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Baix Camp, l’Empordà, el Berguedà...  Aquesta organització va ser activa 
fins a finals dels ‘80.  
 En síntesi, es troba la presència anarcoindependentista tant en 
lluites pro-okupació, com en les lluites pro-Amnistia, i també en diferents 

ateneus llibertaris -com 
els de Gràcia o Poblet-, 
a diferents sindicats de 
la CNT heterodoxa, a 
col·lectius, organitzacions 
específiques o en sectors, 
fins i tot, de la històrica 
FIJL (Federació Ibèrica de 
Joventuts Llibertaries)67.  

67    Com a mostra podem consultar l’òrgan de les FIJL de Catalunya, el Ruta 
nº15, d’abril-maig de 1982, on s’afirma, fent referència a Catalunya, que l’estat 
no es la pàtria: som una nació...

 En els últims anys 
l’activitat anarcoindependen-
tista ha viscut un increment 
amb l’aparició de col·lectius 
com Negres Tempestes o 
Catarko, o del bloc anarcoin-
dependentista o autònom a 
la manifestació de l’Esquerra 
Independentista de l’11 de 
setembre a Barcelona o amb 
l’aparició de zines i llibres so-
bre la matèria.
 Imatge: cartell del 
bloc negre de l’11 de setem-
bre de 2005 a Barcelona. 
 Font.: http://barce-
lona.indymedia.org/newswire/
display/199575/index.php
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 Si no tienes trabajo ni dinero para pagarte el alquiler ponte a puta68, 
li recomanà un agent de la Policia Nacional a una noia detinguda arran 
del primer desallotjament de, possiblement, la primera okupa reivindicada 
com a part d’un moviment propi a Catalunya, conegut aleshores com a 
moviment squatter69. Aquestes primeres okupacions van ser realitzades per 
l’anomenat Colectivo Squat de Barcelona, un col·lectiu, bàsicament juvenil, 
que es disposava a lluitar contra la realitat quotidiana cada cop més asfixiant. 
Aquest col·lectiu es va fundar a finals de setembre de 1984 quan un grupo de 
jóvenes decidimos buscar una alternativa propia a los acuciantes problemas del 
paro, falta de un espacio vital propio, a la alienación producida por el control del 
estado sobre la población y en definitiva, a todos los problemas fruto del actual 
sistema consumista70.
 Durant els mesos d’octubre i novembre del 1984 van anar preparant el 
projecte d’okupació, en un moment en el que el moviment per les okupacions 
a l’estranger adquiria consistència i, al mateix temps, gent de diferents llocs de 
l’Estat, com de Madrid71 o Euskalherria es disposaven a fotre canya al tema. De 
fet, a Nafarroa es fundà el col·lectiu Katakrak, en dates similars a Barcelona i amb 
objectius similars al Colectivo Squat, sent l’eix Euskalherria-Madrid-Barcelona 
un dels més dinàmics i impulsors de les primeres ocupacions dels ‘80.

68   Sabotaje, nº1, Madrid, 1985, article Ocupa-pisos, p.10.
69   Abans de l’acceptació majoritària del mot okupes, possiblement derivat 

de la terminlogia llatina d’Itàlia, els okupes utilitzaven mots dels moviments en 
favor de les okupacions existents a Europa: squatters britànics o danesos, crackers 
dels Paisos Baixos... 

70    Sabotaje , nº1, Madrid, p.9. (Arxiu Ateneu Llibertari del Besòs)
71    Amb l’okupació del carrer Amparo, 83 s’inicià aquesta etapa a la capital 

estatal. L’okuapació es va realitzar el 1985 i d’aquesta sorgí el col·lectiu KOKA 
(Kolectivo de Ocupantes de la Kalle Amparo).



55

Les primeres okupacions 1984-1986

 Ara bé, si al llarg del tema anterior parlava de l’herència okupa, en 
el sentit de tot un seguit de lluites i moviments socials anteriors que, en certa 
manera, van inspirar la lluita per les okupacions, també és cert que potser la 
màxima referència o herència eren tot el seguit de lluites okupes ja existents 
des de feia anys a d’altres indrets d’Europa com Alemanya, Itàlia, Regne 
Unit, Holanda o Dinamarca. Per tant l’okupació a Catalunya és hereva de 
diferents lluites anteriors però alhora s’integra en el context europeu de la 
lluita per les okupacions.

Punkies

 El finançament d’aquesta primera okupació a Catalunya es va 
aconseguir mitjançant un recital de grups musicals Punks72. Si ens parem en 
aquest fet, però, podem observar com l’okupació en aquests moments té un 
fort component dels ambients punks que començaven a existir a Barcelona i 
altres indrets de Catalunya, ambients de joves que encara estaven visquent els 
efectes de la crisis dels ‘70, sent el punk un fenomen social que exemplificava 
el no future per a gran part de la joventut existent aleshores que se pasan el día 
tirados en la calle porque no tienen sitios donde ir (a no ser que esten forrados 
de pelas), siendo la única alternativa el ponerse ciegos de bebida o drogas73. Ben 
cert serà que gran part d’aquest moviment resultarà ser poc més que una 
moda o un fenomen caracteritzat com a tribu urbana, però des dels seus 
inicis va tenir una vessant polititzada, bàsicament d’arrel anarquista. 
 El Punk, musicalment nascut als Estats Units d’Amèrica, de la mà 
de grups com The Ramones, i que va adquirir una estètica pròpia, més aviat, 
al Regne Unit (crestes, imperdibles, roba trencada...), va ser un fenomen 

72    Així es desprèn del zine Ikaria, la polla de deu, nº3, gener 1985, Barcelona, 
p.1 del col·lectiu anarcoindependentista Ikària. (Arxiu Històric At. Llib. 
Besòs).

73    Sabotaje, nº1, Madrid, p.9. (Arxiu Ateneu Llibertari del Besòs)
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que cada cop s’estengué més i més, fins arribar a ser una cosa bastant normal 
avui dia. A l’Estat espanyol, les zones on primer es va implantar el moviment 
okupa (l’eix Euskalherria-Madrid-Barcelona) van ser zones on el Punk 
també s’hi va establir i s’hi va fer un lloc en la quotidianitat de la societat 
d’aleshores. 
 Un dels grups més polititzats i coneguts del Punk interncional, The 
Clash, per exemple, ja el 1981 van tocar a Anoeta (Sant Sebastià), i a la 
zona d’influència d’Euskalherria grups com Zarama, Eskorbuto o La Polla 
Records van posar ritme i música a tota una generació. A Barcelona el Punk 
entre 1977 i 1981 va crear tot un conglomerat de grups que començaven 
a definir un espai propi: Último Resorte, Anti/Dogmatikks, Decibelios, 
Frenopatics, Mortimer o La Banda Trapera del Río, fins i tot, segons Marc 
Gras74, a Catalunya es troben precedents del Punk a hippies com Pau Riba 
o al festival de Canet Rock de 1975... 
 El Punk més polititzat implicava una cosa important que l’entroncava 
també amb l’okupació, era el concepte del Do it yourself  (fes-ho tu mateix/a), 
això volia dir que d’una forma més o menys acurada cada persona és capaç 
de fer moltes coses que normalment es diuen que són inaccessibles. Aquest 
voluntarisme, sens dubte, va ser cabdal a les primeres okupacions. El DIY 
(Do it Yourself ) era una actualització d’aquell vell concepte de l’acció directa, 
és a dir, la realitzada sense intermediaris. Un grup català, com L’Odi Social, 
creat l’any 1982, van autoeditar-se 1000 còpies de la seva maqueta Que pagui 
Pujol, tot un crit de guerra que ha traspassat generacions i que encara es pot 
escoltar a moltes de les persones que practiquen la saltada popular (colar-se 
sense pagar bitllet) al metro de Barcelona i d’altres transports públics d’arreu 
de Catalunya.
 Aquestes primeres okupacions, per tant, van ser les més punks, ja 
que gran part dels recursos vingueren de concerts d’aquest estil musical, 

74    GRAS, Marc, Punk: tres décadasde resistencia, Quarentena, Llinars del 
Vallès (BCN), 2005
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al mateix temps que individualitats vinculades al mateix formaren part del 
moviment per les okupacions75... Tant és així que molts estudis vinculen 
directament l’okupació amb el Punk, de fet, segons una tesina de la UAB, ja 
a l’any 1984, al mateix temps que es reivindica la primera okupació com a 
tal ja existia a la població del Prat de Llobregat una okupa amb la finalitat de 
pal·liar la manca de locals d’assaig, igualment vinculada a una estètica ‘punk’ 
amb contingut polític antisistema76. 

75    Encara avui dia l’ambient Punk té una forta presència a espais okupats. 
76    GONZÁLEZ GARCÍA, Robert, Xarxes crítiques i polítiques públiques: el 

moviment per l’okupació a Catalunya (1984-2001), tesina UAB, p.52

Portada de la maqueta Que pagui Pujol del grup Punk l’Odi Social. 1982.
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Squat a Barcelona
 
 Divendres, 7 de desembre de 1984, un grup de joves, amb el 
suport de persones d’ateneus llibertaris, especialment el de Gràcia, i de 
l’associació veïnal de Gràcia, es disposen a entrar sobre les 9 de la nit a un 
edifici abandonat i de propietat municipal al carrer Torrent de l’Olla del 
barri de Gràcia de Barcelona -perdoneu la repetició de la paraula “Gràcia”-. 
Aquella mateixa nit es va decidir pernoctar i començar les tasques de neteja, 
mentrestant, al carrer, la gent solidària va començar a pintar la façana de 
l’edifici de color lila, alhora que repartien fulls volants informatius.
 Poc després dues patrulles de la Policia Nacional es presentaren al 
lloc dels fets, com cul i merda, una altra patrulla, en aquest cas municipal, es 

