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 El resultat de tot això va ser una divisió dins de l’okupació enfront 
aquest tema, una crítica i boycot a tot el que fos sospitós d’estar relacionat 
amb aquests comandos, ja que no eren pedagògics, per una gran majoria dels 
espais mixtes okupats. Per exemple, en la secció de Terrorismo Feminista del 
periòdic Antisistema va aparèixer un comunicat que s’estava difonent per 
Catalunya en contra del sexisme en els espais alliberats i que donava noms 
de dos coneguts i populars agressors, front axò es va iniciar una campanya 
de desprestigi i atac de la mateixa publicació, escrits de l’entorn d’un dels 
agressors defensant-lo i alçant-lo a la categoria de màrtir de feministes sense 
raó ni arguments, en definitiva, tot un seguit d’aspectes que van provocar 
força problemes interns a la publicació, especialment quan a finals de 2008 
gent vinculada a la publicació va deixar-la per discrepàncies amb aquesta 
secció. Un altre exemple de rebuig, en aquest cas fruit segurament d’unes 
quantes cerveses de més i d’actituds sexistes típiques del moviment okupa, 
va resultar per part d’un grup de nois que dins del CSO La Farga de Sants 
van realitzar un comunicat sexista en contra de les SCUM, acompanyat de 
tota una sèrie de fotos vexatòries de l’anomenat Comando Falo publicades a 
Indymedia Barcelona. 
 Com a conclusió final i encara oberta, ja que la proximitiat en el 
temps d’aquests fets és encara molt recent, crec que tota aquesta polèmica 
va forçar un posicionament de col·lectius, per exemple el mateix CSO La 
Farga va emetre un comunicat on s’explicava que volem que quedi clar que no 
existeix cap tipus de relació entre aquest “comando” y el CSO. ENS OPOSEM 
RADICALMENT AL SEXISME, vingui d’on vingui, i no tolerarem que es 
relacioni l’activitat del centre social, amb actes on es fomenta el MASCLISME, 
NI EN BROMA!141. També va provocar que el tema de les agressions dins 
dels espais alliberats fos tingut en compte, a més a més de visibilitzar molt 
més el tema de la lluita antipatriarcal, malgrat que alhora l’etiqueta SCUM 
va fer que diferents projectes antipatriarcals hagin sigut catalogats com a 

141  http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/337256/index.php.
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scums quan en veritat no 
ho eren. També, en època 
més recent sembla que els 
comunicats de l’entorn 
SCUM han sigut més 
calmats, possiblement 
perquè després d’un cop a 
la taula, tal i com van fer, 
tocava el torn d’explicar i 
actuar en conseqüència.
 Actualment la 
problemàtica de la 
violencia i actituds sexistes 
dins dels espais alliberats, 
especialment els de caire 
més llibertari, sembla 
que comença a superar-
se, malgrat que les ferides 
que han obert aquestes 
feministes autònomes 
encara, en molt llocs, estan 
obertes. El temps serà el 
que ens indicarà si aquest 
canvi d’una tàctica més 

passiva i pedagògica per una altra més activa i d’atac ha sigut, o no, una eina útil 
per eliminar una problemàtica que des dels inicis de l’okupació s’arrossega.
 Finalment, s’hauria de comentar que actualment la lluita antipatriarcal 
viu un cert auge dins de l’okupació, no només pels posicionaments més 
contundents per part de certs sectors feministes, també per la difusió de les 

Còmic irònic sobre certes pràctiques del feminisme 
autònom i okupa

LA C.U.L.O, revista degenerada feminista, nº1, BCN, 2009
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teories Queer142, per activitats i espais diversos en okupes de marcat caràcter 
antipatriarcal, per posicionaments públics de diferents col·lectius i espais 
autogestionaris en contra del sexisme i el patriarcat, per la proliferació de 
grups d’atac i autodefensa de dones conscients, per la difusió teòrica de 
la temàtica en llibres i zines... En definitiva, agradi o no, sembla ser que la 
radicalització del feminisme autònom en els últims anys ha servit per estendre 
la lluita antipatriarcal de forma seriosa dins d’uns espais massa acostumats, fins 
aleshores, a certa laxitud front a certes actituds que durant anys certs col·lectius 
van denunciar. Per contra, en el fons, aquest ambient antipatriarcal, tampoc ha 
trencat certs tics estètics i d’aïllament que, per altra banda, també són comuns 
en la resta de l’okupació.

Antifeixisme i okupació.

 Si el moviment antimilitarista i insubmís va ser la lluita més 
important que es desenvolupà dins del moviment okupa a la primera meitat 
dels ‘90, durant la segona meitat de la dècada, en un context on el servei 
militar obligatori ja estava destinat a desaparèixer, va minvar la seva força, 
produïnt-se un relleu d’aquest àmbit de lluita per l’antifeixisme.
 De la mateixa manera que l’antimilitarisme era un àmbit de lluita 
on diferents ideologies des de feia anys hi havien dit la seva: comunistes, 
anarquistes, independentistes o demòcrates, l’antifeixisme era també un 
àmbit on diferents individualitats i col·lectius d’ideologies diferents podien 
ajuntar-se front l’enemic comú, en aquest cas l’extrema dreta.

142  Per exemple a Barcelona l’any 2008 es va realitzar el VIIIè encontre 
internacional Queer, anomenat Queeruption, on es realitzaren diferents activitats 
i una manifestació per l’anomenat “gayxample” de Barcelona que finalitzà 
amb enfrontaments amb la Policia i diferents participants detinguts. Per a la 
realització de diverses activitats el col·lectiu organitzador va okupar una fàbrica 
temporalment al carrer Juan Ramón Jiménez número 22 de Barcelona.

1997-1999. Creixement quantitatiu
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 Possiblement el referent català de la lluita antifeixista era l’antifeixisme 
alemany que en els ambients okupes tenia molts seguidors i seguidores. A 
Alemanya aquest moviment girava entorn de la coneguda Antifaschistische 
Aktion143 (AFA), activa des de la dècada dels ‘80 i que prenia el nom d’un 
moviment alemany actiu en la dècada dels ‘20 i inicis dels ‘30. Principalment 
a Europa el conformen individualitats de l’àmbit anarquista i comunista i 
durant anys ha anant creant una xarxa per diversos estats europeus, com 
Alemanya, Països Baixos, Dinamarca o Suècia. Normalment és un moviment 
defensiu, que neix en resposta d’atacs o ofensives de l’extrema dreta. Per 
exemple, a Dinamarca sorgeix el 1992 arran de l’assassinat, mitjançant una 
bomba, del membre de Socialistes Internacionals, Henrik Christensen, per 
part d’un grup de l’extrema dreta. A Suècia, per exemple, sorgeix el 1993 
arran d’un clima d’augment de la presència de l’extrema dreta al carrer i de 
diversos enfrontaments entre feixistes i antifeixistes. 
 A Catalunya l’anifeixisme no només tindrà presència d’elements del 
moviment més comunista i anarquista, també l’esquerra independentista 
i certs grups de l’esquerra institucionalitzada integraran aquesta lluita. 
Malgrat que formalment  mai es crearà una xarxa com l’AFA, almenys de 
manera tan visible com al centre i nord d’Europa, des del moviment okupa 
es tindrà contacte amb aquesta xarxa i gran part de la plasmació pràctica de 
l’antifeixisme que sortirà de l’okupació s’inspirarà en aquest moviment. De 
fet, en diversos actes antifeixistes o en els ambients okupes és molt habitual 
veure el logotip de l’AFA en moltes samarretes, parxes, banderoles i demés 
parafernàlies sombòliques. 
 L’enemic comú feixista, en poques paraules, serà el principal 
aglutinant de molts ambients okupes i afins malgrat ser distants 
ideològicament. No cal oblidar que els atacs de l’extrema dreta a centres 
socials i habitatges okupats ha sigut i és un fet bastant habitual. Per exemple, 
diverses cases van patir atacs, com el del maig de 1999: el CSO La Jungla del 

143  Acció Antifeixista.
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Guinardó (Barcelona) va rebre un atac amb còctels molotov; també centres 
socials com Can Vies, a Sants, van rebre atacs. A poblacions com Terrassa o 
Sabadell, on existeix històricament una presència destacada de grups skins 
nazis, els atacs o baralles han sigut també molt normals. De fet, en aquest 
sentit, l’any 2002, mentre vivia amb altres persones en una casa okupada 
a Sant Adrià, anomenada La Revolta, vam patir dos atacs en una mateixa 
setmana per part d’un grup d’extrema dreta de l’MSR144. El primer atac 
sofert va quedar només en un ensurt. Els nazis havien preparat tres ampolles 
amb líquid imflamable amb uns petards com a detonadors. L’invent era 
tan cutre que només van esclatar els petards i l’artefacte va fallar, però uns 
dies després l’invent sí que va funcionar i l’artefacte es va incendiar dins del 
portal de l’edifici okupat, al carrer Ricard de Sant Adrià de Besòs. Més que 
les flames, el problema sorgí del fum que pujà per les escales i que inundà 
tots els habitatges. Per sort aquella nit jo estava treballant en un torn nocturn 
a la fàbrica de cerveses Damm, però els diferents companys i companyes que 
estaven dins de l’edifici ho recorden encara amb certa angoixa. Van demanar 
auxili des de les balconades i els veïns van trucar als bombers, els quals van 
apagar el foc. Com a dada significativa cal remarcar que la Policia també 
va fer acte de presència i demostrà un interès especial en veure quanta gent 
erem dins de l’edifici, també ens va indicar que el millor que podíem fer era 
marxar per evitar futurs problemes, a més a més d’identificar a un parell de 
persones...
 Bé, en tot cas, i per explicar el perfil dels neonazis: joves mig atontats 
i semianalfabets funcionals, vam decidir fer la nostra pròpia investigació. I 
res millor que fer-nos passar per skingirls en diversos xats nazis. A partir de 
certes descripcions d’algun veí, que havia vist fugir un jove amb estètica skin 
per un carrer proper a l’okupa, i pels comentaris que vam fer pels xats, en poc 
més d’una setmana vam obtenir les fotos dels autors materials de l’atac. Eren 
un parell de joves nazis habituals de la zona del Vallès Occidental (Sabadell, 

144  Movimiento Social Republicano.
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Castellar del Vallès i Terrassa) que davant la possibilitat de quedar amb 
una skingirl no van dubtar en afirmar que havien donat una lliçó a aquests 
guarros, van explicar com ho havien fet i, de postre, ens van passar unes fotos 

seves. Realment dignes 
d’una intel·ligència 
suprema. Ara bé, els 
cossos repressius, 
deixats en evidència 
en una setmana de 
“contrainvestigació” 
possiblement tenien 
més interès en 
investigar a la gent de 
la casa que no pas en 
detenir a gent que volia 
provocar ferits i morts. 
Pocs mesos després, 
dues de les persones 
que formàvem part 
de l’habitatge, el 
febrer de 2003, vam 
ser detingudes sota 
la llei antiterrorista 
conjuntament amb 
diversos companys de 
l’àrea de Barcelona. En 
aquest sentit, cal dir 
que després de l’atac 
vam fer un comunicat 

crític amb diverses tendències victimistes, i amb un to molt agressiu i, ho he 
de reconèixer, fins a cert punt molt flipat i curt de vista, el qual segurament 

Fotos dels dos 
nazis del MSR 
que van atacar 
amb artefactes 

explosius, l’estiu 
del 2002, la 

Casa Okupada 
Anarquista La 
Revolta a Sant 
Adrià de Besòs 

(BCN). 

