
Roger Castellanos
GRANOLLERS

El passat dimecres 10 de setembre, 
la coordinadora de l’Esquerra Indepen-
dentista del Vallès Oriental i del Baix 
Montseny va presentar-se públicament a 
Granollers. La jornada de presentació va 
iniciar-se amb un acte polític on les dife-
rents organitzacions que en formen part 
prengueren la paraula, un sopar popular 
acompanyat de la música del cantautor 
Albert Hirujo i una encesa de torxes 
un cop tocada la mitjanit que dóna pas 
a una marxa en motiu de la Diada Na-
cional del Principat de Catalunya. Tot i 
que aquest fos el primer acte firmat des 
de la coordinadora, l’Esquerra Indepen-
dentista ja fa mesos que està reunint-se 
periòdicament per tal d’assentar-ne les 
bases i organitzar-se. En aquest sentit, 
el passat 17 de maig la coordinadora 
va sortir als carrers de Granollers per 
manifestar-se contra l’empresonament 
de Francesc Argemí, més conegut com 
Franki de Terrassa, desprès de que es 

fes efectiva una condemna de dos anys 
i set mesos de presó per haver malmès 
una bandera espanyola. Ara, però, els 
diferents col•lectius de l’Esquerra Inde-
pendentista van considerar que la Dia-
da Nacional del Principat era una bona 

ocasió per presentar-se oficialment a tota 
la població del Vallès Oriental i del Baix 
Montseny i explicar el seu projecte i els 
objectius que persegueixen.

Primer de tot, durant l’acte polític 

un portaveu va explicar que l’Esquerra 
Independentista és un moviment po-
lític i social format per una xarxa 
d’organitzacions i col•lectius que tenen 
com a objectiu lluitar per la indepen-
dència, el socialisme i l’alliberament de 
gènere dels Països Catalans. Per això, 
va justificar que la coordinadora de 
l’Esquerra Independentista té com a ob-
jectiu esdevenir un instrument per traçar 
una estratègia i un discurs comú, així 
com un espai de treball i de debat de tots 
els col•lectius que formen part del Mo-
viment Català d’Alliberament Nacional 
(MCAN). A nivell comarcal, també va 
assenyalar que la Coordinadora perme-
trà respondre amb major eficàcia a les 
problemàtiques del Vallès Oriental i del 
Baix Montseny, ressaltant l’especulació 
i la destrucció del territori com a una 
de les principals. Després, van prendre 
el torn de paraula successives portaveus 
en representació dels casals i ateneus in-
dependentistes, Maulets, CAJEI i En-
davant, les quals van presentar les seves 
organitzacions, tot explicant les respec-
tives línies de treball i funcions dins de 
l’Esquerra Independentista alhora que 
valorant totes molt positivament la crea-
ció de la coordinadora. En acabat, els as-
sistents van entaular-se al sopar popular, 
acompanyats de de la interpretació per 
part de l’Albert Hirujo de diverses peces 
de Lluís Llach o Ovidi Montlló, entre 
d’altres.

Finalment, a l’arribar les dotze de 
la nit, l’Esquerra Independentista es va 
manifestar darrera d’una pancarta amb 
el lema Els Països Catalans decidim 
Independència i Socialisme!. Gairebé 
un centenar de persones van fer onejar 
estelades, banderes roges i feministes, 
acompanyades de torxes enceses que 
van il·luminar els carrers de la ciutat de 
Granollers fent-hi ressonar consignes a 
favor de la independència i reclamant 
l’amnistia dels presos i preses polítiques 
catalanes. Quan la marxa de torxes va 
arribar al mateix punt on havia començat, 
una portaveu va pronunciar el manifest 
de la coordinadora de l’Esquerra Inde-
pendentista, convocant als actes i a la 
manifestació unitària de Barcelona en 
motiu de l’11 de setembre del 2008.
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Sandra Redondo
CALDES

Les Jornades Internacionalistes són 
un projecte de l’Assemblea de Joves de 
Caldes per la visibilitat de les lluites 
del món, i apropar al poble calderí el 
coneixement d’aquestes amb una visió 
crítica i diferent de la donada pels 
mitjans d’informació. 

Les jornades es duen a terme 
mensualment i s’ambienten segons 
l’origen del poble en lluita. Es realitza 
una xerrada amb un ponent nadiu 
que explica com està actualment la 
situació, tot fent un breu repàs històric, 
juntament amb el passi d’una pel•lícula 
o documental. Posteriorment, es fa un 
sopar típic amb música ambiental i 
festa amb begudes regionals.

Fins el moment,  s’han realitzat 
jornades internacionalistes sobre 

el Sàhara, Colòmbia, Cuba, Xile i 
Irlanda; i tenen previstes realitzar les 
pròximes sobre Euskadi, Palestina i 
Nicaragua. 

La valoració que en fa l’Assemblea 
és molt positiva ja que, és una eina de 
formació i informació més amena que 
la que s’adquireix per els canals habi-
tuals i que, a més, permet interactuar 
entre les persones i fer les jornades 
més adaptades a les inquietuds dels 
assistents.

També valoren molt positivament, 
el fet de que es creí un vincle entre 
l’Assemblea de Joves de Caldes i 
els col•lectius amb els que realitzen 
les jornades perquè demostra que la 
unió reforça la comunicació entre 
col•lectius amb els quals l’Esquerra 
Independentista no hi treballa nor-
malment i que, a més, es comencen a 
realitzar activitats conjuntes a nivell 

local  que reforcen els moviments 
socials i la mobilització a la Vila de 
Caldes.

Per a més informació:
www.cajei.cat
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El Casino de Cardedeu obre les portes

Jornades Internacionalistes a Caldes

Albert Segarra
CARDEDEU

El passat dia 12 de setembre va tenir 
lloc la inauguració del Casino de Car-
dedeu, espai alliberat per l’Assemblea 
de Joves de Cardedeu a mitjans del mes 
de juliol. Aquest antic  edifici elitista, 
situat al centre del poble portava tancat 
quasi tres anys i es trobava en un estat 
d’abandonament total.   