Foto del Colectivo Squat de Barcelona. Font.: Sabotaje, nº1, Madrid, 1985, p.9.
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presentà al carrer Torrent de l’Olla... No tenien cap ordre i desconeixien què 
era el que passava davant dels seus nassos... Poc a poc, la tensió començà a 
créixer, encara més, quan dues hores i mitja després més patrulles de cossos 
repressius van començar a fer acte de presència. Cal destacar que aquestes 
noves patrulles eren els anomenats antidisturbis...
 Poc després van ser desallotjats, obtenint però, un cert ressò 
mediàtic. El balanç repressiu va elevar-se a unes 20 persones detingudes, però 
immediatament es va desplegar tota una campanya de suport: en poques 
hores tot el barri de Gràcia estava encartellat i el dissabte 8 de desembre es va 
fer una roda de premsa demanat la seva llibertat. A aquesta roda de premsa, 
promoguda per gent vinculada al col·lectiu squat, a l’Ateneu Llibertari 
de Gràcia i a l’associació veïnal, hi van acudir diferents mass media. Els 
mass media eren el 1984 bàsicament televisió, ràdio i premsa escrita, els 
quals oferien i ofereixen una visió borrosa, distorsionada i, especialment, 
confusa, de la realitat, un prisme que era i és sempre favorable, amb major 
o menor fervor, al Sistema Capitalista, als Estatismes, a la Propietat Privada, 
al Treball77...  En aquest sentit, no vaig perdre gaire temps en analitzar 
aquests mitjans desinformatius, en aquest cas concret els mass media no 
són una bona font, ja que existeix una bona crònica, directa i contundent 
feta per part de les persones involucrades directament en aquesta acció o 
recolzadores de les primeres oupacions, per tant, i després de mirar part de 
les notícies sobre aquest fet als mass media d’aleshores, vaig ignorar-les per 
ser massa manipulades i simples. Vaig preferir refiar-me més d’informació 
extreta de zines i revistes contestatàries d’aleshores, com, per exemple, de la 
revista-zine Sabotaje de Madrid. En el número 1, per exemple, existeix una 

77    Com a curiositat la palabra trabajo venga del latín tripaliare (torturar 
sobre el tripalium, las tres cuñas de madera a las que eran atados los esclavos para 
ser azotados) segons ROMANO Ruggiero & CARMAGNANI Marcello, 
“Componentes económicos de la historia hispanoamericana”. A: VV.AA, Para 
una historia de América, vol. I, México, 1999.
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extensa entrevista a la gent del Colectivo Squat de Barcelona. Si teniu interès 
per trobar un exemplar, jo el vaig trobar a l’arxiu de l’Ateneu Llibertari del 
Besòs. En aquest número del Sabotaje es recolliren notícies d’okupacions 
a Barcelona, de les experiències a d’altres indrets com Dinamarca o  
Esukalherria, aquestes últimes una mica més desenvolupades que a altres 
llocs de l’Estat i més connectades amb les lluites dels ‘70 precedents. Val a 
dir, però, que l’acció de Barcelona va significar un punt molt fort d’atenció 
pels mitjans contrainformatius més destacats d’aleshores i, en certa manera, 
va ser una lluita que va tenir un cert suport social per part de gent d’altres 
mogudes polítiques. 
 Principalment a publicacions autònomes de caire majoritàriament 
anàrquic trobem com es van recolzar fortament les primeres okupacions. 
En diferents “zines” de caràcter polític d’aleshores trobem referències a les 
okupacions de Barcelona, Madrid o Esukalherria, així com d’altres ciutats de 
l’Estat com Saragossa amb l’okupació de La Casa de la Paz... Capçaleres com 
Sabotaje de Madrid, Resiste! d’Euskadi, Ikària de Barcelona (Gràcia), NDF 
-Niños drogados por Frank Sinatra- (Barcelona), Pajarraka (sense adreça), 
Africa de Leganés (feta per “los squatters de Leganés”), Tetuan de Madrid, o a 
revistes com La lletra A (Barcelona i Reus) podem veure els millors articles 
que tracten sobre el tema durant aquests primers anys. Evidentment seran 
suporters extrems en molts casos de les okupacions, però al mateix temps són 
una font directa de les mogudes d’aquells anys, ja que aquestes publicacions 
eren impulsores i difusores d’aquest incipient moviment social. Personalment 
em resulta impressionant aquesta primera generació okupa, van començar 
quasi del no res, però tampoc feien les coses sense pensar... En aquesta primera 
okupació es va elaborar un pla que tot i que no va sortir tal i com s’havia 
pensat, va ser una llavor per l’actual moviment okupa. Es va buscar un grup 
important de gent per donar suport a l’acció, es van investigar als registres 
l’estat legal de l’immoble abandonat, es va fer propaganda i, fins i tot, rodes 
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de premsa78. En molts aspectes, van prefixar “el modus operandi”  de futures 
okupacions. Cal dir que el diumenge 9 de desembre, sobre dos quarts de 
tres, després de declarar als jutgats, la vintena de persones detingudes, una 
d’elles menor d’edat (15 anys), van sortir en llibertat. Aquella mateixa nit es 
va fer una segona roda de premsa, aquest cop amb les persones reprimides. 
En aquesta es va dir que les accions continuarien, però buscant, mitjançant 
una campanya informativa, més suport social als barris.
 Sobre l’aspecte més reivindicatiu d’aquesta primera okupació,  
millor deixar parlar a aquesta gent mitjançant el manifest que van realitzar 
el mateix desembre del 1984:
   
 MANIFIESTO DEL COLECTIVO SQUAT DE BARCELONA

(extret de Sabotaje, nº1, Madrid, 1985, p.12.)
Gracia, Diciembre de 1984
 Nuestras necesidades radicales están siendo relegadas durante años. 
Metidos en una sociedad consumista; la vida, las necesidades vitales son un lujo 
que debemos pagar. El trabajo es el producto cumbre de esta realidad, el paro 
perpetua nuestra condición de esclavos. Las casas vacías no son para los futuros 
vecinos, son un negocio al servicio de los especuladores.
 Ante esta realidad agobiante de falta de espacio vital y la programación 
de nuestro tiempo por parte del sistema:

1. Reivindicamos casas gratuitas.

2. Reivindicamos el libre uso de nuestro tiempo.

3. Hacemos constatar nuestra necesidad de espacio para crear nuestra realidad y 
nuestra libertad. Necesitamos locales autogestionados para llevar a cabo nuestras 

78   Sota el meu punt de vista utilitzar els mass media és una tàctica poc 
encertada ja que són part del Sistema democràtico-liberal.
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actividades (música, exposiciones; talleres, teatro, reuniones, proyecciones, etc.).

4. Nos negamos a caer en el juego del Ayuntamiento y otras insituciones del 
sistema; hemos nacido para vivir y no para servir a la política y a los intereses 
económicos del grupo social dominante.

5. Reivindicamos el espacio para todos. Reivindicamos el espacio que necesitan 
los niños para jugar en la calle. Reivindicamos el espacio que necesitan los 
jovenes para autorealizarse. Reivindicamos el espacio que necesitan los ancianos. 
El espacio ahora es de los coches, de los negocios, de la seguridad ciudadana, de 
la cultura oficial, del poder.

6. No solo abogamos por la ocupación y re(s)tauración de las casas desocupadas, 
sino también por la autoconstrucción de la vivienda.

7. Nuestra lucha no es política, es decir, no quiere participar en el juego del poder 
sino que nace de unas necesidades concretas.

8. En nuestra lucha la utopia es una realidad cotidiana enfrentrada a la realidad 
social de opresión y anulación del individuo.

9. No aceptamos las agresiones del medio urbano y de la sociedad capitalista, 
por este motivo apoyaremos en todos los sentidos toda lucha para conseguir una 
ciudad habitable y de todos.

10. Reivindicamos que los artículos de primera necesidad sean gratuitos, así 
como los transportes públicos por el mero hecho de ser públicos.

11. Ante el paro y el trabajo asalariado reivindicamos el derecho de cada uno a 
crear su propio puesto de trabajo.
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 Nuestras necesidades son amplias y no esperamos que los milagros se 
produzcan. Aquí y ahora empezamos la lucha por nuestros espacios y nuestro 
tiempo.
 Somos un colectivo libre y autogestionario que apoyará toda lucha 
alternativa al hastío consumista. Estamos aquí para crear un movimiento 
squat en Barcelona. Nosotros ocuparemos y lucharemos junto a los que tengan 
conciencia de sus necesidades.
 VIVIR NO ES UN LUJO
  OCUPACION CONTRA EL LUJO 

 Si analitzem aquest comunicat, així com d’altres tipus de fonts 
de les primeres okupacions, podem veure diverses característiques que es 
repeteixen. D’altra banda existeix una forta desafecció vers les institucions 
polítiques, tot i que la base argumental i discursiva es basa en reformes i 
reclamacions de drets, aspecte que, per altra banda, era hegemònic en 
qualsevol dels moviments i lluites socials existents aleshores. Possiblement 
la denúncia de falta de drets entroncava amb lluites veïnals precedents 
de caire autònom i amb lluites pro-drets civils existents en el moment. 
Malgrat tot, però, l’antipoliticisme, la crítica dura i directa vers els poders 
establerts, tant polítics com econòmics queda patent en el punt 4, així com 
un cert aire d’inconformisme social vers una societat que s’endinsava en la 
postmodernitat. Davant aquesta societat alienant, l’okupació era una font 
d’autogestió, de lluita real al present, en definitiva, una lluita que malgrat 
no proclamar la revolució social, si que animava a lluitar aquí i ara contra 
una realitat que era asfixiant per diferents sectors socials. Evidentment això 
entronca molt amb les lluites llibertàries, anarcosindicals i autònomes que 
s’havien produït en el transcurs de dècades a Catalunya. Sense aquestes, 
l’okupació potser mai hagués existit o, més aviat, hagués resultat un fenomen 
molt diferent al que finalment ha resultat ser.
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 L’antipoliticisme, ho remarco, va ser una constant a les primeres 
okupes, ja vingués directament lligat a gent conscienciada prèviament dels 
ambients anàrquics o dels alternatius o per pur sentit comú. A Madrid, per 
exemple, la primera okupa reconeguda, la del carrer Amparo 83 (1985), 
realitzada pel col·lectiu KOKA (Kolectivo de Okupantes de la Kalle Amparo), 
va ser fruit de la confluència d’individualitats i petits grups provenientes 
de diversas luchas que se pueden encuadrar en el ‘movimiento alternativo’: 
un colectivo libertario de estudiantes de instituto proveniente de CNT-CGT 
(KLESA), un colectivo de estudiantes universitarios (KOZ), una revista Punk 
(Penetración)79.
 L’apoliticisme no sempre era ideològic, tal i com podrien tenir totes 
aquelles persones en contacte amb les idees llibertàries, en alguns casos era 
fruit de la pròpia gestió de les institucions estatals. Aquest era el resultat de 
persones que estaven fartes de promeses incomplertes i de la mala gestió 
(¿existeix bona gestió?) dels partits polítics. A Tolosa (Euskalherria), per 
exemple, un grup de gent de diferents col·lectius (antimilitaristes, joves, 
ecologistes...) van decidir okupar el 1984 el Gaztetxe de Tolosa després 
d’intentar que l’Ajuntament els cedís algun local. Evidentment, en aquests 
casos les institucions deien que no existien locals disponibles i sempre 
donaven llargues... En els casos que les institucions estatals sí cedien locals 
hi posaven traves burocràtiques per realitzar qualsevol tipus d’activitat, tot 
això en un context d’encariment dels preus dels lloguers de locals i en plena 
crisis econòmica. El mateix Estat, degut a la seva pròpia natura jeràrquica 
i controladora va resultar, segurament sense voler-ho, un dels impulsors de 
l’Okupació.
 Retornant a l’activitat del Colectivo Squat de Barcelona, cal dir que 
va continuar la seva activitat en favor de les okupacions. Després d’aquesta 

