 
Simone de Beauvoir, una novel·lista i filosofa francesa, entroncada dins del 
que es coneix com a existencialisme, una corrent filosòfica que bàsicament 
tractaria temes com la llibertat, l’acció i la responsabilitat individual en els 
nostres actes. Si l’existencialisme, amb figures com el seu company Jean Paul 
Sartre, és una corrent clau per entendre el pensament occidental posterior 
a la II Guerra Mundial, l’aportació de Beauvoir ho és també per entendre 

132  Podeu trobar una edició online a http://www.marxists.org/espanol/m-
e/1880s/origen/index.htm
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la nova onada feminista i antipatriarcal que recorrerà el món occidental en 
els anys ‘60 i ‘70. La tesi bàsica de Simone en el marc del feminisme giraria 
entorn al concepte de que una dona no neix dona, una arriba a ser-ho. 
En aquest sentit remarca com el concepte de dona és un element cultural, 
un rol assumit i après i, en certa manera, independent del sexe. Això 
significava també que el paper atorgat culturalment a la dona en la societat 
podia ser diferent al que aleshores tenia, obrint escletxes en el camí del seu 
propi alliberament. En aquest sentit, ja durant les dècades del ‘60 i ‘70 el 
feminisme no es conformarà com un tot unívoc, sinó que tindrà diferents 
corrents, filles d’aquest pensament existencialista. Per una banda ens trobem 
amb el que s’anomena el feminisme de la igualtat, una corrent que bàsicament 
buscava l’equiparació en drets i deures entre homes i dones. Bàsicament la 
seva plasmació a la pràctica serien tota una sèrie de reformes socials que, 
amb el pas dels anys, en el món occidental, s’aniran aconseguint, moltes 
vegades per l’assumpció per part del mateix Sistema d’aquests conceptes. 
En altres paraules i fent una petita manipulació anacrònica, representarien 
totes les polítiques actuals de governs com el de Zapatero, amb polítiques 
d’igualtat, de paritat de ministres, discriminació positiva vers a les dones, 
dones a l’exèrcit, etc. En aquest sentit, dins del feminisme autònom i okupa 
aquesta corrent feminista serà durament criticada, ja que consideraria que 
és un sinònim d’integració dins d’una estructura, com l’estatal, que en si 
mateixa és considerada patriarcal. En altres paraules, la igualtat de les dones 
passaria per l’adopció del rol masculí clàssic. Un altre dels molts feminismes 
serà l’anomenat feminisme de la diferència, el qual sí que serà un gran 
referent per gran part del feminisme okupa i autònom. En aquest sentit 
aquest feminisme, tot i que amb diferències entre diverses autores, destaca 
que entre els homes i les dones, independentment de la seva tendència 
sexual, existeix una diferència natural donada pel sexe. Un neix home o neix 
dona, i a partir d’aquí la seva evolució cultural i natural serà molt diferent. 
Autores clàssiques del feminisme de la diferència, com Lucy Irigaray, seran 
claus per entendre, per exemple, l’anàlisi del llenguatge masclista dominant 