Durant la jornada es van preparar 
un seguit d’activitats destinades a tots 
els públics tot mostrant els projectes que 
pretenen encabir-s’hi i la feina feta pels 
militants de l’Assemblea de Joves durant 
els dos mesos anteriors. Els actes van 
començar a les dues del migdia amb un 
vermut seguit d’un dinar popular fet per 
la pròpia gent de l’assemblea, tot i que de 
bon matí ja hi havia moviment de per-
sones muntant les activitats alhora que 
ja es començaven a apropar els primers 
curiosos. Després de l’àpat va tenir lloc 
l’actuació musical de Cara B, un duet de 
cantautors de la comarca que va amenit-
zar la sobretaula amb cançons populars i 
de collita pròpia. 

Posteriorment, el portaveu de 
l’Assemblea va llegir un manifest prepa-
rat per l’ocasió i quan ja es començava a 
fer fosc, és va fer una xerrada informativa 
que va acabar amb un torn de precs i pre-
guntes molt participatiu. En aquest dos 
actes l’AJC va voler deixar clar no només 
quins eren els motius de la okupació, sinó 
també quin seria el projecte que es duria 
a terme en el nou espai del Casino.

Al llarg del manifest, el portaveu de 
l’assemblea va fer una crítica voraç del 

capitalisme analitzant les conseqüències 
que implica aquest sistema per als joves, 
estudiants, treballadores o immigrants. 
En aquest sentit es valorà l’okupació com 
la recuperació per part de les classes po-
pulars dels espais que li pertanyen, com 
a resposta a l’explotació i expropiació 
a què es sotmet la classe treballadora 
en el capitalisme. A més, també es van 
apuntar les possibilitats a nivell polític 
que té l’okupació de llocs com el Casino, 
en paraules del portaveu “aprenent a no 
dependre dels que manen per fer el que cal 
(...) construint una alternativa al model de 
poble que ens imposen i potenciant un teixit 
associatiu viu, actiu i compromès”, com a 
resposta a la criminalització que es fa de 
l’AJC des de l’Ajuntament. Es va remar-
car que la okupació marcava una nova fi-
losofia en el Casino, ja que trencava amb 
l’elitisme que acompanyava antigament 
aquest equipament - cal recordar que en 

el passat era un lloc on s’hi reunia la bur-
gesia de classe mitjana i alta - per donar 
cabuda a les classes populars de la nostra 
vila.”Un poble que som totes les persones que 
viuen en condicions precàries fruit d’unes 
relacions determinades pel gènere, la classe 
socio-econòmica o el país de procedència”, 
deia el portaveu en el discurs. Per últim 
es va explicar la implicació de l’AJC a 
la CAJEI, Coordinadora d’Assemblees 
de Joves de l’Esquerra Independentista 
i que, producte d’aquesta coordinació, 
s’havien ja dut a terme campanyes conta 
la destrucció del territori, l’especulació 
urbanística o la submissió a l’Estat es-
panyol.

Pel que fa a la xerrada es va fer una 
breu presentació del projecte que els 
joves esperaven dur a terme al Casino. 
S’apuntava que cal que sigui un espai 
popular obert a les entitats i associacions 

que tinguin dificultats per tenir el seu 
propi lloc, i que cal s’hi dinamitzin acti-
vitats per a tots els públics sense oblidar 
el jovent. També s’informà que ja s’ha es-
tablert contacte amb algunes entitats del 
poble i que algunes d’elles ja han utilit-
zat esporàdicament l’espai com a lloc de 
trobada. D’aquesta manera, s’exemplificà 
la voluntat de què sigui una tònica habi-
tual la cessió d’espais de l’edifici a més 
entitats. Finalment, els portaveus van re-
marcar que l’Assemblea de Joves de Car-
dedeu és un col•lectiu format per joves 
i encaminat als joves, dient que la seva 
intenció és la de crear un punt de troba-
da pel jovent de Cardedeu i rodalies en 
el qual puguin desenvolupar-se xerrades 
i tallers formatius; alhora que pugui ser 
un espai d’oci i de debat. 

A part d’aquestes activitats desenvo-
lupades al jardí del Casino fins a la ves-
prada, també es va poder visitar l’edifici 
per dins. Tothom que hi va donar una 
volta va poder veure una exposició fo-
togràfica amb imatges de l’estat en què 
es trobava l’edifici en el primer dia de 
l’okupació i del procés de transformació 
que havia patit a partir de la feina de les 
persones involucrades. Aquest muntatge 
també incloïa imatges de la Torre Sivilla, 
la primera experiència de okupació que 
va haver-hi a Cardedeu també gestiona-
da per l’Assemblea de Joves.

La jornada es va acabar amb un pica-
pica en format de sopar i amb la obertu-
ra, per primera vegada, de l’espai del bar. 
Els assistents van poder fer uns beures i 
brindar pel nou projecte en aquest darrer 
acte del dia.

Després d’estar quasi tres anys abadonat més d’un centenar de persones visiten l’emblemàtic edifici del casino 
el dia de la presentació del nou projecte de l’Assemblea de Joves de Cardedeu - CAJEI.

Moment del dinar popular organitzat per l’AJC en el pati del Casino.



Hug Lucchetti
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

El divendres 3 d’octubre el poble de 
Santa Maria de Palautordera així com 
persones d’altres poblacions veïnes, van 
poder gaudir de la Festa de la Ratafia a 
l’Ateneu Popular l’Esbarzer d’aquesta 
mateixa població. La vetllada es va acom-

panyar amb l’actuació del cantautor de 
Vilafranca del Penedès Cesk Freixas. 

La ratafia és una beguda típicament 
catalana tot i que a zones d’Itàlia es fan 
variants similars. Aquest és un licor fet a 
base d’aiguardent o d’anís, o bé una ba-
rreja dels dos, també es pot afegir sucre 
i una maceració de nous verdes i plan-

tes (herbes, espècies, escorces, flors...). 
La gent de l’Ateneu Popular ha elaborat 
la seva pròpia ratafia amb nous i her-
bes collides ja fa mesos per la zona del 
Baix Montseny. Les garrafes de ratafia 
van estar exposades 40 dies a sol i serena 
i remenades un cop cada setmana, com 
marca la tradició. Passada la quarantena, 
la ratafia es va deixar reposar esperant la 
seva festa.

