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promoure solidàriament aquesta lluita. Fins i tot, en aquest cas, trobem un 
interesantíssim documental, anomenat Besos al Besòs, realitzat pel col·lectiu 
Chigra, del qual, es podria dir, que  estava format per gent afí i/o participant 
de les okupacions i dels ambients autònoms i llibertaris. Però segurament en 
la lluita que de forma directa i indirecta més es va participar aleshores va ser 
tota la relacionada en contra dels esdeveniments de l’any 1992, la coneguda 
com a NO’9293. En aquest context pre-olímpic i especulatiu destaquen una 
sèrie d’okupacions anteriors a les olimpíades, com les diferents okupacions 
el 1991 al districte d’Horta-Guinardó en una zona afectada per un mateix 
pla urbanístic: són les okupes del carrer Picó i Campanar (el Casal Popular 

93  Moviment divers que a la primavera del 1989, per exemple, realitzà un encontre 
on sorgiren assemblees a barris de Barcelona com el Poblenou, la Barceloneta o 
Ciutat Vella en contra de les actuacions relatives als actes del 1992. Bàsicament 
es criticaven els plans urbanístics i l’especulació derivada dels events, així com 
d’altres problemàtiques veïnals com l’afectació a barris sencers, com al Turó de 
la Peira, d’edificis amb aluminosi, és a dir, construïts amb un ciment que amb 
la humitat es desfeia. Per descomptat, també resultaven un blanc de crítiques les 
celebracions del Vè Centenari de la Conquesta i Colonització d’Amèrica.

EspEculació a la BarcElona prE-olímpica

Increment del preu dels pisos nous entre el 1984 i el 1988:  187%
Increment de pisos de segona mà entre 1987 i 1988:   80 / 100%

Preu mitjà d’un lloguer l’any 1987:   25.000 ptas (150 euros)
Preu mitjà d’un lloguer l’any 1989:   70.000 ptas (420 euros)

Pisos de protecció oficial l’any 1986:    20.131
Pisos de protecció oficial l’any 1988:      3.500

Font: ANÒNIM, Nos quedamos sin Olimpiadas, Barcelona, Sinapia, Febrer 1991
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La Mitja Lluna), Descans número 9, Mülhberg número 98, Font d’en 
Fargos número 72 i Wismark94 número 14. Totes elles seran desallotjades 

el desembre de 1993. Al mateix 
districte també destacà l’okupació 
del Casal Popular Murtra (carrer 
Murtra, 137), okupat l’any 1992. 
A la zona de Gràcia destacaren 
diferents okupacions com la de 
Los Gatos l’any 1990 al carrer de 
Nostra Senyora del Coll número 
22, casa propera a la Kasa de la 
Muntanya. Aquesta casa serà 
desallotjada l’any 1991, però els 
seus integrants s’instal·laran a la 
Kasa de la Muntanya i el mateix 
1991 tornaran a okupar una nova 
casa, coneguda com Los Gatos II. 
Altres cases a Gràcia van ser la del 
carrer Saragossa número 77 o la 

d’en Benet Mercader número 15, que ràpidament seran també desallotjades, 
altres, com les del carrer Camèlies número 69 tindran més èxit, okupada 
l’any 1992, durarà fins el 1995.
 A Sants continuarà en aquests anys, com he comentat abans, l’okupa 
de Cros 10, però abans de 1996 ja serà desallotjada, malgrat que en el carrer 
Cros diferents vivendes s’okuparan al llarg del temps. També cal destacar la 
creació l’any 1992 del Casal Popular La Garnatxa, futur embrió i camp de 
proves de la gent que ocuparà un dels centres socials mítics de la història de 
l’okupació a Sants i Catalunya: L’Hamsa.

94  Les fonts consultades fan referència a aquest nom, però potser es refereix al 
carrer Bismark.

Mapa dels districtes de Barcelona
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 A la resta de l’àrea metropolitana, abans de 1993 tenim consolidat 
l’Ateneu de Korneyà, alguna vivenda okupada en poblacions com Esplugues 
de Llobregat, El Prat de Llobregat i, a L’Hospitalet de Llobregat, un d’aquells 
centres que seran importants en el desenvolupament d’aquesta lluita: La 
Vaqueria, okupada el 1991 i que durarà 6 anys.  Com veiem, si tenia una 

cosa positiva aquest incipient moviment okupa, especialment actiu a l’àrea 
de Barcelona, era l’energia que desprenia, el lema d’un desallotjament, una 
altra okupació, no eren pas paraules buides, a més a més, paulatinament, 
es va anar incorporant gent nova en aquesta lluita. Però malgrat aquesta 
energia, encara era una lluita molt marginal i minoritària, possiblement 

Mapa de l’àrea metropolitana de Barcelona
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bastant tancada i amb formes de gueto estetico-polític molt marcades. En 
aquest sentit, com a dada indicadora, els dies 31 de gener, 1 i 2 de febrer 
de 1992 a Euskadi es van realitzar unes jornades estatals sobre okupació, 
amb gent de tot l’Estat: Euskalherria, Madrid, Saragossa, Catalunya... En 
aquestes jornades es va arribar a la conclusió que el principal problema de 
l’okupació era que no sortia del gueto que havia creat. Amb la voluntat de 
trencar-ho es va proposar fer activitats per apropar-se a la resta de la població 
i organitzar xarxes d’informació, tant internes com externes. De fet, veient 
la dinàmica d’aquells anys podem apreciar com més enllà de l’okupació, tot 
l’ambient autònom i llibertari buscava des de feia temps sortir del gueto, a 
Barcelona, per exemple, l’any 1987 es va crear un centre social i distribuidora, 
anomenat El Lokal, que servirà com a base de diferents col·lectius i com a 
importantíssim centre difusor de propaganda, de gent d’aquest i d’altres 
projectes afins a inicis dels ‘90 sorgirà l’editorial Virus, amb un marcat accent 
crític i contestatari. A finals dels ‘80 també sorgirà el col·lectiu antifeixista 
AENA (Al Enemigo Ni Agua), molt vinculat a l’ambient okupa i que tindrà 
un gran protagonisme en lluites d’aquest àmbit a partir d’aleshores. També 
es pot apreciar la dinàmica d’intentar créixer en la voluntat de contactar 
amb els veïns dels barris -fent comunicats de les okupacions-, o d’articular 
els propis mitjans de difusió, com la bona tasca que realitzà l’ANA (Agència 
de Notícies Alternatives) o la proliferació de zines o revistes. Malauradament 
els esforços, malgrat no ser inútils, tampoc van trencar l’aïllament social de 
l’okupació i, per extensió, de tot l’ambient autònom i llibertari. De fet, entre 
les lluites socials que sí que tenien cert impacte i interacció amb la resta de 
la societat, com podia ser l’Esquerra Independendista, amb organitzacions 
armades com Terra Lliure i les seves marques polítiques com el Moviment 
de Defensa de la Terra (MDT), abans de les Olimpíades va patir un dur cop 
repressiu tutelat pel jutge Baltasar Garzón, aquesta garzonada va significar 
el desarborament dels sectors més radicalitzats d’aquesta lluita i l’inici d’una 
etapa de crisi que es trigà molts anys en superar. Per sort per l’okupació, 
aleshores encara no era considerada com un problema greu...
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 Com he comentat anteriorment, els esforços per obrir l’espectre 
de la lluita per a les okupacions no va resultar gaire efectiu, malgrat que el 
clima no era objectiva i materialment el millor possible per a les persones 
explotades. Pot resultar difícil explicar aquesta situació de divorci entre la 
major part de la població i les lluites socials que, ja siguessin o no de caràcter 
revolucionari, buscaven totes, com a mínim, una millora de les condicions 
materials. Anteriorment he comentat com des de França, un periodista de 
Le Monde no entenia el motiu de l’eufòria de la població abans del ‘92, 
tenint en compte els diferents problemes que tenien. Jo crec que, en aquest 
sentit, la major part de la gent començava a integrar-se dins de la lògica del 
Sistema, una autèntica victòria mental del Capitalisme mundial va resultar 
un fet ja a inicis dels ‘90. De fet, potser aquesta integració dins de la lògica 
del Sistema es pot trobar ja en els mateixos ‘80, tal i com l’arqueòleg del 
present i escriptor a destemps, Antonio Orihuela, afirma en un estudi sobre 
la propaganda electoral en els últims anys del franquisme i primers de la 
democràcia, on analitza i mostra com la propaganda electoral i mediàtica van 
ser un dels factors per entendre la manipulació mediàtica i la conformació 
dels pensaments de la població: En tres años (1977-1980), muchos españoles 
tuvieron la posibilidad de ir a votar hasta seis veces. A la altura de 1982, el 
rebaño estaba lo suficientemente domesticado incluso para dar el triunfo 
al PSOE. Si hubo alguna revolución en la España de la transición fue la de 
fabricar consenso democrático a través de la propaganda en los medios masivos, 
cuya misma naturaleza ya es consenusal, pues en la fabricación de mayorías 
difunden contenidos normalizados, ajustados a valores conservadores, atractivos 
para muchos y ofensivos para pocos95. Mass media, que als ‘90 sumaven nous 
canals (Antena 3, Telecinco i Canal +), l’atur, el pacte social entre sindicats 
neoverticalistes com UGT i CC.OO, governs i Patronal, pèrdua de la 
centralitat obrera, compra i manteniment via subvenció d’associacions civils, 

95  ORIHUELA, Antonio, Libro de las derrotas, La oveja roja, Torrejón de Ardoz 
(Madrid), 2008, p.88.
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heroïna pels carrers, promeses de millores de les condicions de vida (CEE, 
1992...) i molts altres factors poden explicar com durant els ‘80 la pau social 
es va instal·lar a les nostres terres. Aquest procés, ja a inicis dels ‘90, era un 
fet molt clar.  Jo mateix seria un testimoni de primera fila de tot això, quan 
era un nen, durant els mesos previs a les Olimpíades, recordo perfectament 
el clima que es vivia. A casa meva, malgrat no tenir ni un duro i viure en 
una casa mig ocupada (amb “c”), es vivia aquesta eufòria de manera molt 
visible. Recordo que un dels aspectes que més alegria donava a casa era veure 
que els carrers estaven nets, no de brutícia, ho estaven de chorizos, gentuza 
i parásitos de la societad, tal i com deia el meu pare, un ésser, en teoria, 
de classe treballadora, però a la pràctica insolidari amb gent marginada o 
sota l’infern de l’heroïna i amb aspiracions d’ascensió social, malgrat viure 
a un peu del lumperisme. La consciència obrera, per exemple, era vista a 
casa meva, i segurament no era un fet aïllat, com una situació vergonyosa, 
potser es sentien més aviat com a classe mitjana baixa. Potser és veritat que 
la victòria del Sistema postmodern és més mental que real... Recordo també 
escoltar molt sovint a la meva mare, amb el seu accent de Sevilla, defensar  
a Felipe González i la resta de polítics socialistes, afirmant que están dejando 
mu’ bonita la ciudá. Realment amb el pas del temps no entenc gaire com 
gent tant explotada i exclosa dels privilegis socials acceptava l’estatus vigent i 
es mostrava contrària i insolidària a altres marginats socials. Però els fets així 
els recordo, no cal tampoc menjar-se gaire el cap en aquests assumptes.
 Seguint amb el fil dels Jocs Olímpics però canviant de tema, 
encara m’enrecordo de la gran quantitat de gent, especialment jove, que es 
va apuntar a fer de voluntari/a pels jocs. Per a la gent de la campanya del 
NO’92 eren la propuesta idealizada del buen ciudadano frente a la del joven 
insumiso, que ya existía en Barcelona entorno al rechazo al servicio militar 
y del servicio social substitutorio y cuyo movimiento no ha parado de crecer 
en los últimos tiempos, sobre todo por el conflicto del Golfo, hasta convertirse 



