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 Abans d’endinsar-te dins de la lectura d’aquest estudi històric crec 
que és convenient que em coneguis una mica. Sóc historiador, i de fet, el 
mateix sistema establert m’ho reconeix, ja que tinc un títol universitari que 
així ho acredita... Però sóc d’aquelles persones que considera que tenir o no 
un títol universitari no et fa ni millor ni pitjor historiador/a, de fet penso 
que qualsevol persona que volgués es podria considerar historiadora. 
 Reconec que els estudis universitaris m’han servit per conèixer 
diferents aspectes de la Història, és a dir, dels fets que han succeït en referència 
a un o varis objectes d’estudi, però de la mateixa manera crec que aquests 
coneixements també es poden adquirir sense la necessitat de cursar anys 
d’estudis universitaris, exemples d’això poden ser els treballs autodidactes 
de gent com el difunt Diego Camacho, conegut popularment com Abel 
Paz, un vell militant de la Confederació Nacional del Treball i de les Joventuts 
Llibertàries que realitzà molts treballs dignes sobre la història de l’anarquisme 
ibèric. Els seus estudis, sense ser academicistes, resulten, en molts sentits, 
molt més interessants que molts estudis realitzats per especialistes, ja que 
els realitzà amb sinceritat i honestedat. Un altre exemple, entre molts altres, 
que he vist d’estudi vàlid i que m’ha influenciat sense pertànyer al món 
universitari academicista el trobem en aquesta mateixa editorial, el llibre 
coeditat amb el company i editor de “Furia Apàtrida”, Anarquistas de 
Bialystok, un treball històric no acadèmic però amb una qualitat enorme, 
fruit també de la seva sinceritat i honestedat. Amb tot això tampoc vull 
dir que el món academicista sigui ruïnós i deplorable, ja que en els anys 
que he cursat la carrera d’Història a la Universitat Autònoma de Barcelona 
he descobert grans historiadors i historiadores que m’han influenciat en 
l’elaboració dels meus plantejaments com a especialista. Reconec a persones 
com l’historiador de la UAB, Pere Gabriel, un autèntic geni dels estudis 
històrics sobre els moviments socials, fruit d’una dedicació brutal o 
senzillament fruit d’una intel·ligència excepcional, qui sap si potser els dos 
factors en aquest cas van units de la mà. En tot cas el que més em va agradar 
d’ell va ser que era una persona honesta i sincera. Com veieu l’honestedat 
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i la sinceritat són qualitats que remarco molt. També honest i sincer, i que 
ha influenciat en el meu tarannà d’historiador han sigut els estudis d’un 
professional com en Bernat Muniesa, de la Universitat de Barcelona. Crític, 
audaç, de lectura ràpida, amena i assequible, però en especial una persona 
amb les qualitats abans esmentades. Mai he assistit a les seves classes, però 
gràcies a un alumne seu que em va parlar d’ell vaig poder conèixer part de la 
seva obra i, veritablement, estic content d’aquesta descoberta. 
 No vull continuar fent un llistat de persones que m’han influenciat, 
ja que seria molt llarg i tampoc és la meva intenció, només vull expressar la 
meva visió historiogràfica. No crec que per fer estudis bons d’història calgui 
tenir un títol, crec que el que cal és ser una persona honesta i sincera. Però què 
significa ser honest i sincer? Bé, potser això dependrà del criteri individual 
de cadascú/na, però jo considero, personalment, que independentment dels 
plantejaments que tingui la persona que fa estudis històrics, l’honestedat 
i sinceritat s’expressa quan en aquests es constata la voluntat de dir el que 
es considera que és veritat a partir de diferents fonts, sense distorsionar o 
bé ocultar intencionadament els fets del passat. Evidentment si una cosa 
bona té la postmodernitat actual, amb el seu relativisme, inexistència de 
veritats absolutes o manca de referents sagrats, és que ens mostra que dins 
dels estudis històrics, com arreu, l’objectivitat no existeix. 
 La Història no és una ciència exacta, malgrat que pugui tenir 
una metodologia científica. La persona que realitza els estudis, amb els 
seus plantejaments polítics, filosòfics, morals, culturals o de gènere tindrà 
uns condicionants que faran impossible que sigui imparcial i objectiva en 
aquests. La mateixa selecció de fonts, de fet, ja és un criteri que prima unes 
sobre les altres, per tant, en aquesta selecció ja es manifesta la subjectivitat. 
En aquest sentit és evident que els meus condicionaments morals, polítics, 
filosòfics o culturals, per només dir-ne uns quants, quedaran reflectits en 
aquest estudi històric. Sóc llibertari, home que rebutja el patriarcat, amb una 
pràctica sexual a dia d’avui heterosexual, amb certa consciència ecològica i 
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antiespecista, d’orígens socials humils, nascut a Barcelona... En definitiva, 
aquests aspectes subjectius marcaran la meva obra investigadora: procuro 
no utilitzar un llenguatge sexista o especista, reconec la meva influència 
ideològica en anarquistes històrics i contemporanis com Errico Malatesta, 
Alfredo Maria Bonanno, Constantino Cavalleri, Emma Goldman, Fernando 
Tárrida, González Morago, Louise Michel, August Vaillant, John Zerzan, Ted 
Kaczynsky i tot un llarg etcètera que per les seves pràctiques o obres teòriques 
han deixat una empremta en la meva visió del món. Reconec que els orígens 
socials humils dels quals provinc, de viure certes penúries econòmiques a 
casa meva de petit o el criar-me amb una mare fanàtica de les paraules buides 
d’un partit polític com el PSC-PSOE o tenir un pare patriarcal amb una mà 
massa llarga i que, davant la mort de la meva mare, optés per l’autodestrucció 
de l’alcoholisme, reconec que tot això m’ha marcat. De la mateixa manera, 
també m’ha marcat molt al llarg de la vida la meva pràctica anarquista des 
de 1999, primer a la CNT i després per tot un seguit d’organitzacions, 
col·lectius i grups, com la FIJL de Barcelona, l’Ateneu Llibertari del Besòs 
o grups que es reconeixien com a insurreccionalistes, així com ho va fer, el 
febrer de 2003, la meva detenció per part de la Policia Nacional, sota la llei 
anti-terrorista, per la suposada pertinència a una cèl·lula anarquista de caire 
terrorista... Crec que el nostre passat configura part del que som, però també 
crec que això tampoc ens determina completament.
 La Història són els fets, les persones que realitzen el estudis sobre 
aquests són els i les historiadores. Metodològicament en aquests estudis 
s’utilitzen fonts, és a dir, els fonaments i les proves de les interpretacions i 
anàlisis resultants dels estudis. Com he dit, la persona que realitza l’estudi 
no pot ser objectiva, però si és honesta i sincera podrà realitzar un treball 
digne de ser considerat apte, en el sentit d’útil per a futures investigacions i 
interpretacions, ja que no intentarà amagar intencionadament fets. Si això 
es compleix una de les finalitats de la Història ho farà d’una forma èticament 
lloable. Aquesta finalitat no és pas altra cosa que configurar una visió o 
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interpretació concreta del món que ens envolta o que ens va precedir. I això 
ens pot resultar útil per entendre no només el nostre present o els fets del 
passat, també per mirar vers el futur sobre unes bases argumentals sòlides.
 En cap estudi històric que he llegit he trobat res que es realitzi sense 
intencionalitat. Fins i tot els estudis més insubstancials la tenen. És evident 
que un estudi banal, sense substància i lleuger de contingut té la finalitat 
de crear persones banals, insubstancials i despreocupades... Altres exemples: 
els estudis optimistes, suposadament científics i objectius, que creien en el 
progrés de la tècnica i de la humanitat, típics del s.XIX i gran part del s.XX, 
ja fossin de caire positivista o marxistes, tenien la clara voluntat de fer creure a 
la persona lectora que el present era millor que el passat i que el futur encara 
podia ser millor. Des del Capitalisme eren útils per justificar l’estatus vigent 
d’aleshores. Gràcies a aquests estudis es podien justificar imperialismes, 
superioritats culturals, explotacions socials o qualsevol aspecte de la societat 
que amb una mica d’esperit crític podia ser qüestionat. Des dels estudis 
marxistes i part dels anarquistes, aquestes premisses, sota el paraigües del 
cientifisme del materialisme històric de Marx, Engels i els seus successors, 
servien per justificar el potencial revolucionari de la classe treballadora i la 
inevitabilitat d’una futura revolució socialista. Només serien dos exemples de 
corrents historiogràfiques, però en totes les altres que he conegut també he 
trobat aquesta intencionalitat que, de fet, comparteix amb la resta de Ciències 
Socials com l’Arqueologia, l’Antropologia, la Sociologia, la Geografia... En 
el fons aquestes divisions dins d’aquests àmbits, a dia d’avui, són cada vegada 
més estèrils, ja que si bé la Història es basa en els fets d’un objecte d’estudi, i 
les altres Ciències Socials remarquen altres aspectes, com la societat, l’espai, 
la cultura o les restes materials, en el fons el que es busca són fonts per 
explicar el que va passar o passa per saber el per què de molts condicionants 
actuals, tant individuals, com culturals, socials i mediambientals. I a partir 
d’aquests coneixements optar per determinats camins d’actuació individuals 
i col·lectius ja sigui per imitar o continuar amb èxits i/o per no repetir errors. 
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Per això, més enllà de la Història, reconec que dins de les Ciències Socials, i 
fins i tot de la literatura, les ciències o de qualsevol branca del coneixement 
humà, es poden extreure fonts i criteris metodològics pels estudis que volem 
realitzar. 
 Deixant de banda les “palles mentals” crec que dins dels estudis 
històrics l’okupació pràcticament no existeix, majoritàriament els estudis 
existents han sigut realitzats des d’àmbits de la Sociologia i les Ciències 
Polítiques. I tinc l’opinió que la major part d’ells no són ni honestos ni sincers. 
Crec que busquen una suposada objectivitat que, en els temps que vivim, 
fan pudor a manipulació barata. També crec que en altres casos potencien, 
d’una manera perversa, determinats plantejaments i interpretacions de 
caire liberal1-democràtic2 que, en el fons, busquen com a molt, la reforma 
d’un Sistema basat en l’explotació humana, animal i del planeta. I crec que 
manipulen, no tant per les seves interpretacions, més aviat ho fan per la 
no menció de fonts importants que en el cas de mostrar-les farien gairebé 
impossible el creure’s moltes de les seves afirmacions. En aquest sentit he 
pogut veure molta purrialla digne de ser cremada en una foguera, autèntics 
pamflets amb una clara intenció manipuladora, però, per sort, també 
estudis interessants, honestos i sincers, com els realitzats pel sociòleg Miguel 
Martínez López, autèntic especialista en la matèria, amb el qual, malgrat no 