Totes les persones que van assistir a la 
Festa de la Ratafia van poder tastar una 
ratafia excepcional a preu popular, acom-
panyada d’un obsequi. Amb aquesta mos-
tra d’hospitalitat, l’Ateneu ple fins dalt i 
persones anant i venint de la barra per 
a demanar un gotet de ratafia, es creava 
l’ambient idoni per a gaudir de l’actuació 
de Cesk Freixas. 

El cantautor va oferir un repertori 
de cançons pròpies amb d’altres d’Ovidi 
Montllor i de Raimon. La seva actuació 
va reflectir el compromís nacional i social 
del cantautor penedesenc. Reivindicació 
i poesia; lluites quotidianes transmeses 
amb proximitat i complicitat amb el pú-
blic assistent.  

La festa va ser una mostra més de la 
voluntat de l’Ateneu Popular l’Esbarzer, 
així com la de molts altres Casals i Ate-
neus dels Països Catalans, d’apropar la 
cultura popular i la consciència social als 
seus veïns i veïnes, així com la de crear un 
oci alternatiu pel jovent.

VALLÈS ORIENTAL I BAIX MONTSENY - SUPLEMENT DE L’ACCENT NOTÍCIES 3

Cesk Freixes en un moment de l’actuació

Cicle de Cants i Autors 
de Granollers

40 Anys del PSAN
Ramon Mateu
GRANOLLERS

Durant tot el mes d’octubre al bar Anò-
nims de Granollers s’hi pot trobar l’exposició 
40 anys del PSAN i de l’independentisme ca-
talà. En aquesta, a partir d’una vintena de pla-
fons, s’hi poden veure reflectits des de diversos 
moments històrics de la formació política com 
el seu naixement el 1968, la seva expansió te-
rritorial i la nova declaració de principis als 
anys 73 i 74, la seva legalització a l’estat espan-
yol al 1976, el congrés del 78, la constitució del  
BEAN (Bloc d’Esquerra d’Alliberament Na-
cional) del 1979 o la no integració a la reforma 
constitucional i l’escissió patida el 1980.

A l’exposició també s’hi poden veure re-
flectits els diversos fronts de lluita que el 
PSAN ha treballat durant aquests 40 anys 

d’història, i l’influencia que ha tingut sobre 
l’aparició d’organitzacions històriques de 
l’independentisme català com l’MDT i Mau-
lets.

Aquest recull també recorda les trobades 
obligades per tot militant del PSAN, com 
l’Aplec del Puig, l’Aplec de Paret Delgada o 
els sopars tertúlia a la Societat Coral El Mi-
calet. També hi podem veure la feina teòrica 
que ha realitzat el PSAN a través de les seves 
innombrables publicacions,  llibres, opuscles, 
dossiers i revistes, com la Lluita publicada des 
de 1969.

Per a conèixer més sobre l’exposició el pro-
per 25 d’octubre al mateix bar Anònims es farà 
la presentació de l’exposició, que anirà a càrrec 
de Jordi Moners, fundador del PSAN.

Jan Barbany
GRANOLLERS 

La iniciativa d’un Cicle de Cants i 
Autors respon a l’aparició, des de fa uns 
anys, d’una nova fornada d’autors als Paï-
sos Catalans, que seguint els passos dels 
cantautors apareguts durant el franquisme 
i fins l’actualitat, demostren la qualitat i la 
diversitat de la música feta a casa nostra. 
En aquest sentit, han anat apareixent di-
ferents festivals i cicles que, centrats en la 
música d’autor o no, tenen en la seva pro-
gramació una alta participació d’autors i 
autores catalanes. Podem dir que, després 
d’anys, revifa la idea de la cançó com a 
identitat cultural d’un poble.

Actualment però, el mapa d’autors 
permet sentir diferents estils musicals i 
escoltar lletres de temàtiques ben diver-
ses. S’ha produït un enriquiment dins 
el panorama que permet normalitzar el 

consum de música en català. El compro-
mís mai s’ha de deixar de banda, molts 
dels nous cantautors parlen de qüestions 
quotidianes, sentimentals o imaginen 
móns màgics en català. Aquest fet suposa 
un trencament pel que fa a la visió clàs-
sica del cantautor i permetent arribar a 
noves oïdes.

El Cicle de Cants i Autors apareix per 
donar espai a la música d’autor a Grano-
llers. Tot i no defugir actuacions en altres 
llengües, es prioritzarà música feta en ca-
talà per a donar espai a autors consagrats, 
a noms que van prenen força i com a eina 
d’altaveu per artistes amateurs. En aques-
ta primera edició hi podràs trobar San-
josex, Pau Riba, Aleix Garriga i Xavier 
d’Edimburg, Le Petit Ramon, Lo Noi del 
Cirerer i Dídac Rocher.

Per a més informació:
www.cantsiautors.cat

El passat divendres 3 d’octubre s’inicia el Cicle de Cants i Autors 
a Granollers amb l’actuació de Sanjosex . El cicle està impulsat 
pel Casal Popular l’Esquerda amb la col•laboració de l’Associació 
Cultural de Granollers. 