107

1987-1996. De camí al mite

en aglutinante del cabreo de los jóvenes96, però, sense negar la importància 
numèrica del jovent conscient, crec que els i les voluntàries van resultar tot 
un èxit, així com el seu recolzament social. També, per altra banda, el model 
de transformació urbana ideat per l’arquitecte municipal de Barcelona 
d’aleshores, Oriol Bohigas97, que s’exemplificà amb la Vila Olímpica i totes 
les obres relatives als jocs, a més a més de ser un exemple de futurs projectes 
especulatius, malgrat comportar dures actuacions i plans urbanístics, va 
tenir el recolzament de la major part de la població, tal i com actualment, en 
ple clima de crisi del sector del totxo, encara es pot apreciar... Qui sap què 
és el que va originar aquest paulatí procés d’acomodament social, però els 
resultats materials encara són evidents.
 Per tant, potser el debat de sortir del gueto, tan recurrent dins 
de l’okupació i moviments socials propers, és un debat difícil de superar 
ja que la població, en general, sembla que pateix apatia i prefereix el 
delegacionisme que l’acció directa, és a dir, sense intermediació. Per tant, si 
valorem aquesta lluita en els seus orígens és millor assumir que no ho van 
fer del tot malament, ja que poc a poc van crear tot un teixit de centres i 
vivendes okupades que serviran  de base a gran part de les lluites socials no 
integrades que es produiran en els anys posteriors. A més a més, de manera 
paral·lela altres projectes antagonistes  es crearan i consolidaran dins del 
marc d’un moviment de moviments que serà, amb el pas del temps, un 
dels majors “enemics” de l’ordre establert. Potser no van sortir del gueto, 
però és que potser això era un impossible. Catalunya i Espanya eren part 
d’Europa i aquesta d’Occident, i aquest, es podria considerar, tal i com el 

96  ANÒNIM, Nos quedamos sin Olimpiadas, Sinapia, Barcelona, Febrer 1991.
97  Es basava en crear, amb una perspectiva d’anys vista, determinades zones elitistes 

en punts determinats i normalment marginats i/o deteriorats de la ciutat, per tal 
que siguessin marcs de referència per a posteriors inversions i fer d’elles taques 
d’oli que s’extenguessin al voltant del centre promotor inicial.
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Comité Invisible afirma que es un turista perdido en medio de las llanuras de 
Mongolia, burlado por todos y que agarra con fuerza la tarjeta de crédito como 
su única tabla de salvación. Es un mánager que sólo jura por el juego del go. 
Es una joven que busca felicidad entre la ropa, los tíos y las cremas hidratantes. 
Es un militante suizo de los derechos humanos que acude a todos los rincones 
del mundo, solidario con cualquier revuelta siempre que sea derrotada. Es un 
español al que le da bastante igual la libertad política desde que se le garantiza la 
libertad sexual. Es un aficionado al arte que presenta ante un público pasmado 
de admiración, y como última expresión del genio moderno, a un siglo de artistas 
que, del surrealismo al accionismo vienés, rivalizan por el ecupitajo más certero 
a la cara de la civilización. Es, en suma, un cibernético que ha encontrado en el 
budismo una teoría realista de la conciencia y un físico de partículas que ha ido 
a buscar en la metafísica hinduista la inspiración para sus últimos hallazgos98. 
És, en definitiva, el reflex d’una societat que deixa definitivament els vells 
esquemes de la lluita de classes entre el proletariat i la burgesia i entra de 
ple en la postmodernitat, en la fi de la història d’en Fukujama, i on els que 
encara no han claudicat davant la Pax Social no deixen de ser minories 
disperses i moltes vegades aïllades entre si. Per això, malgrat la marginalitat 
de l’okupació, aquesta lluita era i potser ara és important, ja que en aquest 
context serà i potser és un dels pocs focus aglutinadors de gran part de la 
dispersió de lluites socials marginals encara existents.

El camí vers l’autonomia (1993-1996).

 Després de les Olimpíades el clima social va despertar sensiblement 
del somni de 1992. Una important recessió econòmica es palpava en l’ambient, 
i les polítiques democràtiques de l’últim govern felipista van decidir que la 
gent jove fos qui majoritàriament pagués les conseqüències en forma de 

98  COMITÉ INVISIBLE, La insurrección que viene, Melusina, Barcelona, 2009, 
p.113.
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reforma laboral amb els seus contractes escombraria, ETT’s, escales salarials, 
acomiadaments més econòmics... En definitiva, més precarietat en un món 
laboral que mai havia deixat de ser el que era: una forma d’explotació social 
més. El moviment okupa va continuar la seva dinàmica ascendent i si a inicis 
del ‘94 es pot parlar d’uns 30 centres i cases okupades arreu de Catalunya, 
a l’any 1996 aquesta xifra ronda ja la seixantena. Poc a poc, però de manera 
constant, els desallotjament són seguits de noves okupacions, amb un saldo 
sempre superior d’okupacions que no pas de desallotjaments. La repressió 
no és massa dura, ni tan sols és considerada com un delicte. Fins i tot per a 
les forces de l’ordre, en base a diferents estudis sociològics que emmarcaven 
l’okupació dins del concepte de tribu urbana, aquesta, cap aquestes dates, 
era poc més que “un grup de tendència estable encara que en clara regressió”99. 
Certament un greu error per part de les forces repressives al serveis del 
Sistema que, malgrat disposar de molts mitjans tècnics i humans100, van 
menysprear a tota una lluita social. 
 A Barcelona es configuren abans de 1996 diferents centres impulsors 
d’aquesta lluita. Per una banda destacà el districte d’Horta-Guinardó, que 

99  FERNÀNDEZ, David, Cròniques del 6, Virus, Barcelona, 2006. p.36.
100  Encara van fer més el ridícul si tenim en compte la infiltració policial que 

va existir en aquest ambient i d’altres propers, com van ser els casos de l’agent 
dels seveis secrets Albert Martínez, qui es va infiltrar en la lluita insubmissa 
(sent fins i tot redactor de la Guia Antimili), en els trotskistes del LCR per 
acabar a València infiltrat en els GRAPO. O el cas del policia Ángel Grandes 
Herreros que inicià la seva infiltració en el Kau Subversiu de la Univesitat de 
Barcelona l’any 1994, va continuar en ambients pro-zapatistes, al CAMPI 
(sent redactor del Campi qui pugui), i dins d’aquesta última infiltració va tenir 
contacte amb l’Ateneu de Gràcia i amb els okupes que allà es reunien. Tot un 
mega-militant que intentà apropar-se a tot, des de l’ambient més llibertari al més 
independentista (com l’Ateneu Popular Okupat Resistència Roja). Finalment va 
passar de Catalunya a Euskadi, per acabar, imputat en un judici per l’assassinat 
de la seva ex-nòvia...
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malgrat els desallotjaments de gran part de les cases okupades existents a inicis 
del ‘93 o del desallotjament del Casal Popular Murtra del barri del Carmel, 
diferents habitatges seran okupats i l’any 1994 s’okuparà un important centre 
social: el Casal Popular del Guinardó. També actiu resultà el Kasal del Duende, 
al carrer Sant Pere i Miquel número 31 del barri d’Horta. Més important, 
quantitativament parlant, serà el districte de Gràcia, amb nombroses cases 
okupades, com el col·legi Sanllehy, a la plaça del mateix nom, okupat el 1993 
i desallotjat el juny del 1996, que tindrà l’honor de ser el primer espai jutjat 
sota els nous paràmetres del Codi Penal de 1995 (s’executarà l’any 1996), el 
qual tipificarà l’ocupació com a delicte penal. Altres cases okupades van ser 
les del carrer Argentona número 19, ocupada el maig de 1996 i desallotjada 
el juliol del mateix any101, la del carrer Montmany número 32, okupada 
el 1994 i desallotjada el juny de 1997, o les diferents okupes del carrer 
Sant Marc i d’altres indrets del barri. Com a centres socials, a més a més 
de continuar la seva activitat la Kasa de la Muntanya o l’Ateneu Llibertari, 
el 1994 s’okuparà el CSO Les Naus o el 1995 l’Ateneu Popular de Vallcarca. 
Altres centres seran desallotjats en poc temps com el Comedor Popular Güell 
que després de resistir diversos intents, serà desallotjat definitivament el 8 
de novembre de 1995. El tercer nucli important va ser el del districte de 
Sants-Montjuic, que malgrat la desaparició de Cros 10 tindrà activitat amb 
La Garnatxa, al carrer Papin número 4, i a inicis de 1995 amb l’okupació del 
Casal Popular de Sants. 
 A l’àrea metropolitana de Barcelona destacà la comarca del Baix 
Llobregat. A Cornellà continuarà amb força l’Ateneu de Korneyà del carrer 
Barcelona número 23 i d’altres cases i okupes com la Casa Okupada Las 
Hierbas (desallotjada el 16 de setembre de 1996) o Can Fairell al carrer 
Vicenç Lliviana.  A la població d’El Prat de Llobregat s’ocuparen Les Cases 

101  En aquest cas es va desallotjar sense previ avís policial i amb un destacament 
de 50 antidisturbis. Dues persones que aleshores dormien a la casa van ser 
detingudes.
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d’en Puig el setembre de 1994 (resistiran fins el juliol de 1998), a Viladecans 
el 27 d’abril de 1995 s’ocupà una antiga cooperativa obrera per crear l’Ateneu 
Llibertari del Baix-Sud, al carrer Sant Josep número 49 bis. Serà un centre 
actiu en lluites diverses, especialment de caire antifeixista, pro-insubmissió 
o a favor de l’alliberament animal. Cal destacar que en aquest espai la CNT 
també s’integrarà el gener de 1996, en forma de Sindicat d’Oficis Varis. A 
Viladecans el novembre de 1995 es va okupar el Kasal Popular Autogestionado, 
però ràpidament va ser desallotjat.
 Altres centres actius o favorables a la lluita okupa abans del ‘96 a 
l’àrea metropolitana de Barcelona van ser L’Hospitalet, amb el continuisme 
de La Vaqueria al carrer Major número 60 o centres diversos que sense 
ser okupes tots ells recolzaven la lluita, seria el cas a Sant Adrià del Besòs 
de l’Antic Casal El Nord. En aquest cas sembla ser que un treballador de 
l’Ajuntament va donar les claus de l’espai a un grup de joves, el qual de 
facto okupaven, però a la pràctica era realment l’Ajuntament qui cedia, per 
passivitat, l’espai. Aquesta gent continuarà a Sant Adrià en futurs projectes 
com l’okupa Kunde-Kunde i en okupacions d’altres localitats. 
 Fora de l’àrea de Barcelona abans del 1996 només existien okupes 
a zones de la província de Girona, com eren l’Ateneu Alternatiu a Banyoles, 
okupat el 1993 i desallotjat l’agost de 1996, o a la població de Salt, amb 
l’okupació de La Maret en aquest periode o l’okupació el 1994 i posterior 
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reokupació, el novembre del 1996, de Can Pixera. La zona de Girona, per 
tant, conjuntament amb l’àrea de Barcelona, eren els dos motors de la lluita 
okupa a Catalunya.
 Totes aquestes okupacions ens mostren com abans de l’esclat del 
Cinema Princesa la lluita okupa anava creixent i, a més a més, també estaven 
integrant a gent més diversa d’una forma encara més accentuada: llibertàries, 
estudiants, insubmissos, gent que recolzava la lluita que des de 1994 inicià 
a Txiapes l’EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), comunistes, 
independentistes, feministes, ecologistes, antifeixistes, animalistes... 
Realment un gran cul de sac que malgrat una tendència majoritària a les 
diverses tesis llibertàries, sorprèn que no esclatés, organitzativament 
parlant.
 A Madrid, per exemple, era visible que l’okupació feia compartir 
una lluita entre persones amb una base ideològica, moltes vegades, 
històricament parlant, enfrontades. El camí moltes vegades era el d’anar per 
lliure o el d’ajuntar-se, malgrat les diferències, per coses concretes, malgrat 
que també existirà un ambient propici, més pràctic que teòric, que servirà 
per organitzar-se més enllà de les afinitats ideològiques previsibles. En 
aquest sentit l’okupació, tant a Madrid, Barcelona o d’altres indrets, optà 
per emmirallar-se amb els moviments autònoms dels ‘60 i ‘70, tot i que la 
classe treballadora, com a tal, ja no fos, parafrasejant a les tesis obreristes, el 
motor de la Història. La base organitzativa es basarà en uns mínims comuns 
denominadors tals com l’assemblearisme, l’anticapitalisme i poca cosa més. 
A Madrid, després del desallotjament del carrer Amparo, el 1986, es creà 
l’Asamblea de Okupas de Madrid (AOM), la qual serà el centre impulsor de 
diferents okupacions  (sis en total) fins a la seva dissolució el 1988. Després 
hi haurà un parèntesi sense una coordinació organitzativa estable, malgrat 
existir centres dinamitzadors de l’okupació com el Centro Social Minuesa, 
o el pis llogat de la Fundación Aurora Intermitente, on es reunien diferents 
col·lectius com el contrainformatiu UPA o les feministes de Liga Dura, com 
tampoc cal oblidar el paper de diferents col·lectius dels extraradis de Madrid. 
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En aquest ambient naixerà la coordinadora Lucha Autònoma el 6 d’octubre 
de 1990, una organització que es reconeixia com autònoma i que serà un 
dels principals difusors d’aquesta lluita a Madrid sota una sèrie de premises: 
(...) los puntos básicos que nos unen son la autoorganización y la asamblea como 
órgano decisorio, el antiautoritarismo, el rechazo a toda jerarquía o vanguardia 
y el planteamiento de alternativas de lucha y de organización que nos unan 
dentro de una línea anticapitalista y antipatriarcal (...). Dentro de Lucha 
Autónoma hay diferentes formas de pensar y distintos colectivos, pero esto no 
debe servir para paralizar los movimientos sino para enriquecerlos y generar 
debate102. De fet en van tenir, tant dins de l’okupació com, especialment, 
amb sectors que no formaven part d’aquesta coordinadora, especialment 
amb les Joventuts Llibertàries de Madrid, adquirint en molts moments un to 
d’autèntica ruptura tal i com es pot veure en la revista Jaque Libertario de les 
FIJL (Joventuts Llibertàries) o la Hoja Ácrata del KRA (Kolectivo de Resistencia 
Antiautoritaria) adherit a Lucha autónoma. El problema de fons era com 
podia ser una organització autònoma i antiautoritària si dins d’ella existien 
marxistes i elements de l’esquerra extraparlamentària que no renunciaven a la 
futura gestió de l’Estat. Debat, per altra banda, gens nou i que en l’ambient 
anarcosindicalista va esclatar ja a finals dels ‘70 i inics dels ‘80. En el fons 
l’okupació a Madrid, com en d’altres indrets, optà per un tipus de coordinació 
on primava més el factor pràctic que no pas l’ideològic, podent-se superar 
així, almenys en un principi, les diferències teòriques i pràctiques entre gent 
de diferents bases ideològiques. Però basar-se més en la pràctica que no pas 
en la ideologia era un tret comú a totes les lluites parcials, com podien ser 
l’ecologisme, l’antimilitarisme o el feminisme, en  el marc d’un clima tendent 
a la postmodernitat i que deixava enrere el centralisme obrer i les ideologies 
decimonòniques que dins d’ell s’havien històricament desenvolupat. 