1997-1999. Creixement quantitatiu



182

Okupació a Catalunya

o altres més recents, com la historiadora María-Milagros Rivera Garreta, 
tindran molta influència entre moltes feministes dels ambients autònoms 
més actuals. Sobre María-Milagros Rivera destacaria certes tesis comunes 
a altres feminsites de la diferència, com la crítica a l’Estat, per ser una 
estructura patriarcal, o certes característiques femenines com pot ser el 
concepte de llibertat, que per a les dones, segons ella, va més relacionat amb 
una llibertat compartida, mentre que en els homes patriarcals seria més aviat 
un tema més individualista. Un altre tema interessant assumit pel feminisme 
autònom i okupa del feminisme de la diferència serien conceptes com la 
diferència entre poder i autoritat. Mentre el poder seria cohercitiu o basat 
en la força de l’engany, l’autoritat és una qualitat que s’otorga lliurement a 
algú per les eves actituds o qualitats. En el cas de Rivera cal pensar que com 
a professora universitària ha tingut com alumnes seves a més d’una feminsita 
més o menys propera als ambients okupes i que encara, a dia d’avui, és un 
referent per a moltes d’elles. També en època més recent en ambients més 
ecologistes i anarquistes les teories de la diferència de Casilda Rodrigañez 
han tingut molta força, des d’una perspectiva amb tenyida d’anticivilització 
i remarcant molt el paper que juga la maternitat en les dones. En resum, les 
teories de la diferència aposten per una visió de diversitat entre la condició 
de ser home o dona, però no per això deixen d’apostar per una societat 
sense jerarquies socials per aquest motiu. Finalment remarcar que els espais 
no mixtes dins de l’okupació també són una influència d’aquesta corrent 
feminista.
 Dins  d’aquesta segona onada no només hi trobem representats els 
feminismes de la igualtat i de la diferència, també podem trobar-hi altres 
corrents més o menys properes que critiquen les dues corrents dominants 
per diferents motius. Per exemple, existiran feminismes que remarcaran 
altres aspectes com el concepte de raça o el paper de les lesbianes dins del 
feminisme. En aquest sentit és molt normal escoltar dins dels ambients 
feministes i okupes frases com dones i lesbianes, en el sentit que les lesbianes 
en si mateixes també són un altre gènere amb el mateix sexe que una 
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dona heterosexual. També resultaran una font d’inspiració i influència 
pel feminisme okupa i autònom diferents grups armats dels ‘70 i ‘80 amb 
forta presència femenina, especialment casos com la Rote Zora d’Alemanya 
(format exclusivament per dones).
 Com veiem, dins del feminisme autònom i okupa existeixen moltes 
influències i podem entreveure el seu gran grau d’eclecticisme, diversitat 
que, en les últimes dues dècades encara s’ha fet més evident amb l’adopció 
de la teoria Queer i d’altres teories postmodernes. La teoria Queer, nodrida 
teòricament per la professora universitària nordamericana Judith Butler 
entre altres, afirmaria que si bé es pensava que una cosa era el sexe (masculí 
o femení) i una altra diferent el gènere (home, dona, lesbiana, gay), ara, 
en plena postmodernitat, no es pot concebre aquesta diferenciació: sexe i 
gènere són la mateixa cosa, essent ambdós configurats culturalment. En 
aquest sentit s’atacaria els conceptes essencialistes típics del feminisme de 
la diferència entorn els sexes (masculí i femení) amb casos de persones 
intersexuals i es potenciaria una mena de trencament del binarisme clàssic 
(masculí i femení) dels feminismes de la segona onada per adoptar una gran 
diversitat de rols que, en teoria, podrien ser tants com persones hi ha al 
món. La teoria Queer, per altra banda, té a l’Estat espanyol una destacada 
impulsora en una personalitat com Beatriz Preciado i serà molt assumida dins 
de l’ambient okupa, no només per dones, també per homes i, especialment, 
entre homosexuals, bisexuals i tendències fins aleshores marginals... Per 
últim, dins d’aquest breu i inexacte repàs per diferents influències claus 
per entendre el feminisme autònom i okupa parlaria de la postmoderna 
Donna Haraway i les seves teories que relacionen a les persones amb les 
màquines, afirmant que a dia d’avui seríem cyborgs. Tant la teoria Queer, 
com teories postmodernes com les de Haraway, en el fons, són una crítica a 
certs essencialismes que diferents feministes de la segona onada van fer seus 
a l’explicar el que significava ser dona, és per això que aquests feminismes o 
lluites antipatriarcals se’ls considera com una tercera onada.
 Canviant de tema i abans d’endinsar-me dins de la Història del 
feminisme dins de l’okupació, m’agradaria comentar diferents estudis 
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i aportacions que s’han realitzat sobre aquesta temàtica. Per una banda 
destacaria en el llibre ¿Dónde están las llaves? (veure bibliografia) les 
aportacions de Marina Marinas Sánchez des d’una anàlisi sociològica. Per 
exemple, afirma que dins de l’okupació les dones fan una traïció al seu rol 
clàssic i renuncien a gran part dels conceptes lligats a la feminitat: lo más 
fácil es negar o disimular su condición de mujer. Ropas asexuadas, amplias 
y andrajosas, una ausencia total de maquillaje o de cualquier otro rasgo de 
coquetería revelan, cierto es, un rechazo a la consideración de la mujer objeto, 
pero también, la deliberada búsqueda de un feísmo que reduce el riesgo de ser 
acosada sexualmente -importante cuando se convive en una okupa-. Al mismo 
tiempo, esta singular androginia infunde una sensación de fuerza y seguridad 
incluso en el momento de participar en las asambleas. No es casual que las 
utopías de las amazonas, aquellas mujeres que se amputaban el pecho con tal de 
disparar mejor el arco, gocen de tan buena acogida enre las preferencias literarias 
de estas jóvenes133. Si bé és cert que dins de l’okupació podem trobar moltes 
estètiques i fins i tot no descartaria el cas de dones que opten per estètiques 
andrògenes per evitar violacions, penso que aquesta estètica que ella descriu 
com lletja i andrògena, també es podia relacionar amb homes, ja que dins 
de l’okupació també és habitual veure homes amb les ungles pintades i 
estètiques igualment andrògenes. Però en línies generals les aportacions 
estan força ben fonamentades.
 Si les aportacions de Marina Marinas Sánchez estan bastant 
fonamentades, les aportacions del deixeble de Ricard Gomà, Robert 
González, no ho són tant sota el meu punt de vista. En Robert, doctorand 
actualment i a punt de presentar la seva tesi sobre la Història de l’Okupació 
a Espanya, a més a més de formar part del Centre d’Estudis dels Moviments 