Font: Tensión, 
nº1, Barcelona, 

febrer 2003, 
pp. 16 i 17.
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va alertar l’atenció de la Policia Nacional en nosaltres, tal i com podeu veure 
a l’annex 11.
 Com veiem els atacs nazis són un tema bastant habitual dins de 
l’ambient okupa, d’exemples en podem trobar moltíssims, només cal pensar 
en la bomba que un grup de nazis van posar al centre cívic de Les Cotxeres de 
Sants l’any 2001 abans d’un acte organitzat pel moviment okupa, o diverses 
baralles que en alguns casos van finalitzar amb la mort de persones. Per 
exemple la matinada del 15 d’agost de 2004, al barri de Gràcia de Barcelona, 
un grup de nazis va començar a voltar pel barri cercant gresca. En aquest 
context es van topar amb un grup de gent amb estètica punk i antifeixista. 
Després d’una sèrie d’insults entre els dos grups, un dels nazis clavà diverses 
ganivetades a en Roger, un punk habitual dels ambients okupes de Gràcia. 
En Roger romangué diveros mesos en coma vigil, mentre que el seu assassí des 
del 25 d’agost estava en llibertat sota fiança. Finalment el Roger va morir i 
provocà un esclat de ràbia que finalitzà en una manifestació el 23 de desembre 
de 2004 pel centre de Barcelona on s’atacà l’edifici de l’Ajuntament amb 
pedres, ampolles i diferents objectes, mentre els cossos policials es refugiaven 
dins de l’edifici. Fins els nostres dies la memòria del Roger continua vigent, 
i de fet, el desembre del passat 2008 una manifestació per Gràcia en la seva 
memòria va finalitzar en disturbis i barricades pels carrers d’aquest barri. 
Un altre cas recent145 i que encara fa mobilitzar a la gent va ser la mort del 
jove antifeixista de 16 anys, Carlos Palomino, en el metro de Madrid, arran 
d’una ganivetada d’un militar espanyol d’extrema dreta que aquell dia es 
dirigia a una convocatòria ultra.
 Com veiem el feixisme i l’extrema dreta han sigut un element que de 
vegades ataca moviments socials com l’okupació, per tant no és gens estrany 
que dins de l’entorn okupa al llarg dels anys el tema de l’antifeixisme ocupés 
un paper destacat. En aquest sentit les mobilitzacions del 12 d’octubre 
-data en la que Cristòfol Colom va arribar a Amèrica i ja en època de règim 

145  11 de novembre de 2007.
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liberal-democràtic diada nacional espanyola, a més a més de ser el dia de la 
verge del Pilar, matrona de la Guàrdia Civil- seran un referent mobilitzador 
de l’entorn antifeixista i de la pròpia extrema dreta.
 El 12 d’octubre de l’any 1983 va ser el primer any en el qual l’extrema 
dreta convocava un acte a Barcelona per celebrar el dia de la hispanitat. 
Aquell any uns 3000 fatxes exaltats es van aplegar a Barcelona convocats per 
l’Asociación Nacional de Excombatientes, l’any següent, l’acte es va repetir a la 
plaça dels Països Catalans de Barcelona amb 2000 fatxes congregats. L’any 
1985 unes 3000 persones van acudir a l’acte ultradretà, mentre l’MDT realitzà 
una manifestació amb el lema de No a l’espanyolització que finalitzà amb 
l’apedregament de la seu de Radio España. L’any 1986, amb la designació de 
la Barcelona Olímpica i de l’Expo de Sevilla, es celebrà a Barcelona un acte 
en contra d’aquests esdeveniments convocat per la Comisió Catalana Contra 
el Cinquè Centenari (CCCCC), a l’acte es produiren enfrontaments amb 
la Policia i es llançaren còctels molotov contra la seu del Banc d’Espanya. 
Ja a l’any 1987 l’Estat espanyol oficialitzà aquest dia com a Festa Nacional 
Espanyola. Per a celebrar-ho es començà a organitzar la desfilada militar típica 
a Madrid. Unes 1000 persones a Barcelona es manifestaren en l’acte feixista, 
mentre la CCCCC convocà una manifestació on 3000 persones van recórrer 
el centre de la ciutat comtal fins a Colom, sota el lema Hispanitat és Genocidi. 
Cal remarcar que aquell any un grup d’uns 70 ultradretans armats amb pals 
i barres de ferro es van dirigir a la zona del centre de Barcelona. Aquesta 
provocació va provocar diferents incidents entre feixistes i antifeixistes, amb 
el resultat final de 4 antifeixistes detinguts. L’any 1988 tant l’extrema dreta, 
aquest cop molt dividida i la CCCCC van convocar diferents actes, l’acte 
antifeixista finalitzà amb enfrontaments amb la Policia amb el resultat final 
de 7 detingudes, tres de les quals van ingressar a presó (dues a la Model i una 
a Wad-ras), acusades de la crema d’una bandera espanyola.
 L’any 1989 va ser molt similar als dos anteriors, així com el 1990, 
mentre que el 1991 serà recordat per un escamot d’ultres d’extrema dreta 
vinculats a les Brigadas Blanquiazules que van atacar a un grup de tres joves 
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al voltant de la Plaça dels Països Catalans, un dels quals a l’intentar fugir 
es va amagar en un solar, on aquest escamot entrà i l’apallissaren de tal 
manera que el noi va haver de ser ingresst en un Hospital. Aquell mateix 
any una marxa d’uns 300 ultres es va dirigir vers el centre de Barcelona 
on s’atacaren diferents paradetes d’organitzacions (Iniciativa per Catalunya, 
ERC, CNT...), a immigrants i a rojos e independentistas. La convocatòria de 
la CCCCC va rebre el suport d’un miler de persones, finalitzà amb petits 
enfrontaments amb la Policia i amb la detenció de dos joves de 14 anys 
acusats de cremar una bandera espanyola.
 Ja a l’any 1992 la CCCCC perd una mica de protagonisme, ja que 
part dels grups que la composaven decideixen no realitzar cap manifestació i 
fer un acte a l’antic pavelló del Joventut de Badalona el 9 d’octubre. Aquell any 
la convocatòria antifeixista l’organitzà tota una sèrie de grups al voltant de 
la campanya del NO’92 com l’Assemblea d’Okupes de Barcelona, l’Ateneu 
Llibertari de Gràcia, El Lokal o l’Ateneu de Korneyà. A la manifestació es 
van produir disturbis i es van detenir a 26 persones, entre elles un catedràtic 
de la UAB, Joan Martínez. A l’acte d’extrema dreta s’aplegaren unes 600 
persones, el nombre més baix fins aleshores, en part per la negativa de la 
CEDADE (neo-nazis) a sumar-se a l’acte.
 El 1993 apareix la Plataforma Antifeixista  la qual no va poder ni 
tan sols concentrar-se al lloc previst pel seu acte. A més a més es van produir 
diferents detencions, destacant, per exemple, la detenció de 4 persones que 
estaven dins d’El Lokal del carrer de la Cera de Barcelona. L’acte feixista 
va seguir celebrant-se a la plaça dels Països Catalans, convocat aquell any 
pel Frente Nacional i Juntas Españolas. Arran d’aquell any la Plataforma 
Antifeixista decidirà convocar unes jornades culturals a les Cotxeres de 
Sants, en comptes d’una manifestació, ja que cada any era reprimida. A l’any 
1996 es celebrà també el primer Festival Antifeixista organitzat pel col·lectiu 
antifeixista AENA (Al Enemigo Ni Agua) al poliesportiu del carrer Bac de 
Roda al barri del Poblenou de Barcelona.

1997-1999. Creixement quantitatiu
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 En un clima d’incidents habituals entre grups nazis o ultradretans 
i antifeixistes, el 1997 una manifestació a la tarda no signada per cap 
organització va pujar les Rambles fins la seu del Frente Nacional, on es 
cremà la bandera del seu balcó i es llançaren pedres.

 A partir de l’any 1998 es  decidí 
convocar una manifestació de 
confrontació directa amb els fatxes 
que cada any es reunien a Barcelona. 
Aquell cop l’acte d’extrema dreta va 
gaudir  de la protecció policial. L’AUN 
de Ricardo Saenz de Ynestrillas era 
l’organització més representativa, 
malgrat que cada any menys gent 
anava a l’acte ultra (500 persones 
aquell any). A la manifestació 
antifeixista els enfrontaments contra 
la policia van durar prop de 3 hores, 
amb policies i manifestants ferits. El 
balanç repressiu van ser 7 persones 
detingudes que dos anys més tard 

van ser condemnades a un any i mig de presó per un delicte de d’atemptat, 
desordres públics i lesions. Tres d’ells van estar a punt d’entrar a pesó degut 
a una condemna prèvia per ser insubmissos. A la campanya per les seves 
absolucions es realitzaren concentracions davant d’Ajuntaments. A Sants, 
unes 100 persones es van aplegar davant la seu del districte, el 7 d’octubre, en 
una concentració per demanar la il·legalització de l’acte feixista. La proposta 
es va presentar al ple i va ser aprovada amb els vots favorables del PSC, els 
“ecosocialistes” i ERC. L’any 1999 serà el més recordat, ja que en un clima 

Manifestants del 12 d’octubre de 1999 
realitzant pràctiques de tir al madero.
Font: www.elmundo.es/1999/10/13/
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tens proper a unes eleccions (17 d’octubre) i per diferents atacs feixistes146, 
es van produir uns fortíssims enfrontaments entre  Policia i manifestants 
durant l’acte organitzat per la Plataforma Antifeixista. El resultat final va 
ser més de 4 hores d’enfrontaments i disturbis, amb bancs, ETT’s, caixes 
d’estalvi, multinacionals i una seu del PP destrossades, a més a més de 
diverses barricades als carrers... Un autèntic episodi de guerrilla urbana amb 
molts ferits i diferents detencions, a més a més destacà l’assetjament policial 
del centre social Can Vies, el qual patí dues hores de setge al ritme de pilotes 
de goma, gasos lacrimògens i cops de bastó. Com a dada anecdòtica entre 
les prop de 30 detencions estava un fill d’Albert Batlle, regidor aleshores 
d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Com era previsible va ser la primera 
persona en sortir de les dependències policials del barri de la Verneda de 
Barcelona.
 Aquesta manifestació provocà tot un setge criminalitzador per part 
dels mass media, tal i com podrem veure més endavant. Els i les detingudes 
van estar majoritàriament uns dies tancats a les dependències policials, 
malgrat que des del carrer s’inicià tota una campanya en defensa de la seva 
llibertat sense càrrecs.
 A partir d’aquell any les convocatòries antifeixistes van començar a 
minvar, ja que era evident que després de la criminalització mediàtica, que 
tan fortament s’havia exercit, diferents sectors de la Plataforma Antifeixista 
no volien més incidents, ja que aquests trencaven amb el seu model 
polític, on els mass media, malgrat ser vistos com a enemics, tampoc es 
dubtava en  fer-los servir. Aquest fet quedà reflectit en els actes de l’any 
2000, realitzats conjuntament per la Plataforma Antifeixista i la recent 
nascuda Plataforma Cívica de caire ciutadanista i propera a tesis de la FAVB 
(Federació d’Associacions de Veïns/es de Barcelona). El resultat ja us el podeu 

146  Cocretament la nit de l’11 al 12 d’octubre, a Esplugues de Llobregat,  es 
va atacar el centre social Kan Kadena, mentre que a Sants el mateix 12 d’octubre 
es va apunyalar a un mestre prop de la plaça dels Països Catalans.

1997-1999. Creixement quantitatiu
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imaginar: xiulets, cercaviles, colles de diables, actuació dels castellers de 
Sants, una acampada i molta, però molta, festa i xirinola. A la manifestació 
lúdico-festiva van assistir unes 5000 persones, i malgrat les intencions dels 
i les organitzadores, es van produir petits incidents al final de la marxa. 
Igualment grups diversos hores abans van atacar amb còctels molotov una 
seu ultradretana i a L’Hospitalet es van llençar diversos artefactes incendiaris 
a la façana d’una comissaria. Un caixer de La Caixa va ser incendiat pel 
posicionament d’aquesta entitat vers els detinguts i detingudes de l’any 
anterior.
 Mentre els actes feixistes cada cop eren més minsos, per exemple, ja 
a l’any 2001 es van aplegar només unes 200 persones i es van barallar entre 
elles147, els actes conjunts entre la Plataforma Antifeixista i la Plataforma 
Cívica continuaven amb la dinàmica de l’any anterior, amb, això sí, menys 
poder de convocatòria. A la manifestació del dia 12 d’octubre, després de dies 
previs de diferents actes, van acudir unes 800 persones les quals s’enfrontaren 
a les càrregues policials i atacaren diferents caixes i immobiliàries. El resultat 
final van ser 28 persones detingudes.
 Els actes antifeixistes, així com els feixistes, van anar perdent força. 
Per exemple l’any 2002 l’acte antifeixista havia de sortir de plaça Universitat, 
però uns pocs minuts després de l’inici de la marxa les càrregues policials 
van dispersar els manifestants. Aquella data va ser recordada perquè la gent 
que portava la pancarta principal va ser detinguda abans de començar l’acte, 
a més a més la presència policial va impedir a molta gent concentrar-se al 
punt d’inici. La marxa va haver de sortir una hora més tard del previst i va 
ser encapçalada per una pancarta del FAGC sota el lema de Prou Homofòbia, 
Prou Feixisme, Gais i Lesbianes Contra el Feixisme. L’època antifeixista es pot 
dir que finalitzà d’aquesta manera, amb actes habituals cada any, però cada 
cop amb menys força. L’any passat (2008), per exemple, es va decidir fer una 

147  Concretament entre membres del MPC (Moviment Patriòtic Català) i 
membres de las Brigadas Blanquiazules.
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manifestació per Sants, la qual es deia que no defugiria els enfrontaments 
amb la Policia. La marxa va començar amb retard amb la presència d’unes 
500 persones. En teoria les banderes no havien de fer acte de presència, 
però diferents joves Capitans 
Catalunya148, com sol ser habitual, 
no van poder resistir davant les més 
que pevisibles càmeres dels mass 
media. La manifestació va sortir, i 
malgrat la poca gent va començar 
amb determinació, però els 
antiavalots dels Mossos d’Esquadra 
no van deixar que la manifestació 
fes el seu recorregut, encerclant la 
manifestació després d’un parell de 
càrregeues les quals van deixar quasi 
sense pals defensius als manifestants que en portaven. La manifestació va 
quedar parada enmig del carrer envoltada per Mossos d’Esquadra, i així van 
anar passant unes unes 3 hores, amb manifestants a pocs centrímetres dels 
policies i mig ofegats per manca d’aigua. En tot cas va ser la constatació que 
l’antifeixisme estava vivint les seves hores més baixes.
 I fins aquí el balanç cronològic de les diferents mobilitzacions 
habituals al voltant del 12 d’octubre, un dels actes paradigmàtics i 
emblemàtics de la lluita antifeixista a l’entorn okupa de Catalunya. Com 
hem pogut veure aquests actes han sigut històricament o bé convocats per 
l’Esquerra Independentista o recolzats per altres corrents ideològiques al 
voltant de plataformes. No és gens estrany, tal i com ja he remarcat, que 
aquesta lluita fos un dels pocs punts en comú entre diferents ideologies que 

148  Nom pel qual es coneixen a tots aquells militants de l’Esquerra 
Independentista que sempre porten tota la parafernàlia propagandística a sobre 
seu: samarretes, pins, parxes i, fins i tot, una estelada penjada al coll.
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Manifestants del 12 d’octubre de 2008 
atonyinats pels Mossos d’Esquadra.