Som lo que sembrem 
a Lliça de VallLa Festa de la Ratafia arriba de  nou 

a l’Ateneu Popular l’Esbarzer
Toni López
LLIÇA DE VALL
El passat dijous 2 d’octubre l’assemblea 

de Maulets de la Vall del Tenes va estar 
present al ple municipal de l’ajuntament 
de Lliçà d’Amunt per respondre a una mo-
ció que presentaren que pretenia declarar 
el municipi com a zona lliure de transgè-
nics. Durant la defensa de la moció que 
realitzà Maulets es va desplegar una pan-
carta, amb el lema “Sou lo que Sembreu” 
i s’argumentaren els efectes que tenen per 
a els cultius propers, exemplificant-ho amb 
el panís que a dia d’avui és gairebé impos-
sible cultivar-lo sense l’ús de llavors trans-
gèniques, i com a nivell econòmic la gestió 
de les patents de les llavors està provocant 
que les multinacionals AstraZeneca, Du-
Pont, Monsanto, Novartis i Aventis puguin 
acabar tenint sota el seu control la biodi-
versitat dels nostres cultius. A més, també 
es va destacar el consens de la comunitat 
científica davant l’elevat grau d’incertesa 
que té el consum d’aliments transgènics. 
No obstant, i com ja va sent habitual, el 
tripartit de PSC-CiU-PP va desbancar la 
moció presentada per Maulets. En parau-
les del regidor de CiU, Àngel Montins “les 
actuals directrius de seguretat alimentàries 
son suficients per garantir la seguretat del 
consumidor”. Tot i aquesta argumentació, 
estem veient  darrerament hi s’han hagut 
de retirar de la circulació aliments que con-
tenien certs elements transgènics amb risc 
per a la salut humana. Per tant, la demanda 
d’una legislació forta i eficaç impulsada des 
de la campanya Som lo que sembrem està 
plenament justificada.

Desprès del ple municipal, la policia 
local va actuar contra dos militants que en-
ganxaven cartells informatius, escorcollant-
los i identificant-los. Segons ha informat 
Maulets Vall del Tenes, aquesta ve sent una 
pràctica habitual davant la presència de 
qualsevol cartell o pancarta que contingui 
un missatge contradictori al del tripartit 
municipal.



Ramon Mateu i Roser Rifà

El model socioeconòmic actual, el capitalisme, mar-
ca una premissa fonamental, màxima producció, mínima 
despesa. Això ens porta a intentar unificar tot el procés 
industrial per abaratir costos de transport, i a una distri-
bució heterogènia de població o mà d’obra, infraestruc-
tures i de serveis, al llarg de tot el territori.

 Aquest desenvolupament descontrolat de població, 
infraestructures, industries i serveis al voltant d’un nucli 
urbà es coneix com a conurbació. Al principat la veiem 
al voltant de les capital de Barcelona on hi trobem ciu-
tats anomenades de l’àrea metropolitana, que juntament 
amb seves comarques formen una gran metròpoli, que 
acapara la majoria dels serveis. La proximitat de les nos-
tres comarques les emmarquen dins d’aquesta.

Això està comportant un creixement desmesurat 
d’infraestructures, en especial viàries i ferroviàries, alho-
ra que minven els espais naturals, afecta greument la vida 
agrícola i ramadera del nostre país i ens fa perdre part de 
la nostra cultura i del nostre patrimoni natural. Per això 
en aquest primer article sobre la destrucció del territori 
ens centrarem en el problema de les infraestructures. 

Les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i 
aeroportuàries generen, a banda del sistema de comuni-
cació d’un país, unes determinades conseqüències cultu-
rals, econòmiques i polítiques, en tant que vertebradors 
de la mobilitat. El model de mobilitat pel qual apostem 
pot venir justificat per diversos motius, com ara la dis-
tribució geogràfica, els ritmes i les pautes de creixement, 
les demandes socials,... Sigui el que sigui allò que ens 
empeny a plantejar-nos un model de mobilitat, resulta 
imprescindible tenir en compte diversos elements, que 
han de ser l’eix vertebrador del model: mobilitat com a 
factor de comunicació vinculat al progrés social i cultural 
d’una societat, mobilitat com a element de creixement 
social que ha de defugir qualsevol intent de destrucció 
del territori, mobilitat com a factor globalitzador però 
mai uniformitzador. Així, resulta imprescindible tenir 
clar quines polítiques de gestió de país volem per tal de 
definir quin model de xarxa viària, ferroviària, portuària 

i aeroportuària necessitem. 
Les infraestructures són considerades, avui dia, 

únicament com una peça clau en el creixement econò-
mic del país. Existeix una cultura que menysprea el 
transport públic, clarament deficitari,  i que facilita 
l’ús de l’automòbil accelerant la destrucció del territo-
ri a base de pavimentar noves carreteres. És un ideari 
que lluny de fomentar una societat sostenible fomenta 
l’individualisme i el consum.

Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, tant a 
l’àrea metropolitana de Barcelona com a la de València 
tenim rodalies RENFE, aquestes rodalies estan dissen-
yades, com a la resta de l’estat espanyol, de manera radial, 
és a dir, totes van a convergir en un punt, la capital de la 
comunitat. 

Això és desastrós pel territori, ja que es crea una de-
pendència tan laboral com personal de la capital, és a 
dir, és més senzill i ràpid anar de Granollers a Barcelona 
(uns 30 km), que no de Granollers a Mataró (15km). 
Es sobreposa l’interès econòmic i polític de la capital en 
vers tota la resta. Aquesta dependència obliga a agafar el 
cotxe per desplaçar-se als pobles veïns. 

A mes en el cas de les rodalies RENFE de Barce-
lona, ens trobem amb un altre problema afegit, la poca 
inversió que hi ha hagut els últims 25 anys . Des de fa 
més de 15 anys no ha disminuït el temps en el pas de 
trens en la gran majoria de les 6 línies (o 7 s’hi incloem 
la de l’aeroport a BCN) que disposa, ni tampoc n’han 
fet noves. Si ho comparem amb el cas de Madrid, on 
tenen 12 línies i on l’estructura no només és radial sinó 
que també és perimetral, veiem un cas claríssim de des-
atenció premeditada cap als catalans que viuen a l’àrea 
metropolitana. Recordem, que el cas de la xarxa de trens 
de l’àrea metropolitana de Barcelona (d’uns 4 milions 
d’habitants), és l’única del món que és dirigeix i es go-
verna des de més de 600 km (Madrid). Per tant, ens tro-
bem en una situació insostenible, tan a nivell d’inversions 
com a nivell estructural. 

Per altra banda ens trobem amb les grans línies i el 
TAV, on aquest darrer és especialment destructor indis-
criminat de la nostra comarca. Les dues estan creades 

sense pensar en el territori, ja que el malmet, esquartera 
i dificulta encara més les relacions entre el Principat i el 
País Valencià. A més, en comptes d’invertir en les línies 
ja existents entre nuclis (per exemple Castelló - Tarra-
gona), amb nous trens i nous horaris, que faria que la 
gent uses més el transport públic, fan grans operacions 
especulatives com és el TAV, que la gran majoria de la 
població dels Països Catalans no faran servir mai. 