133  MARINAS SÁNCHEZ, Marina. “Derribando los muros del género: 
mujer y okupación”. A: ADELL ARGILÉS, Ramón i MARTÍNEZ LÓPEZ, 
Miguel (coords.), ¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y 
contextos sociales, Catarata, Madrid, 2004, p.208.
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Socials, si no m’equivoco de la Universitat Pompeu Fabra, i de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques de la Generalitat de Catalunya, entre classe i 
classe de professor d’institut de secundària, té temps per a realitzar diferents 
estudis sobre l’okupació i el moviment antiglobalitzador. Dins dels seus 
estudis, en molt sentits ben treballats i documentats, una de les temàtiques 
que més ha treballat és el paper de les dones dins d’aquests moviments. 
Personalment vaig tenir el gust de poder veure’l en acció en un seminari 
que es va realitzar aquest estiu (2009) a la UPF de Barcelona. En la seva 
intervenció, anomenada Feministes i Okupació: dones, okupació i moviments 
globals, va exposar les seves tesis sobre les dones i el moviment okupa. Bé, 
malgrat el títol genèric, més aviat va parlar d’aquella part de l’okupació i dels 
moviments antiglobalitzadors que creuen només en el reformisme social i 
en la democràcia participativa, és a dir, en el ciutadanisme. Les corrents més 
radicals o contestatàries, directament, van ser oblidades. En fi, a dia d’avui, 
qualsevol pot fer un exercici de manipulació i quedar-se tan ample, aspecte 
que remarco ja que després de la seva xerrada vam conversar amistosament 
una estona i em va quedar clar que el seu oblit no era innocent, més aviat era 
fruit de tota la mala llet de qui pensa que tot allò que no encaixa dins dels seus 
esquemes, millor ignorar-ho per fer allò que tan bé fan els mass media: el que 
no surt, no existeix. En tot cas, les seves tesis anirien en la direcció que malgrat 
ser una minoria en l’okupació, les dones, poc a poc, han anant feminitzant la 
lluita okupa, aspecte que segons ell ha quedat reflectit en diferents pràctiques, 
temàtiques i procediments, essencialment, això sí, pacifistes i favorables a 
la democràcia directa. Fent coincidir aquests paràmetres amb la feminitat.  
Les seves tesis, en aquest sentit, són tot un seguit de tòpics vers la condició 
femenina, i això que en el fons sabia perfectament que moltes de les seves 
afirmacions estaven més aviat en el seu cap que no pas en el món real, ja que 
ni totes les dones okupes són defensores del pacifisme, ni tot el moviment 
s’ha feminitzat en els paràmetres que ell afirmà.  
 En qualsevol cas, per a estudis acadèmics interessants, cal dirigir-
se un altre cop a Miguel Martínez López en el seu llibre editat per Virus, 
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Okupaciones de viviendas y centros sociales (veure bibliografia), allà parla 
breument sobre les dones i l’okupació fent una reflexió que trobo indispensable 
per entendre una mica la dinàmica d’aquestes dins de l’okupació. Afirmà 
que les dones feministes dins de l’okupació solen prioritzar més la lluita 
feminista que no pas l’okupa, en el sentit d’utilitzar l’okupació de manera 
instrumental, diferenciant, en tot moment, les dones que no estan integrades 
en col·lectius o grups feminsites amb les que sí ho estan: mi hipótesis a este 
respecto es que las chicas y mujeres okupas que se dedicaban también de forma 
muy central a las luchas feministas, le han seguido dando más improtancia a 
esas reivindicaciones y con mucha frecuencia no han encontrado todo el respaldo 
y apoyo que deseaban dentro del movimiento okupa, en prácticas cotidianas 
sobre todo. De ahí su necesidad por okupaciones específicas de mujeres o por 
crear una red de contrainformación feminista entre okupaciones. En cambio, las 
chicas y mujeres okupas que no realizaban un trabajo específicamente feminista, 
sin mostrarse necesariamente reacias a él, se han sentido integradas en bastante 
igualdad de condiciones (con los malestares y discriminaciones que, en ocasiones, 
también manifiestan) en las actividades y reivindicaciones centrales de cada 
okupación (pàgina 263). 
 Deixant de banda aquesta llarga introducció de la lluita feminista i 
antipatriarcal dins del moviment okupa, començaré ara a perfilar una mica 
la Història del feminisme dins de l’okupació. Com hem vist entre línies en 
la resta del treball, la presència femenina sempre ha estat present dins del 
moviment okupa, el qual, des dels seus inicis sempre ha promocionat el seu 
perfil antipatriarcal i no sexista. Si bé sembla ser que la presència de les dones 
sempre ha sigut inferior a la dels homes, en comparació amb altres lluites 
i moviments socials, aquesta ha sigut bastant superior. Ja a les primeres 
okupacions a Catalunya la presència de dones era habitual, part del Colectivo 
Squat eren dones, per exemple. A més a més dins de les okupacions sempre 
ha existit la possibilitat de tenir qualsevol tendència sexual i ser acceptat 
sense gaires inconvenients. Malgrat això, el substrat cultural heteronormatiu 
i patriarcal present a la Societat, també ha quedat reflectit dins de les 
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okupacions. En aquest sentit ja als ‘80 comencen a aparèixer col·lectius 
de dones, feministes, de gays o lesbianes dins de l’ambient okupa. El que 
no deixa de ser simptomàtic és que molts d’aquests col·lectius van sorgir 
com a resposta per actituds homòfobes, sexistes i masclistes. Per exemple 
a Madrid, ja als ‘80, un col·lectiu de dones, Liga Dura, sorgirà a causa 
d’aquests problemes que perduraran en el temps dins de les okupacions. 
A la revista Sabotaje número 6 trobem un comunicat d’elles on afirmaven 
que ¿Dónde empieza la revolución? La revolución no es un juego de vaqueros, 
sino que empieza por cuestionarse el comportamiento de uno mismo hacia los 
demás y su propio entorno. Teniendo en cuenta que el Patriarcado es el pilar 
fundamental del Capitalismo, creemos que todo movimienro radical tiene que 
romper con el tipo de relaciones entre los sexos, que nos vienen dominando desde 
pequeñas/os. Ya que estas estructuras se reproducen en los movimientos más 
‘revolucionarios’, hemos decidido cortar por lo enfermo. De ahí la necesidad un 
grupo de mujeres dentro del movimiento autónomo de Madrí. Hasta que no 
seamos capaces de funcionar todas/os juntas/os como personas y no como hombres 
y mujeres, seguirá teniendo sentido nuestra lucha. Esta debe ser un hilo rojo que 
atraviese todos los frentes revolucionarios. Enteraros: la Revolución empieza por 
uno mismo134. Resulta evident que dins de la lluita okupa i dels ambients 
contestataris no tot era tan bonic com, sobre el paper, semblava. Les noies de 
Liga Dura criticaven tota una sèrie d’actituds típiques aleshores: llenguatges 
sexistes i homòfobs, alguna agressió, discriminació vers a les dones, lideratges 
eminentment masculins... Tota una sèrie d’aspectes que van fer que algunes 
dones dins de l’okupació i ambients afins comencessin a interessar-se per 
la lluita feminista. En aquest cas, però, segurament més per una qüestió 
pràctica que no pas teòrica, malgrat que a l’endinsar-se en aquest àmbit 
concret el seu bagatge teòric cada cop era més ampli. En aquest sentit, una 
reflexió de Marina Marinas Sánchez sobre Liga Dura afirma que tenien una 