79    WILHELMI, Gonzalo, LUCHA AUTONOMA. Una visión de la 
Coordinadora de Colectivos. (1990-1997), Traficantes de Sueños, Madrid, 1998, 
p.16 
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primera okupació van intentar establir-se en una fàbrica abandonada, però 
el seu pèssim estat de conservació va fer abandonar a la gent que participà 
en aquesta acció. No serà fins a mitjans de febrer de 1985 que es tornarà a 
okupar, en aquest cas al carrer Bolívar nº14, un altra cop al barri de Gràcia 
de Barcelona. L’okupació es produí un dissabte de Carnestoltes per la nit 
(16-17 de febrer). L’acció la van realitzar una vintena de persones, quasi 
totes participants de la primera acció. Segons es desprèn d’un full volant 
reivindicatiu (veure annex 4), el llenguatge és semblant al manifest de 
desembre de 1984, però amb un to més suau i, en certa manera, busca un 
major suport veïnal, possiblement van interpretar que sense el recolzament 
de la gent del barri seria impossible qualsevol tipus de supervivència. El 
discurs més rupturista no apareix i es justifica l’acció per la falta de capacitat 
de l’Ajuntament per solucionar diferents problemes tot després d’haver  
contactat, el col·lectiu d’okupes, amb l’àrea de joventut i amb el Consell 
del Districte. Es podria dir que existia cert desencís amb les institucions 
polítiques, un cas semblant al de Gaztetxe de Tolosa, però com a totes 
aquestes okupacions, és important destacar la convicció de buscar solucions 
a aquests problemes mitjançant l’acció directa, és a dir, la realitzada sense 
intermediaris...
 Unes dues setmanes després d’aquesta okupació, a primers de març 
de 1985, diferents okupants ja estaven identificats i un dia van aparèixer 
dues furgonetes i una tanqueta de la Policia Nacional, els cossos repressius 
van entrar a l’edifici i van treure’n vuit persones, les quals van ser citades a 
declarar. D’aquesta manera van ser desallotjades un altre cop.
 Malgrat tot, gent del col·lectiu, mentre una brigada de paletes es 
disposaven a taponar portes i finestres de la finca, van aconseguir una còpia 
de la clau del pany nou, així mentre els paletes estaven menjant, van tornar 
a okupar, aquest cop però, amb el recolzament de part del veïnat, que els 
va regalar mobles i menjar com a mostra de solidaritat. Malauradament 
van tornar a ser desallotjats i, segons la revista La Lletra A, a l’abril d’aquell 
1985 aquest col·lectiu va decidir la seva autodissolució perquè el col·lectiu 
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squatter no s’ha vist capacitat per respondre d’una forma eficaç la repressió 
patida, exercida per la legalitat ‘democràtica’ repressora de totes les iniciatives 
individuals i col·lectives que porten a l’autogestió80. Evidentment semblava 
força impossible que les okupacions poguessin durar gaire temps a zones 
com Catalunya o Madrid (Amparo 83 va durar dies), la barrera psicològica 
d’aguantar més d’un mes era un tema que semblava no poder aconseguir-se 
mai a excepció d’Euskadi. Igualment aquesta autodissolució enunciada a La 
Lletra A, possiblement no significà la fi del Colectivo Squat, ja que al mateix 
1985, el desembre, unes jornades informatives es van realitzar a Barcelona 
en referència al moviment okupa i, tal i com pots veure a l’annex 2, en 
aquestes jornades organitzades per la gent del zine NDF (Niños Drogados 
por Frank Sinatra) i de MOV (¿?), van col·laborar diferents col·lectius, entre 
ells la gent del Colectivo Squat de Barcelona. Per tant, es pot dir que més que 
una dissolució del moviment okupa a l’àrea de Barcelona, podríem parlar de 
l’inici a finals de 1985 d’una mena de fase propagandística d’aquesta lluita 
que no retornarà a Barcelona amb la força dels fets fins a les okupacions de 
1987. 

Okupació a Girona

 Si a Barcelona a finals de 1985 el tema de les okupacions estava en 
una fase propagandística, a la zona de Girona semblava que el moviment 
arrencava amb força. El mes de novembre de 1985 es formà el Col·lectiu Squat 
de Girona, el qual el dissabte 30 de novembre decidí okupar una casa gran 
de dos pisos, amb moltes habitacions, una sala gran que la destinarien per a 
activitats, un jardí i dues casetes menors adjacents. En aquesta okupació no 
van exisitir gaires problemes, l’actitud de la Policia va ser bastant permissiva. 
El diumenge 1 de desembre, després de netejar l’espai, es muntà un concert 
amb els grups Copacabana, Exterminio, Ketama i Cap de Turc, a més a més 

80   La lletra A, nº16, abril 1986, p.10.
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es muntaren paradetes de la redacció de la publicació No hi ha crisi, el que hi 
ha és molt morro i del zine Punk Hueso Duro.
 Psicològicament aquesta okupació a Girona trencà la barrera d’un 
mes d’activitat, el gener de 1986 van obrir un servei de menjador econòmic i 
es consolidà el “bar” que ja funcionava des dels primers dies. L’únic problema 
greu que se’ls presentà durant aquests mesos d’okupació va ser la dificultat 
de tenir aigua corrent: cada vegada que la punxaven l’Ajuntament la tallava. 
Això va provocar que els okupes, com a senyal de protesta, anessin al mateix 
Ajuntament a rentar-se.
 La motivació d’aquesta okupació seria iniciativa de gent jove de 
diferents àmbits que davant el clima existent decidirien okupar per poder 
tenir un espai de llibertat, en definitiva, una fugida de la quotidianitat 
asfixiant que vivien, tal i com van afirmar a la revista La Lletra A: Si no tens 
feina, a les quatre de la tarda només veus pasma, la ruina, en canvi, si tens un 
squat penques al teu rotllo, t’ho passes bé...81.
 Cal comentar que l’okupació a la província de Girona durant el 
1986 va anar creixent, per exemple al gener es van produir dues okupacions 
més, la primera a l’Escala, un antic bar okupat per gent vinculada a 
Alternativa Verda (ecologistes) i a la FACC (anarcoindependentistes) i una 
altra a Figueres, la qual finalment no es consolidarà ja que no era propietat 
municipal tal i com es creia i es va optar per desisitir.
 Preguntant a un veterà okupa, en Felip, sobre aquestes primeres 
okupacions a Girona, em comentà que la que més va durar i alhora més 
emblemàtica va ser La Maret -era dels ‘90-, també em comentà que a indrets 
com Salt, Celrà i Ripoll van existir okupacions, a més a més de diferents 
okupacions de caire rural.
 En tot cas, aquestes primeres okupacions a Girona seguien un patró 
semblant a les que es van produir a Barcelona durant el 1985. Per una banda 
la gent que les conformava era bàsicament dels diversos ambients llibertaris, 

81   “Krakers” a La Lletra A, nº16, abril 1986, Barcelona-Reus, p.10
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però també d’altres ambients que es podien anomenar com alternatius. Per 
altra banda existia certa desconfiança vers les institucions polítiques, malgrat 
que aquest antipoliticisme no signifiqués que necessàriament no es busqués el 
diàleg i la negociació amb les institucions. Pensem que tant a Barcelona com 
a Girona es prioritzaren locals de propietat municipal en desús, per tenir la 
possibilitat, arribat el cas, de poder negociar una cessió o fins i tot un lloguer. 
A l’abril de 1986, per exemple, els mateixos okupes de Girona afirmaven 
que si existís la possibilitat d’un desallotjament no descartaven negociar 

Foto. “Squat de Girona”. Font. La Lletra A nº16, Abril 1986, p.10.
Resulta interessant observar que una de les pintades més comunes a les primeres 
okupacions eren de rebuig a l’heroïna, una droga que durant els ‘80 i fins ben entrat 

els ‘90 va fer estralls en la joventut. Un estudi en profunditat del tema de ben segur que 
n’extreuria les xarxes i connexions que aquest tràfic tenia amb grups econòmics, polítics i 

cossos repressius.
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amb l’Ajuntament per tal de poder pagar un lloguer. De fet, l’okupació, en 
els seus orígens, en cap moment obtava per reivindicacions de caire gaire 
rupturista: demanaven drets democràtics i denunciaven les males pràctiques 
polítiques, però en cap cas buscaven una ruptura o confrontació amb el 
sistema democràtico-liberal, ja que ni tan sols es qüestionaven l’essència 
explotadora de la Propietat Privada d’una manera radical. En certa manera 
no era un moviment amb una ideologia forta, com ho demostra que ni tan 
sols, si mirem el cas de Barcelona, es rebutgés el paper del Mass Media, ja 
que fins i tot convocaven rodes de premsa. Existia, per tant, un pragmatisme 
possibilista en els inicis d’aquest moviment. En tot cas, l’autogestió o el fer-
ho per un/a mateix era vist com l’element revolucionari d’aquesta pràctica.
 En aquest punt de la investigació vaig veure que la concepció 
que tenia sobre l’okupació, amb una de les seves màximes que tenia 
assumides, com era el no diàleg amb l’Estat, no era certa. Ara penso que 
si l’Estat hagués sigut una mica més hàbil, potser, amb una mica de diàleg 
aleshores, hauria integrat l’incipient moviment okupa dins dels paràmetres 
democràtics. Segurament no va prestar massa atenció a aquells joves que, 
en definitiva, només entraven a finques buides i reivindicaven drets sota 
diferents paràmetres assumibles per la Democràcia. En tot cas, aquest diàleg 
no va sorgir, no tant per la voluntat general del i les okupa, més aviat per 
la ignorància de les mateixes institucions estatals. No entraré gaire més en 
aquest tema ja que seria entrar en el terreny de la història-ficció i no és 
aquesta la meva intenció.
 Retornant al tema de la primera okupació de Girona, de finals 
de ‘85, la qual va durar fins ben entrant el 1986, vaig poder consultar un 
número del zine Hueso Duro, fet per part de la gent que va recolzar aquesta 
primera okupació. El zine es definia a si mateix com el 1er fancine hardcore 
de Girona. El van realitzar gent al voltant del moviment Punk i la seva 
vessant Hardcore, que podria definir-se com una música Punk amb una 
mica més de velocitat. A part de les anàlisis de maquetes de grups de música 
i del Punk com a moviment contracultural, existeixen notícies de diferents 
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àmbits: un agressió a un militant de la CNT de Madrid, contra la vivisecció 
d’animals, sobre ràdios lliures (les anomenen alternatives), sobre l’objecció 
de consciència, fins i tot, i com a dada que a dia d’avui em podria sorprendre, 
feien propaganda d’organitzacions completament integrades en la lògica del 
Sistema Capitalista com Greenpeace, dedicant fins i tot una pàgina del zine a 
la recollida de signatures per acabar con los vertidos radioactivos. En definitiva 
era gent que ideològicament tampoc era gaire dogmàtica i acceptaven tota 
lluita que com a mínim reivindiqués alguna causa que ells consideraven 
justa, sense entrar gaire en el debat sobre quines tàctiques eren acceptables 
i quines no.  Per tant, aquesta falta de criteri identificable en l’àmbit tàctic 
pot fer explicar també que si es produia la situació, es podria negociar amb 
l’Ajuntament alguna sortida legal per a l’okupa. Els primers okupes eren 
força pragmàtics i tampoc tenien una conscienciació gaire consistent segons 
es pot desprendre de la seva pràctica o a partir de diferents converses amb 
okupes. De fet, podem fins i tot llençar la hipòtesi que era un moviment 
que, tenint en compte la diversitat de gent i les excepcions personals, es 
guiava més per criteris estètics, de relacions personals o pràctiques que no 
pas per criteris ideològics. Això es podria comprovar per la relació d’aquestes 
primeres okupacions amb moviments contraculturals, l’ús d’un simbolisme 
molt marcat i omnipresent (A encerclada, O amb el llamp, la xuta d’heroïna 
trencada...) i per la seva mateixa pràctica, que podria ser titllada per moltes 
okupes d’avui dia com a incoherent.
 Sobre el simbolisme el zine de Hueso Duro no és cap excepció, 
quasi a totes les pàgines trobem símbols. El primer de tots, la A encerclada, 
per assenyalar el seu posicionament anarquista, després la pota de gallina 
en el cercle, és a dir, el símbol del pacifisme, ja que també es sentien 
pacifistes82, també el cercle amb el llamp, ja que eren també gent partidaria 
de l’okupació, entesa en aquest cas com una pràctica no violenta i, per tant, 