Ens trobem per tant, amb una desídia clara dels po-
lítics i les administracions cap al binomi xarxa de fe-
rrocarrils i classes populars catalanes. Han creat el TAV 
Madrid- Barcelona , abans que un TAV arc del Medi-
terrani perquè tot i estar governats dins un estat liberal 
des de Madrid, abans que la economia catalana funcioni, 
prefereixen garantir la unitat de l’Estat també a partir 
de les xarxes radials, tot i provocar un pèrdua del pes en 
l’economia europea del Principat. D’això se’n diu matar 
dos ocells d’un tret.

No necessitem TAV’s que ens destrossin el territo-
ri, necessitem una xarxa no radial, pensada per les ne-
cessitats humanes i les seves relacions tan laborals com 
personals. És a dir, necessitem més inversió a totes les 
línies existents, nous nusos ferroviaris i que es pensi, no 
de forma radial, si no més aviat en forma de xarxa. Així, 
assolírem dos objectius clars: la no dependència de les 
grans capitals i nova estructuració del territori, que im-
pliqui un aprofitament major dels recursos naturals (per 
exemple amb el tema de l’aigua potable i el subministra-
ment de l’àrea metropolitana) i un nou plantejament de 
vida, més coherent i racional, que comporti també una 
nova qualitat de vida

Per parlar del model viari farem una mica d’història. 
Barcelona, com a gran capital i important centre 
d’activitat econòmica ha condicionat, des de la Revolu-
ció Industrial, el creixement urbanístic, econòmic i in-
dustrial de les comarques properes. Aquest creixement 
s’intensifica a partir de la dècada dels seixanta amb el 
desenvolupament industrial i un període de creixement 
econòmic fet a expenses dels treballadors. D’una banda, 
tant a Barcelona ciutat com a les seves rodalies hi veuen 
l’establiment de nombroses indústries que no només es 
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relacionen amb la resta de l’Estat si no que també ho 
fan amb Europa; en aquest sentit també es converteix el 
territori en un eix de comunicació amb França per a la 
zona Sud i centre de la península. El  desenvolupament 
econòmic va acompanyat i es veu potenciat pel fenomen 
de la  immigració provinent de la resta de l’Estat Espan-
yol, especialment d’Andalusia. Part   d’aquesta població 
nouvinguda s’establirà en l’anomenat cinturó industrial 
produint-se  un important creixement urbanístic i de-
mogràfic de les ciutats mitjanes del que ara és la Regió 
Metropolitana de Barcelona. En aquest moment es fa 
evident la necessitat de  comptar amb una xarxa viària 
que respongui a les necessitats d’una important regió 
econòmica.

Durant els anys setanta i vuitanta aquest creixement 
es manté, tot i que l’activitat industrial viu un lleuger re-
trocés en favor d’altres activitats empresarials i el creixe-
ment demogràfic continua amb la mateixa tendència 
que el període anterior. El problema del transport de 
mercaderies de llarg recorregut que travessa la Regió 
Metropolitana de 
Barcelona anà in-
crementant la seva 
visibilitat a mesura 
que s’agreujaven els 
col•lapses de la xar-
xa viària en certes 
hores punta. Cal dir 
que aquest problema 
encara no ha estat 
resolt.

És durant els 
anys noranta però 
que el problema es 
converteix ja en in-
eludible degut a que 
cada vegada més al 
problema del trans-
port de llarg reco-
rregut s’afegeixen 
les deficiències en 
les comunicacions 
entre les comarques, 
i especialment entre 
les ciutats mitjanes. 
El model de desen-
volupament econò-
mic ha generat un 
model de mobilitat 
en el qual la pobla-
ció es veu obligada a 
accedir a residències 
o llocs de treball més 
allunyats els uns dels altres, fet que en l’actualitat segueix 
present i que s’ha vist agreujat pels prohibitius preus 
de l’habitatge. Així es generen fluxos de població molt 
importants que necessiten desplaçar-se per la corona 
metropolitana. El nou model de mobilitat incrementà 
els col•lapses circulatoris i els usuaris començaren a fer 
públic el seu descontent. Cal afegir que les veus crítiques 
amb les accions de l’administració respecte les necessi-
tats de mobilitat també feien públiques les deficiències 
del transport públic. 

En els darrers temps el mapa de carreteres del nostre 
país s’està ampliant. Actualment, hi ha diversos projectes 
en marxa (alguns encoberts, com és el cas del “4t Cin-
turó” que ens afecta directament). L’objectiu que es per-

segueix és el d’aconseguir una estructura de xarxa d’alta 
capacitat que incorpori eixos de comunicació alternatius 
als ja existents. Aquesta renovació i ampliació dels eixos 
de comunicació també afecta la distribució geogràfica 
de la xarxa viària catalana, la qual, a més, ve determinada 
per la morfologia urbana, per la distribució dels usos del 
sòl, pels processos d’expansió i creixement i per la cada 
vegada major motorització de la població.

La majoria de les carreteres es troben emmarcades 
dins de l’àrea metropolitana de Barcelona (un total de 
4.018 vies), mentre que allà on n’hi ha menys és a Gi-
rona. Com veiem a la taula 1, en nombres absoluts, al 
Principat de Catalunya hi ha un total de 12.142 vies 
(dades per al 2005), de les quals la majoria són vies de 
calçada única (és a dir, vies secundàries), seguides per 
les autopistes (de peatge, ja que les autopistes lliures són 
catalogades juntament amb les autovies).

Si creuem aquestes dades amb les xifres de població, 
s’observa una certa correlació entre un major volum de 

població i una elevada presència de vies.  Si observem la 
taula 2, aquest aspecte lliga amb el model imperant en 
els darrers temps de preponderància de la gran ciutat 
en detriment de la resta d’àrees (allò que popularment 
anomenem centralisme).