134  LIGA DURA, “Comunicado de Liga Dura”. A: Sabotaje, nº6, maig del 
1988, p.28.
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influència del marxisme i de l’anarquisme més clàssic, però que alhora tenien 
influències del feminisme de la segona onada con un lenguaje que recuerda 
las críticas que algunas intelectules, como Simone de Beauvoir y Ann Foremann, 
realizaron a la miopía del comunismo anárquico, torpe a la hora de liberar a la 
mujer de la moral tartufa que la quiebra y humilla135. Estaria d’acord amb ella 
i remarcaria que col·lectius i grups com Liga Dura, malgrat certes reticències 
de determinats sectors que menyspreaven la lluita parcial antipatriarcal, van 
influenciar notablement l’ambient autònom, en aquest cas el madrileny, 
bàsicament conformat per la lluita okupa i estudiantil. Exemples d’aquesta 
afirmació els podem trobar en el llibre Lucha Autónoma (veure bibliografia), 
on s’explica part de la Història d’aquesta organització, en la qual s’integraren 
en un principi diferents dones i on la lluita antipatriarcal va ser un dels seus 
referents propagandístics. De fet en el llibre, com a part dels arguments per 
crear una organització, destaquen certes cites de la feminista nordamericana 
dels ‘60 Jo Freeman, amb el seu assaig La tiranía de la falta de estructuras, 
text que fins i tot es va debatre dins del CSO Minuesa i de la coordinadora 
Lucha Autónoma i que amb el pas dels anys ha sigut una lectura habitual en 
l’ambit feminista autònom i okupa.
 A Catalunya poc a poc i per motius semblants van anar apareixent 
col·lectius i grups antipatriarcals, bàsicament de dones. Però cal reconèixer 
que la dinàmica de Madrid, amb experiències com el grup Liga Dura o amb 
okupacions com La Eskalera Karakola, va influenciar molt a la dinàmica 
del feminisme lligat a l’okupació a Catalunya. Sobre l’okupació de La 
Eskalera Karakola, un espai de dones i per a dones, on no podien entrar 
homes, s’ha escrit i parlat molt. El tema de ser un espai no mixt va crear 
alguna discrepància i recel dins del moviment okupa però, en tot cas, i 

135  MARINAS SÁNCHEZ, Marina. “Derribando los muros del género: 
mujer y okupación”. A: ADELL ARGILÉS, Ramón i MARTÍNEZ LÓPEZ, 
Miguel (coords.), ¿Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y 
contextos sociales, Catarata, Madrid, 2004, p.219.
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seguint els comentaris d’en Miguel Martínez López, cal tenir present que 
això entroncaria amb el perfil del feminisme okupa, on prima més la lluita 
concreta feminista que no pas la lluita okupa en si mateixa. En aquest sentit, 
cal recordar que aquesta okupa finalment va entrar en un procés de diàleg 
amb l’administració per tal de poder gestionar el seu propi espai feminista 
amb alguna subvenció. Seguint amb La Eskalera Karakola, una companya 
okupa i feminista de barcelona, anomenada Vero, em va comentar certes 
impressions que ella tenia del fet de la legalització de l’espai i, en certa 
manera, reforçaria el tema de que primava més el projecte feminista que no 
pas el projecte okupa: la ocupación suele ser un proyecto en sí mismo muchas 
veces y puede llegar a ser muy desgastante y absorbente, por eso es importante 
tener claro el objetivo del proyecto que se lleve a cabo si además implica una 
ocupación. Un ejemplo de esta situación es el de la ESKALERA KARAKOLA, 
un proyecto feminista de ocupación en Madrid que se dio a finales de los 90. 
La ocupación de una casa por y para mujeres era un proyecto muy potente; se 
abrió un espacio para trabajar la deconstrucción de roles de género establecido 
con la práctica de rehabilitación del espacio y apareció un lugar creativo para 
desarrollar el feminismo y proyectos que les apetecía hacer en un espacio no 
mixto. Pese a lo enriquecedora que fue la experiencia, el constante deterioro 
que sufría la casa hacía que no pudieran dedicar el tiempo que querían a los 
proyectos personales y colectivos, teniendo que invertirlo en la reconstrucción del 
espacio. El paso siguiente fue el plantearse utilizar un espacio alquilado donde 
poder desarrollar sus actividades sin tenerse que preocupar tanto del espacio físico 