Font: barcelona.indymedia.org



214

Okupació a Catalunya

conviuen dins de l’entorn okupa. Per exemple, en un dossier antifeixista 
datat de l’any 1995 ens trobem propaganda d’AENA -un col·lectiu 
antifeixista emblemàtic de l’entorn okupa, de caire bàsicament autònom i 
que a més a més de propaganda durant diversos anys ha organitzat macro-
concerts per a la financiació d’activitats-, de la Plataforma per a la Unitat 
d’Acció (PUA) -una coordinadora de grups i col·lectius independentistes 
embrió de l’organització Endavant-, de la Joventut Comunista (CJC), del 
Casal Independentista Poca Broma de Gràcia, entre altres col·lectius i grups. 
I, el que és més important, sota l’aixopluc de l’antifeixisme no tenien cap 
problema en treballar conjuntament.
 Aquest fet és important per entendre un dels mecanismes que 
van fer que dins de l’okupació, a més a més d’autònoms i llibertaris, gent 
provinents d’altres àmbits comencessin a interessar-se per l’okupació. Sense 
aquestes campanyes antifeixistes difícilment, durant la segona meitat dels 
‘90, el moviment independentista hagués entrat en l’okupació. A llocs on 
la presència independentista ha sigut forta, tals com Cornellà, Terrassa, 
Sabadell o a barris de Barcelona com Sants i Gràcia, apareix, dins d’aquests 
ambients, un fort moviment antifeixista aglutinador de les diferents corrents 
que, en molts casos, no cal oblidar-ho, tenen més diferències que punts en 
comú. En aquest sentit la feina de col·lectius com AENA, amb molt prestigi 
dins de l’okupació més clàssica (llibertària i autònoma), ha tingut molt a 
veure perquè aquesta entrada del moviment independentista es fes, almenys 
en els seus inicis, sense molts problemes. Igualment cal destacar el paper 
de l’associacionisme de Sants en la integració de no només gent provinent 
d’organitzacions leninistes com la CJC o de grups independentistes que, en 
el fons, d’una manera més o menys directa formaven part de la dinàmica 
associativa del barri, també d’altres àmbits integrats en el Sistema com la 
FAVB o la Plataforma Cívica que, sens dubte, van rebaixar molt el caliu de 
les mobilitzacions del 12 d’octubre de l’any 2000 i posteriors. I no només 
per marginar les postures d’autodefensa en benefici d’un pacifisme educlorat 
i mitificat, més aviat per buscar la pressió ciutadanista com a única eina 
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de lluita. Per tant, vist en perspectiva, malgrat moments puntuals de forta 
radicalitat de la lluita antifeixista, amb gent molt contundent, no només 
d’àmbits llibertaris i autònoms, ja que exemples com Resistència Antifeixista 
de Kornellà (RAK) demostren que dins de l’independentisme també existien 
elements radicalitzats i poc integrats en el diàleg i pau social que tota societat 
democràtico-liberal aspira aconseguir, a la llarga, la lluita antifeixista va 
passar a ser una caricatura més dins del circ democràtic malgrat l’episodi del 
12 d’octubre de 1999.
 Però, com aquesta lluita es va anar desinflant? Bé, primer de tot cal 
pensar que la dinàmica dominant al barri de Sants no era gaire partidària 
d’enfrontaments amb la Policia, ja que les teories dominants, encaminades 
a fer barri, de desobediència civil com a única eina de lluita i demés aspectes 
que la configuren no entroncaven gaire amb possibles disturbis al seu barri. 
I aquestes teories, no ho oblidem, més enllà de Sants, en el sí del mateix 
moviment okupa, tenien cada dia més força. Un exemple clar d’aquesta 
dinàmica la trobem en Jesús, àlies Albert Martínez, conegut popularment com 
el Portaveu dels Okupes. Un personatge estimat per molts i moltes okupes, 
però que al mateix temps desperta forts rebuigs pel seu grau d’influència i 
per les seves teories moltes vegades poc clares. En Jesús, poc després dels 
incidents del 12 d’octubre de 1999 va decidir donar la cara, tal i com va fer 
en una roda de premsa, uns anys abans, arran del desallotjament del Cinema 
Princesa. En aquest cas és paradigmàtic un escrit que realitzà, en el qual 
afirmà que yo estuve en la mani hasta el comienzo de los disturbios, momento en 
que me retiré pues no creo que la violencia en esa ocasión pudiese servir de algo, 
y más cuando con esa mani pretendía expresar mi repulsa al significado de la 
fecha. También me asqueaba la idea del mitin facha, pero sabia lo inútil que era 
ir a por ellos, pues los antidisturbios los tenían protegidos (a ellos) y el año pasado 
me fije que quienes empezaron el enfrentamiento (lo juraría) fueron los secretas. 
En vista de la caza de brujas que a precedido la mani del 12-O prácticamente 
lo doy por seguro. Se ha caído en una trampa. (...) tenemos que reflexionar más 
antes de actuar, y que si nuestro objetivo es el cambio social tendríamos que ver 
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más como llegar a la gente, hacerla pensar y reaccionar, y no ir tan a lo fácil, 
pues, como hemos visto, es lo que quiere el Estado149. Cal destacar com d’una 
manera bastant clara renega dels disturbis i fins i tot arriba a afirmar que són 
provocats per la Policia, un recorrent argument de moltes tesis pacifistes i 
defensores de la desobediència civil com a única eina de lluita que, amb el 
pas dels anys, cada cop serà més habitual escoltar-ho. En tot cas, per això 
de desar la roba, fa un petit incís afirmant que la violencia en esa ocasión no 
era necessària, tot un petit gest propi d’un gran polític, sempre intentant 
ser neutre i deixar portes obertes segons el que el poble vulgui escoltar, o dit 
en altres paraules, mera demagògia clàssica i de tota la vida. Per acabar-ho 
d’adobar i fer més consistent el seu discurs, res millor, i ho torno a repetir, 
que una mica de teoria de la conspiració amb policies que són els únics que 
creen disturbis per tal d’assenyalar com a necessari un canvi de tàctica per 
tal d’arribar més a la gent del carrer. Malauradament, si considerem l’entorn 
okupa i altres propers com a guetos, no podem oblidar que allò que es coneix 
com a societat civil també ho és a la seva manera: en un context postmodern, 
on un nihilisme passiu és el que domina dins de la societat, pretendre obrir-
se a la gent apropant-se a organitzacions integrades al Sistema, normalment 
per subvencions estatals, conegudes com a societat civil, és una aposta 
ferma no per obrir-se a la gent, sinó més aviat per passar d’un gueto a un 
altre, però a diferència de l’anterior, més inofensiu i incapaç igualment de 
cap tipus de transformació social. Per segona vegada -la primera va ser el 
Princesa i el 12 d’octubre de 1999 la segona-, el moviment okupa d’una 
forma més o menys directa va viure una mena de creixement qualitatiu en la 
seva acció, i evidentment si aquesta acció es transformava mínimament en 
molèstia, patiria més contundència repressiva i mediàtica, però en tot cas, 
històricament, en aquets moments és quan un moviment social pot anar 
més enllà i en determinades o, fins i tot, impensables situacions, les seves 
tàctiques d’atac al Sistema poden ser assumides per part de la resta de la 

149  VV.AA, Dossier Antifascista 12-O-1999, -, Barcelona, 2000, p.37.
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població que viu sota el signe del nihilisme passiu150. Però per segon cop, la 
por a no se sap ben bé el què, va provocar que gran part de l’entorn okupa 
optés per la via del pacifisme i la negació de qualsevol forma de violència, 
tal i com si aquest Sistema no es basés en la violència. Va pretendre la 
transformació social mitjançant l’únic camí del pacifisme i, com és normal, 
el que va passar és que van acabar desactivant una lluita en un punt de  forta 
tensió. El 12 d’octubre de 2000 i successius seran la plasmació d’aquesta 
decadència. Tot plegat una mostra flagrant de la minoria d’edat de moltes 
lluites socials que avui dia existeixen arreu de Catalunya, com també una 
mostra més de la tirania postmoderna del dogmatisme pacifista i del diàleg 
i pressió ciutadana a l’Estat.

Sistema Vs Okupació.

 Un sistema jeràrquic o una relació jeràrquica, en el fons, tenen pocs 
camins per tal d’arribar a ser realitat. La manera més explícita d’aconseguir-
ho és mitjançant l’exercici de la força bruta. I en aquest sentit les estructures 
jeràrquiques estatals han sigut i són la màxima representació, sent un dels 
seus valors fonamentals la voluntat de ser l’única organització social que 
directa i indirectament utilitza la força. En altres paraules, volen exercir el 
monopoli de la violència. No és, per tant, cap coincidència que tots els 
estats del món tinguin policies, cossos militars i/o paramilitars o sistemes 
tecnològics de control social. No cal oblidar que un estat és una organització 