A partir dels anys vuitanta, la Generalitat mostra in-
terès per a invertir en infraestructures amb l’objectiu de 
millorar el sistema de comunicacions del país. És ales-
hores quan es planteja la possibilitat de dur a terme el 4t 
Cinturó, projecte que no prendrà força fins passades les 
Olimpíades de 1992, les quals suposaren la dinamització 
econòmica de la regió metropolitana i causaren alguns 
canvis pel que fa a l’accessibilitat del mercat immobiliari 
a la ciutat potenciant-se les rodalies com a destí resi-
dencial. Tot plegat fa que el problema de la mobilitat es 

torni encara més complex.
Malgrat que les dificultats de mobilitat són un fet 

palpable, el 4t Cinturó no és la millor sortida a aques-
ta situació. No podem pretendre arreglar un problema 
a costa de generar-ne d’altres, qui sap si fins i tot més 
importants que aquell que pretenem solucionar. Així, el 
4t Cinturó, a banda de ser una obra faraònica, desme-
surada, obsoleta abans de la seva execució, no solucio-
na plenament els problemes detectats. Posa en perill el 
medi ambient –afecta els parcs naturals del Montnegre 
i el Corredor, el Montseny i Sant Llorenç de Munt i 
la Serra de l’Obac; esdevé barrera per a les migracions 
de la fauna, propiciant la desaparició d’algunes espècies; 
modifica els cabals dels rius; augmenta la contaminació 
acústica, atmosfèrica i d’aigües subterrànies; i un llarg 
etcètera– i té un fort impacte socioeconòmic –pobla-
cions partides per l’autovia i desestructuració de ciutats 
i pobles al seu pas. 

El principal error d’haver dissenyat el 4t Cinturó és 
que es busca solucionar els problemes de mobilitat deri-

vats de l’increment 
del trànsit a l’àrea 
metropolitana de 
Barcelona, tan in-
dividual com de 
mercaderies, mit-
jançant un incre-
ment de la xarxa 
viària, i no poten-
ciant el transport 
públic, ni l’abolició 
de peatges ni la 
millora de la xarxa 
viària existent.

Tant en un 
cas com en l’altre 
queda pal·les que 
els governants ni 
escolten ni es pre-
ocupen per protegir 
el nostre territori 
apostant per in-
fraestructures que 
potencien l’ús del 
transport individual 
privat i, en els pocs 
casos que aposta 
pel transport pú-
blic col•lectiu, ho fa 
pensant només en 
un sector concret i 
minoritari de la so-

cietat i seguint amb 
la visió de la gran metròpoli com a únic lloc on invertir 
capital i esforços per a millorar-ne les comunicacions 
sense tenir en compte la població allunyada dels grans 
nuclis de població.

Com hem pogut comprovar, el tripartit, jugant a la 
puta i a la Ramoneta, defensen des de la  Generalitat que 
s’ha de tirar endavant, però a nivell local, als municipis 
afectats, Esquerra i ICV pretenen encapçalar els movi-
ments contraris a la construcció del 4rt cinturó per no 
perdre vots i demostrant un altra vegada la seva doble 
moral.

 Barcelona Tarragona L leida Girona Catalunya 
Població 5.332.313 757.795 414.015 706.185 7.210.508 
Total vies 4.018 2.769 2.878 2.477 12.142 

Població per via segons comarques i total Catalunya (2007) (taula 2)

Acció de protesta contra el 4rt Cinturó.



El període dels Països Catalans que estem contemplant cal entendre’l partint 
del factor clau de la transició del feudalisme al capitalisme i l’emergència d’una 
nova societat de classes. Als Països Catalans hi sorgí una societat industrial amb 
unes diferències molt marcades amb altres pobles de l’Estat espanyol. El context 
de partida és el de la imposició d’un règim d’ocupació militar exercit mitjançant el 
decret de Nova Planta de l’Estat espanyol i l’annexió de la Catalunya Nord amb el 
Tractat dels Pirineus sota el domini de l’Estat francès. Així, la transició al capita-
lisme es realitzà sense un poder polític sobirà i, per tant, les diferents faccions de la 
classe dominant emergent, la burgesia, van inserir-se de forma perifèrica dins del 
projecte d’Estat Nació de França o Espanya, per tal de satisfer els seus interessos 
d’acumulació, expansió, centralització i concentració. La nacionalització francesa 
i espanyola cercà la destrucció de les bases materials, simbòliques i culturals dels 
pobles, substituint els valors d’ús i les solidaritats col•lectives per uns nous valors de 
canvi que afavoriren la proletarització de les masses camperoles i la intensificació 
de l’explotació patriarcal. Davant d’aquesta situació i contràriament a la tesi que 
defensa que l’independentisme català aparegué com a superació de l’autonomisme, 
ens trobem que la Restauració Borbònica, iniciada l’any 1874, suposà una veritable 
derrota de les classes populars republicanes i federalistes i fou en aquestes lluites po-
pulars on trobem el primer separatisme català. Per tant, ja abans de la Restauració 
Borbònica i de les Bases de Manresa (1892) hi havia qui reclamava la independència 
fent-ho des de les files de les classes populars. En nacions oprimides com la nostra, 
amb una clara i amplia consciència, la reivindicació nacional ha estat des de l’inici la 
independència mentre que l’autonomia ha estat la formula que oferien els opressors 
per tal d’evitar-la.