y darle fuerza al proyecto feminista. La polémica de la eskalera se dio a raíz de 
este hecho, pues pidieron subvenciones para poder desarrollar el proyecto político 
que implicaba, entre otras cosas, montar un taller de ordenadores según tengo 
entendido. Pese a que no desprestigiaré el proyecto político que me parece muy 
potente, sí que veo un peligro el hecho de perder la capacidad de autogestión 
colectiva y pedir dinero al estado. Por un lado, el proyecto pierde parte de la 
rabia y la fuerza que tenía (en parte también por la marcha de aquellas que 
no están de acuerdo con esta opción) y por otra, puede implicar un peligro en la 
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forma de organización colectiva para futuros proyectos.
 Malgrat que en els cercles feministes i autònoms encara avui dia 
La Eskalera Karakola, ja en un local de lloguer, segueix sent un referent, 
aleshores aquest procés de diàleg per demanar subvencions va servir 
per desprestigiar molt el projecte, especialment per aquelles persones 
que anteriorment havien criticat el projecte per ser un espai no mixte. 
Segurament l’alt grau d’incomprensió vers a la lluita feminista, considerada 
com un parcialisme sense gaire sentit per diferents okupes, anarquistes i 
autònoms, ja que consideraven que els plantejaments antipatriarcals 
estaven perfectament assumits dins de la mateixa dinàmica de lluita i que 
calia més aviat prioritzar altres àmbits com la lluita okupa en si mateixa, 
l’anticapitalisme, l’antifeixisisme, en el fons, va ser una de les causes de la 
reproducció d’actituds sexistes dins del moviment okupa...
 Però si bé es pot afirmar que va existir un alt grau d’incomprensió 
vers la lluita feminista, sí que és evident que la tasca d’aquests grups, com a 
mínim, generaven un debat i tot un seguit de qüestionaments de diferents 
dinàmiques existents dins de l’okupació i altres moviments socials.
 També cal reconèixer que en el dia a dia, malgrat el relatiu grau de 
consciència antipatriarcal dins de les okupacions, de molts anys de pedagogia 
per part dels grups i col·lectius feministes dins del moviment okupa i afins, 
d’experiències d’okupes amb espais temporals o permanents dedicats a la 
dona, fins i tot en la creació d’espais no mixtes, sempre ha estat present 
tota una sèrie de problemes que constaten que una forma d’explotació 
com és el patriarcat, dins d’ambients que en teoria haurien de romandre 
lliures d’explotació, contràriament, hi és latent. Per exemple, ja als anys ‘90, 
malgrat la implantació dins de l’okupació del feminisme, amb experiències 
de grups diversos en vàries temàtiques, del debat sobre el tema dins dels 
espais i col·lectius, o fins i tot d’activitats divulgatives com les Kafetes que 
es realitzaven a Kan Titella amb l’objectiu principal de trobar-se, crear espais 
de debat i posta en comú de diferents temes i sobre tot portar l’antisexisme tant 
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als centres socials com a la societat en general136, la problemàtica derivada del 
patriarcat va continuar plenament vigent, de fet, a la pràctica, semblava que 
tots els problemes que als ‘80 havia denunciat Liga Dura i altres col·lectius, 
una dècada més tard encara continuaven plenament vigents. Per exemple, 
el grup de dones okupes de Catalunya anomenat Les tenses, en l’Usupa que 
algo queda nº5 (maig de 1998), van publicar un comunicat anomenat Per 
què parlem de sexisme als espais 
alliberats? (veure annexe 10) on, en 
certa manera, repetien els mateixos 
arguments que 10 anys abans Liga 
Dura havia exemplificat a Madrid. 
Es podria afirmar que alguna cosa 
fallava en la lluita antisexista, ja 
que aquesta dinàmica, malgrat la 
pressa de consciència col·lectiva 
de molts espais, no aconseguia 
eliminar els problemes derivats 
d’una societat patriarcal.
 Si analitzem les causes 
d’aquests problemes en podríem 
trobar moltes. Per exemple 
no deixa de ser evident que 
l’okupació té qualitats com per a 
definir-la com una contracultura 
o subcultura contestatària, però 
que en el fons, no deixa de ser part 
també d’una societat que, malgrat 
les pantomimes del feminisme 
de la igualtat, encara té molts 