102 WILHELMI, Gonzalo, LUCHA AUTONOMA. Una visión de la 
Coordinadora de Colectivos. (1990-1997), Traficantes de Sueños, Madrid, 1998, 
p.192. 



114

Okupació a Catalunya

Un altre aspecte que podria explicar que no esclatés internament, en un 
principi, aquest tipus de coordinacions pràctiques, a més a més de les seves 
característiques intrínsiques que podien fer que les divergències no tiguessin 
lloc a representar-se davant l’acció, resultaria del fet del marcat component 
juvenil de la gent que s’integrava dins de la lluita okupa. Això creà un tipus 
d’activisme sense gaire formació i sense altres referents pràctics amb més 
anys d’experiència. La gent jove que s’integrava a l’okupació ho feia sense 
gaire formació teòrica. Només, amb el pas del temps, quan s’han produït 
situacions de gent en un mateix projecte amb criteris estatègics contraris, 
moltes vegades derivats del procés d’autoformació teòrica i pràctica d’alguns 
anys de lluita, és quan les disputes internes, escissions i 
liquidacions de projectes es produeixen, però això 
ja seria una altra història.
 Retornant al tema d’estudi, s’ha 
de reconèixer que quasi tots els estudis que 
he llegit remarquen el gran component 
llibertari existent en l’okupació, però 
de fet no es pot dir que sigui una lluita 
llibertària, per això els estudis prefereixen, així 
com una part important dels i les okupes, definir-se com 
autònomes, però en aquest cas amb una certa perversitat del 
terme, ja que si l’autonomia, tant l’obrera o dels grups d’acció dels ‘60 i ‘70 
tenien com una de les seves màximes la no inclusió de partits i sindicats, la 
reutilització i inspiració dels i les okupes d’aquest terme no deixava això tan 
clar, ja que dins de l’ambient autònom okupa, sindicats i partits han tingut 
cabuda, sempre i quan assumissin el funcionament assembleari i un cert 
anticapitalisme (i això últim no sempre).
 A Catalunya i d’altres indrets peninsulars, la influència de Madrid, 
així com d’altres indrets d’Europa, tals com Alemanya i Berlín, es reflecteix 
en les formes organitzatives i pràctiques que utilitzarà el moviment okupa. 
Sobre el cas alemany cal recorar que el mateix 1996, a l’abril, es va realitzar a 
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Berlín un encontre d’okupes d’arreu d’Europa, on representants de les okupes 
de Catalunya van assistir-hi. El lema d’aquell encontre era clar i explicatiu: 
la resistència comença a casa. Els contactes amb Europa ja feia temps que 
eren, per altra banda, una realitat i l’okupació, en el fons, es reivindicava a sí 
mateixa com una lluita basada en la pràctica i que, més enllà de l’anarquisme 
o del marxisme, era una forma de resistència al Capitalisme.
 Si bé mai a Catalunya es va crear una organització tant visible i amb 
un cert culte a les sigles com podria ser Lucha Autónoma, si que és cert que 
el model serà molt semblant en molts aspectes. La base de l’organització 
okupa es basà en col·lectius assemblearis. Les primeres okupes a Catalunya, 
tant les de Barcelona com les de Girona, van ser impulsades per col·lectius 
d’aquestes característiques en els seus inicis. A partir de determinades 
xarxes solidàries entre col·lectius i individualitats es van crear coordinacions 
una mica més grans, a mig camí entre un col·lectiu gran o una petita 
coordiandora de col·lectius. Aquest seria el cas a Barcelona del col·lectiu 
Cizalla, una petita coordinadora de totes les cases i centres socials okupats 
existents a Barcelona abans de les Olimpíades. Després de les Olimpíades 
podem dir que comencen a sorgir petites assembles d’okupes més o menys 
constants a les poblacions on existeixen okupacions, tals com l’Assemblea 
d’Okupes del Baix Llobregat  i en el cas de Barcelona, fins i tot, en els barris i 
districtes on l’okupació va prenent força (per exemple l’Assemblea d’Okupes 
del Guinardó). Simbòlicament també es poden veure comunicats signats en 
nom de l’Assemblea d’Okupes de Barcelona que demostren certs contactes 
entre diferents projectes que, per altra banda, començaven a tenir certa 
estabilitat. En aquest sentit la coordinació a Catalunya era molt semblant 
a  models com el madrileny o de diferentes ciutats d’Europa, un model 
bàsicament assembleari. Però un fet en concret va motivar, poc abans de 
1996, un cert grau de major coordinació entre les i els okupes de Catalunya, 
aquest fet resultà ser la Reforma del Codi Penal.
 Fins aleshores, jurídicament parlant, okupar una propietat 
abandonada, és a dir, on no vivia cap persona o en fes ús, no era un delicte 
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penal i s’havia de jutjar pel Codi Civil. Això significava que cap okupa podia 
anar a la presó. El 1994 i a inics de 1995 semblava clar que Felipe González 
i els seus volien reformar el Codi Penal. El redactat definitiu, el 1995 i 
la seva aplicació definitiva, el 1996 (25 de maig) semblava clar que per a 
l’okupació i d’altres lluites com era la insubmissió significava un enduriment 
de les penes. En resum, aquest nou Codi Penal significava un enduriment 
generalitzat de la repressió per part de l’Estat. Els petits robatoris o el tràfic 
de drogues de petit abast augmentaven les penes de presó, pels insubmissos 
estava previst la seva inhabilitació per a càrrecs públics, penes multes, les 
quals si no es pagaven significaven detencions de caps de setmana i treballs 
socials i, en el cas de l’okupació, fer que tots els casos poguessin ser jutjats 
per la via penal i, per tant, amb la possibilitat d’entrar a la presó.
 Davant d’aquesta situació les persones integrants de la lluita okupa 
van començar tota una campanya informativa contrària al nou Codi Penal. 
Les bases argumentatives eren les següents: l’okupació no era un delicte ja que, 
sobre el paper, era un dret constitucional l’accés a l’habitatge digne, significava 
també una legislació encaminada a enfortir cada vegada més la repressió i 
el control social, a més a més de criminaltzar la misèria econòmica. Davant 
d’aquesta reforma calia, segons paraules de l’Assemblea d’Okupes del carrer 
Perill (adreça de l’Ateneu Llibertari de Gràcia) una resposta allunyada del 
sectoralisme, el guettisme, el mirar-se el melic. És temps d’ajuntar-nos, de parlar 
i actuar, de preparar la resitència, de fer allò de ‘cap agressió sense resposta’103. 
De fet aleshores aquesta resposta ja s’estava preparant. De la iniciativa de 
l’Assemblea d’Okupes del Guinardó va sorgir la temptativa de coordinar-se 
entre les diferents realitats existents a Barcelona, àrea metropolitana i altres 
poblacions de Catalunya, així el 7 de gener del 1996 es va realitzar al Casal 
Popular del Guinardó un encontre d’arreu de Catalunya per debatre sobre les 
conseqüències del nou Codi Penal per a l’okupació i què fer davant d’això. 

103  ASSEMBLEA D’OKUPES, “Nou codi penal: criminalització de les 
okupacions”. A: La lletra A, nº44, maig-juny 1995, Barcelona-Reus, pp.11-12.
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Les fonts escrites d’aleshores parlen de més de 100 assistents a l’encontre, 
però un okupa, en Pau, que va ser present a la Mostra del Llibre Anarquista 
de 2009, durant una xerrada que va realitzar sobre l’okupació juntament 
amb mi, va remarcar que en aquell encontre tampoc havia gaire gent, va 
indicar una trentena de persones. En tot cas, després d’aquest encontre, 
si bé no va sorgir una organització com Lucha Autónoma de Madrid, sí 
que van sorgir tota una sèrie de propostes que es van dur a terme sota el 
paraigües de tres grups de treball: la comissió jurídica per a temes legals, la 
comisió de coordinació que havia de millorar els contactes entre les okupes 
i, finalment, la comissió informativa, encarregada de temes de difusió, tals 
com el butlletí Usurpa que algo queda, que poc després va començar a sortir 
al carrer, diferents pasquins, un tríptic informatiu d’activitats, preparació de 
noves okupacions, etc.
 Els i les okupes havien decidit que el nou Codi Penal era una agressió 
a la qual calia respondre. Així el 1996 començarà la Batalla del Princesa.

1996. La Batalla del Princesa.

 Hem vist que la reforma del Codi Penal va significar un revulsiu 
coordiandor per a l’okupació a Catalunya, ara bé, abans d’entrar de ple en 
aquest tema, comentaré un dels motius que van fer que el Govern Espanyol 
es plantegés endurir les penes vers aquesta lluita. Com hem vist anteriorment 
la lluita okupa va ser, d’una manera més o menys directa, controlada pels 
cossos repressius estatals, també hem vist que segons els estudis sociològics 
que disposaven aquests cossos eren considerats, els i les okupes, pocs més que 
una tribu urbana. Aleshores perquè una lluita que segons els propis cossos 
repressius era poc preocupant, seria des de l’aplicació del nou Codi Penal més 
durament perseguida? Bé, primer de tot, cal pensar que malgrat titllar-la de 
tribu urbana, potser no tots els estaments del poder establert tenien el mateix 
parer. A Madrid, per exemple, l’any 1994 es va desallotjar el CSO Minuesa, 
una antiga impremta i habitatges okupats des de 1988, un dels símbols de 
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l’okupació a la capital estatal del moment. Un centre social important amb 
gimnàs, locals d’assaig, taller de serigrafia i on es feien actes culturals de 
tot tipus (teatre, ball, xerrades...), en definitiva, una okupació que durant 
anys va ser un dels centres més importants no tan sols a Madrid, també 
a tot l’Estat. Pel seu desallotjament estava previst, per part dels okupants, 
fer una resistència de tipus passiva mentre que a la façana de l’okupa una 
pancarta esperava el desallotjament amb els següent lema: Menos comisarías 
y más viviendas. Alto al estado Policial. Tot semblava indicar que seria un 
desalotjament sense gaire resistència. Sobre dos quarts de deu del matí un 
important contingent policial va iniciar el desallotjament, però la resposta, 
en aquest cas, va ser superior a l’esperada. Des de l’edifici okupat es van 
llençar petards i objectes als cossos repressius, als carrers propers a l’okupa 
persones solidàries van enfronatr-se a la Policia i van produïr-se disturbis 
fins a primera hora de la tarda. El desallotjament en si matiex va durar més 
de 3 hores. El resultat final va tenir un balanç de 117 persones desallotjades, 
unes 21 persones detingudes, policies, okupes i persones solidàries ferides, 
desperfectes en entitats bancàries i símbols capitalistes propers a l’okupa, 
barricades pels carrers de Madrid i, per part dels mass media, una cobertura 
informativa en la que tampoc es criminalitzava gaire als okupes i solidàries. 
Tot un avís de la força que podria prendre aquesta lluita que demostrava 
que podia anar molt més enllà que els clixés d’una tribu urbana. De fet, el 
desallotjament va ser seguit d’una manifestació solidària que, sota el lema 
d’un desalojo, otra okupación, va finalitzar amb una nova okupació.
 Per tant era previsible que tot el corpus repressiu sota el nou Codi 
Penal anés encaminat a eliminar aquest tipus de situacions. El nou Codi 
Penal va ser una mostra de la ineptitud, per sort per a la lluita okupa, 
del Sistema. Si realment els cossos repressius pensaven que era una lluita 
marginal, fets com el desallotjament del Minuesa o la consolidació i extensió 
d’okupes per diferents ciutats de l’Estat, demostraven que era una lluita 
prou seriosa com per ser considerada potencialment perillosa per l’ordre 
establert. Potser la repressió contra l’okupació va arribar un pel tard segons 