1   Liberal, en el sentit de liberalisme econòmic des del capitalisme més 
salvatge a l’esquerranisme ciutadanista. 

2   Democràtic, en el sentit d’escollir diferents caps visibles en aquest sistema 
jeràrquic i explotador, ja sigui mitjançant l’espectacle de la democràcia televisada, 
amb el seus “Zapateros” o “Felipes”, clons d’en Rajoy o l’Aznar, passant per 
oblidables personatges de l’esquerra com “Llamazares”, Anguites”, “Saures” o 
“Carods” o d’altres d’un major o menor calat, incloent també en aquest sac els 
i les  suporter team més favorables al discurs fantroll de la democràcia directa 
pseudo-combativa però que no renega de jearquies en forma de líders més o 
menys presents gràcies a la força de l’engany o la pressió de les majories...
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compartir tots els seus plantejaments, he trobat una altra gran influència.
 Ja fa més de tres anys que aquest projecte va començar a romandre 
pel meu cap. En un inici volia ser un treball de lluites antiautoritàries des 
dels ‘70 fins a l’actualitat, però al final vaig pensar que era una empresa massa 
bèstia per a les meves humils habilitats, així que vaig condensar una mica 
aquest treball en el tema que més creia que en feia falta un estudi rigorós: el 
moviment okupa. Primer de tot vaig començar, per tant, a llegir i analitzar 
llibres i altres fonts dels ‘70: autonomia obrera i altres lluites autònomes, 
reconstrucció de la CNT, mort de Franco i arribada de la Democràcia... 
Després vaig continuar amb material dels ‘80 fins a l’actualitat. Evidentment 
el material sobre okupació va ser el principal, però altres lluites més o menys 
pròximes també vaig estudiar-les. Per últim, cal dir que també vaig investigar 
sobre temes de la història i evolució de l’Estat espanyol i, per tant, de les 
seves vessants més locals: Generalitat i Ajuntaments. És a dir, un material 
molts cops difícil de digerir...
 També puc afirmar amb ironia que aquest treball ha sigut subvencionat 
pel Capitalisme... Una part important de la recerca prèvia a la redacció del mateix, 
aproximadament un 60%, va ser elaborada en hores de feina o com assignatures 
del títol d’Història... No he tingut cap mecenatge, però com a mínim, puc dir 
que mentre treballava a la Letona-Cacaolat del barri del Poblenou de Barcelona, 
entre pasteurització de dipòsit i dipòsit, a una petita saleta llegia, interpretava i 
feia les fitxes de diferents documents referents a la investigació. També recordo 
com mantenia llargues converses amb companys de feina que havien viscut els 
anys de joventut durant els ‘70 i ‘80, i com d’aquelles converses podia extreure 
conclusions molt més acurades que les extretes de molts experts que a la seva 
vida no havien fet res més que col·locar-se en alguna butaca del món acadèmic 
o dels salons autònoms i anàrquics per, des de les seves privilegiades posicions, 
fer opinions i sermons sobre el passat, present i futur de la humanitat sense cap 
tipus de fonament més enllà dels seus egos... Per altra banda, cal citar que molt 
del material ha sigut extret de la bona biblioteca amb abundant material (amb 
un fons de més de 2000 llibres) i de l’arxiu de l’Ateneu Llibertari del Besòs. A 
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l’arxiu em vaig trobar davant meu amb un importantíssim fons en referència 
a les lluites socials dels ‘60 i ‘70 fins els nostres dies. Quan vaig començar la 
investigació, cal dir, era un espai molt desordenat, però gràcies a les diferents 
hores de classificació (gran part col·lades com a pràctiques universitàries) 
que vam fer diferents companys/es, vaig poder trobar molt material del tema 
d’estudi i d’altres relacionats. Així que, ja que el treball o l’estudi forçat és una 
lacra quotidiana, recomano ferventment a qualsevol lector/a a buscar temps i 
hores enmig d’aquestes hores esclaves per practicar el sabotatge, ja sigui material 
o, com en part pot ser aquest llibre, sabotejant l’activitat obligatòria fent altres 
coses útils, en aquest cas una investigació històrica... Per últim, abans d’entrar 
plenament a la lectura de la investigació, agrair a les diferents persones que van 
voler contestar preguntes i/o entrevistar-se amb mi, gràcies a elles vaig poder 
resoldre alguns dubtes que tenia. En tot cas destaco el meu agraïment cap 
aquestes persones i, també, a persones que no han volgut entrevistar-se amb 
mi o col·laborar en respondre algunes preguntes, especialment a Nacho, un vell, 
entranyable i prostàtic cenetista amb muleta colpidora, que em va dir un NO 
absolut perquè segons ell només manipularia i em cagaría en ell... I a Quim, d’un 
cert col·lectiu de gurús autònoms -i en alguns casos ex-seminaristes- que em 
regalà un altre NO: m’afirmà que conmigo no te  ganarás la vida. Evidentment, 
en aquest món de contrastos no puc caure simpàtic a tothom. Ser antipàtic 
moltes vegades va lligat, sota el meu parer, a ser sincer i honest.

Francisco de Paula Fernández Gómez
Manresa, 3 de setembre de 2009.
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Okupació, que coi és això? 

 Poques setmanes abans de començar la redacció d’aquest llibre estava 
juntament amb altres companys i companyes parlant per fer un debat sobre 
l’okupació o moviment okupa. Un dels companys, una persona curtida en mil 
batalles, em va sortir amb el tema de quin tipus d’okupació estavem parlant, 
afirmant que existien okupacions fetes per gent per necessitat i/o d’altres 
fetes per penya del denominat gueto polític... Evidentement parlavem, creia 
jo, de fer un debat sobre l’anomenat moviment okupa (actualment gueto 
polític), però clar, per altra banda l’observació feta per ell, malgrat que li 
semblava haver descobert la sopa d’all, no era  gens nova...  
 Això mateix que ell va dir, en el fons, és part d’un dels debats més 
complicats sobre el moviment okupa existent en el món acadèmic1 i de les 

1   Especialment en l’àmbit dels estudis de Sociologia. Amb estudis 
normalment financiats i editats per administracions estatals. A tall d’exemple 
podeu consultar Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya, editat 
per l’Observatori Català de la Joventut, sent un estudi quirúrgic que analitza el 
fenomen okupa de manera benevolent, servint, per una banda, per permetre 
al Sistema jeràrquic establert crear un cert discurs d’autocrítica dintre d’uns 
marges assumibles. Per l’altra banda, evidentment, aquest estudis també són 
eines útils per eliminar i/o integrar determinats àmbits de conflictivitat social. El 
coordinador d’aquesta pantomima editada va ser, també com a tall d’exemple, 
Ricard Gomà, vinculat a IC-V, amb la seva colla d’amics: Robert González, 
Marc Martí, Lluc Peláez, Oriol Barranco i David Brunet. Un altre exemple 
d’aquest espectacle és una edició d’Arquitectes Sense Fronteres anomenada 
Habitatge, espais i emancipació: ¿Els i les joves són ciutadans de ple dret?, amb el 
suport econòmic de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, un 
poti-poti amanit de folklore oenegista, d’opinions de regidories com la d’Eugeni 
Forradells, regidor aleshores d’habitatge de l’Ajuntament, o d’Imma Moraleda, 
regidora de Joventut del mateix Ajuntament, també la regidora de drets civils, 
Roser Veciana, surt en aquesta infame propaganda demagògica, exemple de les 
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elits polítiques del anomenats moviments socials: definir què és l’okupació...
 Segurament des de que alguna persona s’inventés el tema de la 
propietat privada mitjançant l’engany o la força han existit persones que 
han ignorat i desobeït aquesta forma de jerarquització social i, de fet, lluites 
contra la propietat privada n’han exisitit de tot tipus abans de l’aparició del 
que podríem anomenar Moviment Okupa2. 
 El major expert actualment, a l’estat espanyol, sobre la materia 
d’estudi és en Miguel Martínez López, un sociòleg que afirma que la 
okupación de viviendas, locales, fábricas, sedes de instituciones del Estado, 
terrenos de labranza y aldeas deshabitadas podría remontarse en la historia 

formes progres de l’Ajuntament capitalí. La purriallla existent en aquest pamflet 
s’infla amb gent que sospito que mai a la vida han entrat en una okupa, com 
Oriol Illa, del col·lectiu Avalot de Joves d’UGT de Catalunya, o el més que 
perillós Jordi Soler, el típic enrollao que remena les cireres a l’anomenat Consell 
de la Joventut de Barcelona... El pamflet infumable s’infla encara més amb Joan 
Issard, de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, algun càrrec de la 
Generalitat i altres personatges de la part mitja-baixa de la faràndula política dels 
anomenats moviments socials i polítics catalans. Per últim, no em mossegaré la 
llengua, he de dir que també trobem en aquest espectacle a un dels doctes de la 
matèria, que en aquest cas no és sociòleg, ni persona política mig-baixa: parlo 
de l’advocat Jaume Asens, una advocat d’okupes, indepes, anarquistes... I en 
aquesta infàmia fa el seu típic discurs de demòcrata liberal convençut: considera 
que la Democràcia actual ha de millorar “despenalitzant” l’okupació integrant-
la així al Sistema democràtic-liberal actual.

2   Dins de les diferents definicions fetes des del mateix moviment okupa 
sovint es mostren exemples en aquest sentit: La ocupación de espacios no utilizados, 
en desuso o abandono existen desde que aparece la propiedad privada. Desde los 
principios ha ido ligado a un estado de necesidad, y surge de unas determinadas 
situaciones de desigualdad social  a: VV.AA, Centres Socials Okupats. Per l’Autogestió 
i contra els desallotjaments, Assemblea d’okupes de Barna, Barcelona, 1996, 
p.15.
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universal muchos siglos atrás3...
 Okupacions, ja sigui amb C (ocupació) o amb K (okupació), 
podem trobar-les en diverses generacions humanes: en revolucions socials 
de caire anarquista i marxista, en exemples com el bloc de psios ocupat als 
anys ‘70 al carrer Llull amb Rambla Prim de Barcelona4, o a les fàbriques 
argentines ocupades després del famós Corralito de fa uns pocs anys o, fins 
i tot, podríem dir que a l’època prehistòrica, amb l’ocupació de coves, ja 
existia l’okupació... En fi, si volguéssim, i això ho permet la relativització 
total d’aquesta societat postmoderna, podríem quedar molt bé entre birra 
i birra a la barra del bar de moda, relativitzant-ho tot fins al punt de dir 
que l’okupació i el moviment okupa no han existit ni existeixen o que han 
existit ja a l’època dels primers homínids... Però, ara bé, jo mateix he fet 
okupacions, he anat a xerrades i debats sobre el tema i, ho reconec, a molts 
concerts i kafetes5, he participat en manifestacions que tractaven sobre 
l’okupació, avui mateix, el mateix dia que escric això, he vist un cartell sobre 
el cas de gent d’una okupa de Terrassa, els del Kork III, que tenen un judici... 
És a dir, l’okupació vinculada al que s’anomena moviment okupa és diferent 
a experiències humanes passades i presents i, per tant, és quelcom diferent 
a altres episodis històrics d’atac o rebuig a la propietat privada. Això, per 
altra banda, no implica que el moviment okupa no begui d’altres lluites 
precedents...