Per trobar aquests exemples anteriors a les Bases 
de Manresa cal ser conscients que si bé el poble 
sempre ha tingut la veu per cridar, els burgesos 
han tingut el poder per escriure la història des dels 
seus interessos de classe. El que volem dir és que el 
major nombre de testimonis de l’època que tenim de 
l’existència del nacionalisme català defensat des de 
les lluites de les classes populars venen dels nostres 
enemics, que blasfemen de les proclames defensades 
pel poble. Així, trobem que el 1937 la Comisión de 
Fabricas, organització empresarial de la burgesia 
industrial, per tal de contrarestar l’agitació social 
dels republicans i dels treballadors realitzà una 
sèrie de proclames apocalípticament obsessionades per la separació inexplicables 
si no hi hagués hagut, realment, una certa agitació independentista entre la classe 
treballadora. En aquest mateix sentit, hi trobem l’article La suerte de Cataluña 
de Balmes escrit el 1843 on la denúncia explícita de l’opció independentista co-
rrobora que, efectivament, hi havia quelcom independentista en les lluites socials 
d’aleshores. També és el mateix aparell repressiu de l’Estat qui ho denota amb les 
acusacions de revolucionaris i separatistes del general Espartero cap als catalans i 
el conseqüent bombardeig de Barcelona el 3 de desembre de 1842 com a resposta a 
l’enderrocament de la Ciutadella, construïda pels Borbons per a vigilar Barcelona. 
Aquestes aspiracions, en arribar la revolució de 1868 i l’expulsió del tron d’Isabel II 
de Borbó, es manifestaren de forma molt diversa, tant al si del partit republicà com 
al seu marge. Durant aquest període Valentí Almirall i Rafael Boet es van negar a 
jurar la constitució monàrquica de 1869 i el 22 d’abril de 1869 el periòdic La Alian-
za de los Pueblos feia referències a l’independentisme de Boet. El 19 de juliol de 
1873 el governador civil de València informà dels fets de la revolució cantonal fent 
clares referències a les manifestacions explícites en favor de la independència de, 
entre altres, Joan Feliu, cap de les milícies del Canto Valencià. Al nostre entendre 
l’independentisme era emprat com a arma dialèctica, d’acusacions i exculpacions, 
precisament perquè es tractava d’una realitat social ben present, d’altra manera ni 
s’hagués esmentat.

Tanmateix no sempre foren els contraris a la independència els qui parlaven 
de la seva existència. L’any 1958 Josep Narcís Roca i Ferreras va publicar un fullet 
titulat La Independència de Catalunya i també durant l’any 1873 escrigué a La 
Renaxensa una sèrie d’articles doctrinals que poden ser considerats com la primera 
teorització de l’independentisme català. Cal dir que aquesta teorització no es feia 
en el buit, ja que al 1873 hi hagué un intent de proclama d’Estat català. Fou el 9 de 
març de 1873, quan davant la desorientació constitucional de l’incipient República 
proclamada a Madrid, els delegats de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona acor-
daren que Baldomer Lostau, president de Barcelona, fes la proclamació de l’Estat 
català, com a president provisional del Govern Català. La proclamació fou avortada 
perquè desprès de llargues i tenses negociacions foren convençuts pels republicans 
espanyols, que els prometeren un estat federalista republicà. Com a resum d’aquest 
gairebé mig segle XIX previ a la restauració borbònica de 1874, podem dir que les 
primeres manifestacions de l’independentisme català es donen al si de les lluites 

populars de caire social i republicà federalista. A més, les tesis que identifiquen 
catalanisme amb burgesia, tot i estar totalment refutades, continuen sent la punta 
de llança de l’espanyolisme. Des de Lerroux a Jordi Solé Tura hi ha un mateix fil 
argumental: el catalanisme polític s’identifica amb les dretes i les classes propie-
tàries. En realitat, però, el catalanisme burgès, tot i hegemonitzar la reivindicació 
nacional a començament del segle XX, es limità a una acció regionalista que maldà 
per modernitzar l’Estat espanyol en benefici propi i que féu un ús merament instru-
mental del catalanisme. Les Bases de Manresa, la Mancomunitat, l’Assemblea de 
Parlamentaris i el projecte d’Autonomia de 1919 no plantegen cap acte de sobirania 
ni cap trencament amb l’Estat monàrquic, sinó una mera descentralització que 
racionalitzi l’Administració.

Per altra banda, cal destacar que la gènesi del moviment obrer organitzat a les 
nostres terres s’articulà a redós del republicanisme i de l’anarquisme i, per tant, esti-
gué dissociat de qualsevol projecte pròpiament català. Idealment, l’antagonisme de 
classes hauria d’haver conduït a l’obrerisme a enfrontar-se en clau nacional contra 
l’Estat ocupant i les burgesies regionals però aquesta confluència no es va produir a 
causa de la forta penetració ideològica de les idees de la classe dominant, que partint 
de la defensa de l’Estat Nació, dificultaren la síntesi de la lluita d’alliberament 
social amb la lluita d’alliberament nacional. En aquest punt cal afegir-hi també 
les profundes conseqüències que tingué l’escissió que es patí el 1972 a l’Associació 
Internacional de Treballadors entre anarquistes i comunistes i la fundació del 
corrent llibertari el 1881 a l’Estat espanyol amb la Federació de Treballadors de la 
Regió Espanyola. Tot i l’hegemonia anarquista i contraposant-se al lerrouxisme, 

corrent anticlerical i anticatalana, a principis del segle 
XX van apareixent nuclis catalanistes d’esquerres que, 
prenent com a referència les lluites antiimperialistes 
d’Irlanda i Cuba, fixen termes, simbologia i calendari 
reivindicatiu i busquen fórmules d’apropament a la 
classe treballadora. Amb tot, no és fins a la  Dictadura 
de Primo de Rivera que es pogué unir, puntualment, 
el catalanisme d’esquerres i l’obrerisme. En aquest 
context, el catalanisme socialitzant articulà un ideari 
nacional restringit al Principat, però prengueren una 
sèrie d’idees - una república catalana, un Exèrcit i el 
Dret d’Autodeterminació - que  sintetitzà en la Consti-
tució de l’Havana (1928).

L’estructura econòmica heretada per la Repú-
blica estava més marcada  per l’endarreriment i la tradició proteccionista que no 
per l’impacte de la Gran Depressió i la crisi capitalista mundial. L’atur era un 
dels elements importants en l’augment de la conflictivitat social, però encara més 
importants ho foren dos qüestions fonamentals, per una banda la fortalesa i institu-
cionalització dels moviments obrers i, per l’altra, la qüestió agrària catalana que ja 
arrossegava una cultura tradicional de conflicte i que irradiava una gran influència 
en les noves problemàtiques del país. Pel que fa a la primera qüestió cal ressaltar que 
al Principat, a diferència del País Valencià i les Illes, ja existia una sòlida tradició 
cultural obrera que al llarg dels segle XIX i XX havia creat una xarxa associativa 
important entre les classes populars. Amb tot, la unificació de les reivindicacions 
nacionals i socials dels Països Catalans s’articulen definitivament en aquest context.