119

1987-1996. De camí al mite

els interessos del Sistema 
liberal-democràtic... Però 
això no treu que el nou 
Codi Penal estava pensat 
com a eina legislativa per 
intentar que aquesta lluita 
no creixés més, en el marc 
d’un context legislador 
més dur, però segurament 
aquesta reforma va arribar 
tard, tal i com afirma el 
sociòleg Miguel Martínez 
López: La penalización de 
la okupación, pues, llega 
a aplicarse ‘demasiado 
tarde’. De ser cierta esta 
hipótesis, el movimiento 
habría ganado tiempo 
y, afortunadamente, 
habría adquirido unas 
condiciones favorables 
(experiencia, habilidades, 
organización...) para 
comunicar su mensaje al 
resto de la sociedad. De 

existir una legislación penal tan salvaje en 1985 y aplicarse con la contundencia 
que se hizo a partir de 1996, quizá no existiese el movimiento o, por lo menos, 
habría tenido que superar unas primeras barreras muy altas sin poder apoyarse 
en una trama previa de personas sensibilizadas y experimentadas104. Fins i tot, 

104  MARTINEZ LÓPEZ, Miguel, Okupaciones de viviendas y centros sociales, 

Foto. Desallotjament del CSO Minuesa. 
Madrid, 18 de maig del 1994. 

Font: http://www.okupatutambien.net/?m=200810
Octaveta Minuesa veure annex nº6
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podem afirmar, amb el pas dels anys, que l’elaboració d’aquest Codi Penal 
va significar un punt positiu per l’extensió de l’okupació ja que aleshores 
a Catalunya, al voltant d’aquesta reforma legal, es va articular una xarxa 
organitzativa que durant el 1996 va ser especialment activa i que va fer que 
l’okupació, almenys durant moments concrets, sortís de la marginació i 
desconeixement social per entrar dins de qualsevol conversa de qualsevol 
persona no especialment polititzada.
 A Catalunya el 1996 va ser un any, per part de la lluita okupa, 
d’ofensiva vers l’ordre establert. A la dinàmica anteriorment coneguda 
de desallotjaments i noves okupacions es va respondre d’una forma més 
marcada. Es seguiran produint okupacions breus, com la d’una casa al carrer 
Galileu de Sants entre el 5 i 7 d’abril, així com en d’altres barris on l’okupació 
tenia certa base social. El 23 de març es va okupar a Sants una enorme 
fàbrica abandonada que serà un dels centres més importants de la història de 
l’okupació, em refereixo a L’Hamsa, al carrer Miquel Bleach,  la qual no serà 
desallotjada fins l’any 2004, també dins de Barcelona s’okupà Kan Mireia a 
Trinitat Vella, un bloc de pisos de quatre plantes que portava 27 anys buit. 
Fins i tot a la serra de Collserola, pulmó verd de tota l’àrea metropolitan de 
la ciutat, s’okupà a finals de 1996 Kan Pascual, un projecte a mig camí entre 
l’okupació rural i urbana, que sentarà les bases de futurs projectes rurbans. 
A barris de la ciutat com La Barceloneta, el Clot, Poblenou o el Casc Antic 
també es produiran okupacions i desallotjaments d’okupes. 
 Fora de Barcelona, el 1996 destacà per l’extensió per diverses localitats 
catalanes d’aquesta lluita a indrets com Balaguer, una població propera a 
Lleida, amb l’okupació el 15 de març de l’antiga estació de la RENFE o 
la continuïtat de l’okupació a Banyoles105 després del desallotjament el 22 
d’agost de l’Ateneu Alternatiu de Banyoles, local que portava aleshores més 

Virus, Barcelona, 2002, p.165
105  Una okupació breu d’una casa al novembre i una antiga fàbrica tèxtil al 

desembre després d’una manifestació de 75 persones
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de 3 anys en funcionament. El desallotjament es va realitzar sense notificació 
als okupes i el van realitzar guàrdies civils i policies locals acompanyats de 
l’alcalde de la ciutat d’aleshores, Joan Solana. El desallotjament va ser per la 
força i ràpidament van enderrocar l’edifici. La resposta dels i les okupes va 
arribar tres dies després, quan unes 250 persones es van concentrar a la Plaça 
Major de Banyoles i van llençar pedres contra la façana de l’Ajuntament 
mentre els policies locals s’amagaven de la pluja lítica dins de les dependències 
consistorials... Un moment, segurament, d’autèntica poesia visual.
 L’1 de maig de 1996 també està documentada l’okupació a Santa 
Coloma de Gramanet del CSO Los Adokines106 al carrer Amèrica número 
15, okupa que durarà fins l’any 2007 després de diferents judicis. Val a 
dir que dins de la llarga història judicial d’aquest cas, un jutge a l’inici del 
procés va afirmar que el Codi Penal de 1995 no castigava, ni explícitament 
ni literalment, la usurpació pacífica. La diferent interpretació del nou Codi 
Penal farà que, malgrat endurir les penes, tampoc signifiqués finalment 
un increment qualitatiu de la 
repressió. Ja el mateix 1996 i a 
inicis de 1997 quedaria clar que 
la seva apliació més dura poques 
vegades es produiria. A prop de 
Barcelona, a Molins de Rei (Baix 
Llobregat), es va okupar, el 1996, 
la Casa Okupa Kasablanka, Molins 
serà una localitat que, amb el pas 
dels anys, tindrà un moviment 
okupa petit però constant amb 
diverses okupacions.

106  Anteriorment el col·lectiu d’okupes de Santa Coloma okupà diferents 
espais d’on serien desallotjats o desistirien davant el ruinós estat dels edificis.

Font: eleskondite.blogspot.com
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 També el 1996 una altra població catalana entrarà a la Història de 
l’okupació amb força, en aquest cas la ciutat de Terrassa, a la comarca del 
Vallès Occiental. Allà es va crear una assemblea d’okupes, de gent diversa, 
des de gent de l’esquerra independentista fins arribar a llibertàries, passant 
per comunistes. L’Assemblea de Terrassa realitzà diferents okupacions 
durant aquell any. El 27 de setembre van okupar una antiga fàbrica al 
carrer del Bruc, el 4 d’octubre una manifestació en favor de les okupacions 
va congregar a 400 persones, mentre que la fàbrica del carrer del Bruc va 
ser desallotjada el 7 d’octubre, amb 13 persones ferides. Una assentada 
de protesta davant dels jutjats després d’aquest desallotjament també va 
ser reprimida per una càrrega policial, amb  el resultat d’una trentena de 
persones ferides. A la nit, una manifestació en contra del desallotjament va 
aplegar a 700 persones. Posteriorment, del 8 a l’11 d’octubre es va realitzar 
una acampada al centre de la ciutat que finalitzà amb una manifestació 
de 1200 persones. El 12 d’octubre es realitzà una nova okupació al carrer 
Sant Gaietà, el segon centre social de Terrassa, una antiga fàbrica tèxtil 
d’una coneguda família industrial de la ciutat: els Torredemer. Setmanes 
després, poc temps després del desallotjament del mític Cinema Princesa a 
Barcelona, serà desallotjada amb el resultat de 17 persones detingudes que, 
anys després, seran condemnades a 50.000 pessetes de multa (300 euros) o 
50 dies d’arrest substitutori. Cal comentar que després del desallotjament 
d’aquest segon centre social okupat van existir enfrontaments entre forces 
repressives i gent solidària arran d’una manifestació, el 28 de novembre, 
amb el resultat de quatre persones detingudes després de diversos incidents 
com càrregues policials i la resposta de la gent solidària en forma d’objectes 
contundents volàtils, com pedres i ampolles llençadess a cossos repressius 
i edificis de la ciutat com l’Ajuntament i els Jutjats. Finalment, el 20 de 
desembre d’aquell 1996, l’Assemblea d’Okupes de Terrassa okupà una nau 
industrial de propietat municipal al carrer Rasa número 16, el que serà el 
tercer centre social autogestionat de Terrassa, centre que el gener del 1997 
acollí un encontre okupa d’abast estatal.
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 En el context d’aquest ambient d’ofensiva okupa, hem d’emmarcar 
el “mite” del Cinema Princesa en ple cor de la ciutat de Barcelona. Aquest es 
va okupar el 10 de març de 1996, després d’una manifestació que demanava 
el derecho a una vivienda digna y en contra de la especulación. Una partícep 
de l’okupació, Sònia García, declarà en el futur judici que va assistir a la 
cercavila, i van anar a parar allà davant de l’edifici, hi havia gent que ja havia 
entrat, que havien ocupat... Jo pertanyia a un col·lectiu a la Facultat d’Història 
de la Universitat, que havia participat en moltes campanyes i activitats, i hi 
havia una relació amb la gent. Ens haviem informat d’aquesta cercavila. Hi 
vam assistir i recordo aquell primer dia, quan estaven ocupant i nosaltres estàvem 
al carrer i la gent a dins107. Com la Sònia, moltes persones dels ambients 
crítics van participar d’una manera més o menys directa en aquesta acció 
emmarcada dins de la campanya en contra del nou Codi Penal i en favor 
de l’okupació. La sorpresa pels okupants resultà que el Cinema Princesa, 
en plena Via Laietana de Barcelona, durà molt més que els pocs dies que 
esperaven, de fet ho va fer fins l’octubre d’aquell any, sent durant aquest 
temps un símbol de la força que prenia aquesta lluita. Ràpidament s’hi varen 
iniciar diverses activitats lúdiques i culturals, típiques de les okupacions, 
dins d’un context de força simpaties per part de la gent del barri i d’altres 
indrets de la ciutat.
 La gent que ocupà el Princesa era gent molt diversa i a les assemblees 
participà gent de diferents sensibilitats polítiques, des de partidaris només 
de tàctiques pacifistes fins a persones que no dubtaven en l’autodefensa com  
quelcom inseparable de la lluita. En el comunicat de l’okupació l’Assemblea 
d’Okupes de Barcelona explicaren el següent: (...) El 10 de marzo hemos 
ocupado este cine para liberar un espacio donde se puedan llevar a término 
actividades populares abiertas o iniciativas de particulares, que por falta 
económica no se puedan hacer realidad. Queremos hacer de este espacio un lugar 

107  BATISTA, Antoni, Okupes, la mobilització sorprenent, Rosadelvents, 
Barcelona, 2002, pp. 55-56.
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donde el debate y la comunicación sean una realidad, así como denunciar la 
especulación inmobiliaria con locales vacíos108. Un comunicat típic i genèric 
en el qual les diferents sensibilitats es podien sentir còmodes. Ara bé, les 
diferències pràctiques i teòriques internes dins de la lluita eren ben visibles. 
Si la mateixa okupació del Cinema es produí sota l’excusa d’una reclamació 
d’un dret no respectat -article 47 de la Constitució-, en el Butlletí de 
l’Assemblea d’Okupes de Barna un article afirmava que cuando okupamos una 
casa nuestro principal objetivo no es el no pagar los alquileres que la especulación 
olímpica etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queremos conseguir es crear focos 
de resistencia, espacios liberados donde no se reproduzcan los esquemas en los 
que el estado basa sus pilares. (...) aunque hubiera pisos baratos igualmente 
okupariamos casas porque queremos vivir en colectivos y no individualmente 
en ninchos, poque queremos borrar el sentido de la propiedad privada, porque 
odiamos el papel primordial de la familia-pareja en esta sociedad, porque no 
queremos que nos controlen (...). Por eso okupamos y por eso nunca negociaremos 
con vosotros, porque no hay nada que negociar, porque es mejor un desalojo 
con resistencia y luego otra okupación que no una casa legalizada, controlada 
y permitida por el poder(...)109. En aquest sentit podem observar com una 
part de la lluita okupa radicalitzà el seu discurs arran de diferents factors 
com podia ser la Reforma del Codi Penal, els desallotjaments violents 
per part dels cossos repressius o de fets que s’estaven produïnt aleshores, 
com era el judici a la gent que okupà el Casal Popular Murtra, o diferents 
provocacions policials, tals com els cops que va rebre un jove per part de la 
Policia durant les festes de Gràcia per ser un okupa, tal i com li recordaren 
els agents uniformats, o els continuats seguiments a gent afí a les okupacions 
per part de la Policia Nacional. També resistències no pacifistes de diferents 
okupes van començar a ser un fet bastant real, per exemple, el juny de 

108  La Lletra A, número 47, maig-juny 1996, pp. 24-25. 
109  ANÒNIM. “Muerte al Estado y más Autonomía”. A:  Butlletí de l’Assemblea 

d’okupes de Barna, Assemblea d’Okupes de Barcelona, Barcelona, 1996¿?, p.5.