3   MARTINEZ LÓPEZ, Miguel, Okupaciones de viviendas y centros sociales, 
Virus, Barcelona, 2002, p.141

4   Si voleu escoltar testimonis d’aquells fets encara es poden trobar fonts 
orals en els nostres barris...

5   Les kafetes són una mena de bar musical dins d’una okupa, normalment 
amb una gran quantitat d’alcohol i amb la gent passada de voltes... Res que no 
es pugui veure, per altra banda, en els bars de borratxos que tenia a la porta de 
casa meva quan vivia al barri del Besòs de Barcelona o en d’altres tuguris similars 
de major o menor status.
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Influències

 És evident que el moviment okupa té fortes influències de les 
comunes hippies dels ‘60 i ‘70, per exemple a la revista Ajoblanco nº28, 
del desembre de 1977, trobem un número quasi monogràfic del món de 
les comunes rurals i urbanes a diferents llocs de l’Estat i es poden apreciar 
diferents aspectes vivencials del món ecologista i de l’ambient hippie d’aquells 
anys que, posteriorment, es veuran també reproduïts en el futur moviment 
okupa... A Catalunya, per exemple, destacà en aquest àmbit l’okupació de 
Gallecs a partir de 1977, una localidad rural a 20 kilómetros de Barcelona, 
fueron de las primeras organizadas y reivindicadas por muchos colectivos 
ecologistas y por unas 300 personas, que aprovecharon el abandono estatal de 
un proyecto urbanístico de ciudad satélite elaborado en 19706. Aquesta gent 
va crear la base d’una lluita d’ocupació rural i ecologista amb força a finals 
dels ‘70 i inicis del ‘80 que patí, però, la crisi estesa en moltes lluites als ‘80, 
que va significar, quasi, la seva desaparició... Amb l’ambient de la Barcelona 
olímpica de 1992, però, quedaren organitzades les restes d’aquell moviment 
sota el paraigües de l’anomenat grup ecologista Cànem.
 Una altra influència pel moviment Okupa va ser l’ocupació tipus 
patada en la puerta, amb escenaris tan impressionants com el barri de La 
Mina de Sant Adrià de Besòs, on sectors lumpen com gitanos i castellanos7 
okuparen carrers sencers del barri, tot un exemple extrem de l’anomenat 
moviment dels ocupa-pisos, terme recurrent als ‘70 i que també va ser assignat 
i en part assumit pels primers okupes. Al número 1 -any 1985- de la molt 
interessant capçalera Sabotaje  (Madrid), una revista o zine8 dels ‘80, podem 

6   MARTINEZ LÓPEZ, Miguel, Okupaciones (...). p.141
7   He viscut molts anys a tocar del barri de La Mina, un barri degradat de 

classes baixes, del vell lumpen de tota la vida... Moltes vegades, en converses amb 
coneguts del barri veí, sent paios, es referien a ells mateixos com a castellanos. 

8   El terme zine es generalitza durant els ‘80 i té la seva màxima referència 
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llegir com, enmig d’articles que fan referència a l’okupació de Cristiania9 o 
comunicats i entrevistes als primers okupes, encara es parla d’ocupa-pisos en 
referència al moviment okupa. Igualment trobem aquesta terminologia a la 
premsa mediàtica i pro-Sistema en relació a les primeres okupacions enteses 
com a part d’un moviment social... Als Ajoblanco nº28 (Des. 1977) i nº 31 
(Març del 1978) existeixen articles que tracten de les ocupacions de pisos per 
part de moviments veïnals, analitzant-les com mostres de les diferents lluites 
autònomes10 que es van produir en aquells anys i que també influenciarien 
a l’okupació (veure annexe 1). Sens dubtes, podríem afirmar que aquestes 
lluites són precedents molt pròxims al moviment okupa, sent una inspiració 
de modalitats de lluita i fins i tot de discursos justificadors de les accions 
posteriors, però no va ser exactament el mateix que el què coneixem avui dia 
com a moviment okupa... Com tampoc ho van ser determinades ocupacions 
de caire polític com la del col·lectiu llibertari del Guinardó l’any 1977 al 
passatge Llívia amb carrer Art de Barcelona, per destinar-ho com a Ateneu 
Llibertari del Barri, o les diferents ocupacions de la Confederació Nacional del 
Treball (CNT) en referència a la seva campanya de recuperació de patrimoni 
històric, o l’ocupació el 1976 del Casal Infantil i Juvenil Mariano a Sant Boi 
de Llobregat, espai dedicat a projectes socioeducatius per a joves en situació 

i inspiració en un dels pilars d’allò que anomenem Punk, l’anomenat DIY (Do 
It Yourself o el Fes-t’ho tú mateix/a), que va crear tota una xarxa de publicacions 
fotocopiades, amb pocs mitjans però amb molta imaginació i estètica rupturista 
que van ser un dels principals mitjans de difusió de pensaments i lluites 
contestatàries. 

9   El Squat más viejo de Dinamarca (..) el àrea fue dejada en 1969-70 por las 
fuerzas militares (...) En 1972-73 más de 600 personas lo ocuparon y comezaron su 
propia sociedad  a: Sabotaje, nº1, Madrid, p.13. Actualment continua existint, 
sent però el segon reclam turístic de Cophenague, darrera la sireneta... 

10   Lluites socials als marges dels partits i sindicats, basades hegemònicament 
per les pràctiques assembleàries.
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de risc d’exclusió social, o el 1980 a Barcelona en la coneguda com a Kan 
Bardina (o Vardina), destinada per a “inmigrantes y gentes de todo tipo”...

Cul de Sac

 El moviment okupa és diferent a les lluites descrites en el capítol 
anterior, és un cul de sac tan heterogeni que podem establir tota mena de 
referents i, de fet, potser veurem que realment tampoc és un moviment 
plenament original i la seva definició resulta difícil de conformar. 
Les influències que té són moltes i, evidentment són més de les que he 
anomenat...  També cal tenir present que la definició com a moviment, 
als seus inicis, tenia molt a veure amb l’interès de part de l’activisme més 
juvenil, majoritàriament al marge dels partits i sindicats pro-Sistema, que 
s’identificava com a part d’un moviment més internacional com el proper 
moviment okupa europeu. Aquest, ja a finals dels ‘70, estava estès amb força 
a llocs com Alemanya, Regne Unit, Holanda, Dinamarca o Itàlia... No 
oblidem tampoc el sorgiment de tribus urbanes o mogudes contraculturals 
i/o subculturals com podia ser el Punk i les seves influències des dels inicis 
del moviment okupa, així com tampoc cal descartar la força exercida per 
les crítiques a la vida quotidiana de la Internacional Situacionista o dels 
ambients teòrics i pràctics de les diferents mogudes socials que sorgiren en 
aquells anys convulsos...
 Si voleu riure una mica en aquest tema, recomano la lectura 
d’especialistes com Hans Pruijt11 que cataloga fins a 5 tipus diferents 
d’okupacions i menciona més de 10 definicions diferenciades d’altres estudis 
sobre què és l’okupació. Aquesta forta diversitat i dispersió per definir un 
fenomen com el moviment okupa és un exemple més de com l’ésser humà, 

11   PRUIJT, Hans, “Okupar en Europa”. A: ADELL ARGILÉS, Ramón i 
MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel (coords.), ¿Dónde están las llaves? El movimiento 
okupa: prácticas y contextos sociales, Catarata, Madrid, 2004. 
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perdut en el relativisme postmodern, arriba a complicar-se la vida fins a 
límits propers al suïcidi col·lectiu... 
 Les visions i interpretacions sobre l’okupació o moviment okupa, 
entès com a quelcom diferent del passat, són assumides, a la pràctica, 
per gran part de la població, culturalment s’assumeix així. I això, aquesta 
acceptació cultural, és la que representaria el que hem de definir com a 
moviment okupa. Si a l’avi del primer pis del bloc on visc li pregunto què 
és una persona okupa o sobre els Centres Socials Autogestionats, em posarà 
cara de por, em parlarà d’allò que ha escoltat en alguna emissora de ràdio 
adepta al Sistema o vist a qualsevol canal televisiu, m’explicaria alguna cosa 
així com que són una mena de joves bruts i esquerranistes que no respecten 
la propietat privada. Segurament afirmaria que fan sorolls, pudor, que tenen 
pintes estrafolàries, blasfemen, en definitiva, ens oferiria la versió que arriba a 
una part important del carrer: la filtrada pels cossos repressius i ajuntaments 
com els de Barcelona, i difoses pels sistemes domesticadors massius com les 
escoles, premsa seriosa escrita, televisió, ràdios... Aquesta visió de l’okupació 
afirma que és una tribu urbana, o dit en un llenguatge planer, una colla 
de penjats que segueixen uns certs paràmetres estètics i de comportament 
durant alguna etapa vital de reafirmació juvenil o fruit del més pur esperit 
freaky... Cal dir que aquesta visió minoritza molt el significat evident que 
representa aquesta forma de lluita. És cert que l’okupació sempre s’ha associat 
a determinades estètiques, grups subculturals o contraculturas: punks, skins, 
hippies, beatnicks... I és cert que moltes okupes han sigut gestionades per 
joves punks i anarcopunks, i fins i tot que en l’àmbit de Catalunya també 
altres estètiques, o com es vulguin dir, han sigut moltes d’elles assumides com 
a característiques de l’okupació, com la jarrautxo12 o la clàssica estètica més 

12   Roba semi-sport, perfecta per a monitorage d’esplai, rinyonera gualtrapera, 
colors més o menys llampants, palestí opcional, arrecades grans en forma d’anella 
i cabells amb les txolles o d’altres efectes estrafolaris. Importada d’Euskalherria 
i també estesa per Madrid i la resta de la península. Fans dels KOP, pateixen 
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o menys hippie13, com també s’associa darrerament al jove guiri amb pintes 
raveres14 o, fins i tot, la derivada del Hip Hop més combatiu... Però afirmar 
que només és una tribu urbana és dir una veritat a mitges... En l’okupació, 
és evident, i entrant a les diferents okupes ho pots veure i sentir, existeix gent 
relacionada amb diferents estètiques i, cal dir-ho, a les okupes he vist tantes 
estètiques que, si bé és cert que determinats patrons es reprodueixen -crestes, 
rastes, tatuatjes, peercings, barbes, alguna pipa intel·lectualoide...-, es poden 
veure tantes manifestacions estètiques individualitzades que en comparació 
amb el món cada vegada més capitalitzat, massificat i uniformitzat, on quasi 
tot es compra i es ven, l’okupació ha sabut ser un espai on poder teixir 
experiències quotidianes no mercantilitzades, sent l’estètica una experiència 
més.
 Per altra banda, dins de l’okupació es manifesten diferents formes 
de presa de consciència social al voltant de diferents pràctiques i lluites 
socials: des de les tribus urbanes a moviments polititzats  -l’anarquisme, el 
marxisme, el nacionalisme, el ciutadanisme...-, com també es manifesta la 
influència mútua de tots aquests moviments i els diferents àmbits de lluita 
existents -ecològic, (anti)treball, antipatriarcal, presons...-. 
 L’okupació significa un conglomerat de lluites i moviments (anti)
polítics, socials, sub o contraculturals... La lluita per poder aconseguir espacios 

basquitis i consideren que tot l’entorn anarco es redueix a Punkies costres... 
13   Roba ampla i de vegades amb coloraines, grans barbes, molt pèl per tot 

arreu, una mica de brutícia, motius florals a la roba, alguna estampació  de la 
fulla de la marihuana, i, en alguns més rastafaris, aparició de les anomenades 
rastes.