136  Zitzània, nº2, maig del 1998, Barcelona, p.5
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Dibuix extret de l’Usurpa que algo queda, nº5, 
maig de 1998. El símbol de la mitja lluna amb 

el símbol feminista serà recorrent dins dels 
ambients del feminisme autònom. El grup de 
Les tenses, per exemple, ho van fer servir.
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components patriarcals que la travessen. Que una dona sigui jutge, policia 
o militar no implica cap avenç significatiu en la destrucció del patriarcat, 
ja que els valors que finalment es transmeten, malgrat que potser d’aquí a 
50 ó 100 anys una dona, un home, una lesbiana o un homosexual, tinguin 
la mateixa consideració social, assimilaran els rols que tradicionalment 
han sigut associats als homes. El masclisme de fet, a dia d’avui, segueix 
més viu que mai, malgrat els suposats avenços en els sistemes liberal-
democràtics occidentals. Només cal veure una estona la televisió, amb els 
spots publicitaris o les telesèries, per veure que el paper de la dona no deixa 
de ser encara avui dia la d’un objecte sexual o inferior en comparació als 
homes. Personatges com una ministra de defensa com Carmen Chacón, o 
una vicepresidenta com Teresa de la Vega, o una presidenta com Esperanza 
Aguirre, així com una Margaret Tatcher, no deixen de ser exemples de dones 
que assumeixen el paper, en tot cas, tradicional dels homes. I aquest és el 
futur del patriarcat: postmodern, relatiu, gris, poc definible, però al cap i 
a la fi, present i en plena forma. Després d’aquest incís, considero normal 
i completament comprensible que dins del moviment okupa gran part 
de la cultura dominant estigui igualment present, ja que malgrat les seves 
característiques contraculturals o subculturals, no deixa de ser part també 
de la cultura dominant. Com deia un company de la CNT i de l’Ateneu 
Llibertari del Besòs, en Miguel Ángel, nosotrxs no veremos la revolución, 
estamos “contaminados”, en todo caso si algún día hay una revolución, hasta que 
no la vivan nuestrxs nietxs no podremos decir que es una revolución de verdad. 
Doncs això.
 Lligant-ho amb l’argumentació anterior també és evident que en 
lluites com la insubmissió els homes eren els principals protagonistes, de 
la mateixa manera que tradicionalment molts més homes s’han vinculat a 
grups musicals. Cal pensar aleshores que tots dos camps, la lluita insubmissa 
i l’escena musical, dins de l’okupació solien ser font de prestigi. En aquest 
sentit es poden crear perfils de determinades personalitats masculines molt 
segures de si mateixes i que pensen que són sex symbols, autèntics matxirulos, 
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que a les festes, concerts i kafetes, enmig d’un clima moltes vegades amb un 
excés de drogues, no dubten en ser autèntics babosos. Per tant no és estrany 
que aquesta gent, dins d’un context on l’amor lliure per moltes persones és 
plenament assumit, el confonguin, tal i com de vegades diu una companya 
molt especial, amb el coño libre. Per tant no hauria d’estranyar que entre 
els suposats líders del moviment okupa, vinculats a mil lluites i batalles, es 
produeixi un alt nombre d’actituds denigrants vers a les dones, així com 
diferents casos de maltractaments o violacions. Personatges destacats, i només 
parlaré en els últims anys, com Fernando Paniagua, habitual del centre social 
Miles de Viviendas, o històrics com El Gos, part del mític grup punk l’Odi 
Social, o personatges com un skin anomenat Piotr, o membres destacats de 
l’Ateneu La Torna (independentista), o de l’ambient okupa de Terrassa, per 
posar només uns quants exemples, hagin sigut protagonistes d’agressions 
físiques i/o sexuals vers a dones. Alguna cosa falla en l’okupació i lluites afins 
quan actualment la problemàtica del sexisme continua plenament vigent 
i, veient els comunicats dels ‘80 i ‘90 per part de col·lectius feministes i 
antipatriarcals, sembla que el tema ve de lluny.
 Un altre aspecte, i possiblement se’m criticarà molt, que pot 
explicar el tema del sexisme, a més a més d’una mala interpretació de l’amor 
lliure, l’excés de drogues, lideratges de certs militants, la pròpia influència 
de la cultura dominant, de la falta de solidaritat i consciència vers la lluita 
feminista o l’existència de comportaments autoritaris, rau en què els homes 
davant un clima pedagògic feminista no veien cap tipus d’amenaça  en poder  
exercir actituds sexistes. Fins a finals dels ‘90, tot i que existien espais i segur 
que experiències d’autodefensa, es pot veure com la major part de la pràctica 
visible del feminisme dins de l’okupació girava entorn a la conscienciació 
de la lluita antipatriarcal. Altres col·lectius també oprimits pel patriarcat, 
com podien ser els de gais, per exemple, també havien optat fins aleshores 
pel diàleg i la pedagogia. Fins i tot, això que us explico, en la mítica revista 
de dones okupes, Mujeres Preokupando, en els seus primers números queda 
reflectit ja que hi ha una mena d’actitud de protesta enfront del patriarcat, 
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però tampoc s’ofereix cap tipus de resposta clara en contra d’aquest fet, i per 
a un moviment que reclama la seva autogestió, aquesta mancança és un clar 
exemple que a la pràctica l’autogestió front el patriarcat no es realitzava.    
 El Mujeres Preokupando, una revista símbol de la lluita feminista 
autònoma i okupa va néixer arran d’unes jornades estatals sobre okupació 
realizades a Barcelona el febrer l’any 1997. En les jornades esmentades 
diferents dones de diferents col·lectius de l’Estat, especialment de Madrid 
(Ekalera Karakola era el més destacat), València o Barcelona, van decidir 
aprofundir separadament dels homes sobre temes concrets sobre dona i 
okupació. Arran d’aquest fet l’any 1998 sortirà el primer número d’aquesta 
revista que, alhora, ha sigut un mitjà de comunicació entre dones de 
diferents espais de l’Estat. Del número 2 de la revista se’n encarregà La 
Eskalera Karakola i ha voltat per diferents ciutats, com València, Tenerife 
i, actualment, a Barcelona (en el moment d’escriure aquestes línies falten 
pocs dies per a la presentació del número 8 d’aquesta revista). En tot cas, 
després de llegir diversos números, em queda la sensació que gran part de la 
temàtica recollida dins de la revista (un reflex de les dinàmiques pràctiques 
d’aquest ambient), a més a més d’anar encaminada a crear una xarxa entre 
dones amb preocupacions, problemes i afinitats semblants era, bàsicament, 
pedagògica. En cap moment en el primer número, per exemple, s’opta per 
altres tàctiques, i el més destacat que vaig trobar era la defensa de l’espai 
no mixt de La Eskalera Karakola, on s’intueix que vers a una realitat okupa 
distant, una opció era la separació i la construcció d’un espai des de dones 
i per a dones. El que es coneix dins de l’argot feminista com a continum 
lèsbic137...
 De fet, hauran de passar alguns anys i ja entrar en temps més propers 
per començar a veure certs canvis dins del moviment feminista autònom i 

137  Aquest concepte aniria més lligat a crear un espai separat dels homes i 
format només per dones que no pas una interpretació de dones amb una 
tendència sexual lesbiana.