150  La revolta del desembre de 2008 a Grècia seria un exemple com un 
moviment social marginal, com és el llibertari i autònom, després d’anys de 
tàctiques de no col·laboració amb els mass media, sense acceptar el diàleg amb 
l’Estat i sense menysprear les tàctiques que poden ser titllades de violentes, va 
aconseguir que molta gent, en un principi no polititzada, adoptessin aquestes 
tàctiques, ja que en una situació de ràbia i d’enfrontament poden ser un referent 
molt útil.
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social centralitzada i jeràrquica, és, en poques paraules, una estructura mafiosa 
que controla i domina a les persones i recursos existents en el marc del seu 
territori sobirà. I en això l’Estat espanyol, representat institucionalment pel 
govern central, els autonòmics i locals, a més a més de tribunals de tot tipus, 
sempre al servei del Capitalisme i amb una aliança estratègica amb l’Església 
Catòlica, no és cap excepció. 
 Per a tot sistema jeràrquic és imprescindible poder tenir la capacitat 
suficient de respondre per la força a qualsevol intent subversiu que no 
respecti l’ordre establert, però encara és més important, com a mesura 
preventiva, poder tenir mecanismes que facin assolir la pau social mitjançant 
mecanismes no coercitius: l’engany, el rentat de cervell, la compra de 
voluntats, el xantatge... I l’Estat espanyol, com veurem, amb el tema de 
l’okupació, en el transcurs del seu particular enfrontament, utilitzarà tot un 
seguit de mitjans per tal de, primer, reprimir el moviment marcant uns límits 
en la seva actuació i, segon, aïllar-lo socialment a més a més de condicionar 
la seva pròpia dinàmica per tal de que aquest accepti l’ordre legal imposat.
 Com intentaré demostrar, l’estat liberal-democràtic d’Espanya 
utilitzarà bàsicament tres tipus de tàctiques per tal de condicionar el 
desenvolupament de la lluita per les okupacions. La tàctica principal ha 
sigut la repressiva, però dues tàctiques més han sigut també pedres angulars 
de la seva estratègia: la pressió mediàtica i la integració en el Sistema.
 La repressió abans de l’entrada en vigor del Codi Penal de mitjans 
dels ‘90 era bastant suau, i les okupacions per si mateixes no eren vistes 
com un problema greu. Pel Sistema establert i per l’Estat l’okupació era 
una petita molèstia sense gaire importància. Amb quatre cops de porra, uns 
quants insults del policia de torn i petits judicis o litigis sobre la propietat 
de l’immoble en tenien suficient. Ara bé, amb la reforma penal del 1995 es 
va tipificar l’okupació com a delicte. Possiblement els legisladors van veure 
que el moviment okupa podia tenir cert potencial de perill, potencial que, 
després del desallotjament del Cinema Princesa, quedà del tot clar.
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 Si ben és cert que la repressió va augmentar, amb el desallotjament de 
més de 50 cases només a Catalunya i uns 500 detinguts entre el 1995 i l’any 
2000, l’okupació, malgrat ser tipificada com a possible delicte, en pocs casos 
ha sigut condemnada per la via penal, quasi sempre els judicis han entrat per 
la via civil i en alguns casos, fins i tot, s’han arxivat les causes, s’han absolt 
imputats o, fins i tot, més d’un cop, determinats jutjats han sentenciat que 
l’okupació no podia ser considerada com a delicte per diferents arguments 
legals. A la pràctica, per tant, la repressió no s’ha manifestat d’una manera 
contundent en els desallotjaments. En aquest cas la repressió és més aviat 
psicològica que no pas material, ja que l’augment de detencions i de gent 
imputada, més que fer entrar a gent a la presó, el que creava era tot un seguit 
de judicis i feina, molta feina, per l’estament social dels i les advocades. En 
aquest sentit no és estrany que més d’un/a expert/a en la temàtica de l’estudi 
de l’okupació siguin advocats, tals com en Jaume Asens o en Francesc 
Arnau.
 En tot cas, al realitzar un estudi sobre el tema, un pot veure en 
les fonts una certa mitificació de la repressió patida per part de sectors 
de l’okupació i afins arran de l’aplicació del Codi Penal de 1995 i del 
primer govern de José Maria Aznar. Com d’altres mites aquest no té gaires 
fonaments. 
 Aquest mite és el que popularment es coneix com a època Valdecasas, 
perquè és el període, entre el 1996 i el 2003, en el qual Julia García-Valdecasas 
Salgado, filla de l’exrector franquista de la Universitat de Barcelona, 
Julia García-Valdecasas, qui va exercir el càrrec de delegada del govern a 
Catalunya. Aquesta època de García-Valdecasas es podria dividir en dos 
períodes ben diferenciats. Per una banda un primer període que finalitzaria 
amb el primer mandat del govern d’Aznar, en la qual es podria qualificar la 
repressió vers l’okupació com a moderada, malgrat que una mica superior 
en comparació amb etapes anteriors, i una segona, més dura i contundent 
però sense arribar a extrems com la repressió exercida a Euskalherria, que 
coincidiria amb el segon mandat d’Aznar & Co. Però en la major part dels 
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casos l’època García-Valdecasas de finals dels ‘90 ha sigut explicada per certs 
sectors de l’okupació com una etapa de duríssima repressió. El moviment 
okupa ha mitificat tot aquest primer període i quasi sempre amb un discurs 
victimista ha intentat fer veure que la repressió era excessiva. Només cal 
veure dossiers realitzats des de l’entorn okupa, zines o fins i tot periòdics per 
adonar-se d’aquesta visió. Però la veritat és que cap okupa va entrar a la presó 
per okupar i, encara aleshores, l’Estat no es sentia amb la suficient força com 
per detenir a okupes i fer-los ingressar a presó per activitats ideològiques o 
per muntatges policials. Això, en tot cas, es realitzarà en el segon mandat de 
l’esperpèntic José Maria Aznar, l’amic de George Bush Jr i Tony Blair.
 Si mirem els casos repressius a l’okupació i el seu entorn veiem 
com a finals dels ‘80 eren molt dèbils i això va significar un cert impuls a la 
pròpia dinàmica d’okupar. Ja als ‘90 ens trobem el 1992 l’operació Garzón 
contra l’independentisme, amb un saldo de 44 persones detingudes, 21 
ingressos a presó, 3 ingressos hospitalaris i 31 denúncies per tortures. Va ser 
una operació que pràcticament desarticulà l’independentisme català d’arrel 
més radical, encara que aleshores les aportacions a l’okupació de l’Esquerra 
Independentista eren molt anecdòtiques i marginals, malgrat que ja a la 
primera meitat dels ‘90 l’okupació s’obria a altres corrents ideològiques més 
enllà de la llibertària i autònoma. Si continuem amb la repressió veiem com 
el 1995, per exemple, es va detenir el comando Barcelona d’ETA, amb la 
detenció de quatre persones de Catalunya, entre elles en Zigor Larredonda, 
que serà un membre actiu del moviment okupa de Terrassa, però aleshores 
aquella operació va quedar molt en entredit per les seves formes i perquè tot 
semblava indicar que moltes de les detencions havien sigut força arbitràries. 
Al cap de pocs dies en Zigor va quedar en llibertat sense càrrecs i va ser 
impossible aleshores fer cap tipus de relació més o menys creïble sobre la 
vinculació entre l’okupació i la lluita armada d’ETA.
 Durant aquest període no és que l’okupació no importés al sistema 
repressiu, més aviat es veia com un perill minúscul, tal i com algun informe 
policial o fins i tot d’algun infiltrat deuria realitzar, però en tot cas, a la 
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pràctica, no s’augmentà la pressió policial fins a la segona meitat dels ‘90. 
La teoria de vinculació entre l’esquerra abertzale proetarra i l’okupació 
catalana ja va sorgir després del desallotjament del Cinema Princesa, quan el 
subdelegat del govern a Catalunya, David Bonet, afirmà que hay elementos 
del movimiento okupa que se forman, se instruyen y se adiestran en Jarrai151. 
Evidentment, tal i com explicaré, part dels mass media en van fer ressò 
i propaganda d’aquesta retòrica d’okupes catalans abduits per les ordres 
malèfiques dels cadells d’ETA: Jarrai. En tot cas encara el suport social era 
força ampli i aquesta línia encara hauria de madurar uns anys per tal de ser 
creïble pel votant mitjà de tota la faràndula política. 
 Un cas tràgic de repressió es va patir a Cornellà de Llobregat, quan 
un jove de 17 anys, en Jorge Bolancel, va ser detingut l’octubre de 1997 
arran d’una campanya en contra de les ETT’s152. En Jorge va ser detingut, 
interrogat i deixat en llibertat, però al dia següent tornà a ser detingut i se’l 
pressionà per tal que donés noms de companys i companyes involucrats 
en les protestes anti-ETT’s així com en altres lluites. Sembla ser que en 
Jorge finalment després d’hores d’interrogatori va acomplir els desitjos 
policials, però quan va sortir en llibertat, el primer que va fer, va ser suïcidar-
se llençant-se a les vies del tren. Des d’aleshores el record a Cornellà d’en 
Bolancel és present, i sens dubte, mai cremar o sabotejar una ETT o un 
banc pot ser comparat amb la forta pressió que deuria patir, ja que després 
d’aquell turment en Jorge va decidir abandonar d’una manera digna aquest 
món. Era una persona massa jove per morir i els cossos repressius de l’Estat, 
sens dubte, van ser els responsables del seu tràgic final. 
 Altres fets repressius són els representats per diferents episodis 
on policies van treure i apuntar amb les seves pistoles a gent participant 
en manifestacions o actes. Per exemple, en la manifestació en resposta al 
desallotjament de La Totxana el 1998 o a Cornellà de Llobregat arran d’una 

151  VV.AA, Que ens deixin en pau!, Barcelona, febrer-març 2001, p.6.
152  Empresa de Treball Temporal.
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protesta en contra del Ministre de Treball, Manuel Pimentel, el 1999. Com 
a dada anecdòtica o no, sembla ser que un agent va estar involucrat en els 
dos casos (veure annexe 12). A Terrassa també ens trobem amb el síndrome 
del poli que la treu molt fàcilment, va ser arran del desallotjament del CSO 
Vallparadís el 14 de desembre de 1999. Després de la manifestació de 
rebuig al desallotjament es van produir incidents, i en aquest context, d’un 
cotxe de la Policia Nacional va sortir un agent, segurament fan de Harry el 
Sucio, o potser de Torrente, que no dubtà en apuntar amb la seva pistola als 
participants en els incidents. 
 També es considera una mostra de repressió els incidents a la 
Universitat Autònoma de Barcelona que es van produir per la visita del 
president José Maria Aznar al Centre de Microlectrònica del CSIC situat en 
aquesta universitat. La visita es va realitzar el 14 de gener de 1999 i va provocar 
incidents entre estudiants i policies nacionals: càrregues, cops de porra i pilotes 
de goma pels aires. El cas va crear un fort aldarull mediàtic i fins i tot va ser 
blanc de les crítiques vers el govern de certs mass media d’aquells que tenen un 
target d’esquerres tal com podia ser El Periódico o El País.
 També durant aquests anys van existir muntatges bananers com la 
creació d’una suposada organització terrorista, anomenada Acció Radical 
Catalana, el desembre de 1997, a la ciutat de Terrassa. Sembla ser que el 
grup VI, els de la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional, 
van inventar-se del no res aquesta organització i van detenir sota la llei 
antiterrorista a 4 joves egarencs. El cas era tan patètic que fins i tot en el 
mateix jutjat de Terrassa els acusats van ser posats en llibertat al cap de 
poques hores...
 També destacaria els incidents que es van produir el 24 d’abril de 
1999 arran d’una bicicletada en contra dels desallotjaments a Barcelona. 
En aquella marxa es van produir incidents entre manifestants i policies. Al 
dia següent una imatge a El Periódico mostrava una fotografia d’un agent 
perseguint els manifestants amb la pistola en la mà. En els dies posteriors es 
produiren diferents detencions, seguiments i requeriments judicials, però al 



223

1997-1999. Creixement quantitatiu

final tot quedà, un altre cop, en res. Finalment els incidents del 12-O dels 
anys 1998 i 1999 significaren detencions i processos judicials, tal i com hem 
vist en el capítol anterior, però el que resultarà més important d’aquests fets 
serà el factor criminalitzador dels mass media i la pressió que aquests faran 
contra l’okupació.
 El mass media normalment, almenys els que es deien d’esquerres, 
tampoc oferien una imatge excessivament negativa de l’okupació fins a 
mitjans dels ‘90, fins i tot, immediatament després dels incidents del Cinema 
Princesa no van exercir una visió altament negativa. Els mitjans clàssics de la 
dreta, en tot cas, sí que van oferir sovint, tal i com hem vist anteriorment en 
aquest estudi alguna petita pinzellada, una visió negativa de l’okupació i el 
seu entorn, malgrat que també de vegades ens trobem articles força neutrals 
o fins i tot partidaris de l’okupació.
 Dins de l’okupació, malgrat existir gent, bàsicament des de 
posicionaments llibertaris i autònoms més radicalitzats, contrària a qualsevol 
utilització dels mass media, sí que és cert que ja des dels ‘80 eren normals 
rodes de premsa i certs comunicats i entrevistes en aquests mitjans. Si en 
Jesús, àlies Albert Martínez, és conegut com el Portaveu del okupes, més que 
per exercici real d’aquest càrrec, ho era per la seva relativa facilitat per oferir 
la seva opinió a qualsevol mitjà que pogués copçar la seva cara o enregistrar 
la seva veu. Ara bé, aquesta opinió favorable a sortir als mass media podria 
ser una de les causes de la relativa moderació del discurs i pràctica de forçes 
sectors de l’okupació a la segona meitat dels ‘90. Personalment penso que sí 
ho va ser, ja que crec que aquesta gent moderà el seu discurs i pràctica, en 
part, per evitar tenir mala imatge cara els mass media.
 A partir del desallotjament del Princesa des d’aquests mitjans es 
criticà durament el tema dels desallotjaments violents, les manifestacions 
més dures i els diferents actes amb violència o sabotatges perpetrats per 
part dels okupes, i sembla molt evident la relació entre aquesta imatge 
criminalitzadora dels grans mitjans i l’auge dins de l’okupació de discursos 
pacifistes extremistes, crítics amb els actes de violència o, directament, 
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difamatoris sota l’acusació de que eren obra de secretes. És evident que 
per aquells sectors partidaris d’utilitzar els mass media, la bona imatge que 
hauria de sortir en aquests havia de condicionar la pràctica quotidiana de 
l’okupació. És normal, per tant, que durant les jornades de Trenquem el 
Silenci de 1999 una de les frustracions més escoltades era la referida al poc 
eco mediàtic de la campanya...
 Però és sensat pensar que es poden fer servir els mass media? Hem 
de pensar que aquests mitjans normalment tenen un contacte directe amb 
els cossos policials i partits polítics i que, si bé és cert que de vegades poden 
oferir una imatge més o menys bona d’una lluita, en aquest cas l’okupació, 
segurament això es produeix més aviat perquè al mitjà en concret li beneficia 
puntualment oferir una bona imatge per tal d’utilitzar-ho com a eina d’atac 
contra un partit en el govern o en l’oposició que no pas pel suport real d’una 
lluita com l’okupació. Un altre factor que s’ha de tenir en compte és que els 
mass media sempre tenen al darrera poders fàctics de l’ordre social establert, 
així que malgrat poder sortir “bé” en un d’ells de manera puntual, això 
passa necessàriament per la rebaixa del discurs per part dels okupes o per 
la ridiculització dels pensaments més radicals que des de l’okupació poden 
sorgir.
 Durant aquells anys va ser evident que els cossos repressius no 
reprimien més durament a l’okupació perquè mediàticament encara no 
s’havia aconseguit un bon rentat de cervell de la major part de la població. 
Arran dels fets del 12 d’octubre de 1999, la cosa canvià, ja que tots els 
mitjans de comunicació al servei del sistema, a pocs dies d’unes eleccions, van 
coincidir en criminalitzar fortament els fets sorgits d’aquella manifestació i, 
de retruc, es va criminalitzar l’entorn okupa. Les teories de vinculació directa 
entre Jarrai, ETA i els okupes van ser àmpliament acceptades des d’aleshores. 
Fins i tot en alguns casos, tal i com ho demostra el periòdic de dretes La 
Razón, la manipulació va ser tan clamorosa i evident que va provocar, el 
28 de novembre de 2000, un comunicat del Consell de la Informació de 
Catalunya, òrgan oficial del Col·legi de Periodistes de Catalunya que vetlla 
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pel seu codi deontològic, on es concloïa que els redactors d’una notícia 
referida als incidents contra la desfilada militar de Barcelona del maig de 
2000, on s’afirmava en el titular que Autobuses con activistas de Jarrai llegaron 
a Barcelona para reventar el desfile, havien incumplert els articles 1 i 2 del 
codi deontològic, els referits a la clara distinció entre fets i opinions i a la no 
difusió de conjetures i rumors, per una banda, i per l’altra el que afirma que 
s’han de publicar informacions fonamentades. En les seves al·legacions, els 
periodistes de La Razón, J.Clemente i E. Montanchez, van assegurar que la 
redacció de la notícia es va fer en base a la col·laboració amb la Delegació del 
Govern de Catalunya, el CESID153 i els cossos i forces repressives de l’Estat. 
Aquest fet, denunciat per la seva clamorositat, en el fons, era un exemple 
de com funcionaven i funcionen els mass media: quasi sempre publiquen la 
versió que directament ve donada des de la comissaria o per les institucions 
estatals. I aquí rau la seva importància, ja que com a mecanismes de formació 
d’opinió, són l’instrument que en una societat com la nostra, occidental i 
postmoderna, configuren els hàbits, la moral, les opinions i fins i tot el que 
és real i el que no en el sí de la població. Evidentment un Sistema funciona 
a dia d’avui molt millor amb uns mitjans al servei del poder o dels partits 
polítics que poden gestionar total o parcialment aquest poder, que no pas 
amb un veritable sistema horitzontal d’informació. Alguns/es okupes van 
pensar (i pensen) que es podien utilitzar les pàgines de grups com PRISA 
o Zeta per tal de difondre la lluita okupa. La pràctica ha demostrat que no 
és factible. No es pot confiar en un mitjà que no es propi i que té interessos 
diferents a una lluita que, com a mínim, es qüestiona la distribució actual 
de la propietat privada. Però després de tants i tants errors, en forma 
d’entrevistes, rodes de premsa i comunicats públics, encara avui dia part 
dels i les okupes segueixen entortolligats per aconseguir uns quants segons o 
línies d’incerta glòria.
 Els mass media van ser els que més van contribuir a crear una 