82   Entroncaria molt amb les lluites antimilitaristes com la contrària a la 
OTAN o les d’objecció de consciència al servei militar.
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en cas de desallotjament més valia el diàleg o la defensa pasiva que no pas 
l’autodefensa, tot seguit també és recurrent una E encerclada, un símbol que 
si no m’equivoco significa igualtat en anglès, un altre símbol molt present 
seria la xuta d’heroïna trencada per la meitat, decididament una aposta pel 
no consum d’una droga que cada dia provocava la mort de moltes persones 
i que especialment va afectar al jovent, però això no implicava un rebuig a 
les drogues, ja que un altre símbol, també molt recurrent, era el de l’ampolla 
de cervesa.
 En aquest sentit em ve al cap l’any 2000 ó 2001, quan debatia 
amb companys sobre l’estètica del PGB83, és a dir, aquella gent que només 
es drogava i la seva lluita era només estètica. No puc afirmar que aquesta 
primera gent que va iniciar l’okupació es pogués identificar plenament en 
aquesta visió tòpica, però sí que crec que la tàctica que es va seguir per 
eliminar el problema de l’heroïna va ser acceptar i fomentar l’ús d’altres 
tipus de drogues. En molts sentits, vist el pas dels anys, es podria dir que va 
ser una tàctica no del tot encertada, ja que dins de gran part dels ambients 
okupes les borratxeres i el consum de diverses drogues va provocar que en 
molts espais la seva única activitat fos el consum d’aquestes substàncies. 
Com a exemple que vaig poder viure en primera persona podria parlar, si 
bé no era una okupa, del mític Ateneu Llibertari de Gràcia. Durant els 
‘80 i gran part dels ‘90 va ser un focus d’acció i d’iniciatives, però quan el 
vaig poder conèixer, a partir de 1999, era conegut més aviat com un espai 
de festes, ple de Punks fins als nassos d’alcohol, speed, coca i tot allò que 
es pogués aconseguir. La seva activitat en lluites era aleshores pràcticament 
testimonial. 

83   Partido de la Gente del Bar. Tires fetes pel dibuixant Azagra que durant 
molts anys es van publicar a la revista humorística El Jueves. A més a més aquest 
dibuixant ha col·laborat i col·labora en la creació de dibuixos de tota mena per a 
tot tipus de lluites socials. Les tires del PGB eren les aventures de dos borratxos, 
un Punk i un Skin, típics i tòpics dels ambients okupes i contestataris.
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Pàgina sobre okupació al zine Hueso Duro, nº2, Girona, 1986¿?.
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 Potser aquestes primeres okupes no tenien aquesta intenció amb 
la permissivitat amb les drogues (excepte el cavall), però l’origen de molts 
problemes amb les drogues que posteriorment es van detectar segurament 
els trobaríem en aquests primers projectes. Una cosa es reconèixer les meves 
simpaties personals vers l’okupació, però una altra cosa diferent és no ser 
honest. I un Historiador/a ho ha de ser. Per això no vull tampoc mitificar 
l’okupació tot deixant de comentar els aspectes negatius que van dificultar el 
seu desenvolupament.
 Per finalitzar aquest tema de les primeres okupacions a Catalunya, 
voldria tornar a remarcar que una de les noves influències que van propiciar 
l’okupació a Catalunya va ser el contacte amb altres experiències d’aquesta 
lluita a la resta d’Europa, tal i com a la imatge de la pàgina anterior es pot 
comprobar, en el text Squat por toda Europa. També es pot apreciar l’ús 
molt recurrent de símbols i com les reivindicacions que es plasmen es basen 
bàsicament en la reclamació de drets de caire democràtic.   

 





75

 
 

1987-1996. De camí al mite
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Còmic extret de Sabotaje, nº6, maig 1988, Madrid pp.18-19
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 El context històric comprès entre la segona meitat dels ‘80 fins el 
desallotjament, l’octubre de 1996, del Cinema Okupat Princesa és un període 
que coincideix, en certa manera, amb l’època dels governs de Felipe González 
a Espanya. El seu primer govern neix arran de la victòria electoral del 22 
d’octubre de 1982 i governarà diferents legislatures fins a perdre les eleccions 
generals de 1996. Va ser, en definitiva, un període llarg de governs, malgrat 
que no poden ser comparats amb altres governants encara més apoltronats, 
tals com van poder ser les dècades del “Caudillo” o d’en Jordi Pujol, qui va 
ser president de la Generalitat del1980 fins el 2003.

 Si hem de trobar unes poques 
paraules per descriure el felipisme són 
reveladores les paraules de l’historiador 
Bernat Muniesa: su labor consistió en 
reparar el capitalismo español según 
las nuevas exigencias neoliberales 
en curso. Esa labor la realizaron 
fehacientemente, lo mismo que la 
modernización de las infraestructuras 
del país y el enganche con la Europa 
comunitaria, su mayor mérito. La 
reconversión neoliberal o el proceso de 
expurgue keynesiano del capialismo 
español la realizaron según los planes 
del Fondo Monetario Internacional 
(...) y ya en los años noventa conducidos 
también por otra réplica neoliberal, 
el Tratado de Maastricht, un filtro 
selectivo dentro del europeísmo. En 
ambas aulas (Washington y Maastricht) 

Cartell electoral de Felipe González a les 
eleccions generals del 1979.
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fueron, los socialistas felipistas, el alumno mejor 
dotado. Las reparaciones del sistema económico 
las realizaron en beneficio de los grandes intereses 
financieros (la gran Banca, el poder fáctico) y a 
costas de dañar profundamente el ámbito laboral. 
No en vano, aquellos socialistas, contaban con 
dos maestros en el arte de pervertir el socialismo 
para servir a sus señores financieros: Miguel Boyer 
y Carlos Solchaga84. Fins i tot entre aquells 
historiadors i historiadores que creuen que la 
Transició va resultar una ruptura i no pas un 
perpetuació de la Dictadura reconeixen gran 
part dels “dèficits” democràtics actuals van 
tenir el seu germen en els successius governs de 
Felipe González. En síntesi, va ser un període 
històric fonamental per entendre la implantació 
de la Democràcia al conjunt de l’Estat, però per 
poc que s’analitzi d’una manera mínimamanet 
crítica, resulta ser un període on les foscors 
guanyen les clarianes.
 Com bé diu Muniesa, Felipe González 
va governar seguint els criteris de les oligarquies 
econòmiques, per exemple, el 23 de febrer de 
1983, va decidr expropiar el holding RUMASA 
del opusdeista José María Ruiz Mateos. L’excusa 
va ser frau al fisc i falta de liquiditat del grup, 
però en el fons va ser una maniobra, i en aquest 

84   MUNIESA, Bernat, Dictadura y Transición. La España lampedusiana. 
Tomo II: La Monarquía parlamentaria, Publicacions i edicions de la Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 2005, p.175

Ruiz Mateos caracteritzat com 
a Superman davant del Tribu-
nal Constitucional. Empresari 
opusdeista propietari del hol-
ding RUMASA expropiat l’any 

1983. Va realitzar diferents 
fugues del sistema judicial 

espanyol però també va viure 
diferents períodes vitals a la 

presó. Va ser elegit europarla-
mentari l’any 1989.