14   Gorres amb pintxos, robes majorment negres, adopció de pantalons amb 
diferents butxaques, és, crec jo, una mena de versió destroyer i postmoderna de la 
ja clàssica però no per això inexistent estètica Punk. S’associa a les festes raves, on 
la música pastillera i la politoxicomania poden arribar a la més brutal expressió 
de l’autodestrucció humana.
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vitales para el desarrollo de actividades artístico-culturales y de ocio sense  caure 
en la especulación y los alquileres, per exemple, ha sigut un fil present a tota 
la història del moviment okupa, i aquí ha jugat un paper destacat gent de 
les anomenades tribus urbanes o moviments subculturals o contraculturals, 
com també d’altres lluites socials que per diferents motius han convergit 
amb aquest moviment social.

Simbolisme

 A l’okupació existeix un simbolisme propi. El símbol okupa, un 
cercle i un llamp, per exemple, és recorrent des dels inicis de la pràctica, així 
com d’altres tics característics de l’okupació, com seria el batejar amb noms les 
cases i centres socials. El poc respecte a les normatives ortogràfiques i a altres 
formes de creativitat oral i escrita han sigut sempre presents. Per exemple, l’ús 
de la k en lloc de la c, malgrat que no sempre s’ha relacionat amb el nom del 
moviment (de vegades es diu ocupa), sí que s’ha utilitzat des dels seus inicis, 
això es pot veure als panflets d’aquell període o a diferents publicacions de 
mitjans i inicis del ‘80... Potser Bakunin ja ho feia això, de la mateixa manera 
que ho feia el jovent antimilitarista actiu en lluites d’objecció de consciència 

De vegades ens 
trobem amb 
estètiques 
difícilment 
descriptibles.
En aquest cas 
concret sobren els 
comentaris... Una 
imatge val més que 
mil paraules.



25

Què és l’okupació?

primer i d’insubmissió després 
a la Mili i a la Prestació Social 
Substitutòria. Però aquesta 
simbologia comuna, les 
manifestacions subculturals 
i contraculturals presents 
i d’altres nexes unificadors 
són part, però, d’un reflex 
d’una determinada pràctica 
de lluita contrària i/o crítica 
amb la propietat privada  que 
havia adquirit un caràcter 
propi, el que l’academicisme 
anomenaria un moviment 
social. I, certament ho crec, 
l’okupació ho  és, o com 
a mínim ho ha sigut. El 
simbolisme okupa és un dels 
aspectes que li donen un 
perfil propi i, crec, separa la 
lluita okupa d’altres lluites 
contràries o crítiques a la 
propietat privada.
 Normalment, cal dir, 
que l’okupació com a tal, s’ha 
relacionat principalment amb 
l’àmbit urbà, malgrat que no 
existeixen gaires criteris fiables 
per no desconsiderar l’opció 
que l’okupació urbana i rural 
són dues cares de la mateixa 

Tríptic d’unes jornades sobre okupació.
 El cercle amb el llamp ja és present aleshores.
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moneda... Mediàticament i per influència social les urbanes tenen més 
rellevància, per una senzilla variable com és la seva major visibilitat social. 
Aquesta diferenciació també és assumida dins de gran part del moviment 
okupa, considerant que la major part de la gent és activa en l’ambient urbà i, 
fins i tot, es veu a les de caire rural més aviat com un tema d’anar-se’n al monte 
i passar de quasi tot o pròpia de gent que merament vol un vivencialisme 
portat a l’extrem. 
 Per últim remarco que dins de l’okupació també existeixen diferents 
lluites i moviments (anti)polítics i/o  socials: ecologistes, antipatriarcals, 
animalistes, antimilitaristes, antifeixistes, anarquistes, independentistes... Jo, 
humilment, veient el panorama em mostro favorable a aquells estudis que 
afirmen que l’okupació és un moviment de moviments, ja que, efectivament, 
ha sigut un pilar fonamental, tant logísitic com de caixa de ressonància, de 
diferents lluites socials, mogudes contraculturals, vivencials... 
 Entre totes les definicions existents, finalment, em mostraria proper 
a la realitzada per Miguel Martínez López, una bèstia sociòloga capaç de 
disseccionar completament el moviment okupa dins dels seus estudis, amb 
un llenguatge acadèmic no del tot restrictiu, malgrat que, sota el meu 
punt de vista, amb un cert democratisme tot i el seu contacte amb la lluita 
okupa... No obstant això últim, crec que moltes vegades les clava, com, 
per exemple, en la seva definició sobre l’okupació: “La tesis principal que 
defiendo es que la okupación de viviendas y Centros Sociales Autogestionados 
(CSA) es un movimiento social con rasgos alternativos y, con frecuencia también 
complementarios, a otros movimientos sociales y formas no institucionales de 
asociacionismo y participación política, siendo los primeros de carácter radical 
(transformador o revolucionario, en el sentido de recoger redifiniéndola la 
herencia de tradiciones ideológicas similares).15 

15   MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel, Okupa y Resiste. Conflictos urbanos y 
movimiento contracultural, dins de VV.AA, ¿Propiedad Privada? Reflexiones sobre 
okupación, Ateneo Libertario Besós, Barcelona, 200X(¿?), pàgina 31.
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El context històric abans dels ‘80

 Si estudiem una mica el panorama social i vital de quan apareix 
l’okupació com a moviment, veurem que la situació de crisi i desànim era 
general. La generació que va viure i participar en les lluites del canvi de la 
dictadura a la democràcia era una generació derrotada als inicis dels ‘80 i, 
en molts aspectes, integrada dins de les estructures del Sistema o atemorida 
davant del creixent atur. El jovent d’aleshores, una nova generació, va ser  la 
que majoritàriament va començar amb el fenomen de l’okupació, entès com 
una lluita social.
 Durant els anys ‘60 i ‘70 cal recordar que a l’Estat espanyol es van 
produir destacades lluites socials. Fins i tot lluites d’un marcat caràcter 
antiautoritari i fins i tot revolucionari van tenir força... Malgrat això, a inicis 
dels ‘80 aquestes lluites estaven mig mortes o en vies d’extinció... Què va 
passar? Que tot estava atado y bien atado16... 
 Als ‘60 el règim franquista abandonà definitivament l’anomenada 
autarquia econòmica i potencià el liberalisme econòmic. L’Espanya del 600, de 
les primeres televisions, del turisme, l’Espanya venuda malencònicament des 
de sèries televisives actuals com Cuéntame cómo pasó es va fer realitat. Podem 
afirmar que l’Estat espanyol inicià un procés accelerat de modernització 
econòmica, que semblava ser que anés dirigit directe cap al que s’anomena 
societat de consum, és a dir: entrar al Primer Món. El procés polític de 
democratització va ser una mica més lent, però des de diferents sectors del 
propi règim ja es va iniciar abans de la mort del vell dictador, a més a més, 
cal dir que part de l’anomenada oposició ja va començar a teixir les relacions 
internes i internacionals per fer-se també amb part del pastís que ja, més o 
menys, es veia proper després de la mort del dictador, amb la successió en 
el poder del monarca Juan Carlos I. Escollit, això sí, digitalment -tal com 
deia un professor d’història del meu Institut, una bona persona anomenada 

16   Parafrasejant al dictador Francisco Franco Bahamonte. 
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Josep Catà-, és a dir, va ser escollit a dit pel dictador, per tant, l’actual 
règim polític és, en essència, l’evolució de l’etapa desarrollista, iniciada amb 
la liberalització econòmica i que tendiria cap a la democràcia política. El 
capitalisme, la cultura patriarcal17 i xenòfoba18, basada en la mort19 i moguda 
pel treball20 i el consum, és la realitat en la qual vivim avui dia, tal i com van 
començar a viure-la als ‘60 la nostra geneaologia (en cas d’haver viscut sota 
legislació espanyola). Per tant, la monarquia borbònica no és fruit d’una 
sèrie de votacions i referèndums que es començaren a imposar després de la 
mort de Franco, és una realitat per voluntat del mateix dictador. L’existència 
de la Democràcia no és un motiu suficient per dir que s’ha fet una Transició. 
Ni la Constitució, ni les eleccions, ni la derrota del tejerazo21, ni els governs 
socialistes, ni l’entrada a la Comunitat Europea, ni la reafirmació amb el 
militarisme americà i les seves colònies més o menys submisses d’Europa o 
d’altres insubstancials arguments em poden fer creure en l’existència d’allò 

17   No crec que l’existència de jutges de la Audiència Nacional homosexuals, 
dones antidisturbis dels Mossos d’Esquadra dirigides per una dona, o polítiques 
i ministeris basats en la parida de la paritat, siguin cap exemple d’un món lliure 
del patriarcat i de totes les connotacions jeràrquiques que reprodueix. 

18   La mateixa connotació de pàtria ja significa una construcció mental que 
tendeix a diferenciar a les persones per criteris tan arbitraris com el lloc de 
naixement o pel fet de no ser membre pur d’una raça (sic)...  

19   Malgrat l’existència d’un sentiment positiu vers la natura de manera 
generalitzada, del suposat interès en el tema per part de polítics i empresaris, 
és un fet que aquest Sistema és un punisher pel nostre entorn i tota la vida que 
coexisteix amb nosaltres.

20   No oblidem que el treball és una forma d’explotació, és la compra-venda 
del nostre temps, que no és altra cosa que la nostra pròpia vida. Prostitució pura 
i dura.