153  Agència d’espionatge del govern espanyol.
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imatge de l’okupació com a sinònim d’una tribu urbana, han sigut els que 
amb el pas dels anys han diferenciat entre els i les okupes dolents (violents) i 
els bons (pacífics), però igualment han ofert, tant dels bons com dels dolents, 
la imatge de ser paràsits socials, perrosflautes154, pijos/es, etc. A més a més 
han sigut en molts casos els altaveus de les tesis cuinades dins dels cossos 
repressius i als despatxos dels polítics, i aquesta dinàmica, amb el pas dels 
anys, encara s’ha anant accentuant, fins arribar al punt actual on publicacions 
com El Periódico publicà una suposada enquesta on el 80% de la població 
de Barcelona estava en contra dels okupes (04/03/2007). A partir d’aquella 
enquesta s’ompliren diferents pàgines sense cap desaprofitament. S’afirmà, 
per exemple, que los barceloneses rechazan con claridad el movimiento okupa 
y piden a la Administración que se emplee con más dureza contra él155, a més 
a més d’afirmar que la concepció social dels okupes era molt negativa: 
la más generalizada es que se trata de aprovechados y caraduras, pero en la 
misma línea se les tacha de gandules que no quieren trabajar, libertinos, sucios, 
niñatos, drogadictos y así un largo etcétera. Por contra, también hay respuestas 
comprensivas que ponen de relieve el problema de la vivienda, hablan de jóvenes 
necesitados sin techo o de protesta mal enfocada156.
 Després d’anys d’experiències traumàtiques amb els mass media com 
aquest exemple de l’any 2007, encara avui dia sembla que existeixen sectors 
força amplis del moviment okupa que consideren que es poden utililitzar. 
Evidentment aquests posicionaments solen venir per part dels sectors que 

154  Okupa brut, normalment enganxat a alguna droga psicoadictiva, amb un 
cànid famèlic al seu voltant i que el pots trobar a les estacions del metro o 
en alguna cantonada de la ciutat fent sonar una flauta i demanant almoïna. 
Normalment els seus best-sellers flauters són cançons pròpies de les classes de 
música de Primària o EGB o alguna versió poc encertada d’A les barricades.

155  h t t p : / / w w w. e l p e r i o d i c o . c o m / d e f a u l t . a s p ? i d p u b l i c a c i o _
PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=385098&idseccio_PK=1008

156  Ídem.
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estan més propers a les teories ciutadanistes que no pas a teories d’un caire 
més autogestionari.
 En aquest sentit és evident la coincidència dins de l’okupació entre 
els posicionaments moderats, contraris a la violència i propis d’aspirants 
a polítics o, directament, en els últims anys, sota el paraigües de partits 
polítics com la CUP157, encaminats a fer servir el mass media per canalitzar 
els seus missatges, sent l’okupció, més que una lluita en la qual es creu, un 
mer mitjà per poder tenir una notícia inserida a les pàgines d’un periòdic. 
Un exemple d’això seria la dinàmica d’okupacions que en els últims anys 
s’han realitzat en poblacions com Manresa per part de joves vinculats a 
l’Esquerra Independentista. En aquesta ciutat la CUP gaudeix d’un regidor 
a l’Ajuntament des de les eleccions locals de 2007, a més a més és habitual al 
periòdic Regió 7 que un membre de la CUP tingui un o dos cops a la setmana 
una columna d’opinió. L’any 2008, per exemple, joves independentistes van 
decidir okupar un local propietat de l’Ajuntament, un antic bar en desús, 
ni tan sols es va arribar a obrir cap dia al carrer, però els murs i parets de 
la ciutat van aparèixer plens de pintades en contra del desallotjament de 
l’okupa en desús per part dels mateixos okupants. Aquella okupa es deia la 
Vallfonollosa. En tot cas vàries notícies van sortir al Regió 7 donant canxa a la 
CUP, i en tot aquest temps la CUP als plens municipals ha demanat la cessió 
de locals pel jovent i ha fet campanya al carrer explicant la gran quantitat 
de pisos buits existents a la ciutat i ha demanant solucions com lloguers 
més baixos i més habitatge de protecció oficial. Creuen veritablement en 
l’okupació com a eina de transformació social? Segurament no, però sí que 
veuen que pot ser un instrument útil per sortir en mitjans com el Regió 
7, com a mecanisme de pressió política dins dels plens municipals i com a 

157  Les Candidatura/es d’Unitat Popular. Partit polític de l’Esquerra 
Independentista que en els últims anys es presenta a les eleccions locals en 
diferents poblacions catalanes. De vegades es defineixen com el paraigües dels 
moviments socials (sic).
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forma de reclutar militància pel seu projecte polític integrat en el Sistema.
 Però aquestes maniobres de la CUP a ciutats com Manresa no 
són tampoc un cas alarmant d’integració en el Sistema, encara podria ser 
molt pitjor des del punt de vista de l’okupació més radical i intransigent 
a possibles pactes amb les administracions... Com veiem, una tercera eina 
per part del Sistema liberal-democràtic per a desarticular el potencial 
conflictiu de l’okupació és la integració d’aquesta lluita dins d’uns 
paràmetres assumibles. En altres paraules, intentar que l’okupació, així com 
els sindicats oficials, ONG’s i altres estructures d’allò que es coneix com a 
societat civil, sigui un instrument més per canalitzar el descontent social 
fins a posicionaments inofensius i defensors de l’ordre social i econòmic 
establert. Per tant, potser seria força interessant veure diferents casos i 
agents que han intentat o intenten integrar l’okupació dins d’aquesta 
òrbita:
 - El paper de les Asociacions de Veïns/es. Han estat, des dels inicis 
de l’okupació, un pont de contacte entre el moviment i l’administració. 
No cal oblidar que malgrat existir excepcions, normalment aquestes 
associacions depenen econòmicament de les subvencions estatals per tal de 
poder funcionar. A més a més solen ser un focus on les bases de diferents 
partits polítics poden promocionar-se internament dins dels seus propis 
partits així com un mecanisme d’atracció de gent del carrer. En casos com 
l’okupació fallida de La Farmàcia l’any 1990 el paper de l’AA.VV va ser 
contrari a l’okupació i això facilità el desallotjament, també cal pensar 
que mai cap organització d’aquest tipus en les últimes dècades ha defensat 
la violència com a mecanisme de pressió i/o transformació social i que 
ha sigut, alhora, un dels focus difusors dels ideals ciutadanistes. Per tant, 
és força estrany que de vegades els i les okupes busquin el recolzament 
en aquestes associacions que, malgrat excepcions, són a la pràctica parts 
integrants de les estructures estatals. 
 Històricament han destacat per defensar la despenalització de 
l’okupació, i arran del fets del 12 d’octubre de 1999 van decidir involucrar-
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se en els actes antifeixistes dins de la Plataforma de caire ciutadanista que, 
a mig termini, va ser una de les impulsores de la crisi dels discursos més 
radicals en el marc de les mobilitzacions antifeixistes.
 Per tant les AA.VV s’han d’interpretar com un mecanisme 
estatal que serveix com a mediació entre els i les okupes i les institucions 
democràtico-liberals.
 - L’estament dels advocats i dels jutges. A partir de l’aplicació del 
codi penal de mitjans dels ‘90 surten veus de diferents jutges i per part 
del Col·legi d’Advocats per tal que l’okupació no fos considerada com 
a delicte. És a dir, des d’uns estaments que normalment creuen en les 
estructures democràtiques es fomenta la tàctica de que l’okupació tingui 
com a finalitat la no penalització de la pràctica, afirmant que hauria de ser 
un dret okupar espais i immobles abandonats. 
 D’aquests sectors, per altra banda, sorgiran lideratges de perones 
com l’advocat Jaume Asens el qual, en més d’una entrevista, xerrada o escrit 
no amaga els seus posicionaments ciutadanistes, assumint que l’okupació 
és un moviment de la societat civil que pressiona amb mitjans pacífics per 
tal que el dret a l’habitatge sigui reconegut per la legislació estatal d’una 
manera real.
 Sembla clar que el protagonisme d’aquest estament de jutges i 
advocats partidaris de l’okupació ha fet que les veus partidàries de les tesis 
ciutadanistes tinguin un suport més enllà de la pròpia lluita okupa. A 
més a més mitjançant informes i manifestos es van crear contactes entre 
okupes i membres d’organitzacions integrades en el Sistema. Un exemple 
d’això serà el Manifest per la despenalització de l’okupació que va ser 
signat per catedràtics i professor de dret penal, una vintena de professors 
universitaris d’altres disciplines, nou jutges, advocats i unes 300 persones 
més com Antoni Lucchetti158, Eulàlia Vintró (ex-regidora de l’Ajuntament 

158  Membre d’EUiA i del qual es deia que tenia un fill okupa al barri del 
Guinardó de Barcelona
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de Barcelona), Ramon Espasa ( ex-conseller de Sanitat de la Generalitat 
de Catalunya i membre del PSC-Ciutadans pel Canvi), Joan Coscubiela 
(CC.OO), Fèlix Martí (Centre Unesco de Catalunya)...
 El col·legi d’advocats i determinats jutges van ser un pont de 
diàleg entre okupes i partits polítics i una forma per entendre també com 
en els moments que els discursos que fomentaven obrir-se a la gent, moltes 
vegades, pensaven que un primer pas era obrir-se a polítics i polítiques 
que podien, des de les institucions, fer alguna cosa per l’okupació, ja fos 
despenalitzar-la, donar l’absolució d’okupes condemnats o, fins i tot, 
legalitzar l’okupació.
 -Partits Polítics. En un Sistema liberal-democràtic la partitocràcia 
és l’element fonamental que utilitza el Sistema per vendre’s com 
quelcom lliure. Periòdicament les i els ciutadans, és a dir, les persones 
que tenen uns drets i uns deures, poden votar a un partit polític que en 
teoria defensarà els seus interessos. En aquest sentit dins de l’okupació 
van existir i existeixen veus que no veien amb mals ulls col·laborar amb 
determinats partits polítics. Això tenia la seva lògica si pensem que ja als 
‘90 una part significativa de gent que okupava era propera a partits polítics 
com Iniciativa per Catalunya o Esquerra Unida i Alternativa. Durant el 
desallotjament del Cinema Princesa l’excomunista Ignasi Riera va ser avisat 
per part d’un suposat portaveu dels okupes del desallotjament. En aquest 
sentit és evident que els contactes amb determinats sectors polítics era una 
realitat. Per exemple, els encausats i posteriorment condemnats pels fets 
del Princesa, finalment van rebre un indult anys després gràcies a diferents 
propostes parlamentàries, fins i tot, tant al Parlament de Catalunya 
com a l’espanyol, altres propostes encaminades a la despenalització de 
l’okupació a la segona meitat dels ‘90 i inics de la dècada del 2000 es van 
fer realitat. Per exemple, a partir de les gestions efectuades per Ignasi Riera 
el diputat aleshores del Congrés espanyol, Joan Saura, efectuà l’any 1998 
una proposició no de llei per despenalitzar l’okupació, Saura afirmà que 
la función del derecho en relación a la propiedad privada viene modulada 
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en la Constitución por la función social de la propiedad privada. Cuando 
planteamos la despenalización de la ocupación no pretendemos la legalización 
de la ocupación: estamos diciendo que hay otros mecanismos, vía derecho civil, 
para proteger la propiedad privada, pero en ningún caso la ocupación de 
inmuebles abandonados puede tener la sanción en el Código Penal159.  
 Realment no és que les propostes dels partits polítics fossin massa 
radicals, més aviat anaven encaminades a tornar a l’estatus legal d’abans 
de l’aplicació del codi penal de 1995, però en tot cas aquestes mostres que 
van ser una senyal, en el context de governs del Partit Popular a Madrid, 
per tal d’aproximar-se al col·lectiu okupa. En aquest sentit encara recordo 
un debat realitzat a Manresa sobre el tema de l’okupació, quan enmig d’un 
intercanvi d’opinions i en el context sobre el diàleg amb partits polítics, 
una participant a l’acte, veterana dins de l’okupació, va afirmar que sobre 
aquest tema ens haviem cregut les seves promeses. Bé, personalment estaria 
d’acord amb aquesta  afirmació però crec que a més a més, més d’un/a va 
assumir el diàleg amb les institucions com quelcom factible i beneficiós 
per l’okupació. Anys després, amb Saura de Conseller a la Generalitat i 
governs socialistes a Madrid, l’okupació no tan sols no s’ha despenalitzat, 
sinó que a les ordres d’en Saura els Mossos d’Esquadra han continuat amb 
una dinàmica semblant a la tan criticada època García-Valdecasas. Com 
deia un prefessor del meu col·legi: un bon polític és aquell que menteix bé.
 - Legalització d’espais. No serà un dels factors més comuns en 
la Història de l’okupació a Catalunya, però sí que en altres indrets s’han 
viscut processos d’aquest tipus, especialment a l’estranger, on la legalització 
d’espais a estats com l’italià, o legislacions històricament força permissives 
(Anglaterra o Països Baixos) han fet que l’okupació estigués bastant 
integrada o que fos una cosa relativament normal i assumida socialment. 
En tot cas la dinàmica de legalitzar espais en altres estats ha significat que 
aquelles okupes que no volien integrar-se al Sistema tinguéssin importants 