Es va fer encara més famós 
amb l’intent de cop de puny, al 
crit de “¡Qué te pego, leche!”, 
contra l’aleshores ex-ministre 

Miguel Boyer. 
Actualment està vinculat al 
grup de Nueva Rumasa.
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sentit seguiria les tesis un altre cop de Bernat Muniesa, per satisfer els 
interessos de la oligarquia econòmica, desconfiada vers l’heterodox gegant 
empresarial d’en Ruiz Mateos. 
 Felipe González també va ser un polític que sabia controlar a altres 
personatges que li poguessin fer una mica d’ombra. Per exemple, el mateix 
any que s’expropiava a RUMASA, concretament al maig, Banca Catalana, 
vinculada al cabdill català Jordi Pujol, va ser intervinguda per l’Estat, 
tota una maniobra per tenir ben controlat al molt honorable President de 
la Generalitat, ja que malgrat les connexions evidents, mai a Jordi Pujol li 
passarà res. Problema català ressolt deuria pensar Felipe González. En Pujol, 
per la seva banda, deuria de pensar: d’una bona m’he salvat, jo, com a molt, a 
normalitzar el català.
 Durant la segona meitat dels ‘80 el felipisme imposà la seva dictadura. 
Al juny de 1985 s’oficialitzà el vell somni de gran part dels oligarques que 
van recolzar el franquisme: entrada en la Comunitat Econòmica Europea, i 
durant el febrer de 1986 guanyà el SÍ en el referèndum sobre desfer o no 
la decisió del govern de Calvo Sotelo (1981) de formar part de l’OTAN. 
El Sí, evidentment, significava continuar a l’OTAN... El militars espanyols 
contents i l’estat d’Espanya en el bàndol americà en aquest tram final de la 
Guerra Freda entre l’U.R.S.S i els E.U.A.
 Felipe González va continuar la política de reconversions industrials 
iniciada pels primers governs sota la monarquia. Tanta reconversió per fer 
entrar l’economia espanyola dins de la lògica postindustrial va significar un 
increment brutal de l’atur. A la segona meitat dels ‘80 existien ja més de 3 
milions de persones aturades. Però en aquest sentit va saber fer malabars, 
va crear tot un sistema de subsidis d’atur que van resultar suficientment 
capacitats per frenar possibles brots de protesta social. Per l’altra banda 
va injectar, només en el període comprès entre 1987 i 1989, més de 3 
bilions de pessetes de diners estatals vers empreses privades amb dificultats 
econòmiques dins d’aquests anys de canvis econòmics.
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 L’economia espanyola aleshores girava, tal i com ho fa ara, al voltant 
de dos pilars bàsics: el Turisme i el sector del totxo. Per consolidar el seu pes 
específic la política dels grans esdeveniments serà el millor revulsiu d’aquests 
sectors, tal i com resultà anteriorment la celebració del Mundial de Futbol 
Espanya 1982. L’any 1988 Barcelona va ser escollida seu dels Jocs Olímpics de 
1992, a més a més també Sevilla va ser designada com a seu d’una Exposición 
Universal per commemorar els 500 anys del que sànomenà Descobriment 
d’Amèrica el mateix ‘92. Finalment al 1992 se li sumaran una Madrid Capital 
Cultural i un any Jacobeo a Compostela.
 Analitzant vells moviments com l’obrer veiem que la seva força 
estava de capa caiguda. UGT i CC.OO, finalment, davant del clima 
d’empitjorament de les condicions de vida d’allò que es coneixia com a classe 
treballadora, el 14 de desembre de 1988 van convocar una Vaga General que 
va ser àmpliament recolzada. L’Estat es va paralitzar, però un vaga d’un dia 
era un aspecte que encaixava perfectament dins del esquemes democràtics 
i de gestió de la dissidència. Amb un dia de vaga no es pressionava gaire, 
tal i com l’entorn anarcosindicalista d’aquells anys reconeixia. Segurament 
tenien molta raó. Aquella vaga, malgrat l’èxit de participació va resultar un 
altre exemple de la forta debilitat de l’antigament combatiu moviment obrer, 
un autèntic miratge de mobilització social. Per rematar la feina, els seguidors 
i les seguidores de les doctrines marxistes, poc temps després, ja a 1989, van 
veure com l’obra iniciada per Sant Lenin i els seus deixebles feia fallida amb 
la caiguda del mur de Berlín el novembre del 1989 i poc després l’U.R.S.S 
de Mijail Gorbatxov, tota una crònica d’una mort anunciada.
 Podia existir atur i certa misèria a Catalunya i a la resta de l’Estat, 
però el boom mediàtic d’aquests aconteixements de 1989 va ser espectacular. 
El pan et circus va funcionar gràcies a la televisió i la resta de mass media, fins 
i tot per aquelles persones aturades que ho veien des de casa i sense feina, 
però molt possiblement amb ingressos provinents de prestacions socials o 
del mercat laboral en negre. I així finalitzà la dècada dels ‘80, amb pau i 
consens social: tot atado y bien atado.
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 Abans dels grans esdeveniments de 1992 es va desfermar en grans 
sectors de la població un optimisme gens engrescador per a les lluites socials. 
La CNT hortodoxa, per exemple, després de guanyar una dura i vergonyosa 
batalla legal als jutjats front els dissidents heterodoxos, el 1990 ja tenia per 
a ella sola les sigles històriques, l’heterodoxia es va anomenar des d’aleshores 
CGT, però cal dir que de tan heterodoxa que era, va resultar ser un niu 
i cul de sac de diferents sectors de l’esquerra extraparlamentària i, fins i 
tot, parlamentària. Per aquest i altres motius patí, ja des de l’estrena del 
nou nom, una escissió anomenada Solidaridad Obrera a Madrid. Parlant 
amb alguns companys cenetistes d’aleshores i veient la documentació  
d’aquest anarcosindicat, el qual durant el 2010 farà 100 anys, es pot 
extreure la conclusió que per a persones cenetistes era el moment del tan 
esperat ressorgiment: sigles úniques, debilitat i pèrdua de credibilitat de 
partits polítics i de sindicats, esfondrament del comunisme estatista... Però 
aquest creixement no es va produir, així que poc temps després, ja abans 
del 1996, aquest fracàs en les espectatives va provoar les típiques diferències 
internes entre diferents sectors més o meys organitzats paral·lelament dins 
de l’anarcosindicat: a Catalunya, cosa que encara cueja, la CNT es va dividir 
en dos, l’actualment coneguda com a CNT “federada” (l’oficial) i per l’altra 
banda la CNT “desfederada” (l’expulsada). Un episodi massa vergonyós per 
dedicar-li en aquest estudi més d’unes poques línies, però que encara ara 
porta a debats surrealistes i més propis de la premsa rosa que no pas de la 
genealogia d’aquestes sigles.  
 Retornant al clima social d’eufòria, cal pensar en ell com un estat 
d’ànim pseudohipnòtic que va fer que la gent oblidés els problemes reals o 
que aquests s’interioritzessin sota els paràmetres dels mass media adeptes 
al capitalisme democràtic. També van ser anys d’una situació d’eufòria 
col·lectiva, més pròpia de peregrins a Lourdes que no pas de gent que 
patia les polítiques del populista Felipe González. Com a tall d’exemple 
res millor que la crònica d’un periodista del periòdic francès Le Monde del 
8 desembre de 1990 referint-se a aquest clima, testimoni gens sospitós, 
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ja que és un periòdic referent d’allò que es coneix com a centre-esquerra 
institucionalitzat: Se vive una euforia que parece poco acorde con las realidades 
del país. Ciertamente los problemas son múltiples y algunos muy graves, como 
el terrorismo, la inestabilidad econòmica de los partidos políticos y los casos de 
corrupción que incluso salpican al vicepresidente del gobierno (Alfonso Guerra), 
el más elevado índice de desempleo de la Europa comunitaria... sin embargo, 
gran parte de la sociedad tiende a vivir instalada en una euforia económica y 
está psicológicamente presa de los acontecimientos que se han previsto para el año 
1992. España parece, a la vez, italianizarse y anglosajonizrse, con la formación 
de una poderosa economía negra derivada de la política económica del ministro 
Solchaga, progresivamente más imbrincada con la concepción neoliberal, aunque 
ciertamente el gasto soial del Gobierno es altamente generoso, a costa naturalmente 
de un creciente déficit del Estado. La España de hoy  carece de parangón con 
cualquier momento del pasado, per el optimismo, poco fundado, que emana 
de las instancias gubernamentales y los poderosos medios de comunicación que 
controlan, no expresa la realidad de una sociedad en la que la precariedad social 
y los agobios económicos puedene estallar y quebrar esa imagen de libertad y 
propiedad artificiales... Felipe González se siente mucho mejor en la política 
exterior que en la interior y en esta última el recurso al crédito extraordinario y 
a partidas presupuestarias fuera de las previsiones se dibuja como una respuesta 
excesivamente fácil que tendrá en el futuro una gravosa revisión85. El que no 
sabia aquest periodista era que el futur, més que una revisió, va resultar ser, 
un altre cop, un continuisme. 
 Ni tan sols la guerra de Kuwait el 1991, més enllà de diferents 
brots de joves contraris a la mili o de l’àmbit antimilitarista, va significar 
el brot d’un moviment social ampli en contra del Sistema o com a mínim, 
contrari al govern. Ni tan sols la corrupció endèmica va significar cap canvi. 

85   MUNIESA, Bernat, Dictadura y Transición. La España lampedusiana. 
Tomo II: La Monarquía parlamentaria, Publicacions i edicions de la Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 2005, p.222.
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I això resultà, d’aquesta manera, segurament, perquè aleshores gran part 
de la població creia en el Sistema: funcionaris i funcionàries acomodades, 
seguidors i seguidores fanàtiques dels partits polítics, sindicalistes alliberats, 
voluntàries i voluntaris pels jocs olímpics, demòcrates benpensants, 
feministes, ecologistes i moviments veïnals integrats, i una llarga, diversa 
i postmoderna col·lecció d’etiquetes que defineixen a tota aquella part de 
la població que defensava el Sistema establert. Per l’altra banda, davant 
d’aquesta realitat, una immensa minoria tendia cada vegada més cap a un 
nihilisme passiu davant el present, moltes vegades inserits directament en 
aquest esquema per pròpia convicció, d’altres per algún desengany electoral 
i, fins i tot, després d’anys de militància en alguna organització de caire més 
o menys radical. 
 Què era el que passava? Doncs la idiotització de gran part de la 
població. I tal com deia l’històric anarquista Ricardo Mella, la ignorancia 
se impone casi siempre por superioridad numérica86. I aquest va ser el gran 
mèrit dels governs de Felipe González, crear adeptes al Sistema, els suficients 
com per poder perpetuar-ho. Finalment molts anys de desgast, de polítiques 
neoliberals i de corrupció van fer que el 1996 en Felipe abandonés el seu 
període de rei de les Taifes peninsulars. Però tal com va succeir després de la 
mort del dictador, el continuisme va imposar-se, aquest cop de la mà de José 
María Aznar, aleshores catalanoparlant en la intimitat. Cap el 1996 l’únic 
sector ampli de la població que era crític amb l’ordre establert eran petites 
però importants bosses del jovent: contraris als serveis militars, descreguts 
davant la política i la Democràcia, fastiguejats per la precarietat laboral, 
especialment a partir de l’aprovació, el setembre de 1993, dels contractes 
d’aprenentatge, comunament coneguts com a contractes escombraries: 40.000 
pessetes al mes (240 Euros al mes), sense cobertura social i, per a rematar-
ho, beneficis fiscals pels empresaris. La resposta, similar a la de 1988, vaga 

86   ALVAREZ JUNCO, José, La ideología política del anarquismo español 
(1868-1910), Siglo XXI, Madrid, 1991, p.392.



85

general de pega i unes poques protestes dels mecanismes oficials de protesta: 
partits, sindicats, ONG’s i organitzacions lucrativo-festives similars.
 I aquesta, de manera breu i segurament bastant superficial, és la 
societat en la qual es van anar gestant les okupacions que conformarien el 
moviment social que el 1996, amb l’okupació i posterior desallotjament del 
Cinema Princesa a Barcelona, representaria un dels pocs focus de resistència 
vers el capitalisme democràtic existents i amb capacitat mobilitzadora.