21   Lectura interessant sobre el cop de Tejero de 1981 és la exposada per 
Bernat Muniesa a Dictadura y Transición. La España lampedusiana. Volum II: La 
Monarquia Parlamentaria. (veure Bibliografia)
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que s’anomena Transició. No existeix una transició, existeix un continuisme, 
i les metes dels anys ‘60 del Sistema (capitalisme i pau social) són avui dia 
una realitat a l’Estat espanyol.
 La liberalització més ianqui va produir una autèntica revolució 
econòmica a l’estat, aquesta revolució va comportar el migrament de milions 
de persones d’Andalusia, Extremadura, Galícia o d’altres indrets pobres de 
l’estat cap a d’altres zones més desenvolupades22, amb més indústria i serveis 
que s’alimentaven gràcies a la mà d’obra barata d’aleshores... Catalunya 
va ser una de les zones que més volum d’emigrants va rebre23. També cal 
assenyalar que l’estat franquista va rebre moltíssim capital de l’estranger amb 

22   Utilitzant aquí el sentit clàssic i positivista del mateix sistema capitalista.
23   Població a Catalunya:  
  1960 3.925.779 h.  (12,9 % català s/espanyol)
  

 1970 5.122.567 h.  (15,1% català s/espanyol)
  

 1975 5.534.770 h  (15,4% català s/espanyol)
  

      Font. 
MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Catalunya durant el franquisme, Empúries, 

Barcelona, 1999,  quadre 6, p.75.
  

 La Catalunya dels sis milions segons les estadístiques oficials 
apareix a finals dels ‘80 i inicis dels ‘90, actualment, amb l’arribada 
d’immigrants, incipient als inicis del ‘90 i més significativament amb 
l’arribada del nou mil·lenni, va fer que Catalunya, el 2005, ja comptés 
amb prop de 7 milions d’habitants, avui dia àmpliament superats.   
      

Font. 
              http://www.idescat.cat/cat/poblacio/poblrecomptes.html 
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l’important volum de persones que van emigrar i enviaren gran part dels 
seus esforços, en forma de diners, als seus llocs d’origen. El mercat interior, 
per altra banda, va anar creixent, gràcies als augments de la renda disponible, 
és a dir, es podia consumir amb els diners que es guanyaven mitjançant el 
treball assalariat. La implantació de la Ley de Convenios Colectivos el 1958, 
per exemple, vinculava la millora de salaris al creixement de la productivitat, 
i en certa manera, això es va produir: augmentà la productivitat i milloraren 
els salaris, fins i tot, paradoxalment, la resistència i força de les cada vegada 
més habituals lluites obreres i les seves reivindicacions, serviren per millorar 
el nivell adquisitiu i avançar l’arribada d’una societat de consum, i l’intent 
de frenar l’augment de la productivitat en el si d’aquestes lluites, a la llarga, 
va resultar inútil, ja que la revolució tecnològica actual va començar a 
aparèixer durant aquells anys, fent que la figura de l’obrer ja no tingués, 
quasi definitivament, cap tipus de pressió o força per transformar la realitat. 
No tant per la seva manca de capacitat revolucionària, més aviat per la 
disminució significativa de la consciència obrera en paral·lel a l’expansió del 
consumisme i la tecnificació de la indústria. Els salaris, en aquest context, 
van pujar a Catalunya fins el 1974 a un ritme del 8’4% anual24 (1,4 punts 
superior a la mitjana de tot l’estat). 
 Als ‘60 i ‘70, per altra banda, s’imposà una economia encara més 
industrial a Catalunya25, una de les zones ja aleshores més industrialitzades 

24   Dades extretes de: MOLINERO, Carme i YSÀS, Pere, Catalunya durant 
el franquisme, Empúries, Barcelona, 1999.

25   Baixada de persones englobada a sectors primaris, mentre que la indústria 
o sector secundari pujà a nivells superiors a un sector terciari o serveis que també 
pujava amb força. A d’altres indrets de l’estat també es va reproduir aquesta 
lògica, pero també cal dir que zones molt concretes, tals com Madrid, van 
aconseguir un desenvolupament molt més important en el terciari alhora que el 
secundari també guanyava pes. Un i altre camí són mostres d’un món tendent 
a la urbanització en forma de ciutats. Actualment el sector terciari ja engloba a 
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de l’estat espanyol... Ja el 1964 la Indústria del Metall26 estava per sobre 
de l’històric sector tèxtil català, la indústria química, amb exemples com 
el gran complex petroquímic de Tarragona, augmentà considerablement la 
seva importància en l’economia, el sector del totxo, evidentment, va fer el 
seu agost amb aquest procés de creixement de les grans urbs i del sector 
turístic (hotels, guiris...).  Per altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
concentrava més de la meitat d’aquesta activitat econòmica... 
 Malgrat tot, el turisme de manera més o menys constant, en 
estreta relació amb el sector del totxo, ha sigut un dels àmbits del sector 
serveis que més ha crescut fins els nostres dies. Durant aquells últims anys 
del franquisme, el 1960, arribaren uns 6 milions de turistes estrangers a 
Espanya, l’any 1973 van arribar 34 milions a tot l’estat. Un 30% van viatjar 
a Catalunya. L’any 2007, per comparar dades, es van rebre 15’2 milions27 de 
visites turístiques de l’estranger, i només parlo de Catalunya... 
 L’agricultura i la ramaderia, malgrat perdre molt volum de mà 
d’obra, augmentaren la seva productivitat, en gran part motivades per 
l’aplicació de la lògica del benefici capitalista, prioritzant la inversió en els 
àmbits de la biologia i la química aplicats en aquestes activitats: pesticides, 
anabolitzants, antibiòtics, transgènics...
 Abans de la mort de Franco el consumisme va fer-se cada dia més 
real, si l’any 1963 menys d’un 10% de la població catalana tenia cotxe, ja el 
1975 el 47% de la població disposava de cotxe propi, si a l’any 1963 menys 
del 10%  disposava d’electrodomèstics com la televisió i el frigorífic, ja a l’any 
1975 aquesta xifra s’apropava al 100%. Però en aquells anys d’enriquiment 
material es produiren danys col·laterals: les formes d’explotació s’intensificaren 

tot l’estat proporcions sobre el 60% de la població activa, esquema típic de les 
societats postindustrials.

26   Automòbils, electrodomèstics...
27   Extret de: 
  http://www.gencat.net/turistex_nou/Premsa/NP_balanc_07.pdf
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en alguns àmbits: naixerien autèntics barris-gueto sense cap tipus de serveis 
o comoditats, l’explotació laboral augmentà, amb una jornada laboral, a 
finals dels ‘70, on més de la meitat de treballadors/es de Barcelona i la seva 
àrea pròxima superaven les 55 hores setmanals. Cal dir que, durant molts 
anys, l’atur va ser només un petit fantasma sense gaire significació abans 
de la crisi dels ‘70... Era relativament fàcil trobar feina, en un context de 
bonança econòmica tal i com indicarien els números ascendents de les 
dades econòmiques a l’Estat espanyol, més fruit de l’optimisme econòmic 
dominant a l’economia mundial abans de la crisi del petroli dels ‘70, que a 
les habilitats dels ministeris franquistes vinculats a la secta i societat mafiosa 
de l’Opus Dei.
 Malgrat créixer el que s’anomena classe mitjana, la major part de la 
gent eren curreles, és a dir, existia molta feina, però mal pagada, s’incrementà 
la capacitat de consum però alhora s’estengué el barraquisme i els barris 
satèl·lits lumperitzants28, alguns serveis29, fins i tot, van anar a pitjor, com va 
ser el cas de la Sanitat... Es van produir en aquest context nombroses lluites, 
però el Sistema començava a injectar la seva pau social del consens i, sens 
dubtes, el procés d’uniformització cultural i social va fer que molta gent 
o bé cregués cegament en el Sistema o bé pensés que no hi havia res a fer: 
Els sistemes domesticadors de caire educatiu, o la generalització del grans 
mitjans d’opinió, coneguts com a Mass Media, són factors fonamentals per 
entendre-ho. Aquest Pan et Circus de la postmodernitat es va iniciar amb el 
franquisme, a casa nostra, i avui dia, amb Democràcia, continua. Televisión 
Española es va fundar l’any 1956, i no és una casualitat... Als ‘70 els aparatosos 
aparells de televisió eren habituals, amb el mundial de futbol d’Espanya 
1982 es popularitzaren els models a color... Ara en plena postmodernitat, 
les televisions planes, d’alta definició o la televisió més o menys interactiva 
fan furor... En aquest cas sóc seguidor de l’afirmació de l’anarquista italià 

28   Barris d’on sorgiren diferents lluites socials durant aquells anys. 
29   Gestionats per les estructures de dominació estatals.
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Alfredo María Bonanno, que ja als ‘70 afirmà que desde el momento en el 
que la televisión ha empezado su desarrollo comercial, los patrones se han dado 
cuenta de cómo podía ser utilizada como instrumento de adoctrinamiento y de 
control30. I així ho van fer aleshores, tal i com actualment es continua fent.

Resistències autònomes

 Com he dit, aquesta lògica es va anar implantant, i en aquells anys 
es van produir resistències que finalment van ser majoritàriament integrades 
i/o derrotades. Per exemple, durant els ‘60 i ‘70, la conflictivitat obrera es 
reactivà per part d’una nova generació que continuà les últimes batalles 
contra el franquisme de la generació anterior, la que va viure la guerra31. 
Dins d’aquesta conflictivitat, a Catalunya, aparegué el que s’anomena 
autonomia obrera, inicialment al voltant de les CC.OO32 i posteriorment 
amb un perfil una mica més propi. Aquest moviment, eminentment pràctic, 
durant els ‘60 i ‘70 va ser actiu. Va ser un moviment d’un marcat caràcter 
assembleari, amb delegats/ades revocables, partidari de l’acció directa o 
sense intermediació, en definitiva, un moviment que recordava els anys 
més radicals de l’anarcosindicalisme català, dels consells obrers soviètics no 
boltxevics o els dels espartaquistes... En el fons, cal pensar que eren obrers 
radicalitzats que davant l’espectacle del sindicalisme vertical i una oposició 
clàssica i mig morta, van escollir en determinats casos el camí de l’organització 
assembleària al marge de partits i sindicats, almenys aparentment. 
 Dins de l’autonomia obrera una part de l’activisme va conscienciar-
se políticament, en un clima, per altra banda, amb una efervescència política 

30   BONANNO, Alfredo Maria, Autogestión, Ateneo Libertario del Besós, 
Barcelona, 2007, p.31

31   El maquis, especialment el llibertari, la vaga de tramvies del 1951... Són 
exemples de les últimes lluites de la generació de la guerra civil de 1936-1939.