159  BATISTA, Antoni, Okupes, Rosadelvents, Barcelona, 2002, p. 111.
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problemes per poder continuar existint, ja que el Sistema podia argumentar 
que eren centres antisocials, marginals, que no es volien integrar, que eren 
massa radicals, entre altres típics arguments estigmatitzadors. En aquest 
sentit aquelles cases i centres que es legalitzaven forçaven una brutal divisió 
dins de la lluita okupa, fent que en aquests països, arran de les legalitzacions, 
els centres legalitzats perdéssin gran part del seu contingut contestatari i 
els centres no legalitzats encara augmentéssin més el seu aïllament social. 
Coneixent experiències internacionals d’aquest tipus sembla estrany que 

l’Estat espanyol no volgués entrar 
en diàleg amb determinades 
okupes, ja que com hem vist, 
des dels inicis de l’okupació a 
Catalunya més d’una okupa 
volia o veia factible dialogar amb 
la propietat, en molts casos de 
titularitat estatal (ajuntaments, 
diputacions, ministeris, 
comunitats autònomes, etc). 
A Madrid experiències com La 
Eskalera Karakola no seria del tot 

ajustat afirmar que va ser legalitzada, ja que en el fons la gent de l’okupa 
volia un nou local i el que van fer va ser demanar subvencions. Malgrat tot 
la polèmica va ser gran, i segurament el discurs contestatari va perdre força 
per diferents factors, tals com l’abandonament del projecte de les dones 
que no estaven d’acord en rebre subvencions. En tot cas, va ser un cas força 
criticat, com també ho va ser el cas a Catalunya del, fins els nostres dies, 
exemple més clar de legalització d’un centre social okupat. Em refereixo al 
cas del CSO Torreblanca de Sant Cugat del Vallès.
 El CSO Torreblanca va néixer arran d’una okupació d’una antiga 
masia okupada a la població de Sant Cugat el 6 de març de 1999. La 
titularitat d’aquesta masia era de l’Ajuntament, governat per una coalició 

Fotografia de La Eskalera Karakola de 
Madrid.

Font: wikipedia
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de CiU i PP, situada a la zona coneguda com el pla del Vinyet. L’okupació 
va patir uns primers mesos típics, amb denúncia, desallotjament uns 
mesos després i nova reokupació, fins i tot atacs per part d’elements 
contraris a l’okupació... Res que en un principi fes sospitar que la masia 
acabaria legalitzada. O potser sí. Si pensem que, com la major part de les 
okupacions, aquesta va ser molt diversa, amb la participació de gent adscrita 
a idees llibertàries, comunistes, arribant fins i tot a partidaris de partits 
com el PSC, podem entendre que tot plegat era possible la legalització. 
Torreblanca no va ser ni la primera ni la última casa o centre social que 
intentà dialogar i buscar una sortida legalitzadora a la seva situació, però a 
diferència d’altres casos sí que va accedir finalment a dialogar. La clau de tot 
plegat la trobem en la constitució d’un Consell Local de Joves que agrupà a 
col·lectius diversos d’allò que es coneix com societat civil amb l’objectiu de 
desencallar la situació de la Masia Torreblanca arran del seu desallotjament 
i posterior reokupació. Aquest consell de joves, conjuntament a una part 
dels i les okupes van decidir abandonar l’espai a canvi que l’Ajuntament 
es comprometés a que fos un centre gestionat pels joves. A partir d’aquí el 
diàleg entre administració, okupes i consell de joves es fa realitat i després 
d’un temps de diàleg s’arribà a un acord. L’Ajuntament reconeixia que 
el gestor de l’okupa fos el Consell de la Joventut de Sant Cugat, però la 
titularitat de la mateixa encara fos municipal.
 Sobre el paper semblava que tot podia ser una victòria del i les 
okupes, però a la pràctica ens trobem com dins del col·lectiu d’okupes 
el paper de diferents joves vinculats a partits polítics va ser clau, de fet, 
personalitats com Aintzane Conesa van participar en l’okupació. Per qui 
no la conegui, només dir que va ser regidora del PSC-CpC de 2003 fins 
l’any 2008, i que des dels 16 anys era membre de les joventuts del PSC.
 El resultat final d’aquesta legalització ha sigut la transformació de 
l’espai en poca cosa més que un centre cívic on es realitzen cursos pagant 
diners (entre 30 i 50 euros de mitjana), sense cap tipus d’esperit crític i 
sent, a la pràctica, un exemple de propaganda política pels partits que 
romanen a l’Ajuntament de Sant Cugat.
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 Torreblanca, a dia d’avui, segueix funcionant com a centre cívic i 
encara està en el record de l’okupació com exemple pragmàtic del que es 
pot obtenir d’un diàleg amb l’administració. Malgrat tot, encara avui dia 
existeixen veus que aspiren a seguir els passos de Torreblanca.

Cartell de 2006 de l’antiga okupa Torreblanca de Sant Cugat del vallès
Font: Arxiu personal
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 En diferents estudis es comenta que el moviment okupa a inicis 
del nou segle a Catalunya perd la centralitat que des de mitjans dels ‘90 
havia tingut en les lluites socials existents, en aquest sentit s’apunta que 
davant el clima de lluites antiglobalització s’integraria dins d’aquesta nova 
dinàmica que a la primera meiat de la primera dècada del s.XXI significà un 
resorgiment mundial de lluites contràries al Capitalisme o, com a mínim, 
crítiques amb la seva versió neoliberal.
 La Globalització econòmica s’ha d’entendre com a resultat de la 
integració de l’economia mundial en un sol sistema econòmic -el capitalisme 
de mercat-, així com per un augment de la interdependència entre tots els 
sistemes productius i per una progressiva manca de capacitat de gestió 
o control de la societat vers la seva economia i gestió de les necessitats 
quotidianes. Aquest fenomen rep el nom de Globalització. Tampoc cal oblidar 
que aquest procés s’ha pogut realitzar, també, gràcies els canvis econòmics 
i socials derivats de la Revolució Tecnològica en la qual actualment encara 
estem vivint: la revolució del xip i les noves tecnologies derivades d’ell.
 El moviment antiglobalització, alterglobalització o altermundisme 
és una corrent de diversos moviments polítics i socials que protesten contra les 
formes i els mètodes que està prenent l’actual procés d’integració econòmica 
global, dirigit bàsicament per l’Organització Mundial del Comerç, el Fons 
Monetari Internacional i el Banc Mundial. Aquesta corrent engloba des 
de grups socialdemòcrates, i per tant partidàris d´un Capitalisme “més 
humà”, com Attac (vol la condonació del deute Extern i aplicar una taxa 
a les transaccions internacionals), a col·lectius com els Sense Terra (a Brasil 
ocupen terres per viure), Via Camperola (a França, reformistes del Sistema 
encapçalats per José Bové), ecologistes, socialistes, fins a individualitats 
i organitzacions revolucionàries que volen la destrucció del Sistema 
Capitalista i la seva substitució per un altre Sistema. En aquest sentit les 
diferents branques anarquistes o llibertàries serien l’exemple més destacat, 
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així com certes actuacions pràctiques de moviments com l’EZLN (Exèrcit 
Zapatista d’Alliberament Nacional) a Txiapes (Mèxic), o les actuacions més 
contundents del moviment indígena Maputxe a Xile i Argentina.
 En un món dominat per la lògica d’un Capitalisme global, on qui té 
més recursos econòmics gaudeix normalment d’una qualitat de vida millor 
que aquells que no els tenen, les desigualtats i injustícies socials derivades 
d’aquesta lògica mercantilista són un fet. Actualment al Primer Món veiem 
com encara existeixen bosses de pobresa extrema, amb persones que no 
tenen les seves necessitats bàsiques o vitals cobertes, a més a més en els 
darrers anys s’ha generalitzat el fenomen anomenat “mileurisme”160, és a dir, 
una gran part de la població guanya sous que amb prou feinen són suficients 
per anar tirant. A d’altres estats de la UE, com Grècia, aquest fenomen del 
“mileurisme” existeix també, però en aquest cas amb sous al voltant dels 600 ó 
700 Euros mensuals. A Portugal el clima és encara pitjor, amb sous al voltant 
dels 500 Euros... Mentre això es generalitza, grans fortunes es consoliden, 
tals como les d’Amancio Ortega (Propietari d´Inditex) o d’Emilio Botín 
(President del Banc Santander) a Espanya, Bill Gates als EUA, etc.
 La desigualtat econòmica entre països rics i països pobres, o bé entre 
el que s’anomena Primer i Tercer Món, és cada vegada més gran. Observem 
aquestes dades, ja que parlen per si mateixes:
 - Cada dia moren 30.000 nens al món, i d’aquests, la meitat per 
fam.
 - Cada dia neixen 60.000 nens amb pes insuficient.
 - A l’Àsia, 515 milions de persones subsisteixen amb 1 euro al dia.
 - Tan sols 225 persones acumulen tanta riquesa com la meitat de la 
humanitat. 

160  Això a l’Estat espanyol, en altres indrets aquesta homogeneïtzació 
econòmica de classes mitges-baixes segurament tindria altres noms depenent 
dels ingressos mitjans. El nom deriva de la tendència de guanyar al voltant de 
1000 Euros mensuals.
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 - Només amb una quarta part de les despeses anuals en begudes 
alcohòliques que es consumeixen a Europa es garantiria la salut i nutrició del 
Tercer Món.
 - El 20% dels països més rics posseeix una riquesa 150 vegades 
superior al 20% de països més pobres. El terme mitjà d´ingrés dels 20 països 
més rics és 37 vegades més gran que el dels 20 més pobres; una diferència 
que s´ha duplicat en els últims 40 anys.
 En aquest sentit, a Catalunya la lluita antiglobalització ja començà  a 
tractar-se als ‘90, amb l’aparició de col·lectius de suport a la lluita de l’EZLN 
poc després de l’aixecament armat d’en subcomandant Marcos a Txiapes l’1 
de gener de 1994. En aquest sentit encontres diversos, tals com els encontres 
contra el neoliberalisme, seran precursors de la lluita antiglobalització a 
Catalunya161. 
 En aquest context la lluita okupa no serà un front unit, ni tan sols 
mínimament homogeni, com veurem les diferències internes es manifestaren 
al voltant de com participar en el context antiglobalització. En aquest sentit 
l’okupació perdrà la seva centralitat malgrat ser una base permanent de 
conflictivitat social. 
 Per altra banda, tal i com he explicat en el tema anterior, sostenc la 
hipòtesi que a la segona meitat dels ‘90 dins el moviment okupa a Catalunya 
es va  fomentar uns tipus de pràctiques que en certs sentits s’aproximaven a 
les tesis conegudes com a ciutadanistes. Això va provocar crítiques internes, 
especialment des dels àmbits llibertaris i autònoms més radicalitzats. 
 Per exemple ens trobem ja a finals de 1997 i amb una dura crítica 
per part del grup Araña de la Federació Anarquista Ibèrica en referència a 
l’okupació. La crítica va aparèixer a Solidaridad Obrera, portaveu de la CNT 
de Catalunya. En aquella crítica s’afirmava que els projectes okupes no eren 
revolucionaris i que bàsicament eren espais d’oci on es creava un gran negoci 

161  L’annexe número 13 és una cronologia de la lluita antiglobalització. 
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al voltant del concerts amb la venda d’entrades, alcohol i, segons ells, altres 
tipus de drogues. De fet afirmaven que las justificaciones de la okupación 
son puro reformismo, solicitando a gritos (aunque no lo quieran decir) lugares 
subvencionados para que los chavales se pongan hasta arriba162 Afirmaven que 
en molts concerts la recaptació anava directament a la butxaca d’uns quants 
que gràcies a l’okupació podien viure molt bé. També es criticava la suposada 
autonomia de les okupes, la qual era considera  una fal·làcia, ja que tenien 
cabuda idees nacionalistes filo-etarres i es criticaven projectes com el de la 
CNT. A l’escrit també eren crítics amb el tema de la suposada autogestió dels 
espais ja que montar un bar-discoteca es un insulto a todas las experiencias de 
autogestión verdaderas163. En definitiva, una dura crítica que s’ha d’entendre 
en un context on la CNT, després del llarg judici amb la quèefinalment 
seria la CGT, no havia aconseguit créixer de manera important, en part 
pel creixement de moviments com l’okupació -especialment a la zona de 
Madrid amb Lucha Autónoma-, i amb diferents conflictes interns (una 
escissió recent a Catalunya) que, sens dubte, feien que tingués una actitud 
defensiva davant d’una lluita com l’okupa que a llocs com Madrid, al voltant 
de Lucha Autónoma, tenia un cert contacte amb Solidaridad Obrera, una 
escissió de la CGT amb certa presència a Madrid. A més a més no cal oblidar 
que en aquells anys també a Catalunya des de l’okupació es tenien certs 
contactes amb la CGT o fins i tot amb partits polítics com la formació 
d’en Joan Saura. Per tant s’ha d’entendre aquesta crítica en aquest context i 
segurament cal valorar-la com un xic exagerada, però el que és una realitat 
és que posava sobre la taula certs temes que en un futur seran també tema 
de debat dins de les pròpies okupacions, tals com la relació amb l’esquerra 
independentista més o menys propera a les tesis basques de l’entorn 

162  GRUPO ARAÑA (FAI), “Okupación + centro social = Negocio redondo 
(para el Estado)”. A: Solidaridad Obrera, nº276, Octubre del 1997, Badalona, 
p.8.