Moviment antimilitarista.

 L’okupació ha sigut i és un moviment que alhora es retroalimenta 
d’altres lluites o moviments socials. El cas de l’antimilitarisme ha sigut un 
d’aquets casos que des dels inicis d’aquesta pràctica ha estat present.
 Als ‘70 trobem conformat l’antimilitarisme més modern contrari al 
servei militar, un moviment divers que ja el 1977 es trobava organitzat, amb 
la creació del MOC (Moviment d’Objecció de Consciència), una coordinadora 
d’objectors de tot l’Estat. Com a moviment era una lluita que basava la seva 
pràctica en la desobediència civil, és a dir, no obeir lleis  i intentar buscar 
una generalització d’aquesta desobediència per tal que sigui inpracticable 
l’aplicació de la mateixa: si una llei no es compleix, aquesta resulta del tot 
inútil segons els paràmetres de la desobediència civil.
 Ja als ‘80 el moviment antimilitarista fins el 1986 segueix amb les 
campanyes d’objecció de consciència i es creen noves coordinadores com la 
de Mili-KK l’any 1984. Però un nou factor reactivarà la lluita, la coneguda 
com a lluita anti-OTAN. L’any 1981 el govern de Calvo Sotelo integrà 
Espanya en l’OTAN, un pacte militar sota els paràmetres del bloc occidental 
i sota el control dels Estats Units d’Amèrica. Els socialistes aleshores es 
mostraven força contraris a la integració dins d’aquesta estructura, però una 
vegada al govern es mostraren força partidaris de l’OTAN, fins el punt que 
quan van decidir convocar un referèndum per tal de seguir o deixar aquesta 
organització, el govern felipista utilitzà tots els mitjans al seu abast per tal de 
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forçar un vot favorable a seguir en ella.
 Cal pensar que segons diferents fonts, més del 50% de la població 
es mostrava contrària a l’OTAN l’any 1984. El moviment antimilitarista 
va aprofitar aquest clima per crear una forta campanya per tal de participar 
en el referèndum i votar NO a l’OTAN. Finalment, la pressió d’en Felipe 
González i els seus partidaris va ser molt forta, venent la retirada d’aquesta 
organització militar com a sinònim de retrocés i caos per a l’Estat espanyol. 
Per fer-nos-en una idea, el mateix Felipe González va arribar a afirmar que si 
no entramos en la OTAN España no podrá celebrar ni los Juegos Olímpicos ni la 
Exposición Universal en 199287. Finalment al referèndum, d’un cens de prop 
de 30 milions de persones, un 40,58% va abstenir-se (uns 12 milions), el 
Sí va guanyar amb un 52,50% dels vots (uns 9 milions), el No va treure un 
39,85% dels vots (prop de 7 milions), sent la resta de vots blancs i nuls (1,3 
milions de vots aproximàdament). Aquesta victòria del SÍ a l’OTAN per a 
diferents historiadors/es recau en l’alta abstenció, historiadors com Bernat 
Muniesa la troba clau i la defineix com a incomprensible abstención88. Cal dir 
que el NO va guanyar a les autonomies de Catalunya, Euskadi, Nafarroa 
i Canàries, però finalment sembla ser que la pressió del govern i dels seus 
mitjans propagandístics afins va ser el que es va imposar, a més a més d’una 
certa indiferència de l’electorat, tal com quedaria reflectit en l’alt percentatge 
abstencionista.
 En tot cas cal pensar que aquetsa lluita contrària a l’OTAN va 
fracassar i després de la derrota en el referèndum poc més es va saber d’ella. 
En certa manera pot interpretar-se com una mostra dels perills de centrar  
només una lluita en l’àmbit electoral, en aquest cas un referèndum. Per sort, 
la lluita antimilitarista era molt més que la lluita del No a la OTAN, també 

87   MUNIESA, Bernat, Dictadura y Transición. La España lampedusiana. 
Tomo II: La Monarquía parlamentaria, Publicacions i edicions de la Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 2005, p.197

88   Idem.
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tenien força les lluites d’objecció de consciència i aquesta derrota, en cap cas, 
va significar una disminució de la seva activitat.
 Ja durant els ‘80 els governs intentaren integrar aquesta lluita 

d’objecció de 
consciència amb 
diferents lleis i 
reglaments que 
intentaven crear 
una Prestació Social 
Substitutòria (PSS). 
De fet el 1988 el 
consell de ministres 
aprovà el reglament 
que la regulava, 
una aprovació 
que arribava 10 
anys després que 
es reconegués 
n o m i n a l m e n t 
aquest dret. 
Organ i t z a c ion s 
com l’AOC  
( A s s o c i a c i ó 
d’Objectors de 
Consciència) van 
acceptar aquesta 
PSS, l’àmbit més 
combatiu d’aquesta 
lluita,  representat 
per organitzacions 
com el CAMPI, 
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Octaveta anti-OTAN de la CCOP. 1986. Font: Arxiu de 
l’Ateneu Llibertari del Besòs (Barcelona).
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Mili-KK i MOC, van optar per fer un pas endavant: ni mili ni PSS, 
insubmissió total al servei militar i la prestació social.
 Aquest vessant més radicalitzada, especialment el CAMPI, va ser 
part activa de les lluites pro-okupació. Per tant hem de veure com poc a 
poc, però de manera constant, l’okupació es transformarà en un aglutinador 
de lluites i campanyes que es retroalimentaven entres elles. Altres exemples 
similars els trobaríem en lluites, ja a mitjans dels ‘90, dels i les partidàries i 
solidàries amb la revolta zapatista a Xiapes (Mèxic) o amb campanyes com 
la del NO al ‘92 a finals dels ‘80 i inicis dels ‘90.
 Sobre el CAMPI (Col·lectiu Antimilitarista Pro-Insubmissió), cal dir 
que realitzarà una fractura amb Mili-KK, el MOC i altres organitzacions 
a inicis dels ‘90. Fins aleshores estaven totes aquestes organitzacions 
coordinades sota el paraigües del que s’anomenava Plataforma per la 
Insubmissió, però diferències estratègiques i, en especial, metodològiques van 
fomentar aquesta fractura. 
 El MOC, per exemple, sempre havia defensat la pràctica no-violenta 
com a mitjà de lluita, mentre que el CAMPI, emmarcat dins d’un discurs 
llibertari, no descartava l’ús de la força contra el militarisme o per crear una 
societat pacífica. De fet aquest discurs no era única i exclusivament patrimoni 
del CAMPI, gent afí a Mili-KK també es qüestionaven la necessitat d’optar 
no només per tàctiques basades en la desobediència civil que, de fet, per a 
tots els col·lectius era la pedra angular per on girava gran part de les seves 
pràctiques. En una interessant reflexió d’un tal Jordi García, membre de 
Mili-KK, en La Lletra A número 30, al març de 1990, sobre el tema de la 
pròpia defensa d’un poble davant possibles agressions afirma que: existeixen 
dos models diferents de defensa, l’un fonamentat en els mètodes anomenats no-
violents, l’altre en la resistència armada. Tots dos compten amb experiències 
històriques victorioses així com fracassos, i cada un té els seus avantatges i els 
seus inconvenients. La Defensa No-violenta, a través d’una estratègia de no-
cooperació i desobediència civil, buscaria fer ingovernable la societat per l’enemic 
(...). La Defensa Armada, que estaria basada en la distribució permanent de 
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l’armament a tot el poble (...) L’exèrcit ocupant hauria de lluitar, doncs, contra 
tot un poble, el Poble en Armes. De tota manera, un model de defensa no exclou 
necessàriament l’altre; és més, possiblement el més eficaç seria que tots dos es 
complementessin89. En aquest sentit, darrera d’aquest article es pot amagar un 
d’aquells debats endèmics de moltes lluites socials, el que fa referència a si és 
ètic o no recórrer a mitjans que no siguin necessàriament pacífics.
 Retornant al CAMPI i la seva ruptura, crec que resulta interessant la 
transcripció de la carta de separació que van distribuir per diferents mitjans, 
en aquets cas, per fer història, res millor que deixar parlar als mateixos 
protagonistes: 

Carta de Separación de la Plataforma

 El C.A.M.P.I a las asambleas de insumisos, al movimiento 
antimilitarista, a la basca en general:
 La asamblea de nuestro colectivo, una vez analizado el boicot organizado 
por grupúsculos comunistas y elementos ansiosos de poder, a la manifestación por 
la insumisión del día 15 del mes de Mayo, hemos decidido desvincularnos de la 
Plataforma por la Insumisión de Barcelona.
 Como colectivo nos hemos visto utilizados y en algunas ocasiones 
(conciertos, manis, etc.), infravalorado y no tenidos en cuenta. Debido a la 
burocratización a la que ha llegado la forma de funcionar de Plataforma, creemos 
que las iniciativas deben salir de los mismos insumisos, de sus asambleas soberanas. 
Todo el movimiento antimilitarista debería apoyar sus acciones y decisiones. 
La insumisión se ha de ampliar en personas, organizaciones, en objetivos y en 
apoyo popular. Queremos extender la insumisión, no sólo a la vida militar, sino 
también a la civil, y ampliar nuestra lucha internacionalmente. No aceptamos 
que la decisión de los hechos radique en plataformas, coordinadoras, comités 

89   GARCIA, Jordi, “La lluita Anti-Mili i alternatives de defensa”. A: La Lletra 
A, nº30, març 1990, Barcelona-Reus, p.37
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centrales o cédulas bacterianas o víricas. Lucharemos contra los burócratas, sean 
estos anquilosados nacionalistas alucinados o comunistas con o sin carnet (LCR; 
MCC; JCC, etc.). Todo el poder a las asambleas de insumisos.
 Intentaremos buscar y apoyaremos alterantivas prácticas a las 
presentaciones90, estando dispuestos a colaborar en acciones concretas y puntuales 
con todos aquellos que luchen por la destrucción de los ejércitos. No apoyaremos 
a aquellos que lo único que aspiran es al cambio de uniformes y banderas y que 
consideran necesaria la existencia de un ejército, sea nacional o rojo.
 Recordamos que las cárceles están llenas de jóvenes que por sus opiniones 
y actos se han hecho acreedores de despiadada represión -siendo esta aplicable 
a todo el planeta-, y que mientras esto suceda, nuestra tarea debería de ser 
considerada revolucionaria (palabra desprestigiada por los marxistas) y como tal 
debemos desechar a todos aquellos que confunden modas, músicas y peinados con 
actitudes realmente antiautoritarias.
 Utilizaremos los métodos adecuados, en cada momento, para lograr 
nuestros fines. Advertimos finalmente a los que intentan manipular el movimiento, 
que no escatimaremos medios ni hechos en lograr que el movimiento por la 
insumisión no sólo siga consolidado sino que se amplíe hasta el objetivo final: 
la destrucción de los ejércitos, imprescindible para cualquier cambio realmente 
radical en la metrópolis, en el Mediterráneo y en todo el planeta.
 Proponemos radicalizar el movimiento ya que se está desencadenando 
una ofensiva por parte del Estado en todos los niveles: Presos, posible reforma de 