195

okupa. Si bé és cert que l’experiència de La Eskalera Karakola, ja com a 
centre legal, en els últims anys ha derivat vers a postures legalistes i fins a cert 
punt ciutadanistes, en altres indrets el feminisme encara lligat a l’okupació 
ha introduït noves temàtiques i no ha perdut gens de la seva radicalitat en 
la crítica al patriarcat. Per exemple, a la ciutat de Manresa el març de 2005 
s’okupà uns baixos abandonats de la companyia elèctrica FECSA al carrer 
de Sant Salvador, per part d’un col·lectiu de dones anomenat Columna 
Clitoriana, el qual portava un parell d’anys en funcionament. El desembre 
d’aquell 2005 realitzaren una jornada d’inauguració oficial. Aquest centre 
serà un dels espais, malgrat certs altibaixos, més actius del moviment okupa 
manresà. Allà, a més a més de propaganda clàssica en contra del patriarcat, 
començarà a sorgir, de manera intermitent, certs postulats encaminats 
a tencar la percepció d’impunitat masculina vers a actes sexistes. Certs 
victimismes es deixaran enrera per començar a teixir una resposta no només 
teòrica vers el patriarcat. En el cas de Manresa, com a anècdota, malgrat 
que en un primer moment els homes propers i part de l’okupació van 
poder veure amb certs recels o pors una okupa gestionada per només dones 
(malgrat que les seves activitats solen ser mixtes), a la pràctica es va assumir 
sense gaires problemes i, fins i tot, es va crear un grup d’homes sobre el 
tema del patriarcat, recollint, en part, certs plantejaments del feminisme 
de la diferència però adaptats a la crítica del patriarcat des del punt de vista 
masculí. Això sí, una cosa quedarà clara en els ambients okupes manresans: 
si una persona dins d’un espai té actituds sexistes, segurament el mínim que 
li pot pasar és ser expulsat immediatament del local. Un altre exemple mític 
recent que deixava entreveure certs canvis dins del feminisme autònom 
representà l’okupació a Barcelona de la MAMBO138 el 2006. En aquest 
sentit serà una okupació molt influent per entendre l’actual moment que viu 
la lluita feminista i antipatriarcal a Barcelona, ja que va servir com un punt 
de contacte entre dones de l’entorn okupa. La MAMBO segons Vero, que 

138  Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas.
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formà part d’aquesta okupació 
va ser important ja que el hecho 
de que muchas mujeres hayan 
luchado dentro de estos espacios 
(les okupes) para reivindicar 
su lugar y redefinir formas de 
ocupar, hicieron surgir a lo largo 
de los años 90 y del 2000 grupos 
de mujeres que, no demasiado 
satisfechas con las realidades que 
vivían dentro de la ocupación 
decidieran y vieran imprescindible 
crear espacios ocupados de mujeres 
donde los feminismos pudieran 
desarrollarse con más facilidad y más cómodamente que en espacios mixtos 
donde hay unas formas de hacer y unos cuestionamientos incómodos. La prueba 
de eso es una realidad y no un capricho de “cuatro lesbianas separatistas” es 
que cuando en Barcelona se ocupó la MAMBO en el 2006, muchas mujeres 
se unieron al proyecto entusiasmadas. La MAMBO se ocupó en el barrio del 
raval, un barrio en el centro de Barcelona castigado por la especulación y el 
acoso policial, ya que en él convergen clases acomodadas y hordas de turistas, 
con clases depri/oprimidas como migrantes, trabajadoras sexuales o ancianxs de 
rentas bajas. Pese a que el proyecto solo duró un año en el raval, allí convergieron 
feminismos diferentes y mujeres y lesbianas de diferentes regiones con diversas 
experiencias, se creó un espacio que albergó a diferentes colectivos, se puso mucha 
fuerza en la visibilización del lesbianismo y se hicieron talleres, charlas y debates 
de diferentes temáticas, siempre con el feminismo como componente transversal. 
Por ejemplo se realizaron debates sobre agresiones dentro de los “movimientos 
sociales” entre bastantes mujeres y lesbianas ya que era un tema poco tratado 
y una realidad demasiado constante para todas nosotras. Estos debates crearon 
una base común para empezar a visibilizar y poner encima de la mesa este tema 

Flyer de l’okupa MAMBO.
Font: mambo.pimienta.org
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en los “movimientos sociales”, así como una articulación de diferentes mujeres 
y lesbianas para dar respuestas sin mediaciones externas. Por eso, para mí la 
importancia de la MAMBO fue que posibilitó un espacio donde se pudieron 
desarrollar conexiones, redes y afinidades entre mujeres y lesbianas de distintos 
círculos que luego han dado lugar (después del desalojo) a la creación de otros 
espacios ocupados para mujeres visibilizando la necesidad de existencia de estos 
espacios y de un feminismo autónomo desde el cual poder articularse y crear 
respuestas a las realidades que cada una cree necesarias. Creo que el proceso de 
la MAMBO fue una experiencia muy potente (pese a los fallos y carencias que 
tuvo) porque, aunque por un lado se crearon espacios donde muchas pudimos 
desarrollar y compartir distintos feminismos,  por otro abrió heridas y creó 
rechazos de una parte del movimiento ocupa-político (provocados por el miedo al 
autocuestionamiento y la destrucción de la paz social) visibilizando la necesidad 
del feminismo y su práctica en las relaciones y proyectos. Aún y así, este rechazo 
ha tenido varios efectos, desde la voluntad y ganas de incorporar el feminismo en 
la lucha política en algunxs al rechazo total en otrxs. Lo que está claro es que el 
feminismo es una lucha necesaria y que no deja a nadie indiferente. En tot cas, 
la MAMBO va ser un referent, però  tampoc cal mitificar-la com de vegades 
es sol fer dins del moviment okupa. És cert que va ser un espai que va servir 
per fer créixer el moviment feminista dins de l’okupació i dels moviments 
socials, ja que les problemàtiques de les dones en tots aquests ambients eren 
comuns, ja que com abans he comentat, el patriarcat no ha deixat mai de 
ser-hi present, també va ser un revulsiu per a futurs projectes com podria 
ser la kafeta feminista que actualment es realitza al CSO La Revoltosa al 
barri del Clot de Barcelona, com també és cert que va patir certes crítiques 
i incomprensió per ser un espai no mixt, a més a més que, fins a cert punt, 
va significar un cop a la taula al plantejar obertament el debat sobre les 
agressions sexistes dins dels moviments socials i, especialment, en l’ambient 
okupa. De fet, a partir d’aquests debats es pot entendre certes respostes 
contundents, lligades a alguna pallissa a algun agressor, o algun sabotatge, 
o a l’expulsió i no tolerància de persones sexistes dins dels espais alliberats 
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i altres respostes que han creat 
un clima dins de l’okupació 
que indica que actualment 
les coses estan canviant i que 
una agressió no quedarà sense 
resposta. 
 Però també opino que 
el discurs de la MAMBO, 
així com d’altres experiències 
com pot ser La Tremenda o 
similars, han suscitat crítiques 
degut a les ambigüitats teòrico-
pràctiques lògiques d’un 
moviment que prima més la 
categoria dona que no pas la 
ideologia de cadascuna d’elles. 
Això, en part, pot explicar com 
no només el rebuig d’aquests 
espais per part de diversa gent 
no era per la qüestió de ser un 
espai feminista, tot el contrari, 
el rebuig també podia originar-