163  Ídem.
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abertzale, el problema dels grans concerts i l’excessiu consum de drogues, les 
relacions amb partits polítics, la legalització o no dels espais... En definitiva, 
una crítica dura i sense cap tipus d’intenció d’establir punts de contacte 
amb l’okupació, malgrat que la CNT, com a organització, depenent de la 
localitat, no només recolzava les okupacions sinó que també, en alguns llocs, 
les creava. En certa manera des de posicionaments llibertaris es començava a 
reclamar la construcció d’un moviment propi, ja que la via okupa, engegada 
bàsicament per llibertaris i llibertàries, semblava que era més una forma de 
debilitament d’una lluita antiautoritària que no pas un reforçament de la 
mateixa.
 Deixant de banda a la CNT, que per a moltes persones dins de 
l’okupació tampoc era un referent gaire estimat, sí que és cert que des 
de la resta del moviment llibertari, no tan vinculat o fins i tot contrari a 
l’anarcosindicalisme, serà altre focus important de crítiques vers l’okupació, 
moltes vegades, fins i tot, a partir d’okupacions que es desmarcaven de les 
línies dominants d’Assemblees d’Okupes i de campanyes transversals com 
les diferents jornades de Trenquem el Silenci.
 En aquest sentit per entendre el moviment llibertari català de 
la segona meitat dels ‘90 i inicis del segle XXI cal pensar en la renovació 
ideològica que es va produir. A la segona meitat dels ‘90 els debats al voltant 
del que es coneixerà com anarquisme insurreccionalista entraren amb molta 
força a Catalunya i la resta de l’Estat. Malgrat que anys abans ja es va fer 
alguna referència d’aquestes idees per part d’algun grup o col·lectiu, o fins 
i tot de gent vinculada a l’anarcoindependentisme -van tenir contacte amb 
insurreccionalistes italians en encontres-, les idees penetraren amb molta 
força a partir d’un atracament fallit el 1996 a la ciutat de Còrdoba per 
part d’un grup anarquista adscrit a aquesta corrent que fugia d’Itàlia, on la 
repressió vers aquesta lluita estava en un punt àlgid. La resposta solidària en  
l’ambient més llibertari va provocar diferents debats que van ser la base de 
molts dels plantejaments anarquistes futurs. Si bé és cert que en uns pocs 
anys va ser impossible filtrar tots els debats que ja portaven lustres produint-
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se a Itàlia, sí que és cert que nombroses traduccions de textos de l’anarquista 
teòric i pràctic Alfredo Maria Bonanno, de Constantino Cavalleri, de 
Pierleone Porcu, entre d’altres, van anant, poc a poc, arribant al context 
català i espanyol. Aquestes idees noves, malgrat interpretar-se genèricament 
d’una manera massa espectacular i amb un gran culte a la violència, van 
suposar un reforçament i actualització del discurs anarquista. 
 Per una banda aquestes idees criticaven les estructures organitzatives 
clàssiques o formals tant de l’anarquisme com de la resta de moviments, 
per ser una font de lideratges, jerarquies internes i de passivitat pràctica.  
L’enfocament insurreccionalista, amb els seus matisos, pensava que era molt 
millor crear una xarxa de grups basada en l’afinitat i amb una organització 
flexible i informal que no pas buscar un creixement quantitatiu sota el 
paraigües d’una organització clàssica amb els seus estatuts, els seus conceptes 
vanguardistes, la seva burocràcia interna i, fins i tot, seguint diferents 
plantejaments insurreccionals, les seves nul·les opcions de teixir un projecte 
revolucionari. Per a les tesis insurreccionalistes l’acció directa, ja fos violenta o 
no, no podia esperar, ja que era imprescindible per entrar, per una banda, en 
una estratègia de tensió permanent vers les diferents estructures de dominació 
i intentar, per altra banda, participar en conflictes socials espontanis des d’una 
perspectiva revolucionària, intentant que aquestes revoltes o insurreccions 
vinculades a la irracionalitat o al mer reformisme, gràcies a la participació 
anarquista, esdevinguessin insurreccions conscients i revolucionàries. A la 
pràctica aquesta part última va ser la que menys es va entendre o intentar 
aplicar, ja que molts cops les idees insurreccionals es van entendre com la 
creació de grups tancats, sense gaire vinculació entre ells i amb idees molt 
elitistes i puristes, ja que sota l’excusa de preferir l’afinitat i el creixement 
qualitatiu front el quantitatiu, aquestes pràctiques es transformaven moltes 
vegades en inaccessibles per a persones que començaven a interessar-se en les 
idees llibertàries.
  Malgrat la deficient interpretació i execució de les idees 
insurreccionals va ser un fet que molta gent jove vinculada a la CNT va 
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deixar l’anarcosindicalisme per les dinàmiques internes que es produïen, ja 
que el culte a l’organització, el control assembleari intern per part del sector 
més vinculat a la FAI o certs plantejaments criticant a tot allò que fes olor a 
insurreccionalisme164 va fer que molts joves cansats de la dinàmica cenetista 
trobessin un refugi en aquests plantejaments. Fins i tot la històrica FIJL 
(Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries), branca juvenil de la CNT, en els 
primers anys del nou segle va declar que ja no era una organització germana 
de la CNT i que optaven pel que van anomenar Federalisme Insurreccional, 
una mena de punt d’unió entre els plantejaments insurreccionals i el 
manteniment d’una estructura clàssica, això sí, molt menys burocràtica que 
abans i amb un pes molt més important de l’afinitat.
 Però no només d’idees insurreccionals italianes es va nodrir i enriquir 
el debat d’idees llibertari, a finals dels ‘90 i inicis dels ‘00, també ho va fer 
d’idees anarquistes i similars de caire anticivilització. Aquests plantejaments, 
bàsicament provinents dels EUA i del món anglosaxó, amb autors com John 
Zerzan, Ted Kackzynski (àlies Unabomber), de l’ecologisme més radical, 
així com de textos de col·lectius com Willfull Desobedience, van tenir força 
seguidors i seguidores. Bàsicament tenien un plantejament pràctic molt 
similar a les tesis insurreccionalistes italianes, però hi sumaven plantejaments 
crítics amb la civilització i defensors de l’ecologisme més radical. Aquests 
discursos van significar una renovació de molts plantejaments, especialment 

164  En aquest sentit cal pensar en la imatge mediàtica que es va fer de 
l’anarquisme a Itàlia, on existien anarquistes bons, al voltant de la filial de l’AIT 
d’allà, l’USI i la Federació Anarquista Italiana (FAI) i el anarquistes dolents al 
voltant de l’insurreccionalisme i de figures com Alfredo Maria Bonanno. Per 
tant, una vegada el fenomen de l’insurreccionalisme apareix a l’estat espanyol, 
els sectors més propers a les tesis de la FAI de la CNT el veuran com un perill 
pel seu projecte anarcosindicalista, el qual, segons els seus paràmetres, havia de 
centrar-se bàsicament en la lluita laboral i buscar un creixement sostingut en 
una època de vaques magres.
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en certs ambients ecologistes que aleshores estaven majoritàriament integrats 
i ancorats sota la dictadura dels plantejaments sectaris del pacifisme més 
intransigent, no-violent i favorable al diàleg amb les institucions estatals. A 
Catalunya el col·lectiu Llavors d’Anarquia va ser un dels principals difusors 
de les teories anticivilització i, fins i tot, van organitzar mesos abans del 
desallotjament de Kan Titella una xerrada amb John Zerzan, el més conegut 
difusor d’aquests plantejaments, i Constantino Cavalleri, un dels màxims 
exponents de les idees insurreccionalistes d’Itàlia. Possiblement va ser la 
xerrada on més gent he vist en tots els anys que he estat dins del moviment 
llibertari.
 És important entendre aquesta assumpció de plantejaments més 
radicals per entendre moltes de les crítiques que es realitzaran per una part 
important de gent, més o menys propera a les idees llibertàries, dins i fora 
de la pròpia okupació. Abans de l’entrada d’aquestes idees els plantejaments 
llibertaris en molts sentits van entrar en una mena de decadència on l’única 
sortida era formar part d’una esquerra més àmplia amb plantejaments 
clarament identificats amb les tesis ciutadanistes, tals com el suport a 
campanyes per aconseguir una Renda Bàsica Universal, la condonació del 
deute extern als països del Tercer Món, el suport a mesures com la taxa Tobin 
per a les transaccions internacionals, entre altres propostes que en el context 
de les lluites antiglobalització van aparèixer i van ser font de divisions. Fins 
i tot es podria considerar que un sector important de l’entorn llibertari, 
com va ser la CGT, va entrar de ple en el marc d’aquests plantejaments, 
sent considerada, avui dia, per una part important del moviment llibertari, 
com un sindicat radical però no entroncat amb els principis anarquistes 
d’autogestió i lluita contra l’Estat i tota forma de dominació. 
 Al tema anterior, en el capítol sobre l’antifeixisme, vaig ser 
certament crític amb el desenvolupament de les manifestacions del 12 
d’octubre després de 1999, especialment pel que fa al fet que determinats 
sectors d’okupes no van tenir cap problema en coordinar la campanya amb 
organitzacions ciutadanistes. Una de les meves tesis és que aquella aliança 
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va significar una deriva de la lluita antifeixista i de part de l’okupació vers 
a plantejaments cívics tolerats pels Sistema, una mena de camí vers a la 
integració. En aquest sentit el meu plantejament no és gens nou, ja que 
aleshores ja provocà tot un seguit de crítiques internes, especialment per 
part de gent vinculada a les pràctiques llibertàries. Per una banda si mirem 
les diferents notícies aparegudes als mass media es pot apreciar com el 
principal protagonisme mediàtic dels fets del 12-O de 1999 girava entorn 
a la vinculació de sectors de l’independentisme radical com la PUA o el 
RAK165, amb Jarrai i l’entorn d’ETA i l’esquerra abertzale. A més a més 
es pot apreciar com des d’aquests sectors en aquell moment no es tingué 
massa problemes en afirmar als mateixos mass media que eren moviments 
agermanats amb Jarrai i l’esquerra abertzale. Això va provocar crítiques dins 
del moviment llibertari i autònom, tant de sectors llibertaris partidaris de la 
defensa violenta en manifestacions com per part de sectors favorables a una 
deriva més pacifista dels actes. Els primers van tenir la sensació que l’esquerra 
independentista utilitzava els fets per donar-se un excessiu protagonisme 
mentre que els segons pensaven que la criminalització mediàtica no era 
profitosa per les seves expectatives polítiques. Finalment el 12 d’Octubre 
de 2000 les tesis més ciutadanistes i autònomes moderades semblava que 
s’imposaven als actes, mentre que el moviment independentista més radical 
estava ja en un context de reflexions internes i possiblement esperant un 
cop repressiu davant de tant protagonisme mediàtic durant tot aquell any, 
on les tesis de vinculació entre okupes i l’entorn abertzale semblaven que 
tard o d’hora farien que la repressió avortés, ja fos amb una certa base real 
o amb més imaginació i bricolatge policial, qualsevol aliança entre els dos 
moviments.
 Per tant, amb l’any 2000 ens trobem fortes crítiques de sectors 
llibertaris front un 12 d’Octubre que s’allunyava dels plantejaments d’acció 
directa i confrontació que dins dels cercles llibertaris els plantejaments 