32   Comisiones Obreras. 
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superior a l’actual. Ja a la vaga de la Harry-Walker33, a l’hivern del 1970-
71, 62 dies de vaga salvatge van marcar l’actualitat de les lluites socials, 
aquí podem veure pinzellades de l’expressió a la pràctica de l’autonomia 
obrera: moviment assembleari34, accions contundents contra esquirols i 
caps, sabotatges, accions a Magistratura... El conflicte es radicalitzà ja que 
l’empresa declarà un lock-out35 i la Policia intervingué en contra dels i les 
treballadores. La lluita al mateix temps aconseguí un fort moviment solidari 
al mateix Sant Andreu (Barcelona) on s’ubicava la fàbrica, com a d’altres 
indrets de Catalunya: empreses com La Maquinista Terrestre i Marítima, actiu 
centre de lluites obreres també considerades autònomes durant aquells anys, 
o fins i tot de factories del mateix grup a Torí, París i Nantes van solidaritzar-
se. L’autonomia obrera que es va anar gestant dins dels diferents corrents 
més o menys pròxims de les Comisions Obreres, a partir de l’experiència 

33   Trust europeu d’equipament de l’automòbil establert a Sant Andreu 
(Barcelona) des de 1926.

34   En entrevistes amb companys que van participar en aquesta vaga i d’altres 
de caire autònom, interpreto que en certa manera el mitjà assembleari era més 
o menys controlat per vanguardismes en forma de petits comitès, en aquest cas 
bastant radicalitzat. En d’altres converses he escoltat afirmacions autocrítiques, 
com la que afirma que moltes vegades una cosa que només hauria d’haver 
sigut un mitjà de lluita (assemblees) es va transformar en una finalitat. En 
certa manera aquest mitjà va ser l’origen de molts problemes, malgrat això la 
falta de model que contraresti la lògica democràtica fa que s’assumeixi com 
a sinònim d’autogestió les seves expressions més directes. Aquest mite evocat 
en les assemblees actualment continua sent plenament vigent tot i que sempre 
han existit crítiques de diversos caires sobre el seu funcionament. L’okupació 
sempre ha reafirmat el seu caire assembleari i es mostra partidària normalment 
a les formes de democràcia directa, i en certa manera això també li serveix per 
vincular-se a d’altres moviments històrics que es basen en aquesta (autonomia 
obrera, anarcosindicalisme...).

35   Tancament patronal.
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Carta dels traballadors de la Harry-Walker amb les seves reclamacions a l’empresa. 
Barcelona, 25/01/1971. 

Font. Archivo Digital de la Auonomía Obrera. A: http://www.autonomiaobrera.net
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de la Harry-Walker i d’altres de semblants van adquirir un major grau 
d’experiència i independència. A l’abric d’aquestes lluites, altres, de caire 
veïnal i reivindicatives, basades en els principis de la autonomia obrera, 
també es van produir durant aquells anys i els primers de la Democràcia (a 
barris com el Besòs, la Maresme, Roquetes, etc36). També al voltant d’aquest 
moviment d’autonomia obrera sorgiren diferents grups d’acció solidaris, en 
molts casos i utilitzant fraseologia del materialisme històric, uns desclasats. 
El més conegut a l’època i que encara perdura en les nostres ments va ser el 
MIL37, però també es van anar estenent altres grups que amb el pas del temps 
van anar adquirint una connotació més de resistència i/o agitació armada que 
merament grups de suport a lluites obreres. Amb la davallada generalitzada 
de la conflictivitat social i el pes de la repressió38, totes les lluites socials 
van minvar el seu potencial a inicis dels ‘80, errors propis de l’autonomia 
obrera i moviments del que podríem anomenar entorn autònom39 són 
visibles, no van saber superar l’efecte integrador de la compra dels líders 
dels mitjans assemblearis durant les diverses eleccions democràtiques que 
vingueren amb el continuisme d’un sistema capitalista-dictatorial a un altre 

36   Per a una informació més completa i ràpida sobre el tema recomano la 
lectura de VV.AA, La Barcelona Rebelde. Guía de una ciudad silenciada, Octaedro, 
Barcelona, 2004.

37   Movimiento Ibérico de Liberación.
38   Com la que van patir, en aquest àmbit, diferents activistes vinculats a 

grups autònoms el febrer de 1978.
39   Incloc a lluites veïnals, antipatriarcals, a les presons, ecologistes... En aquest 

sentit més que de l’entorn autònom també podríem parlar de lluites pels drets 
civils. En tot cas en estudis sociològics també s’anomenen com nous moviments 
socials, malgrat que referents històrics de tots ells en podem trobar. En el fons, 
aquest anàlisi reflecteix la pèrdua de la centralitat obrera, ja que d’altres lluites 
no estrictament obreres superaren en força a les lluites emmarcades en la lògica 
de la lluita de classes marxista de burgesia en front proletariat.
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de caire capitalista-democràtic40, fets com aquest expliquen part d’aquesta 
crisi a les lluites socials als ‘80. Un altre factor influent va ser la incapacitat 
d’aquestes lluites de generalitzar la conflictivitat social fins a límits propers a 
la insurrecció, en aquest sentit el finalisme que moltes vegades prengueren les 
reivindicacions immediates va pesar molt41, com també ho fou i encara ho és 
el fet que no és fàcil transformar una lluita en una revolució... No es dóna 
massa en la Història... També va significar un cop molt dur per l’autonomia 
la competència en la pràctica amb la refundada anarcosindicalista CNT a 
partir del 197642, que va atreure en el seu moment moltes de les forces que es 
reclamaven autònomes. Malgrat alguna crítica frontal a l’anarcosindicalisme 
d’entorns més o menys autònoms43, com podien ser diferents escrits trobats 
de Carlos Semprún Maura, Miguel Amorós o del col·lectivo Etcétera, la base 

40   Més enllà de les conclusions extretes dels diferents estudis acadèmics, 
recordo les moltes converses amb l’activista José Gil, que ja té més de 70 anys, 
i que va viure i participar en moltes d’aquelles lluites autònomes. Si li treieu 
el tema us afirmarà, rotundament, com va engegar a la merda a vària gent de 
partits polítics i organitzacions sindicals que acceptaven fervertment les regles 
del nou joc democràtic i que el volien comprar per lluitar des de dins (sic). 
També us podrà donar algun exemple de gent que va decidir acceptar ofertes 
que, sens dubte, han nutrit gran part del politiqueig democràtic de la part mitja-
baixa de la taula, malgrat la relativa fortuna d’alguna personalitat més o menys 
destacada. 

41   Per veure el que hauria d’haver sigut i no va ser recomano la lectura del 
còmic següent: DANIELS, J, Aprendiendo a luchar, las aventuras de Toñín, 
Likiniano elkartea, Bilbao, 2005. 

42   Abans de 1976 existien diferents organitzacions que es reclamaven com a 
CNT. La seva influència a les lluites va ser minoritària en aquells anys. El seu 
prestigi social, però, encara era viu. Amb la seva refundació el 1976 va participar 
o promoure diferents lluites de caire radical.

43   Reconeixent gran part de la vigència de les seves crítiques i 
plantejaments.
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social d’aquest moviment autònom no va tenir gaires problemes per participar 
en organitzacions sindicals com la CNT. Malgrat la derrota autònoma, cal 
pensar que durant els ‘80 encara van existir agrupacions autònomes de caire 
obrer al panorama català44. 
 El factor fonamental per entendre la davallada d’aquestes lluites, tant 
les autònomes com les lluites en altres àmbits alternatius i/o marginals, com 
de caire anarcosindicalista i anarquista, a finals dels ‘70, va ser la integració 
al Sistema. Una integració basada principalment en la compra de líders. 
La plasmació pràctica és la tendència de la majoria d’aquests moviments a 
la seva institucionalització i dependència, via subvenció o financiació, del 
Sistema establert, entrant en el proto-univers del que es coneix com a societat 
civil, que no significava cap altra cosa que el reconeixement i la vigència dels 
mecanismes de mediació que ofertava el Sistema... D’aquí podem entendre 
l’extensió de l’oenegisme i de la integració de moltes lluites autònomes, 
llibertàries i rebels d’aquells anys a les estructures de dominació45. Tampoc 

44   Exemples: Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de 
Catalunya, Col·lectius Autònoms de Treballadors de la Sanitat de Catalunya, 
Col·lectius de treballadors assemblearis de Banesto, o la gran capacitat organitzativa 
en el cas del Port de Barcelona. 

45   Remarcant, per exemple, la integració dels diferents discursos feministes, 
gais, lèsbic i demés lluites antipatriarcals dins del discurs homgeneïtzador 
favorable a l’igualitarisme, entès com a rèplica de totes les persones de rols 
jeràrquics malgrat les diferents identitats de gènere i/o sexual. Legislació bàsica 
com la del divorci o la restrictiva en referència a l’avortament, o compra de 
lideratges i una feina en algún institut per a la dona o demés casos patètics seràn 
exemples també habituals. Així no és extrany arribar a extrems tan horribles com 
el de Karmele Marchante, que als ‘70 escribia textos bastant interessants sobre 
feminisme radical a les pàgines d’Ajoblanco, però en èpoques recents ha sigut 
un personatge de la faràndula més casposa en programes com Tómbola (Canal 
9), Crónicas Marcianas (Tele 5), La Isla de los Famosos (Antena 3), en fi, qui ho 
hauria de dir... Un altre personatge més amb passat radical i present patètic...
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cal oblidar el perfil de molta gent que participà en aquestes lluites, en el 
cas de l’autonomia obrera a les fàbriques “(...) la realidad era que la gran 
mayoría de quienes protagonizaban las mobilizaciones, que se resistían a dejarse 
encuadrar y dirigir por los sindicatos emergentes (CC.OO, UGT, USO, CSUT, 
etc.), no sobrepasaba el nivel de una conciencia reivindicativa salarial que, si 
bien ponía en cuestión la lógica sindical y sus formas organizativas, permanecía 
anclada en lo que se podría definir como un sindicalismo radical”46. Aquesta 
descripció és extensible a altres àmbits. Això vol dir que en molts casos una 
senzilla legislació favorable a lluites alternatives i/o marginals, o la patranya 
d’un govern socialista (victòria del PSOE de Felipe González a les eleccions 
generals de 1982) fossin factors desmobilitzadors... Per últim no cal oblidar 
que la repressió sempre és efectiva per marginar i atemorir les lluites socials, 
i els sectors més radicalitzats van ser durament reprimits...

La CNT

 Dels sectors encara radicalitzats, a inicis dels ‘80, només quedaven 
algunes persones autònomes, llibertàries, antimilitaristes, ecologistes, 
antipatriarcals i algunes que encara actuaven al món anarcosindicalista...  La 
CNT va estar dividida pràcticament des de la seva refundació el 1976 i mai 
va ser suficientment forta per gestionar les fortes divergències internes que 
tenia. 
 En els abundants estudis i anàlisis sobre la CNT dels ‘70 es coincideix 
en la forta diversitat existent dins d’ella, i aquesta diversitat va esclatar... 
Massa teoria per a una mateixa pràctica. Com tampoc va ser bo per a la 
pràctica la pressió de la repressió (detencions a grups de la FAI47, FIJL48 o 

46   QUINTANA, Francisco (coord), Asalto a la fábrica, luchas autónomas y 
reestrucutración capitalista 1960-1990, Alikornio, Barcelona, 2002, pag.78.