125

1987-1996. De camí al mite

1996 es van produïr incidents després d’un desallotjament d’una vivenda 
okupada al carrer Sant Marc a Gràcia, el comunicat d’aquest desallotjament 
el podeu veure a l’annex número 7, on els okupants relaten l’episodi que 
van viure. Però si bé en aquest sentit és evident que existeix una corrent 
dins de l’okupació que, ara sí, rebutjava el diàleg amb les institucions, 
l’ampliació del ventall ideològic dins de les okupes, l’entrada de persones 
de l’Esquerra Independentista, o de comunistes com podien ser nuclis de 
joves de la CJC, o més indefinits com els i les solidàries amb Txiàpes o gent 
univesitària de diferents corrents ideològiques, farà que també es comenci 
a apreciar dins del moviment okupa, fins i tot dins de la mateixa okupació 
del Princesa, individualitats que no reneguen del diàleg amb partits polítics 
i organitzacions integrades dins de les estructures democràtiques, i ho faran, 
i aquí raurà la novetat, per convicció i no pas per poca formació teòrica. A 
finals de juliol, per exemple, els i les okupants del Cinema Princesa van rebre 
l’ordre judicial de desallotjament, i a més a més de dues manifestacions de 
mig miler de persones, van realitzar dues rodes de premsa, continuant amb 
la línia de diàleg amb els mass media, hereva de les primeres okupes, malgrat 
que es reconegué que en cas de desallotjament es tindria la intenció de 
resistir. Igualment, a més a més de recursos judicials, els quals van començar 
a donar molt protagonisme a diferents advocats, tals com Francesc Arnau 
o Jaume Asens, i els seus discursos més o menys basats en el legalisme i en 
l’obtenció de drets, tampoc no es va negar el buscar suport d’organitzacions 
de la societat civil integrades a la lògica liberal-democràtica com la Federació 
d’Associació de Veïns/es de Barcelona (FAVB) així com tampoc, es va criticar 
que partits polítics formulessin una pregunta al Parlament de Catalunya a 
l’aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol. Aquesta pregunta va ser 
la següent: l’okupació com a forma de rehabilitar espais morts i abandonats, 
tal i com quedà recollit, fins i tot, dins dels mitjans contrainformatius del 
moviment okupa, tal i com surt a l’Ususrpa que algo queda número 4 del 
novembre de 1996. Fins i tot, amb el pas dels anys, resulta evident que 
polítics de l’esquerra institucionalitzada van tenir ja aleshores contactes 
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amb la lluita okupa, mitjançant, com a mínim, algun/a portaveu okupa. 
Per exemple un cas documentat seria el de l’escriptor Ignasi Riera, aleshores 
diputat d’Iniciativa per Catalunya al Parlament de Catalunya, aquest reconeix 
que durant el desallotjament ell va ser una de les primeres persones que no eren 
veïns del barri que va poder accedir al lloc dels fets. Em van telefonar a casa 
abans de les sis del matí, un dels que parlava en nom dels que estaven dintre del 
cine Princesa, del col·lectiu okupa110. 
 Finalment quan semblava que el Cinema podria durar molt temps, 
ja que entre la propietat i els okupes hi havia un principi d’acord per poder 
quedar-se -bàsicament es va negociar utilitzar l’espai fins que la propietat 

110  BATISTA, Antoni, Okupes, la mobilització sorprenent, Rosadelvents, 
Barcelona, 2002, p. 86. 

Foto.  Policies Nacionals durant el desallotjament del Cinema Princesa.
Font: Fotograma dels Informatius de TV3. A www.tv3.cat
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decidís fer-ne algun ús aleatori-, el jutge José Alfonos Tello Abadía, titular del 
jutjat nº23 d’Instrucció de Barcelona, accelerà el procés de desallotjament al 
desestimar la inconstitucionalitat del cas del Princesa, una de les principals 
línies de defensa legal utilitzada pels advocats. 
 El dissabte 19 d’octubre una manifestació de 500 persones amb 
torxes recorregué els carrers de Barcelona en contra del desallotjament i, 
al dia següent es realitzà una marató d’espectacles on participà gran part 
dels artistes progres del moment i afins a l’okupació com La Fura dels Baus, 
Lluís Llach, Manu Chao, Dusminguets, Roots Generator, el mag Tamariz, Rosa 
Zaragoza, Accidents Polipoètics... En algunes cròniques, fins i tot, s’afirma 
que gent coneguda com l’actriu Rosi de Palma va anar al Cinema Princesa a 
algun dels actes. Aquests actes de la marató es van realitzar davant del Cinema 
i van finalitzar després d’una càrrega policial que caldejà molt l’ambient.
 Però malgrat les negociacions obertes amb els propietaris, recursos 
judicials diversos i diferents manifestacions solidàries, la pressió policial fins 
el desallotjament va augmentar dia rere dia, amb vols d’helicòpter inclosos 
sobre el terrat de l’okupa o secretes voltant l’okupació... Però tot es precipità 
sobre tres quarts de sis de la matinada del 28 d’octubre de 1996. La Batalla 
del Princesa havia començat.
 En aquell moment uns 200 antidisturbis van prendre els carrers 
del barri disposats a desallotjar el Cinema okupat. Al veure que les portes 
de l’edifici estaven tancades van prendre posicions als voltants de l’edifici: 
carrers i terrats propers van ser el camp de batalla des d’on prepararen l’assalt. 
Després d’aquest primer intent un megàfon policial bramà que actuaven per 
ordre judicial i que preparaven el desallotjament. Volien la rendició dels i les 
resitents dins de les parets del Princesa.
 El soroll de les aspes d’un helicòpter que voltava per l’aire no amagà 
el soroll dels trets de les escopetes de bales de goma i cartutxos de sal. El veïnat 
de la zona es despertà davant d’una actuació policial que feia anys que no es 
veia a la ciutat de Barcelona. Crits agonitzants des del Princesa reclamaven 
el suport veïnal davant d’aquest atac, però els okupes no van dubtar en 
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respondre amb tot el que tenien: gots, plats, pedres, electrodomèstics, 
mobles, matalassos en flames, cohets...
 Sobre dos quarts de vuit del matí els cossos repressius, gràcies a escales 
propietat de Telefònica, ja que els bombers es van negar a facilitar-les, van poder 
accedir al terrat de l’edifici, mentrestant, a peu de carrer, altres policies, amb 
malls, intentaven rebentar els accessos inferiors de l’immoble. La pintada a 

Foto.
Cinema 

Princesa en el 
moment que 
comencen a 

accedir els 
policies pel terrat.

Font.
Fotograma dels 

Informatius de 
TV3.

www.tv3.cat

Foto. 
Noia okupa del 
Princesa ferida 
després d’una 
pallissa pro-
pinada per 
agents de la 
Policia 
Nacional.
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la façana del mateix Princesa, la qual avisava que desalojos son disturbios era 
quelcom més que paraules buides. 
 Als carrers propers començà a existir resistència solidària amb el 
Princesa. Els cossos repressors van detenir ja aleshores a 9 persones per 
recolzament al Cinema okupat. A tres quarts de vuit, aproximadament, els 
primers antidisturbis, visiblement enfurismats, entraren a l’edifici: una noia 
que es topà amb ells va ser apallissada fins quedar mig inconscient.  Altres 
policies es van lesionar mentre caminaven pel sobresostre, el qual no resistí 

el seu pes. La noia ferida va 
ser auxiliada pels bombers i 
introduïda en una ambulància 
camí de l’Hospital.
 Mitja hora més tard els 
assaltants van arribar a la zona 
més elevada de l’okupa, on 
la major part de les persones 
resistents s’havien refugiat. Els 
cossos repressius van accedir 
rebentant les parets a cops 
de martell. Immediatament 
van començar a desallotjar i 
a detenir a 40 persones que 
estaven a l’interior del cinema 
amb insults, cops i amenaces, 
fins posar-los dins de les 
furgonetes policials amb destí 
a la comissaria del carrer Nou 
de la Rambla. Allà els cops i 
les vexacions sembla ser que 
van continuar. A les nou del 
matí les centenars de persones 

Fotos. Jove okupa detingut en el Princesa i 
cantonada del cine després del desallotjament amb 

solidaris/es al carrer i cossos repressius.
Aquell dia Barcelona va viure enfrontaments contra 

les forces repressives com feia anys que no es 
veien.
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que voltaven el cinema 
okupat mostrant el seu 
rebuig al desallotjament 
patiren diverses càrregues 
mentre el dispositiu del 
desallotjament començava 
a retirar-se deixant un 
grup d’una quinzena de 
policies uniformats vigilant 
l’edifici.
 A les 11 del matí, 
col·lectius veïnals 
testimonis dels fets van 
decidir denunciar l’assalt 
policial als Jutjats de 
Guàrdia. Un parell d’hores 
després el moviment okupa 
més organitzat decideix fer 

una roda de premsa, en la qual assiteixen testimonis dels fets, pares i mares 
de les persones detingudes, membres de l’Assemblea d’Okupes i, fins i tot, 
polítics professionals.
 A les vuit del vespre, una manifestació convocada durant la tarda 
començà a concentrar a mig miler de persones al Portal de l’Àngel, a tocar 
de la Plaça Catalunya i prop de la Via Laietana, on una de les façanes de 
l’edifici okupat estava situada. La Via Laietana és una via del centre de la 
ciutat que va, pràcticament, des del mar fins a la plaça Urquinaona, a uns 
500 metres del lloc de concentració. Aquesta via es va obrir a principis del 
s.XX, seguint part dels esquemes previstos pel nucli històric barceloní pels 
plans de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, els quals van començar a executar-se 
durant el s.XIX. Carrer emblemàtic de la ciutat on també existia la Dirección 
General de Policía de Barcelona. Com a dada anecdòtica: durant la Guerra 

Foto.
Okupes durant una roda de premsa després del 

desallotjament del Cinema Princesa. Molts okupes no 
tenien problemes per parlar davant dels Mass Media. 
Consideraven que eren útils per difondre les seves 

idees.
 Font. www.lavanguardia.es

(arxiu digital. 30/10/96)
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Civil es va anomenar Via Durruti. Actualment, paradoxes de la vida, una 
estàtua del polièdric capitalista i nacionalista-regionalista Cambó presideix 
el carrer.
 Aleshores començà la manifestació darrera de diverses pancartes 
amb lemes com Okupa y Resiste o No al Código penal, aplegant darrere 

d’aquesta a una multitud d’entre 1500 i 2000 persones. A la capçalera de 
la manifestació predominaven encaputxats/ades i alguna bandera okupa i 
anarquista. La ràbia era molt forta, fins i tot jubilats del barri increpaven i 
es cagaven en la genealogia de més d’un policia. S’arribà a atacar la seu de la 
Dirección General de Policía, on es van veure imatges de policies desbordats 
i amb por, perplexes davant l’allau de gent enfurismada que atacava amb 
tot el que podia als cossos repressius. Les barricades en flames fetes amb 
contenidors d’escombraries il·luminaren la nit de Barcelona, enmig de 
càrregues policials i disturbis generalitzats. 
 Una anècdota divertida és la que realitzà un policia que tot sol 
decidí atacar un grup d’avalotats, finalment sortí fugint després que aquest 
grup no mostrés cap símptoma de por, ans al contrari, el policia fugí sense 

Barricades de foc a la Via Laietana la nit del 28 d’octubre de 1996.
Fonts. Fotogramens a les pp. 131, 129 i 128 (noia ferida) del documental 