se per l’ambigüitat ideològica inherent dels espais de lluites concretes on 
es produeix una convergència de persones altament polititzades i amb 
ideologies moltes vegades ben definides o que fan del feminisme, en si mateix, 
una ideologia. De vegades podia donar la sensació que aquests eren uns 
espais massa radicals per a la gent més partidària del ciutadanisme, mentre 
que per a altres persones més vinculades a l’anarquisme eren, de vegades, 
massa tendents al ciutadanisme. Per altra banda des de lòptica de l’Esquerra 
Independentista podien ser espais on la qüestió nacional, especialment la 
MAMBO, no pas La Tremenda, on diferents dones integrants són partidàries 

Cartell que exemplifica els problemes de les 
agressions sexistes en els moviment socials

Font: mambo.pimienta.org



199

de l’independentisme, no fos tractada. En aquest sentit aquests projectes 
han tingut el perill de transformar-se paulatinament en un gueto dins del 
gueto i, fins i tot, afegiria, moltes de les problemàtiques típiques d’ambients 
no mixtes i lligades habitualment al patriarcat, han seguit reproduïnt-se 
com certs lideratges i actituds que en boca d’homes serien considerades 
una aberració patriarcal... Però malgrat aquesta crítica, remarcaria que els 
aspectes positius han sigut més importants que no pas els negatius i que, en 
el fons, aquestes crítiques haurien de tenir present que si s’ha arribat a certs 
punts de separació ha sigut per anys d’acceptació i passivitat front actituds 
que qualsevol moviment que en teoria lluita per l’alliberament humà hauria 
de rebutjar enèrgicament.
 Però si parlem d’un cop a la taula en l’ambit del feminisme 
autònom i okupa, sens dubte, possiblement el més sonat el van representar 
els comandos SCUM, especialment el de Barcelona. Aquests grups, van 
irrompre en l’actualitat dels moviments socials catalans arran d’una sonada 
aparició en un acte a cotxeres de Sants que cada any la CNT desfederada 
(sector Joaquim Costa) i col·lectius afins realitzen per reivindicar l’1 de 
maig. Va ser a l’any 2007 quan van sortir els primers comunicats incendiaris 
del comando SCUM139 Barcelona, concretament el número 1 va sortir al 
mes de març. Ja al Primer de Maig van llegir, després de prendre el micro en 
l’acte, el comunicat nº8, i a partir d’aquí el cop a la taula ha sigut tan gran 
que fins i tot tot aquell feminisme que ha dit prou a tanta pedagogia i que 
busca l’autogestió més enllà del pamflet, es sol considerar com “SCUM” 
sense necessàriament ser-ho.
 Si analitzem els textos i comunicats dels diversos grups o comandos 
SCUM (van sorgir comunicats del comando Barcelona, de Sant Andreu i de 

139  Prenen el nom del manifest SCUM (Sociedad Para el Exerminio del 
Hombre) editat per l’enfant terrible del feminisme de finals dels ‘60 i ‘70, Valerie 
Solanas, coneguda popularment per l’intent d’assassinat de l’artista Andy 
Warhol. 
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Manresa) és evident que contenen molta ràbia vers els homes, ja el seu propi 
nom indica que volen l’extermini de l’home140, a més a més el llenguatge 
utilitzat era molt agressiu i poc típic en escrits fets per dones, trencant així, 

en certa manera, el mite de que 
les dones van sempre associades 
al diàleg, la tendresa i més 
aspectes típics que el patriarcat 
i certs discursos feministes, al 
llarg del temps, han assumit 
i fomentat. Al mateix temps, 
els comunicats dels comandos 
SCUM eren una mostra de 
ràbia acumulada front la 
pedagogia típica del feminisme 

autònom, front els feminismes institucionalitzats, front l’heteronormativitat 
i front, en definitiva, d’un patriarcat que es nega a morir.
 Els comunicats SCUM se’ls va acusar, amb certa raó, de buscar 
l’espectacle i de ser molt tremendistes, en tot cas, altres lectures dels ambients 
okupes i afins van ser solidàries, per exemple el periòdic Antisistema (febrer 
de 2007 a desembre de 2009) de Barcelona i rodalies, va recollir una secció 
anomenada Terrorismo Feminista, on es van divulgar diferents textos de 
comandos SCUM i del feminisme menys dialogant i pedagògic. Mentre que 
per a alguns els textos van ser assumits com quelcom destructiu, espectaculars 
i sense criteri, ni sentit, per altres van ser assumits com quelcom a considerar, 
com una mostra de que les actituds sexistes en espais alliberats s’havien 
d’eliminar, i que els textos de les SCUM eren un símptoma de que alguna 
cosa havia de canviar. 

140  Més aviat caldria precisar que voldrien l’extermini de l’home i la dona que 
accepten i fomenten el patriarcat, el que en el seu argot s’anomena home-mascle 
i dona-mascle.

Membre del Comando SCUM Barcelona a l’acte 
de cotxeres de Sants de l’1 de maig del 2007

Font: Luna, nº13, gener del 2008, p.26.