90   Des de finals dels ‘80 es van començar a practicar presentacions col·lectives 
contra la mili i la PSS, el CAMPI les criticava perquè fomentaven la repressió i 
podien existir mecanismes tals com presentacions per escrit i, si es volia cridar 
l’atenció dels mass media, fent rodes de premsa. També proposà accions al carrer 
i accions puntuals i contundents contra centres militars, polítics, de la PSS i 
contra els jutges militars. La tàctica de les presentacions clàssica era presentar-se 
col·lectivament als jutjats i utilitzar possibles detencions davant dels mass media 
com a reclam publicitari.
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la LOC, rehabilitación de módulos en Alcalá de Henares, citación para cumplir 
condenas...
 Estamos abiertos a colaboraciones puntuales con los colectivos y con todo 
el movimiento cuando sea necesario.

Barcelona, 5 de junio de 199091. 

91  CAMPI, “Carta de Separación de la Plataforma”. A: Atención: criminal peligroso, 
se busca a Narcís Serra, número únic, estiu 1990, Barcelona, p.3.
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 Potser es podria pensar que la gent del CAMPI filaven massa 
prim, però segurament era una sensació que moltes vegades es té quan es 
forma part d’una lluita assembleària en la qual, de vegades, pot participar 
gent d’altres organitzacions amb voluntat de fer-les una mera corretja de 
transmissió dels seus interessos organitzatius. En aquest sentit, sembla ser, 
que la gota que va fer vessar el got va ser que a una manifestació, partits 
polítics i organitzacions nacionalistes catalanes van fer acte de presència 
amb les seves banderes, en aquest sentit, com sol ser habitual, el sectors 
anarquistes no van portar gaire parafernàlia, ja que consideraven que era 
una lluita basada en una pràctica i que no calia fer un proselitisme ideològic 
per enfortir organitzacions que directament no formaven part de la lluita. 
Aquestes organitzacions esmentades van actuar sota els paràmetres que 
s’inclinen en pensar que cal participar en qualsevol lluita de masses, almenys 
públicament, per tal d’obtenir un creixement quantitatiu de l’organització 
vanguardia (partit, sindicat...). Aquest fet, entre d’altres, pot explicar aquesta 
decisió del CAMPI, el qual era bàsicament llibertari.
 En tot cas, la lluita insubmissa i antimilitarista continuà, amb els 
seus alts i baixos. Amb la Guerra del Golf  el 1991 es reactivà una mica, 
proposant la deserció de l’exèrcit, amb el codi penal de 1995 també, ja que 
mentre els governs tendien cada cop a fer més curt el Servei Militar, amb el 
nou codi penal s’endurien les penes. Per altra banda es van realitzar nombroses 
campanyes i accions contra organitzacions que reclamaven objectors sota el 
paraigües del treball gratuït de la PSS. En aquest sentit es va aconseguir 
que diferents organitzacions, especialment ONG’s i organitzacions veïnals, 
renunciessin a fer ús de la PSS.
 Finalment a l’època dels governs del PP el servei militar es va 
professionalitzar i aquesta lluita per a la insubmissió no va tenir raó de ser.
Qui sap si va ser una victòria o realment el mateix poder veia més factible un 
exèrcit professional que no pas de lleves. El que és segur és que pels sectors 
més radicalitzats era insuficient, ja que l’antimilitarisme no només era la fi 
de la Mili i la PSS, també significava la destrucció dels exèrcits.
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  A l’etapa final de l’aznarisme, abans de l’entrada del rei de taifes 
Zapatero, les protestes contra la guerra d’Iraq van significar un cert auge de les 
lluites antimilitaristes, en aquest cas, tal i com es podia anticipar anteriorment 
en lluites com les anti-OTAN o en els cas que va forçar la separació del CAMPI 
de la Plataforma, el control i mediatització d’organitzacions polítiques 
i sindicals integrades dins de la lògica i paràmetres del Sistema liberal-
democràtic va ser més que evident i, per tant, va minoritzar visiblement 
el potencial de la lluita al carrer, enmarcant-la dins dels paràmetres de 
perfeccionament de l’ordre establert: reformes, reconeixement del sistema 
de partits, creença en la força de les mobilitzacions ciutadanes pacífiques, 
reconeixement i col·laboració amb els mass media, etc.

1987-1992. Reactivació de l’okupació.

 Després de les primeres experiències de finals de 1984 i de tot el 
1985, l’okupació a l’àrea de Barcelona va quedar durant tot el 1986 força 
aturada, no així en altres indrets com va ser l’àrea de Girona, tal i com hem 
pogut llegir a l’anterior tema. En aquest sentit l’any 1987 serà un any clau 
en la història de l’okupació a Cataunya i, especialment, a l’àrea de Barcelona, 
ja que retornarà amb certa força i estabilitat. Poc a poc aquesta pràctica va 
anar sent un focus de confluència de diferents lluites disperses, mogudes 
contraculturals i indiviudalitatas inquietes que necessitaven espais per poder 
viure i desenvolupar els seus projectes. En aquesta nova reactivació, a més 
a més de l’entorn més Punk i contracultural, també àmbits antimilitaristes, 
joves estudiants, o campanyes com les contràries a tot el que representaven 
els Jocs Olímpics del ‘92, entre d’altres, seran peces claus per entendre 
aquest reactivament i consolidació de l’okupació a la zona de Barcelona, 
sempre tenint molt present que encara era un moviment força desconegut i 
marginal.
 Al 1987 s’okuparà a Cornellà de Llobregat el que serà conegut com 
l’Ateneu de Korneyà, iniciant en aquesta població un dels moviments okupes 
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més potents de tota Catalunya, amb contactes amb Barcelona ciutat però 
sempre amb un perfil propi i aglutinador de tota l’àrea del Baix Llobregat. 
Però si és recordat el 1987 serà per una de les okupes que, fins i tot, dins 
d’alguns estudis no del tot encertats, ha sigut considerada de vegades com 
el primer Centre Social Okupat de la Història de l’okupació a Catalunya. 
Com hem vist això no seria del tot cert, ja que anteriorment ja van exisitir 
projectes i okupacions, però com a mínim es pot afirmar que va ser el primer 
centre social al districte de Sants de Barcelona, em refereixo a l’okupació que 
es realitzà el 6 de juny de 1987 al carrer Cros número 10: l’Ateneu Alternatiu 
i Llibertari de Sants. Aquest nou espai va ser okupat per gent majoritàriament 
jove i va tenir un caire llibertari. El local va servir per difondre i donar 
cobertura a diferents àmbits de lluita des de 1987 fins a inicis dels ‘90: 
exposicions de diferents temàtiques, realitzacions de “graffities”, difusió de 
lluites en suport a presos com la del pres polític Sánchez Casas, difusió de 
la lluita insubmissa, sobre alliberament animal... Van ser diferents exemples 
d’un centre social que va servir també com a pedrera per a diferent gent 
durant anys.
 També va ser un dels primers centres que va iniciar una llarga lluita 
per tal d’evitar el seu desallotjament. A la tardor i inicis de l’hivern de 1987 
començà la defensa legal de l’espai. Per exemple el 9 de novembre d’aquell any 
es va reclamar la presència dels i les okupes a comissaria i es van presentar 87 
persones per a identificar-se solidàriament. Va ser una mena de presentació com 
les que realitzaven els insubmissos, però en aquest cas per solidaritat amb la 
lluita okupa. La defensa de l’espai es basà fonamentalment en la desobediència 
civil i la via judicial. Per exemple, es va reforçar la “defensa” de l’edifici en cas 
de desallotjament, es van realitzar manifestacions solidàries, com la que es va 
realitzar a Sants el 16 d’abril de 1989, amb 250 persones pels carrers defensant 
la continuïtat de l’espai, es va portar una lluita de defensa legal que va servir 
també per a iniciar una via legalista i fins a cert punt possibilista en els jutjats 
però que, en tot cas, connectava amb el maeix possibilisme que des dels seus 
inicis, el 1984, van mostrar les primeres okupes.
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 Fins el seu desallotjament va ser un espai actiu, amb els seus alts 
i baixos i problemes interns. El juliol de 1990, per exemple, no hi havia 
cap persona vivint a l’espai i era utilitzat bàsicament com a local d’assaig 
per a grups musicals i punt de reunió de diferents col·lectius. També una 
participant de l’okupació de Cros 10, sense concretar-me l’any, i que 
posteriorment seguirà en altres okupacions, em comentà que mentre estaven 

de viatges per Europa en altres okupes ella i altres companys, a l’okupa de 
Sants, una sèrie de Punks drogates i toxicòmans es van mig apropiar del 
local, a la tornada ja us podeu imaginar que el tema era com fer-los fora de 
l’espai... La problemàtica de la droga serà present sempre dins de gran part 
de les okupacions però, en certa manera, l’heroïna era un tipus de droga que 
en moltes cases i centres socials no serà ben rebuda. 

Imatge de la por-
tada d’una cinta  i 
zine en solidaridat 

amb Cros 10. 

Dibuix realizat pel 
dibuixant Azagra. 

Van col·laborar 
grups musicals de 

l’ambient Punk:  
L’Odi Social, Anti/
dogmatikss i Anti-
manguis, cadascú 

d’ells amb dues 
cançons. 

Editat per N.D.F.