Okupa, crònica de una lucha social de Octavio Royo i Ignasi P. Ferrer. 2005
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porra ni escut. Segurament alguna persona encara té un d’aquest trofeus en 
algún raconet de casa seva. Autèntica resta arqueològica de la lluita okupa!
 A partir d’aquest moment el ressó mediàtic dels okupes fou immens, 
tots els periòdics i informatius es van fer ressò d’aquesta batalla, fins i tot 
informatius estrangers van obrir els seus noticiaris posant aquesta notícia 
entre els titulars del dia. Fins i tot anys després (1999), a estats com el xilè, 
s’emetrà en horari de màxima audiència un reportatge sobre els okupes a 
Barcelona, ocupant un paper molt destacat els fets del Princesa. Aquesta 
emissió serà un dels eixos difusors, fins i tot, de l’okupació en aquelles terres.
Aleshores no podríem afirmar que la premsa, a excepció de la més dretana i/o 
algun article puntual, tractés l’okupació de manera criminalitzadora, de fet 
les principals capçaleres de diaris o informatius, malgrat cert sensacionalisme, 
tractaren el tema amb un cert aire de simpatia vers l’okupació, davant una 
actuació policial que van considerar, en tot moment, desproporcionada.
 La Batalla del Princesa, però, finalitzarà el 8 de novembre del 
1996, quan unes 5000 persones es manifestaren a Barcelona en contra 
dels desallotjaments. En un ambient més calmat que el de la nit del 28 
d’octubre, van marxar pel centre de la ciutat fins arribar a les entrades 
tapiades del Cinema on, a crits d’un desalojo, otra okupación, accediren a 
l’edifici destrossant amb malls, martells, pedres i altres objectes contundents 
les entrades tapiades després del desallotjament. Entraren al Cinema i van 
poder recuperar objectes personals i records del “mite”. Semblava que 
l’okupació havia sortit de la marginalitat, en aquell moment semblava, fins i 
tot, que tot era possible.
 Els cossos repressius, però, davant la seva falta de previsió, afirmaren 
que darrere d’un moviment tipus tribu urbana, la resposta del Princesa només 
es podia imaginar si rere els incidents existien grups organitzats contraris a 
l’ordre establert. Serà l’inici de la vinculació indirecta de l’okupació amb 
ETA (Euskadi ta Askatasuna),  els GRAPO (Grupos Armados Revolucionarios 
del Primero de Octubre) i finalment amb conspiracions internacionals 
anarquistes...
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 Deixant de banda la intoxicació policial, res millor que deixar a les 
persones protagonistes definir-se a si mateixes per veure com es consideraven 
mitjançant el full volant Tots som okupes, que per coses de la vida, aleshores, 
va arribar a les meves mans quan tenia 15 anys i estudiava a l’Institut:

Tots som okupes

 A la ciutat del disseny i de la pau social li ha sortit una “almorrana”. 
Tota la ingenieria del consens posada en marxa abans del 92 per vendre’ns la 
idea de que vivim a la millor ciutat del món, s’ha vist confrontada amb un 
fet inesperat. Al centre de Carcelona ha existit un espai alliberat. S’ha produit 
quelcom impensable: l’okupació del carrer pels qui defensàvem l’okupació d’una 
casa. Certament hi ha altres cases ocupades, però aquesta es trobava al cor del 
món dels negocis, de la normalitat. davant d’aquest fet la premsa del poder va 
reaccionar intentant ofegar-lo, presentant-ho com l’acció d’una tribu urbana -els 
okupes- que serien especialment fanàtics i bruts. És lógic. Són impresentables. la 
seva sola presència esevenia un desafiament per al ordre establert.
 A la Barcelona feliç dels voluntaris, dels ciutadans definitivament feliços 
perquè estan morts, de l’espectacle subvencionat permanentment, havia sorgit un 
ús diferent de l’espai. L’espai no servia, aquesta vegada, per especular com de 
costum. Amb totes les dificultats i contradiccions que es vulgui, aquest espai es va 
ocupar per a obrir-lo i inventar altres maneres de viure que no reproduissin la 
lògica miserable d’aquesta societat.
 Només per aquesta raó s’havia de defensar aquest espai i evitar que 
fos desallotjat. Només per aquesta raó s’havia de fer que el cost polític del 
desallotjament augmentés encara més l’aïllament de l’Estat dels Partits, el mateix 
que ha aprovat el nou codi penal. El Cinema Princesa ha estat pres després de 
varies hores de setge malgrat la valent resistència dels seus ocupants i dvant la 
mirada perplexa, indignada i impotent dels veïns. Perquè s’ha de dir clar. Els 
okupes no són cap tribu urbana encara que de vegades ells contribueixin a crear 
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aquesta imatge. Tots podem ser okupes. Només cal trencar amb les relacions 
mediocres que establim dia rera dia. Només cal trencar amb la cotidianitat 
feta de por i sumissió. Okupes són tots aquells que desokupen aquest ordre fet de 
mentida i hipocresia. Que buiden el seu cap de policia que portem dins. Que 
nuiden el seu cor de tristessa i d’impotència. Que buiden el seu cos de docilitata 
i de servitud perquè ja no s’agenollen. En definitiva, okupes són tots aquells que 
deixen entrar el buit per alliberar el seu ser i així poder vomitar tot el fàstic de 
ser el que som.
 Com okupes vam ser els qui vam sortir al carrer per expressar la nostra 
rabia transformant l’impotència viscuda davant del desallotjament en un 
enfrontament festiu que feia anys que no es produïa a Carcelona. Durant hores 
Barcelona deixà de ser el gran supermercat amb façanes rehabilitades.
 Tots som okupes. Donem-nos pressa. La vida és curta. Hi ha infinites 
cases per ocupar. Hi ha infinits móns per obrir. Móns on habitar, estimar i 
somniar. Móns de dels quals sabotejar aquesat ciutat-meravellosa-perpètuament-
entusiasmada. Hi ha massa entusiasme en aquesta ciutat. Però nosaltres sabem 
que el Mediterrani que ens volen vendre no existeix. ¡Il·lusos! Mai no evitareu 
que foradem el vostre ordre. Obrim espais de vida.

Almorranes Kabrejades111 

111  ALMORRANES KABREJADES, Tots som okupes, full volant, Barcelona, 
1996.

Sabies que...
  ...al Cinema Princesa va morir un okupa?
 
 Va ser poc després de l’okupació del cinema. Era un home de 42 
anys que morí al caure del sostre de l’edifici.  A  l’Ususrpa que algo queda 
número 2, de l’abril de 1996, se’l recordà com alguien que sin buscarlo dejó 
su vida por algo en lo que creía.
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Parlant català en la intimitat. L’Espanya d’Aznar.

 En l’anterior tema he comentat la importància de la reforma del 
Codi Penal dels socialistes, però, de fet, qui realment la va aplicar va ser el 
primer govern del Partit Popular sota el manament de José Maria Aznar.
 El PP va guanyar les eleccions del 3 de març de 1996 amb majoria 
simple, després d’una dura campanya electoral on el PSOE optà per l’atac i 
la vinculació directa de l’aznarisme amb els temps de la dictadura. Fins i tot 
van realitzar un vídeo d’atac directe a la dreta on sortia un gos rabiós amb 
actitud amenaçant on un suposat polític de la dreta estava dirigit per uns 
fils de titella... Una campanya molt dura que va fer que la previsible victòria 
aplastant de la dreta quedés només en una majoria simple.
 Jo aleshores era un adolescent però recordo perfectament el clima 
que es respirava a casa meva. La meva mare, fanàtica del PSC, era una persona 
amb un gran cor, però massa innocent en molts sentits. Recordo com es 
deixava enlluernar per les paraules ensabonades dels polítics i polítiques 
professionals d’aquell partit i com ella pensava que feia coses per millorar 
el món. A la pràctica, conjuntament amb altres companys del PSC-PSOE, 
seguien les directius dels mandataris del mateix. La meva mare, per exemple, 
controlava, amb altra gent del partit, l’associacionisme del barri: l’associació 
veïnal, una associació cultural i esportiva i, sempre que podia, enlluernava 
al veinatge dels grans progressos que es realitzaven gràcies a les gestions 
socialistes. A la pràctica criar-me en aquest ambient em va fer rebutjar la 
política professional, amb les seves manipulacions, jocs entre bambolines, 
utilització de jubilades i jubilats els dies d’eleccions per anar a votar112, 
corrupteles internes i ànsies de poder dins del PSC-PSOE i un llarg etcètera 
que em regirava l’estómac. Però sí que recordo que la meva mare, pobreta 

112  Bàsicament era gent solitària que aquell dia rebia la visita d’algun militant 
com la meva mare per anar a votar. Durant la resta de l’any aquesta gent gran 
tornava a la normalitat: la solitud
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ella, tenia por de l’entrada del PP, pensava que els temps de la dictadura 
tornarien. Ara penso que el que ella no sabia era que mai se n’havien anat, 
la Democràcia era un continuisme del sistema dictatorial. Els objectius de 
les principals elits durant el franquisme es van aconseguir, com he comentat 
abans, durant els anys de la Democràcia.
 La nit de les eleccions del 3 de març recordo que em vaig quedar 
a casa dels meus avis, ja que la meva mare i el meu pare estaven de diada 
electoral. Recordo que ja era de nit i que per la televisió sortia el carrer 
Gènova de Madrid amb la seu del PP al fons, ple de gent amb banderes 
del PP i espanyoles, algunes d’elles amb l’àguila imperial del franquisme i 
primers anys de la monarquia... Recordo a la balconada a José Maria Aznar, 
un trist personatge, inspector d’Hisenda en excedència, conjuntament 
a Àlvarez Cascos, Ana Botella, Mariano Rajoy i Rodrigo Rato. El carrer 
cridava eslogans i celebrava la victòria, aleshores un Aznar amb veu no del 
tot ferma digué: Buenas noches, buenas noches... ¡Buenas noches a todos! ¡El 
Partido Popular a ganado las elecciones!... El públic del carrer respongué amb 
crits encara més forts, mentre Aznar continuava amb un parell de típiques 
frases tòpiques d’algú que mostrava la seva alegria, però que en el fons estava 
trist per no haver pogut derrotar de manera aplastant a Felipe González, 
qui després d’uns últims anys oblidables encara havia pogut aconseguir uns 

Foto. Aznar amb Ana 
Botella i Álvarez Cascos 

la nit del 3 de març del 
1996 després de guanyar 

les eleccions generals 
espanyoles.

Font. Fotograma dels 
Informatius de TV3.

A: www.tv3.cat.
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resultats no del tot lamentables. Però al carrer continuaven els crits al cant 
de ¡Presidente, presidente! i sota les notes de l’himne del PP semblava evident 
que el proper govern tornaria a mans de la dreta, o potser mai se’n va anar? 
Bé, això seria altre debat.
 El 4 de maig Aznar fou investit com a nou president del govern, 
gràcies al recolzament de la dreta nacionalista catalana de Convergència i Unió 
(CiU), la basca del Partido Nacionalista Vasco (PNV) i dels regionalistes de 
Coalición Canaria (CC). El PP en aquest govern encara no pogué demostrar 
tota la seva prepotència dretana ja que en certs aspectes polítics hagué d’aliar-
se amb els odiats, però en el fons no tant diferents, nacionalistes. Durant 
aquells anys corregué l’acudit, qui sap si va ser fins i tot veritat, que al carrer 
Gènova es cridava: ¡Pujol, enano, habla castellano!... Però quan semblava 
evident que la majoria absoluta s’escapava, la gent del carrer Gènova cridava: 
¡Pujol, guaperas, habla lo que quieras!... Sempre m’ha semblat un bon acudit, 
i més d’una persona m’ha assegurat que va ser un fet real, però més enllà de 
la veracitat d’aquest acudit, és interessant com a metàfora del posicionament 
del PP després de les eleccions.
 Malgrat tot, el PP va tenir molta sort, després d’uns anys de fortes 
penúries econòmiques degudes a la recessió de la primera meitat dels ‘90, 
Espanya va rebre importantíssims fons estructurals de la Unió Europea, 
destinats aleshores als estats més pobres: Espanya, Portugal, Grècia i Irlanda. 
D’aquests fons Espanya va rebre’n aproximadament el 50%. Si sumem 
altres partides econòmiques com els fons de cohesió podem entendre un 
dels factors que poden explicar la bonança econòmica que històricament 
s’adjudicà al PP i al ministre Rodrigo Rato.
 És cert que l’atur en la primera legislatura del PP, del 1996 al 2000, 
va disminuir en 7 punts, però també és cert que les xifres oficials parlen de 
com el benefici empresarial va creixer un 30% mentre els salaris augmentaren 
un 3%, una xifra per sota de l’encariment de la vida. Tant és així que les 
persones assalariades van perdre un 4% del poder adquisitiu.
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 Un dels factors que expliquen també la millora estadística de les dades 
econòmiques les trobem en la continuació de les polítiques de privatització 
d’empreses estatals que el PSOE ja inicià en els últims temps dels seus 
governs. El primer govern d’Aznar aprovà un Programa de modernización del 
sector público empresarial del Estado que, com us podeu imaginar, consistí en 
privatitzar les empreses estatals més importants: Telefónica, Endesa, Aceralia, 
Tabacalera, Repsol, Gas Natural o Argentaria. Evidentment representaren 

uns ingressos extraordinaris pels governs de, tal i com ironitza en Bernat 
Muniesa, l’Aznarato. Van ser uns anys marcats per l’objectiu del govern 
d’entrar en la nova moneda europea, l’Euro. L’Estat entrà oficialment en 
el grup d’estats escollits el 1999, malgrat no complir-se el requisit d’assolir 
un deute públic inferior al 60% del Producte Interior Brut113. També cal 
destacar l’increment de la fiscalitat en un 10% durant aquesta primera 

113  Valor total dels béns i serveis produïts pels residents o nacionals d’un estat 
en un període de temps, normalment un any, deduint la part consumida en la 
producció.