47   Federació Anarquista Ibèrica.
48   Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries.
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FIGA49 durant els primers anys de la Democràcia), sent especialment dur 
el cas SCALA50, que va comportar una important davallada en nombre 
d’afiliats als sindicats, que per altra banda, estaven infectats en molts llocs 
per pugnes de poder pel control de les assemblees i comitès, tal i com es pot 
interpretar amb lectures d’estudis o per testimonis directes, com m’afirmà 
un aleshores jove militant dels ‘70, de la CNT: me afilié con 16 años a la 
CNT (1976) (...) anteriormente había acudido a algún acto del PT (Partido 
del Trabajo de España) pero de la CNT me atrajo su antiautoritarismo, uno de 
mis abuelos fue cenetista (...) se produgeron divergencias –en base a diferents 
plantejaments confrontats en temes com la vaga de benzineres a la província 
de Barcelona (1978-1979), del cas SCALA, del recolzament o no als presos 
en lluita de la C.O.P.E.L (Coordinadora de presos en lucha)51...-  y existía un 

49   Federación Ibèrica de Grups Anarquistes.
50   El 15 de gener de 1978, després d’una manifestació a Barcelona, amb 

10.000 persones, convocada per la CNT contra els Pactes de la Moncloa, un grup 
de joves, induïts per l’infiltrat policial Joaquin Gambín, alies Grillo, van cremar 
la sala de festa SCALA de Barcelona, a l’incendi van morir quatre treballadors. 
Els mass media van fer una campanya difamatòria contra la CNT i el seu entorn 
directe. El cas va ser dirigit des dels despatxos del govern de la UCD, destacant 
el paper sinistre d’elements com Rodolfo Martín Villa, aleshores ministre 
d’interior. El resultat final van ser diferents detencions, pèrdua de prestigi social 
de la CNT i de l’anarquisme en general i, per últim, un increment de la crisi 
interna de la CNT. 

51   Moviment de presos comuns que sorgí a partir del gener del 1977 que 
demanava com a màxim una amnistia i com a mínim reformes a les presons. 
Es van produir diferents motins i lluites a les presons. Aquest moviment no va 
quedar aïllat ja que va rebre el suport de gent vinculada als entorns de lluita 
antiautoritaris i llibertaris, de la AFAPE (Associació de Familiars i Amics de Presos 
i Expresos), així com d’altres sectors anomenats marginals com homosexuals, 
feministes... Finalment el moviment va acabar sent derrotat i integrat servint 
així per perfeccionar les presons. Cal dir que la introducció de l’heroïna als 
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clima de batallas y peleas entre tendencias (...) Los yayos, muchos naturistas, 
veían mal a los jóvenes porretas, estéticamente existía entre los jóvenes la moda 
del pañuelo negro en el cuello entre los afines a la FAI, quienes no lo llevaban eran 
heterodoxos, los abuelos vestían normalmente con traje y corbata (...) la escisión 
del V Congreso (1979) fue minoritaria, se fue Enric Marco, que tenía buena 
oratoria y fue Secretario General, otros como un tal Casas, un cincopuntista del 
Sindicato de Espectáculos se marchó al igual que gran parte del Sindicato de la 
Banca. La principal divergencia eran las antes mencionadas y, principalmente, 
qué hacer ante las elecciones sindicales (...) el clima continuó siendo conflictivo, 
por ejemplo en el sindicato de transportes se integró un faísta para vigilar las 
tendencias renovadoras. La división más fuerte fue la realizada por sectores como 
el del entonces Secretario General Bondía52. Finalmente acabé en lo que sería la 

talegos va ser fonamental per la fi d’aquest moviment, així com els beneficis de 
certs líders si pactaven... 

52   Després del V Congrés (1979) el nou Secretari General va ser el faista 
Bondia. Amb el pas del temps va exercir un autèntic govern dins de la CNT, 
utilitzant el seu càrrec de manera com si fos un govern executiu presidencialista. 
Va parlar amb Alfonso Guerra d’aspectes secrets, així com va vendre còpies del 
arxius històrics de la CNT a l’Ajuntament de Barcelona. Al 1983 Bondia era 
partidari de participar a les eleccions sindicals. Durant el 12 i 16 de gener del 
1983, al VI Congrés de la CNT al Palau dels Esports de Barcelona va mostrar-
se partidari d’aquestes tesis. Cal dir que les seccions de la CNT dels metros de 
Barcelona i Madrid van presentar-se a les eleccions sindicals obtenint uns bons 
resultats just abans d’aquest congrés. En aquest clima de confrontació l’acord no 
va ser possible, així que es va cel·lebrar un nou congrés extraordinari a Torrejón 
de Ardoz (Madrid) del 31 de març al 3 d’abril, on es ratificà les postures del V 
Congrés. Sectors no conformes, juntament amb altres sectors expulsats de la 
CNT, així com nuclis anarcoindependentistes i elements diversos de la CNT 
del Països Catalans participaren a l’anomenat Congrés de reunificació al Palau de 
Congressos de Madrid del 29 de juny a l’1 de juliol del 1984. Aquesta escissió va 
ser la més forta i, de facto, existiren dues CNT’s, la CNT-AIT del VI Congrés, de 
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CGT por su carácter no tan dogmático y porque la CNT-AIT me parecía una 
especie de partido anarquista53.  
 La CNT, després de la sea refundació, va viure un creixement 
exponencial dels seus afiliats, arribant a xifres força importants, especialment 
a Catalunya, però les divergències internes, tals i com les explica el company 

entrevistat, van ser tan profundes que ja a principis dels ‘80 la CNT (o 
CNT’s) poca cosa tenia a dir.
 Lluny quedaven aleshores els 40.000 assistents al miting a la 
plaça de braus de Valencia o els 300.000 assistents al míting de Montjuïc 

caire ortodox, i la CNT (de vegades anomenada renovadora) de caire heterodox, 
la qual acceptava participar en les eleccions sindicals. Després d’això, diferentes 
disputes judicials van fer que el 1989 la CNT heterodoxa o renovadora passés a 
dir-se CGT (Confederació General del Treball).

53   Entrevista a Juan José González, anarcosindicalista. El 1976, amb 16 anys, 
s’afilià a la CNT al Sindicat del Transport de Barcelona. Actualment és militant 
del sindicat d’inspiració llibertària CGT.

 Foto. Sala Sca-
la (Barcelona) després de 
l’incendi del 15/01/1979. Va 
significar la criminalització 
de la CNT i penes de presó 
per a diferents activistes i 
diferents treballadors de la 
sala morts. L’instigador va 
ser un infiltrat policial ano-
menat Gambín, alies Grillo. 
Va ser una de les causes de 
la davallada de la CNT des-
prés de la seva refundació 
el 1976.
 Font. 

anarcoefemerides.
balearweb.net
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a Barcelona o el milió de persones que es comenta que van passar per les 
Jornades Internacionals Llibertàries al Parc Güell de Barcelona pocs anys 
abans... Lluny, molt lluny, quedava a inicis dels ‘80 tot això per a la CNT. 
La “moda anarco” ja era història.

Míting de la CNT a Montjuïc el 2 de juliol del 1977. Van assistir-hi més de 300.000 
persones. Van intervenir-hi Josep Peirats, Federica Montseny (a la foto), Enric Marco, 

Juan Gómez Casas, Antonio Morales, Fernando Pernavieja així com diferents membres 
de la confederació, tant del món de l’exili com de l’interior. Les diferents corrents dins del 
sindicat van ser evidents ja en aquell míting, però en aquells anys més de 70.000 perso-
nes estaven afiliades a la CNT a Catalunya. La CNT semblava que podia dir la seva dins 
d’aquell context d’incipient Democràcia, però les divergències internes, el nou panorma-
ma sindical o la criminalització, especialment arran del cas Scala, van suposar uns cops 

massa grans per aquesta històrica organització i el seu entorn. 
Font: anarcoefemerides.balearweb.net.
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Els ‘80

 A principis de la dècada dels ‘80 era evident que les diverses lluites 
socials dels ‘70 estaven en moments de crisi o integrades a les estructures 
democràtiques. L’ambient general, als carrers, era de derrota, i un fenomen 
com l’augment de l’atur va provocar por a la gent... Un dels factors que 
podien explicar la relativa facilitat de  radicalització d’alguns conflictes als ‘60 
i ‘70, era, per exemple, el saber que si t’acomiadaven d’una empresa podies 
trobar feina fàcilment, a inicis dels ‘80 això era completament utòpic. 
 L’Estat espanyol va arribar a certes quotes d’industrialització i 
desenvolupament capitalista que l’integrà en l’anomentat Primer Món, 
arribà tard, però hi arribà. La nova lògica capitalista, arran de la crisi del 
petroli dels ‘7054, demanava una reestructuració del Sistema, que sota 
les tesis d’un capitalisme pur i dur i amb un bloc soviètic cada dia més 
proper a la derrota, demanava una importància principal del sector terciari 
i una disminució del pes de les indústries al Primer Món. Aquesta lògica 
d’integració de l’estat espanyol al Capialisme Global comportà un salt 
tecnològic i una descentralització productiva, amb les conseqüències socials 
que això comportà, deixant de ser en molts sentits les fàbriques i tallers 
els espais de sociabilitat entre els assalariats i assalariades. Aquests canvis 
es materialitzaren en un teixit productiu flexible i deslocalitzat, amb una 
baixada dels salaris industrials, un augment constant de l’atur, motivat 
principalment per les reconversions industrials, amparades sota les doctrines 
de diàleg social que es van acceptar durant aquests anys55.

54   Crisi que s’inicià quan a l’octubre de 1973 deu estats del Golf Pèrsic 
incrementaren el preu del petroli en un 70% en solidaritat amb Palestina i en 
contra d’Israel.