Font:Arxiu At. Llib. 
del Besòs.
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 Cros 10, a més a més de ser un centre pioner, serà també important 
ja que serà la primera okupa de Barcelona ciutat que superarà la barrera 
psicològica d’un mes d’okupació, barrera que, per altra banda, superarà de 
llarg.
 Si el 1987 serà un any de consolidació de les okupacions a l’àrea de 
Barcelona, bàsicament amb l’okupació de l’Ateneu de Kornellà i de l’Ateneu 
Alternatiu i Llibertari de Sants, el 1988 serà un any de certes dificultats. A 
Barcelona s’okuparà el Cinema Versalles, al districte de l’Eixample, però serà 
desallotjat al poc temps de l’acció, a poblacions com Esplugues de Llobregat 
o Gavà també es produiràn okupacions però les fonts consultades semblen 
indicar que no van durar gaire. Malgrat tot, les dues okupacions de 1987 
es mantenen i a diferents poblacions de l’Estat comencen a generalitzar-se i 
consolidar-se altres projectes: Euskadi, Madrid, Saragossa, València, Vinaròs, 
serien només uns exemples.
 El 1989 és recordat com l’any que va caure el mur de Berlín així 
com també l’any que es va okupar la Kasa de la Muntanya, la que ha sigut, 
amb el pas dels anys, el Centre Social Okupat més influent de totes les 
okupacions que s’han fet a Catalunya. Però abans de parlar d’aquesta mítica 
okupació podem assenyalar altres projectes que es va dur a terme aquell 
any. A Sant Boi de Llobregat una vintena de joves van okupar la que serà 

Façana de la Kasa 
de la Muntanya, 
una de les més 

importants o la més 
important okupa 

dinamitzadora 
d’aquesta lluita a 

Catalunya
Font: La Barcelona 

Rebelde. Veure 
Bibliografia
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coneguda com a Villa Hortensia, una masia abandonada des d’unes fortes 
riuades el 1971. Aquesta okupació va durar un parell de mesos, amb un 
desallotjament pràcticament sense resistència degut a la manca de gent per 
fer front al desallotjament. La coneguda frase de desallotjaments són disturbis, 
en aquests anys, encara era una utopia: no es tenia gaire foça i el moviment 
era força minoritari quantitativament però, tot s’ha de dir, era molt actiu. 
Ara sí, comentaré el cas de la Kasa de la Muntanya: tot s’inicià quan el 10 de 
novembre de 1989, entre 25 i 30 persones, van decidir okupar una autèntica 
fortificació al carrer de Sant Josep de la Muntanya, al barri de La Salut del 
districte de Gràcia (veure annex nº5 per a més informació sobre aquesta 
okupació). Ràpidament es transformarà en un dels centres dinamitzadors 
de l’okupació i d’altres lluites. Segons em va comentar un okupa anomenat 
Felip, que participà i participa actualment en aquest projecte, ja que encara 
avui dia segueix sent un espai alliberat, la iniciativa d’okupar la Kasa de 
la Muntanya va sortir de gent de Cros 10, que es van juntar amb gent de La 
Verneda -nota: barri de Barcelona del districte de Sant Martí-, d’Esplugues 
i d’altres llocs. Altres fonts reforcen les afirmacions d’en Felip indicant que 
aquesta okupació es va realitzar, com es solia fer en les primeres okupacions, 
per gent diversa de diferents llocs que, davant la mancança numèrica de 
gent, s’ajuntaven solidàriament per poder realitzar accions d’aquests tipus. 
En altres paraules, va ser un projecte on va confluir gran part de la gent 
activa i solidària amb l’incipient moviment okupa. Però, en el cas de la 
Muntanya, la consolidació de l’espai va servir també  per crear xarxes de 
contactes arreu d’Europa amb altres realitats del moviment, principalment 
d’Alemanya, Països Baixos i França.
 Malgrat que començaven a existir okupacions estables, la gran 
majoria d’elles aquests primers anys eren molt efímeres. Per exemple, el 23 de 
novembre de 1989, gent de Nou Barris (Barcelona) provinents de l’AA.VV 
de la Guineueta (majoritàriament joves), de l’Associació de joves Consum Rebel 
i del Mili KK van okupar un local propietat de la Generalitat de Catalunya 
per crear un centre social. Al dia següent van ser desallotjades per la Guàrdia 
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Urbana, la qual acte seguit va soldar les portes per a evitar una nova okupació 
del local. Aquest cas era el reflex de com la major part dels projectes molt 
ràpidament eren desallotjats, fins i tot projectes que ja portaven cert temps, 
sense ser ben bé okupes, tals com resultà ser Can Bardina (o Can Vardyna), 
un dels precedents del moviment okupa i del qual en un capítol anterior ja 
s’ha dit alguna cosa, l’any 1990 va ser desallotjat. D’exemples d’aquest tipus, 
d’okupacions curtes en el temps, en podem trobar molts, per exemple, La 
Farmacia Okupada, que va durar només unes hores, entre els dies 29 i 30 
d’abril de 1990. En aquest cas la gent que va realitzar l’okupació va fer un 
dossier sobre l’experiència que avui dia resulta molt útil per entendre gran 
part d’aquests primers projectes, tant els que van poder estabilitzar-se en el 
temps com els que no duraven gaire.
 El projecte, com era habitual, va sorgir d’un grup previ i divers de 
gent que volia okupar, en aquest cas de veïns/es del Casc Antic de Barcelona 
i d’altres indrets de la ciutat solidaris amb l’okupació, entre elles persones 
de la Kasa de la Muntanya. Tota aquesta gent creà el grup d’Amigos del 
Casc Antic para la Farmacia. El lloc escollit per l’acció era un antic convent 
religiós (usat com a tal des de 1300 fins el 1714) que va tenir diferents usos 
posteriors: caserna d’artilleria, forn de pa i establiment de reclutes fins a 
mitjans dels ‘80 del s.XX. En aquestes dates l’exèrcit el va deixar en desús i 
en un estat de creixent degradació. Aquest lloc del Casc Antic, era conegut 
popularment com La Farmacia.
 Les seves motivacions, com en d’altres okupacions eren, per una 
banda, denunciar el clima de creixent especulació existent a Barcelona davant 
la proximitat de les Olimpíades, i en aquest cas concret, les conseqüències 
que patia el Casc Antic, tal i com queda recollit en el seu dossier: Considerem 
que és prou clar que les noves obres de remodelació del barri estàn dins un plà 
general de la ciutat en perspectives al 92, disposan serveis que no satisfan les 
necessitats primeres del barri, sinó de la ciutat en general. Els pàrkings, els hotels, 
l’encariment i venda dels locals no responen a les nostres mancances, al contrari, 
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les impossibiliten92. Per altra banda, davant la manca de locals alternatius, la 
intenció també era que servís com a base d’aquest tipus d’activitats: es volia 
crear un taller de confecció de roba, no només “normal”, també de caire 
artística com, per exemple, la destinada a obres de teatre. També es volia fer 
un taller de serigrafia, un altre de reciclatge, un menjador popular per a la gent 
del projecte i del barri, un alberg especialment pensat per a avis i àvies sense 
sostre, famílies en situació irregular d’habitatge i per a turistes europeus amb 
pocs recuros econòmics (actualment serien els que s’anomenen popularment 
com a motxilers). També es tenia la intenció de crear una Escola Alternativa i 
utilitzar l’espai com a sala d’exposicions i espectacles... En definitiva tot un 
exemple del per què s’okupaven espais: per cobrir necessitats bàsiques, tals 
com l’accés a un lloc per poder viure i, per altra banda, poder desenvolupar 
projectes de caire cultural i polític.
 La Farmacia, com he comentat abans, va durar molt poc, de fet 
només unes poques hores. Potser, en aquest sentit, un dels factors que 
expliquen el fracàs podria ser l’oposició de l’AA.VV del Casc Antic. En  
altres exemples anteriors hem vist com associacions veïnals recolzaven les 
okupacions, però en aquest cas no va resultar així. Dies abans l’AA.VV del 
Casc Antic, concretament el dia 21 de març, va presentar el seu projecte al 
conseller del Districte, el que serà anys després alcalde de Barcelona, Joan 
Clos. Aquest projecte volia crear un espai de docència i formació professional 
institucionalitzat, supervisat per la Federació de Societats Anònimes Laborals 
de Catalunya, amb la col·laboració de formadors associats i de l’Institut 
Català d’Antropologia... En definitiva, un projecte integrat dins de la lògica 
del Sistema liberal-democràtic, per tant, un projecte rupturista com el que 
podia resultar de l’okupació no era ben vist per aquesta associació veïnal que, 
com la gran majoria d’organitzacions d’aquest tipus, estaven relativament 

92  Anònim, “Proyecto de los Amigos del casc Antic para la ‘Farmacia’”. A:  
Okupación, una forma de vida, de lucha por un espacio libre. Dossier de “La 
Farmacia”, nº0, abril del 1990, Barcelona, p.10.
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ben controlades per partits polítics afins a les polítiques dels governs i/o 
subvencionades per les institucions.
 L’okupació en aquests anys serà un moviment minoritari, encara no 
gaire reprimit per l’Estat de manera contundent, de fet aleshores okupar no 
era ni tan sols un delicte penal, ja que es jutjaven els casos per la via civil. 
Això, sens dubte, era un bon revulsiu per seguir okupant malgrat el relatiu 
poc nombre de persones integrants d’aquesta lluita, ja que el risc repressiu no 
era gaire alt, a més a més, les reconversions industrials, la proximitat de les 
olimpíades i el seu clima d’especulació urbanística, entre d’altres factors, feia 
que en tota l’àrea de Barcelona fos relativament fàcil trobar espais abandonats 
o en desús. Aquest factors, sens dubte van esperonar a aquesta lluita que, 
per altra banda, tampoc tenia gaire mala imatge per part dels mass media, 
a excepció d’algun mitjà dretà. Aquesta bona imatge que es donà era fruit 
de la pròpia natura marginal del moviment: no era vist com una amenaça 
a l’ordre establert. Fins i tot la manca d’episodis de resistència violenta o 
contundent en els desallotjaments, ja sigués per conviccions pacifistes en 
alguns casos o per pura incapacitat numèrica en els altres, podia contribuir 
a la relativa bona imatge que oferien els mass media. 
 Un altre factor més intern que va afavorir la lluita segurament va ser 
l’efecte imitador entre col·lectius polititzats. Els exemples que començaven 
a durar més en el temps van significar una esperonada d’altres okupacions i, 
fins i tot, podríem parlar d’una mena de rivalitats entre la gent que okupava, 
evidentment unes rivalitats sanes, en el sentit d’una competitivitat sense 
mals rotllos. 
 Finalment un altre factor que contribuirà a afiançar la lluita okupa 
va ser la seva pròpia naturalesa, la qual la feia, en si mateixa, part d’altres 
lluites, ja que dins d’aquests espais es participava i es promovien diferents 
lluites, com l’antimilitarista, que l’any 1991, amb l’escenari de la Guerra 
del Golf, va viure un relatiu creixement, o en lluites veïnals com la revolta 
a la zona del Besòs l’any 1990, on okupes de la Kasa de la Muntanya i 
d’espais llibertaris com l’Ateneu de Gràcia no van dubtar en participar i 