      

 Foto. José 
María Aznar López, 
76è President del go-
vern d’Espanya, el 4rt 
del periode monàrquic 
des de 1978.
 De 1987 a 
1989 va ser President 
de la Junta de Castilla 
y León. 
 El President 
més guapo i elegant 
de tota la Història 
d’Espanya?
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legislatura, en part degut a la reforma de l’IRPF, que castigà especialment a 
tota la població a excepció de les rendes més altes. També la dificultat per 
l’accés a un habitatge continuà amb la dinàmica de finals dels ‘80 i inicis dels 
‘90. De 1996 al 2000 el preu mitjà, a l’Estat, d’un habitatge augmentà en 
un 28%, a zones com Catalunya i a ciutats com Barcelona aquest augment 
encara va ser superior.
 Pel que fa al terreny més polític que econòmic en aquest periode 
destacà l’anunci el 1996 del final del servei militar i la PSS, després dels 
pactes entre CiU i PP durant les negociacions d’aliança governamental. Crec 
que més que una victòria de la lluita antimilitarista, més aviat va ser una 
aposta per un model diferent de militarisme, més professional, compacte i 
igualment efectiu. La mostra que la fi de la PSS i del servei militar obligatori 
no van fer canviar gaire el panorama està, per exemple, en la participació 
de l’Exèrcit Espanyol en els bombardejos de l’OTAN contra Iugoslàvia el 
1999.
 Un altre aspecte polític important d’aquest periode foren les 
negociacions entre ETA i el PP durant la treva de 1998. Aznar, fins i tot, 
parlà en públic sobre l’entorn etarra amb cert respecte, evitant relacionar 
aquesta lluita amb les tàctiques terroristes. De fet, fins i tot, va aproximar 
a 135 presos i preses a territori basc, una vella reivindicació dels entorns 
abertzales. Malgrat tot, les negociacions van fracassar i van ser anys recordats 
pels diferents atemptats, segrestos i accions d’ETA i l’ofensiva mediàtica, 
política i policial de l’ordre establert. Van ser els anys del segrest del carceller 
i torturador de presos José Antonio Ortega Lara per part d’ETA o del segrest 
i tret a la nuca en un bosc del polític del PP Miguel Ángel Blanco, que 
desembocà en una histèria col·lectiva televisada que mostrà el poder dels 
mass media a l’hora de conformar opinions.
 Com veurem, durant aquests anys és quan l’okupació va patir un 
increment de la repressió policial, van ser els anys de Julia García Valdecasas 
com a delegada del govern a Catalunya: la coneguda com a època Valdecasas. 
Més important, però, va ser l’increment de la criminalització mediàtica 
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de l’okupació, deixant el terreny abonat per incrementar encara més en 
la següent legislatura la política repressiva estatal. Aleshores va ser quan 
l’okupació es va començar a relacionar mediàtica i repressivament amb ETA, 
els GRAPO i amb suposades xarxes anarquistes internacionals.
 La primera legislatura van ser els anys que Aznar parlava català en 
la intimitat. Però també es poden interpretar com les primeres hores de la 
nit festiva d’un borratxo. El 1996 encara anava serè, el 1999 anava amb el 
puntet, en la seva segona legislatura Aznar arribarà al coma etílic, aliant-
se amb George Bush Jr i la seva croada imperialista en l’escenari posterior 
als atemtats de les Torres Bessones de l’any 2001. Els atemptats de l’11M 
a Madrid s’haurien d’entendre en aquest context, els quals suposaren la fi 
del PP d’Aznar i l’entrada de Zapatero, àlies ZP, com a nou President del 
Govern.

Trencant el silenci, 1997-1999.

 El moviment okupa català finalitzà el 1996 amb uns fets com els del 
Princesa que li donaven una gran força i esperança de cara al futur, ja que 
després del desallotjament van veure que tenien certa força quantitativa de 
mobilització social.
 Dins d’aquest context, el 19 de gener de 1997, es va okupar 
l’Economato durant unes jornades estatals per potenciar l’okupació. Era 

un edifici al carrer Rec Comtal de 
Barcelona, propietat de l’Exèrcit. 
L’okupació es va realitzar durant 
una manifestació que va recórrer el 
centre de la capital catalana. Pocs 
dies després de la seva inauguració, 
el 22 de gener, van començar unes 
jornades antimilitaristes que van 
durar fins el 14 de febrer. Una altra Imatge del CSO Can Vies del barri de Sants
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mostra més de la vinculació de l’okupació amb altres lluites socials i en 
aquesta dècada amb  la lluita antimilitarista. Semblava que l’Economato 
podria ser un nou símbol, com ho va ser el Princesa, però poques setmanes 
després fou desallotjat.
 En aquest sentit la dinàmica durant el 1997 va ser bastant dura, ja 
que gran part dels habitatges i centres socials okupats van ser desallotjats. Una 
de les tàctiques que es van utilitzar per mantenir la dinàmica d’okupacions 
va ser la de realitzar okupacions en diferents llocs durant dies o setmanes 
de manera coordinada, però majoritàriament aquestes no van durar massa 
temps. En aquest sentit les excepcions van ser Can Vies a Sants i el Palomar 
a Sant Andreu. Van ser okupacions que s’emmarcaven dins d’unes jornades 
per difondre les okupacions, més concretament entre el 6 i 10 d’abril a 
Barcelona com en d’altres indrets de Catalunya: a la Verneda (Barcelona), a 
Gràcia, a Sants, Sant Andreu o a Cerdanyola del Vallès per part de l’Assemblea 
d’Okupes de Cerdanyola. Malauradament els dos únics projectes que van 
resistir en el temps van ser els dos citats.
 També durant aquell any es va continuar amb campanyes que 
reforçaven el anar a per totes que significà l’okupació del Princesa i les 
mobilitzacions posteriors. El 27 de febrer, el mateix dia que es produí un 

desallotjament al carrer Massens 
de Barcelona d’un habitatge, amb 
resistència violenta dels i les okupes 
(barricades, llençament d’objectes a 
la Policia, fum d’extintors des de la 
casa contra els mateixos agents...) i de 
força bruta policial (pilotes de goma, 
porres i, com a novetat, una mena de 
parada d’autobús mòbil per protegir-
se dels objectes llençats des de les 
finestres), aquell mateix dia, un petit 
grup d’okupes va planejar fer onejar 

Desallotjament de Massens. Fotograma del 
documental Resistir es vencer, Chigra,

 Barcelona, 1998
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la bandera okupa a dalt de tot de l’edifici del Ajuntament de la ciutat. I 
ho van aconseguir, aconseguint alhora una imatge que mediàticament va 
tenir força ressò. També, aquell 27 de febrer, es va produir una manifestació 
en suport de l’Hamsa que esperava un desallotjament imminent. La 
manifesatció va ser relativament tranquil·la i predominà un ambient lúdico-
festiu, amb força pintades pel carrer i, com a anècdota, un parell de cotxes 
oficials dels jutjats atacats per manifestants. Una setmana i escaig més tard 
un grup d’okupes va intentar repetir una acció de caire espectacular penjant 
una pancarta que deia Kontra su violencia resistencia okupa a la Catedral de 
Barcelona. Malauradament aquest cop d’efecte no va sortir del tot bé i es 
va avortar per la intervenció d’uns Mossos d’Esquadra que casualment feien 
guàrdia en edifici oficial proper. Un parell de setmanes després, el 15 de 
març, s’okupà l’històric edifici del Mercat del Born on es realitzà un concert 
que aplegà a 10.000 persones.
 L’okupació post-Princesa, malgrat els desallotjaments, es mostrava 
força activa i semblava que s’enfortia cada vegada que una casa o centre social 
era desallotjat, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. En aquest sentit 
la principal resposta del Sistema, a part de l’enduriment de la repressió, va 
ser intentar criminalitzar-la mitjançant la premsa mediàtica. Un exemple 
seria el desallotjament a Madrid del CSO La Guindalera  el 10 de març de 
1997. En aquell desallotjament es van produir diferents disturbis als carrers 
propers de certa magnitud, mentre que la resistència dins del centre social 
va ser més aviat de caire passiu. Cal dir que es van produir 160 detencions i 
diverses persones van resultar ferides, però això no frenà la lluita a Madrid. 
Arran del desallotjament s’okupà, poc temps després, un dels centres socials 
més referencials de Madrid i de l’Estat, el CSO El Laboratorio. Però aleshores 
ja començava a ser evident que la premsa jugaria un paper fonamental en la 
percepció social de l’okupació. Un dia després del seu desallotjament, l’11 
de març, el diari El Mundo recollí a les seves pàgines unes declaracions de 
Fernando Martínez Vidal, president de la Junta del Distrito de Salamanca 
(Madrid), en les que digué tota una sèrie de bajanades que semblaven més  
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aviat producte de varis cigalons que no pas d’una persona suposadament 
seriosa i fins i tot amb estudis, entre d’altres aspectes afirmà que a l’okupa 
se han montado, durante año y medio, los fines de semana, todo un negocio de 
fiestas satánicas, fiestas antifascistas, con todo tipo de comercio de droga, alcohol 
y todas estas cuestiones que rodean a estos movimientos114... Que es muntaven 
festes, evidentment, que possiblement el consum de drogues i alcohol fos 
potent, també, però que es fes negoci seria difícil d’afirmar, ja que, en tot 
cas, els diners recaptats serien per finançar diferents lluites i/o campanyes. 
Evidentment la vertent narco-satànica és una difamació molt grossa i que 
no es sostenia en cap argument mínimament vàlid, com la generalització 
de dir que tot aquest tipus de qüestions són inherents a les lluites socials 
no integrades en el Sistema... Però poc a poc, segurament, aquest clima 
criminalitzador va fer minvar el suport i simpaties socials vers l’okupació, a més 
a més d’alarmar a pares i mares desprevinguts, ja que dient això, qui deixaria 
a una filla o fill enmig d’aquestes bacanals orgàsmiques de sexe, drogues, 
satanisme i rock & roll... La realitat segurament era una mica més gris: entre 

el veïnat de les okupes hi havia 
diversitat d’opinions. Si per una 
banda havia una majoria, encara 
aleshores favorables a l’okupació, 
a una altra part no li agradaven les 
festes que es realitzaven. En aquet 
sentit podem veure com si bé 
l’okupació, per una banda, volia 
apropar-se a la gent del carrer, 
per l’altra, degut a les ganes de 
festa típiques de la joventut i per 
la necessitat d’aconseguir diners 