55   El propis Pactes de la Moncloa fets entre el 8 i 21 d’octubre de 1977, entre 
el Govern i el partits polítics i posteriorment acceptats pels sindicats demòcratics 
com CC.OO o UGT, afirmaven que un dels seus principals objectius era el 
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 De 1979 a 1981 aquestes polítiques de transformació econòmica 
derivades de les reconversions industrials van afectar a mig milió de persones 
treballadores. De 1982 fins el 1986, ja amb els governs presidits pel PSOE 
(Partit Socialista Obrer Espanyol) de Felipe González, es van destruir 119.000 
treballs nets, incrementant-se l’atur en 654.000 persones56. Amb l’ingrés a 
Europa aquestes reconversions es van anar fent de manera més esglaonada, 
però actualment encara continuen.  Per mitigar els efectes es va teixir un estat 
del benestar (subsidis i universalització de certs serveis) lo just per evitar una 
forta conflictivitat social. 
 Resumint, tal com afirmà M. Etxezarreta: las condiciones concretas 
en las que se desenvolvía la vida social en la primera mitad de los ochenta 
facilitaron una aceptación pasiva de la adhesión: una clase obrera amenazada 
por altísimas cifras de desempleo, a la que se inducía a creer que la entrada en 
la Comunidad ayudaría a resolver este problema y con muy poca capacidad de 
respuesta a causa de la crisis y la actitud de cooperación de los sindicatos con la 
administración; un empresariado también afectado por la crisis y todavía con 
baja capacidad organizativa; la debilidad de una empresa pública sometida a 
una intensa regresión y abandono del capital financiero en sus intereses en el 
aparato industrial, permitiendo entender que no hubiese una fuerte oposición 
a las pobres condiciones logradas en las negociaciones de adhesión por el partido 
del poder57. La derrota va ser molt forta i alguns ja eren conscients d’això, al 

asentamiento de un sistema económico estable que reduzca gradualmente las tensiones 
hoy existentes en la sociedad española. Aquesta pau social es plasmà durant anys en 
incentius a les empreses, en forma de baixada de la pressió fiscal, més flexibilitat 
laboral en forma d’atur més barat, contenció salarial, l’enfortiment de l’Estat 
amb nous impostos, com serà l’IVA o el de la renda... Tot a canvi d’un estat del 
benestar mínim.

56   Dades extretes de QUINTANA, Francisco (coord), Asalto a la fábrica..., 
Alikornio, Barcelona, 2002 

57   Idem, pàg. 141-142
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mateix temps que comprovaven el conservadurisme de gran part de la massa 
treballadora, que poc a poc acceptava les regles del joc democràtic i ciutadà, 
oblidant així les velles utopies (veure annexe 3). Era evident que a inicis dels 
‘80 la classe treballadora havia perdut la seva centralitat en les lluites socials. 
Era un sector de lluita més en el fraccionat i debilitat panorama de lluites 
socials existents en altres àmbits...

Dispersió i Ateneus

 La pèrdua de la centralitat obrera va significar una dispersió de les 
lluites, malgrat que, a excepció de les lluites ecologistes i antimilitaristes, 
totes elles, a inicis dels ‘80, patiren una forta crisi i integració en el Sistema. 
Un d’aquests àmbits, el dels anomenats Ateneus, especialment els de caire 
llibertari, va continuar actiu malgrat la crisi social, sent base logística alhora 
per altres lluites. 
 Aquests ateneus resorgiren a partir de la mort del dictador inspirant-
se en els antics ateneus d’abans de la dictadura. Els de caire llibertari, a 
més a més, els podem entendre com una resposta anarquista als barris front 
altres tipus d’organitzacions, com les Associacions Veïnals, que poc a poc 
eren controlades per gent de partits i organitzacions que s’integrarien a la 
Democràcia. Els ateneus llibertaris, l’ambient dels quals és el que més he revisat 
en aquest estudi, van convergir-hi gent de diferents àmbits: simpatitzants de 
la CNT, joves estudiants58, rebotats d’organitzacions marxistes, provinents 
del pacifisme, de l’ecologisme, del feminisme59... Un altre cul de sac, com 

58   Segons un estudi d’Arnau González Vilalta sobre l’Ateneu Llibertari de 
Sants molts dels joves van ser membres actius de l’anomenada Coordinadora 
d’Estudiants Llibertaris de la Univesitat Autònoma de Barcelona durant 1973 i 
1974. font: VV.AA, Congrès: la transició de la dictadura franquista a la Democràcia, 
CCCB, Barcelona, 2005.

59   Dones Lliures (Mujeres Libres), per exemple, a la segona meitat dels ‘70, al 
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va ser la CNT, encara que resistí molt millor la crisi dels inicis dels ‘80. La 
vitalitat del moviment ateneístic normalment s’oblida, però, per exemple, 
a finals dels ‘70 ja existien ateneus o col·lectius llibertaris de barri a Sants, 
Sta. Coloma de Gramanet, Sant Andreu, Gràcia, Bellvitge-Gornal, Poble 
Sec, Verneda, Clot, Sant Antoni-Xino, Glòries, Esquerra de l’Eixample, el 
Carmel, L’Hospitalet, La Farigola, Turó de la Peira, Terrassa... Durant el 1978 
es va intentar dur a la pràctica una coordinadora d’Ateneus a Barcelona, però 
funcionó poco tiempo, pues cada local era celoso de su autonomía y gustaba de 
un hacer propio sin necesidad de macroestructuras60. Malgrat això les relacions 
entre ateneus van continuar existint i en períodes posteriors podem trobar 
diferents exemples de coordinació, com va ser l’Assemblea Llibertària del 
Barcelonès a mitjans dels ‘8061. El funcionament d’aquests ateneus va ser 
bàsicament assembleari, de fet, organitzativament no es diferenciaven gaire 
de les diferents experiències autònomes que existien. A la pràctica van ser 
un focus de difusió de lluites d’altres àmbits no sindicals, malgrat que a 
vegades també van participar en lluites estrictament fabrils com a part d’un 
moviment solidari. La lluita contra les presons o la lluita feminista van 
tenir-hi cabuda62, però especialment significatiu va ser el seu recolzament 
en les lluites ecologistes d’aleshores, com va ser tota la derivada contra les 
nuclears, o les lluites antimilitaristes (OTAN NO, contra el servei militar...) 
i, especialment als seus inicis, amb el que serà la lluita per l’okupació. Cal 

carrer Cardenal Cascuñas nº 5 de Barcelona, participaren a l’anomenat Ateneu 
de la Dona. 

60   VV.AA, La Barcelona Rebelde, guía de una ciudad silenciada, Octaedro, 
2ª Edición, Barcelona, 2004, p.92.

61   La Lletra A, nº16, abril 1986 Barcelona-Reus, pp. 6 i 7.
62   Per exemple, a l’Ateneu Llibertari de Sants es creà un grup de dones que 

inculcaven els valors antipatriarcals i llibertaris, no sense certa oposició d’homes, 
a la dinàmica de l’ateneu i a lluites socials. Font: VV.AA, Congrès: la transició de 
la dictadura franquista a la Democràcia, CCCB, Barcelona, 2005.
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pensar que durant tots els ‘80 moltes de les okupacions que es produïren 
van tenir el recolzament d’Ateneus Llibertaris. No oblidem, per tant, la 
força d’aquest àmbit de lluita que, en certa manera, s’ha mantingut fins els 
nostres dies. No és mera coincidència que molts dels primers Centres Socials 
Okupats eren anomenats com Ateneus Llibertaris o Ateneus. Avui dia, de 
vegades, encara podem trobar casos d’Ateneus com a sinònim de Centres 
Socials Okupats.

Moviment Independentista

 El moviment independentista de caire autoritari no va recolzar 
en aquell moment l’okupació, només els minoritaris però destacats sectors 
autònoms i llibertaris independentistes van ser solidaris amb el moviment 
okupa, fins i tot van ser potenciadors i membres actius del mateix.
 L’anarcoindependentisme aleshores s’articulava en base a 
posicionaments assemblearis i federalistes en el sentit llibertari del terme: 
antiautoritàries que no creien en els projectes estatalitzadors, però que 
reconeixen l’existència de trets culturals populars, espontanis, lliures i 
creatius que calia defensar. Eren partidàries de la defensa, per exemple, de  
trets ètnics no opressius com era el cas de la defensa de la llengua catalana. 
 Exemples de la seva pràctica es troben a estructures organitzatives 
com la FACC (Federacio Anarco-Comunista Catalana), una federació de 
col·lectius bàsicament anarcoindependentistes, existent durant els primers 
‘80 i que perdurarà fins a la seva dissolució el 1988.
  A finals dels ‘80, gran part dels col·lectius anarcoindependentistes 
desapareixen integrant-se en projectes d’això que es coneix com a Esquerra 
Independenditsta, alguns d’aquests col·lectius i individualitats giraran, per 
exemple, vers la lluita independentista d’organitzacions com l’MDT63, a 

63   Moviment de Defensa de la Terra.
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excepció d’alguns com Icària64, pocs arribaren al canvi de dècada definits 
com anarcoindependentistes, tot i això en la Història recent trobem la 
petjada de diferents experiències com el  Col·lectiu Llibertari de Vilaplana, 
el Grup Anarquista l’Insurrecte, el Grup Llibertari de l’Ateneu de Mataró, el 
Col·lectiu independentista Estel Negre... Una altra expressió pràctica va ser la 
CNT dels Països Catalans creada a finals de 1983, la qual poc després s’integrà 
al projecte dels sectors cenetistes heterodoxos unificats arran del Congrés de 
198465. Poc després la CNT heterdoxa de Catalunya (actual CGT) defensava 
la lluita d’alliberament nacional com a part de la seu ideari... 
 La força que tingueren aquests plantejaments també apareixen 
en projectes definits com la Coordinadora Llibertària dels Països Catalans, 
nascuda el novembre de 198266, organització assembleària que agrupava 
diferents Assemblees llibertàries comarcals del Barcelonès, el Maresme, el 

64   Possiblement un dels col·lectius mes actius d’aquest àmbit al llarg 
dels 80, col·lectiu integrant de l’Ateneu Llibertari de Gràcia del carrer Perill, 
participà a la FACC, editaren diferents zines com Ikaria, La Polla de Deu, foren 
solidaris i partidaris de les primeres okupacions, participaren a les trobades 
anarcoindependentistes de Guasila (Sardenya), els dies 28, 29 i 30 de desembre 
de 1985, on es plantejà la creació d’una organització insurreccional basada en 
principis de no delegació i a favor del sabotatge com a mitjà de lluita. Posteriorment 
participaren també a les Xerrades Internacionals Anarcoindependentistes a Santa 
Maria d’Oló (Bages) el 6, 7 i 8 de juliol de 1990 que resultaren, però, un relatiu 
fracàs... És un dels col·lectius més interessants i actius d’aquells anys, unes 
persones molt motivades i que feren unes anàlisis bastant ben argumentades. 
Per més informació sobre el tema recomano el llibre editat recentment que pren 
com a base les anàlisis d’aquest col·lectiu, em refereixo a: VV.AA, Anarquisme i 
Alliberament Nacional, Catarko / La Ciutat Invisible / Negres Tempestes / Virus,  
Barcelona, 2007. 

65   Vegis peu de pàgina nº53 a la pàgina 42.  
66   VV.AA, Anarquisme i Alliberament Nacional, Catarko / La Ciutat Invisible 

/ Negres Tempestes / Virus,  Barcelona, 2007.