165  Resistència Antifeixista de Kornellà
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insurreccionalistes havien reforçat. Un exemple d’això seria la revista en 
format zine del Baix Llobregat166, anomenada La Comun@, on ens trobem 
unes reflexions crítiques després del 12 d’octubre en llibertat, lema que 
s’utilitzà a l’any 2000. Afirmaven, seguint plantejaments clarament inspirats 
per les idees insurreccionalistes que “Ser antifeixista no és cap delicte” es el 
ejemplo en eslogan de la aberración consumada. ¿Qué es delito y qué no?, ¿quién 
impone ese límite más que las leyes que dicta el sistema?, si estamos en contra del 
sistema, bien está que seamos delincuentes (...). Una vez más la consigna supera 
la lucha, el análisis se obvia frente a una necesidad ficticia de unidad en la 
lucha, apoyada por una estética y un merchandaising suficientemente extendido 
como para excluir cualquier esbozo de crítica razonada167. Aquesta crítica, en 
el fons anava més enllà de l’estricte àmbit antifeixista, era també una crítica 
a les lluites parcials que demanaven drets i reformes a l’Estat i evidenciava, 
per altra banda, que moltes vegades l’acceptació d’aquestes terminologies 
transversals, a més a més de condicionar la pràctica d’una lluita, també 
eren una mostra de la poca anàlisi que es feia de les campanyes per una 
part important de la gent vinculada a l’okupació i altres lluites properes. 
També es criticava que malgrat ser un ambient suposadament autònom la 
presència de partits polítics i organitzacions similars era força habitual, ja 
que d’una forma més o menys directa, formaven part de la lluita antifeixista. 
En aquest sentit en el tema anterior, en el capítol sobre antifeixisme, he 
explicat com organitzacions vinculades a l’esquerra independentista, tals 
com la PUA, o del marxisme més clàssic, com la CJC, van tenir gràcies a 
l’antifeixisme una porta d’entrada a la lluita per l’okupació, en part gràcies 
al prestigi de col·lectius com AENA (Al Enemigo Ni Agua) que no van tenir 
gaires problemes en treballar, amb l’excusa de la unitat antifeixista, amb 

166  Possiblement la zona de Catalunya on més força tenia l’antifeixisme en 
discurs i en pràctica.

167  ÁCRATA, “Ni el fascismo es el problema, ni el antifascismo es la solución”. 
A: La Comun@, nº¿?, 2000/1¿?, Baix Llobregat, p.19.
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organitzacions que en principi no recolzaven l’autonomisme més enllà de 
certes referències a un anticapitalisme més o menys accentuat i una defensa 
de l’assemblearisme com a mitjà de coordinació. 
 En tot cas la crítica a l’antifeixisme i que per extensió també es 
podria associar a l’okupació també entrava en certs aspectes referents a l’ús 
de la violència i les noves derives pacifistes que semblaven començaven a ser 
defensades en certs cercles polítics. En aquest sentit a l’article s’afirmava que 
como consecuencia de una política de “acercamiento a la sociedad” cuando en 
realidad es un acercamiento a los media, se maquillan los granos radicales que 
dan mala imagen al movimiento “cívico” “popular”. La unidad antifascista se 
plantea en defensa de la democracia y en consecuencia se vende el discurso de que 
lo que pretende es la superación de los errores de facto de la democracia actual 
para llegar a crear un ideal de democracia “mejorada”. (...) Se olvida todo el 
transfondo de crítica al sistema democrático parlamentario, se cree en la posible 
solución dialogada, l@s polític@s no son más que demócratas equivocadas, que 
reprimen a quien no tienen que reprimir, y se pide justicia al juez, coherencia y 
honradez al político, se denuncia que la policía se excede a la hora de reprimir168. 
Sens dubte, de nou, aquesta crítica no només anava dirigida a la lluita 
antifeixista, en el fons era una crítica a una dinàmica que pràcticament es 
va iniciar amb les primeres okupacions, era una crítica a plantejaments com 
els de Jesús, el portaveu dels okupes, o fins i tot de certs plantejaments que a 
Sants començaven a ser dominants.
 Però quins eren aquests plantejaments de Sants? A la segona meitat 
dels ‘90 i primers anys del nou segle, semblava que el concepte d’Autonomia, 
posteriorment rebatejat com a contrapoder, era el que més s’assimilava. 
S’entenia que, tal i com quedà reflectit en un pamflet en format zine, editat 
pel CSO Can Vies el febrer de 2000, anomenat De la necessitat d’articular 
el moviment autònom anticapitalista, que l’autonomia era el mínim comú 
denominador de lluites com l’okupació, l’alliberament animal, l’antifeixisme, 

168  Idem. p.21.
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l’antisexisme i demés ismes. Aquesta autonomia, per altra banda, es sentia 
hereva de les velles lluites de la CNT dels anys ‘30, de les col·lectivitzacions 
del ‘36, del ateneus populars d’inicis de segle i tot un refregit que connectava 
des de posicionaments vinculats a l’esquerra independentista, passant pels 
comunistes, fins arribar a les tesis llibertàries. L’objectiu de tot aquest refregit 
no podia ser altra cosa que potenciar tot allò que es tenia en comú: per una 
banda l’anticapitalisme, que serviria per fer que les diferències ideològiques 
entre les persones integrants d’aquest moviment autònom s’esborressin, 
ja que ens encaminarem, des d’una coincidència en l’anticapitalisme, vers a 
una superació de les antigues etiquetes generadores d’enfrontaments estèrils169, 
l’autogestió del moviment era un altre pilar d’aquesta articulació, en el 
sentit clàssic de no dependre econòmicament del Sistema i amb l’objectiu 
de construir un contrapoder econòmic. Un altre factor important era el 
reconeixement sui generis de l’acció directa, en el sentit de vincular-la 
estretament a la democràcia directa i com el pilar bàsic de l’autonomia. Tots 
aquests plantejaments, posteriorment els i les contrapoderistes, els assumiran 
com a pròpis. En aquest sentit no deixa de ser revelador com es critica o 
ridiculitzen les concepcions d’acció directa vinculades a l’atac d’estructures, 
símbols i persones que configuren el Sistema d’explotació vigent. Aleshores, 
en referència a l’acció directa afirmaven en el text que l’acció directa serà un 
concepte útil si el ressituem, si el separem de l’ús restrictiu que se li ha donat. 
Així, l’acció directa no és només apedregar a la policia, malament aniríem, sinó 
que és l’expressió concreta de la democràcia directa, antagònica a la democràcia 
representativa burgesa (parlament, eleccions) i que, a través de l’assemblea, 
retorna als individus la plena capacitat de decidir quotidianament tot allò 
que els afecta sense delegar en els polítics. Així, l’acció directa seria simplement 
l’expressió de la democracia horitzontal170. Aquests tres factors: acció directa 

169  ANÒNIM, De la necessitat d’articular el moviment autònom i anticapitalista, 
CSO Can Vies, Barcelona, 2000, p.2

170  Idem. p. 4.
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entesa com el resultat de les decisions assembleàries i preferiblement no 
violenta, anticapitalisme unificador front les diferències ideològiques i 
autogestió clàssica, serien els pilars capaços de crear un moviment autònom i 
anticapitalista segons les doctrines de Sants. A partir d’aquesta interpretació 
light de l’Autonomia es derivarà a les tesis contrapoderistes de Sants i que 
actualment són acceptades per altres espais de Barcelona i Catalunya, sent, 
en certa manera, les tesis pràctiques dominants en esdeveniments com les 
Jornades de Trenquem el Silenci de 1999, o menys accentuadament en el 
actes cívics que predominaren en el 12 d’Octubre de 2000. 
 Com veiem les diferències començaven a ser molt visibles a inicis 
del nou segle, des de posicionaments llibertaris començava a ser molt normal 
la crítica a certes dinàmiques, no és casualitat que l’any 2001 gent vinculada 
al CSO La Lokeria (L’Hospitalet) publiqués l’Impase Ciudadanista, o que en 
el context antiglobalització el col·lectiu de Llavors d’Anarquia critiqués en 
xerrades, pamflets, zines i llibres el paper del nou reformisme postmodern 
que representava el ciutadanisme amb propostes tipus taxa Tobin o rendes 
bàsiques. Per altra banda des dels posicionaments autònoms ens trobem un 
gran nombre de persones que es podria dir que ja els hi estava bé com era la 
dinàmica okupa, però molta gent d’aquest àmbit tendirà, així com els i les 
partidàries de les tesis llibertàries més crítiques, a optar per un moviment 
llibertari amb perfil propi. 
 Resumint i reiterant-me, per una banda existia la tendència 
anarquista  i autònoma radical crítica amb la dinàmica dels últims anys 
de l’okupació i que recolzava una okupació més anarquitzada o, en tot 
cas, reforçar la consciència anàrquica front la consciència ambigua que 
existia darrera de gran part del moviment okupa. Per altra banda existia 
una tendència autònoma moderada, que posteriorment es podria dir 
contrapoderista, la qual fomentava l’ambigüitat okupa i que era un focus 
de moderació pràctica al deslegitimar l’acció directa violenta a més a més de 
coquetejar amb organitzacions plenament favorables al ciutadanisme. I per 
descomptat la corrent ciutadanista que amb exemples com Torreblanca a 
Sant Cugat ja mostrava el perill que suposava dins de l’okupació. 
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 A les mobilitzacions antiglobalització en contra de la reunió prevista 
(finalment es suspengué) del Banc Mundial l’estiu de 2001 a Barcelona, 
quedaren paleses les diferències existents al voltant de l’okupació. Per una 
banda existia una coordinadora al voltant de l’okupació que participà en la 
manifestació unitària on participaren organitzacions de tots els colors. Durant 
aquella marxa es van produir incidents força greus i disturbis al voltant de 
la Plaça Catalunya. Altra cop s’aixecaren veus provinents de posicionaments 
autònoms moderats i ciutadanistes afirmant que tots els disturbis van ser 
obra de secretes. Si bé va existir infiltració i alguna provocació policial, 
s’ha de ser molt cínic per titllar de secretes a persones que coneixien de 
feia temps i que pensaven diferent a les tesis anti-violència de certs sectors. 
Aquell dia aquella polèmica manifestació es realitzà pel matí, però a la tarda 
existien convocatòries pròpies de sectors de l’Esquerra Independentista i per 
part d’una coordinadora anarquista171. Totes dues manifestacions van ser 
reprimides i en el cas de l’anarquista els cossos policials no van deixar sortir 
a la manifestació de Plaça Universitat, punt d’origen previst de l’acte. Les 
càrregues policials es van anar succeint i diverses barricades i objectes volàtils 
van interferir com van poder l’ingent desplegament policial. 
 En aquest context antiglobalització seria important destacar el 
paper que jugà el Moviment de Resistència Global, una coordinadora que 
agrupà a tot l’espectre ciutadanista, per primer cop, a Catalunya. En 
aquestes mobilitzacions representaren el reformise del Sistema i va ser la base 
de futures lluites plenament fonamentades en els principis d’un capitalisme 
liberal més humà i intervencionista. 
 Si fem una anàlisi de l’okupació veiem com en aquests actes de 
protesta o els realitzats durant la cimera de la Unió Europea a Barcelona 
(2002), en totes les branques del moviment antiglobalització ens trobem 

171  C.A.C.G (Coordinadora Anarquista Contra la Globalització). D’aquesta 
coordinadora sorgirà el conegut portal anarquista de contrainformació 
“Alasbarricadas” (www.alasbarricadas.org).
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okupes. Una mostra que l’okupació cada cop estava més dispersa. Amb 
les mobilitzacions globals contra la Guerra d’Irak es va repetir el cas, amb 
l’afegit que les mobilitzacions pròpiament okupes van ser els Espais Okupats 
contra la Guerra, que seran, sota el meu punt de vista, un altre pas de tesis 
plenament ciutadanistes dins de l’okupació. No serà pas casualitat que el 
mot “Espai Okupat” sigui recorrent en projectes que han derivat a voler 
obertament la negociació amb els poders polítics assumint que l’okupació 
era una eina més per pressionar. Un cas paradigmàtic serà l’Espai Okupat 
Magdalenas de Barcelona, que el 2008 públicament assumirà aquesta via 
de negociació i pressió política. Altres projectes que han existit en aquest 
anys d’aquest tipus han sigut Miles de Viviendas, al barri de la Barceloneta 
de Barcelona, manifestos en contra de la violència immobiliària i urbanística 
o, fins i tot, certes pràctiques de l’entorn més independentista. Si bé és 
cert que l’independentisme ha sigut un dels principals difusors de la lluita 
okupa arreu de Catalunya en els últims anys, especialment gràcies a l’acció 
de la militància vinculada a la CAJEI (Coordinadora d’Assemblees de Joves 
de l’Esquerra Indepedentista), també ho és que la dinàmica molts cops 
ha sigut la d’utilitzar l’okupació com a forma d’estratègia per pressionar 
des dels consistoris o per reforçar projectes polítics propis. Un cas 
paradigmàtic és l’existent al voltant de Sabadell. Després d’un temps sense 
okupes, es creà a Sabadell la típica Assemblea d’Okupes. Sobre el paper 
una organització autònoma, però on participaran moltes individualitats 
provinents del que es coneix com a MPS (Moviment Popular de Sabadell), 
marca de l’independentisme en aquella ciutat. L’any 2003 es reactivaren les 
okupacions amb el CSO Els Maquis i Can Barba. En el procés d’okupació 
de Can Barba va sorgir un procés negociador on d’una manera directa 
l’MPS intervengué en favor de les negociacions. Finalment es va arribar a un 
acord amb l’Ajuntament, el qual cedí diversos locals destiants a col·lectius 
diversos. Parlant amb diferents fonts de l’entorn okupa de Sabadell aquell 
procés es va viure de manera decebedora, ja que molta gent sentia que no 
havia sigut un procés horitzontal, ja que l’MPS imposà el seu criteri de 