114  Extret de l’arxiu digital d’El Mundo: www.elmundo.es/1997/03/11/sociedad/
N0124.html. 11 de març del 1997.

Defensa de L@s Gat@s II. Fotograma del
 documental Resistir es vencer, Chigra, 

Barcelona, 1998
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per campanyes, realitzava nombrosos concerts, festes i kafetes, els quals 
molestaven a una part del veïnat. En aquest sentit va ser un dels filons per 
atacar aquesta lluita i un aspecte que fins els nostres dies, de manera general, 
no s’ha pogut solucionar.
 Tornant a Catalunya i més concretament al districte de Gràcia, el 
juny d’aquell 1997 es produí el desallotjament de L@s Gat@s II, on els 
resistents solidaris van atacar els antidisturbis amb objectes contundents i 
coets, van muntar barricades amb contenidors, a més a més d’omplir els 
carrers amb oli. Tot això va provocar forts incidents i més d’un policia pel 
terra, ja que cal tenir en compte que són uns carrers amb força desnivell. 
Finalment, però, no es va poder evitar el desallotjament. 
 A finals de juliol, el dia 28, el CSO La Vaqueria de L’Hospitalet estava 
en perill de desallotjament, per aquest motiu es realitzà una manifestació 
solidària que representarà una tendència a l’alça durant aquest periode, com 
resultava ser la manifestació lúdico-festiva amb performances115, tambors, 
xiulets i gresca a la fresca.
 Finalment en aquell 1997 destacà l’okupació del carrer Regomir 
número 7-9, un habitatge que s’okupà al centre de Barcelona l’1 de 
novembre i que va ser desallotjat 7 hores després per la Guàrdia Urbana 
obeint una ordre administrativa del Primer Tinent d’Alcalde Xavier Casas, 
amb el resultat de 14 persones detingudes. En un primer judici per usurpació 
realitzat el 24 i 28 de novembre van resultar absoltes les persones okupants, 
però la fiscal Maria Luisa García De Eulate presentà, el 17 de febrer de 
1998, un recurs contra la sentència, malgrat que en aquell moment el fiscal 
en cap de Catalunya, Josep Maria Mena, va ordenar no portar d’ofici casos 
d’usurpació i el mateix Ajuntament de Barcelona no es presentà com a part 
denunciant. Una hàbil maniobra de pal i pastanaga entre els diferents poders 
estatals per condemnar finalment els okupes a 3 mesos de multa a raó de 

115  Diguin el que diguin, en llenguatge planer i sense cap ànim desqualificatiu: 
gent disfressada fent el pallasso.
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1000 pessetes (6 Euros) diàries o 45 dies de presó...
 Com veiem l’okupació va continuar amb la dinàmica de 1996 

malgrat els desallotjaments 
i una incipient repressió i, el 
que serà més destacat, creixerà 
malgrat tot d’una forma 
relativament ràpida, tant que 
el 1999 podem comptabilitzar 
entre 150 i 200 cases i centres 
socials okupats a Catalunya. 
Això sí, la coordianció entre 
les cases i centres okupats, 
que fins el 1998 serà força 
constant, entre el 1999 i el 
2000 serà més intermitent i les 
afinitats entre elles disminuran 

per diferents factors teòrics i pràctics. Per tant, per fer més clara l’anàlisi 
d’aquests anys res millor, al meu parer, que parlar de les diferents àrees 
d’influència de l’okupació a Catalunya per tal d’entendre les diferències i 
similituds existents en una lluita cada vegada més diversa.
 El centre neuràlgic de l’okupació a Catalunya era la zona de Barcelona 
dels districtes del Guinardó i de Gràcia. Per una banda existirà encara durant 
aquests anys el referent de la Kasa de la Muntanya, nucli aglutinador de 
diverses lluites i símbol per a la resta d’okupacions. Tindrà un paper actiu en 
la coordinació entre les okupes, en la difusió de lluites antifeixistes i, també, 
destacarà per ser una defensora de l’autonomia com a referent teòrico-pràctic, 
entesa com que anarquistes, comunistes i independentistes podien ajuntar-
se en les lluites sota els paràmetres de l’assemblearisme i l’anticapitalisme. 
Malgrat tot s’apreciava una certa tendència al possibilisme tàctic, ja que no 
renunciava a les típiques campanyes ciutadanes de recollida de signatures i 
de pressió a polítics per, no només evitar el seu desallotjament, també per 

Imatge de 1999 del CSO Les Naus. Fotograma del 
documental xilè del programa “El Mirador” sobre 

okupació a Barcelona i rodalies.
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a despenalitzar l’okupació. Destacarà 
també el paper del CSO Les Naus, un 
centre potenciador del vivencialisme 
okupa i de difusió, especialment, 
d’activitats lúdico-artístiques. 
Finalment en aquests anys un altre 
centre destacat va ser Kan Titella, 
una okupa del carrer Astúries que 
destacarà per ser de tendència força 
anàrquica com també ho era Los 
Blokes Fantasmes que ja portava anys 
okupat (la seva foto la trobareu a la 
pàgina 15).  Kan Titella tindrà un 
judici que s’arxivarà el gener de 1999, però s’aplicarà, a l’octubre de 2001, un 
desallotjament preventiu. L’independentisme d’arrel marxista també adquirí 
certa importància a Gràcia. A finals de 1999, al carrer Girona, s’okupà el CSO 
Puig Antich, però prèviament s’okupà durant 4 mesos el 1997 Can Cacau per 
part de la recent nascuda Assemblea de Joves de Gràcia, la qual formava part de 
l’organització independentista Plataforma per a la Unitat d’Acció (PUA). El 2 
d’agost de 1998 novament okuparen a Gràcia, concretament al carrer Verdi. 
Van ser desallotjats el 9 de maig de 2001, fins que l’agost del mateix any 
tornaren a okupar un nou local, el Casal Ovidi Montllor que serà desallotjat 
a l’octubre.  És evident que ja en aquells anys, a més a més de la vertent més 
anàrquica o de gent més marxista, l’Esquerra Independentista era un motor 
important per a la lluita okupa, malgrat que molta gent desconfiava de la 
seva integració en la lluita. Un exemple d’això el vaig trobar en una entrevista 
a en Felip, okupa històric de la Kasa de la Muntanya. No va tenir cap dubte 
en afirmar-me que els independentistes van entrar a l’okupació per inèrcia o 
corrent juvenil, a més a més es van apropiar de les formes de resistir que sota el 
meu punt de vista, són impròpies d’una idiosincràcia clarament partidista com 
és el moviment independentista. Seguint en aquesta zona d’influència, destacà 
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Imatge de 1999 de Kan Titella. Fotograma del 
documental xilè del programa “El Mirador” sobre 

okupació a Barcelona i rodalies.
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l’important nombre d’okupacions d’habitatges en zones com Vallcarca i els 
nuclis antics de Gràcia i el Guinardó. De 1997 a 1999 serà una zona amb 
una alta densitat d’okupes, tantes que sembla ser que el nombre de joves 
que okuparen a Gràcia era tant important que hi havien més joves okupes 
que jovent en pisos per a joves construïts pels diferents poders estatals. 
Gràcia en aquests anys, per altra banda, es transformà en la principal zona 
d’oci nocturn i alternatiu, amb nombrosos concerts, festes i kafetes. De fet 
la primera vegada que vaig trepitjar una okupa va ser al barri de Gràcia 
a finals de 1999. L’okupa va ser el Centre Antisocial Okupat Kampanilla, 
aleshores freqüentada per punks i okupes de tota mena i que destacava per 
les seves kafetes i música contundent fins a altes hores de la nit. Aquella 
nit que vaig visitar Kampanilla també, crec recordar, vaig visitar l’Ateneu 
Llibertari de Gràcia i, la veritat, aleshores era ja un antro amb poc contingut 
de lluita social. La festa i el descontrol, malgrat les exageracions dels mass 
media, semblava que de vegades en part fossin reals. Com a dada reveladora 
d’aquest clima de festes i drogues en excés, la gent de Kan Titella, segons van 
deixar constància en un comunicat en mitjans contrainformatius, van estar 
a punt de deixar l’activitat pública del centre social perquè la gent d’altres 
col·lectius només utilitzava el local per a concerts i kafetes deixant-ho tot fet 
un merder.
 Segurament la zona d’influència més important després de Gràcia 
va ser la del districte de Sants-Montjuïc, amb el tàndem de l’Hamsa i 
Can Vies. Durant aquest periode la campanya en defensa de l’Hamsa va 
ser força constant, ja que el procés judicial va ser molt llarg (durarà fins el 
2004). Aquest procés, com la pròpia dinàmica de l’okupació a Sants, van 
ser força possibilistes. No eren gaire partidaris, en general, de l’autodefensa 
en casos de desallotjaments i sempre van prioritzar tenir contactes amb 
altres organitzacions del barri polititzades així com amb la resta del veïnat, 
oferint per aquest motiu un llenguatge accessible i rebaixat de contingut en 
comparació amb altres discursos més “radicals”. Ideològicament és difícil la 
definició de l’okupació en aquetsa zona, ja que va ser i és actualment una 
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de les zones amb més ambigüitat ideològica dins del moviment okupa: gent 
llibertària, independentistes, marxistes CJC (Col·lectius de Joves Comunistes, 
joventuts del PCC) i d’altres identitats hi convergiren. Organitzativament 
van crear l’Assemblea del Barri de Sants, que centralitzarà gran part de 
l’activitat política i cultural del barri. Diguem-ne que seria l’expressió 
d’un contrapoder, en el sentit de crear un teixit capaç de gestionar diferents 
aspectes del barri. L’Assemblea de Sants, conformada per gent de col·lectius 
diversos com l’Hamsa, Can Vies, el Centre Social de Sants o del Casal 
Independentista, a més a més d’altres espais, serà la que configurarà l’activitat 
al barri, amb un perfil propi, molt preocupat en sortir del gueto. L’okupació 
a Sants, en termes generals, intentarà ser un embrió de contrapoder: festes 
alternatives, campanyes polítiques, actes culturals, propaganda... En el 
cas de la propaganda destacà a Sants la creació durant aquest periode del 
butlletí La Burxa, una publicació que analitzada des del punt de vista d’un 
estudi històric, resulta imprescindible per fer una anàlisi de l’okupació a 
Sants. D’aquesta, per exemple, es poden extreure diferents exemples del 
possibilisme tàctic característic de Sants, com el que es troba, entre diversos 
exemples, en La Burxa número 5 de l’agost de 1998. En un article sobre 
l’Hamsa la gent de l’okupa reconeix, en referència a un possible enderroc de 
la finca que qualsevol proposta d’enderrocament és ben lícita: ara bé, el centre 
social no pensa renunciar ni ara ni mai al treball realitzat durant els dos anys 
i mig d’okupació. Conseqüentment, qualsevol proposta d’enderrocament de la 
fàbrica ha de comptar amb la nostra participació i ha d’anar acompanyada 
d’una solució a la situació de l’espai okupat116. Aquesta afirmació seria un clar 
exemple de la dinàmica dominant de Sants: per una banda s’utilitza un to 
no gaire dur que defuig de radicalismes verbals, a més a més no es nega ni  el 
diàleg ni la negociació. De fet, fins i tot, es busca i es reconeix la terminologia 
del Sistema: reconeixement de les lleis (és ben lícita), voluntat de diàleg 
democràtic oferint-se a participar... En altres paraules, transferir la gestió 

116  La Burxa, nº5, agost 1998, Sants (Barcelona), p.6
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o cogestió del poder estatal a mans de les okupes i de l’Assemblea del Barri 
de Sants. De fet el seu discurs genèric normalment es basava en la pressió 
social vers les diferents estructures estatals. Com a exemple de possibilisme, 
no només de Sants, va ser la constant campanya, la qual va tenir molta força 
discursiva a Sants, per a la despenalització de l’okupació, és a dir, pressionar 
a l’Estat perquè eliminés la tipificació penal de l’okupació. Un altre exemple 
d’aquesta dinàmica va ser la voluntat de tenir un paper destacat en la gestió 
dels assumptes del barri, això sí, sense negar tampoc el diàleg polític amb 
forces com podrien ser Iniciativa per Catalunya o Esquerra Republicana de 
Catalunya. De fet això no hauria d’estranyar ja que un nombre destacat 
d’okupes de Sants, per exemple a Can Vies, provenien  o formaven part de les 
CjC o altres organitzacions més o menys satèl·lits d’organitzacions integrades 
dins de la lògica liberal-democràtica. Sobre el tema de la violència contra el 
Sistema existia la tendència a deixar-la de banda en molts sentits, en certa 
manera la tònica general durant aquest temps es centrava en posar l’èmfasi 

i fins a  cert punt 
mitificar les tàctiques 
de desobediència civil 
i, com a molt, una 
resposta “violenta” 
en cas d’una agressió 
molt flagrant. 
Aquesta onda pacifista 
quedaria reflectida 
simbòlicament, per 
exemple, en l’okupació 
de Can Vies: 
paradetes informatives 

al carrer, malabaristes, musiqueta i tota una sèrie de martingales pròpies 
de les performances. Un altre exemple també el trobem en les diferents 
manifestacions lúdico-festives organitzades des de Sants en referència a 

Okupació de Can Vies. Fotograma del documental 
Resistir es vencer, Chigra, Barcelona, 1998