La CNT fou fins 1936 el sindicat de referència del moviment obrer al Prin-
cipat, en contrast al País Valencià on la CNT encapçalava el moviment obrer al 
mateix nivell que la UGT. Tanmateix, per a la CNT també foren anys d’escissions i 
ruptures. La repressió republicana, al més pur estil de l’anterior dictadura, provocà 
un profund desencís cap al nou règim que feren més grans les diferències entre les 
diferents faccions de la CNT. Pel que fa a la qüestió agrària, els primers mana-
ments provisionals del govern republicà s’encaminaven a la protecció dels pagesos 
contra les possibles represàlies i desnonaments dels propietaris. Els fets d’octubre 
i la proclama de l’Estat Català de la Generalitat van trobar suport sobretot a les 
zones rurals on la repressió fou brutal, amb tortures i vexacions, però sobretot a 
nivell econòmic amb els milers de desnonaments sense gairebé indemnitzacions. Al 
seu torn la reacció camperola provocà algunes insurreccions esporàdiques i violen-
tes al Bages, l’Anoia, el Penedès... A partir del Bienni Negre, en un document de 
1935 el sindicat camperol hegemònic de la Unió de Rabassaires ja afirmava que la 
futura situació havia d’ésser la classe treballadora integrada en un partit socialista 
en aliança amb obrers. La cerca dels pagesos d’una aliança amb els obrers eren un 
símptoma de la corrent frontpopulista que s’estava covant com a expressió política 
de l’antifeixisme.  En l’espectre ideològic els plantejaments socialitzants del catala-
nisme governant aplanaren el camí del marxisme nacional que unia la reivindicació 
d’autodeterminació i socialisme, si bé sota el criteri confederatiu que havia de junyir 
els pobles i les treballadores en una Unió de Repúbliques Socialistes d’Ibèria, a 
còpia i semblança del model soviètic. En aquest sentit, la unificació comunista que 
suposà el POUM el 1935 i l’aparició del PSUC el 1936 contribuïren a la unificació 
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En aquest segon article de la història dels Països Catalans es farà un repàs dels esdeveniments on hi hagué una respos-
ta de les classes populars catalanes contra les classes dominants i l’opressió i ocupació exercida des dels Estats espanyol i 
francès. I és que amb la imposició de la monarquia borbònica com a resultat de la Guerra de successió vindran 300 anys 
d’ocupació, però també, com podrem veure, 300 anys de lluites i resistències que prendran el relleu a les que us vam explicar 
i que mantenen ben encesa l’esperança del nostre poble a ser i existir.

En nacions oprimides 
com la nostra la rei-

vindicació nacional ha 
estat des de l’inici la 

independència.



de les lluites obreres i nacionals. 
El 19 de juliol es va produir el cop d’estat del militars, un es-

deveniment que s’albirava des de feia dies però contra el qual les 
autoritats republicanes no s’havien preparat. Només les forces 
obreres estaven organitzades des de feia setmanes vigilant ca-
sernes i enclavaments estratègics. Gràcies a aquesta feina prè-
via els militants llibertaris, poumistes, comunistes i socialis-
tes van poder controlar la situació, encara que recolzats per 
la Guàrdia d’Assalt lleial a la Generalitat i, finalment, per 
la Guàrdia Civil. A València els sectors colpistes actuaren 
de manera dubitativa mentre les organitzacions obreres 
sortiren ràpidament als carrers i es feien amb el control. Molt 
aviat, el 22 de juliol, ja s’havia constituït el Comitè Executiu Popular, 
òrgan executiu unitari que dirigí la revolució a terres valencianes fins ben entrat 
1937. A les Illes el cop va triomfar, excepte a Menorca en les forces d’esquerra i els 
militars lleials van recuperar el poder.

El resultat de la derrota de l’aixecament fou l’aparició de múltiples poders 
revolucionaris amb una capacitat d’acció parcial i limitada. Els llibertaris s’havien 
fet amb armes mentre els sectors institucionals donaven compte de la seva feblesa. 
La manca de coordinació entre els comitès revolucionaris i la reticència de la CNT 
a fer crides explícites a la revolució i la presa de poder feu possible la col•laboració 
amb les institucions. D’aquí en va nàixer al Principat el Comitè Central de Milí-
cies Antifeixistes, òrgan que representa la màxima cota de sobirania assolida de tot 
el segle XX, amb atribucions de caire militar (mílicies), de justícia revolucionària 
(tribunals populars) i d’implantació d’un nou ordre socioeconòmic (Decret de 
col•lectivitzacions). Ja que la CNT optà per no participar-hi, la Generalitat hagué 
d’actuar conscient de la força dels llibertaris als carrers i les fàbriques. La tensió 
era evident i l’equilibri precari però la realitat bèl•lica féu possible crear unes regles 
de joc que s’adaptessin a la necessitat de guanyar la guerra i garantir l’eficiència del 
sistema productiu i la col•laboració del sector mercantil. El Consell d’Economia de 
la Generalitat, on hi participaren totes les forces obreres, va haver d’elaborar un pla 
de reorganització socialista que acontentés a tothom. El pes de l’anarcosindicalisme 
va fer que s’acceptés la col•lectivització de la gran indústria, els serveis públics i els 
transports, la confiscació de les empreses abandonades i el control sindical de les 
petites. Cap al final de la guerra al Prin-
cipat existien més de 4500 empreses sota 
control obrer, 2000 col•lectivitats i més de 
5000 agrupaments socialitzats. A Valèn-
cia el Comitè Executiu Popular va deixar 
d’ésser l’embrió d’un poder autònom quan 
al novembre es traslladà el govern de Ma-
drid a la ciutat i començà la reconstrucció 
del poder estatal. Tot i això el Consell 
Econòmic, que va nàixer del CEP, hi va 
perviure format per delegats de la UGT 
i de la CNT regulant l’economia indus-
trial i comercial tot inspirant-se en els 
decrets de la Generalitat catalana. A pesar 
d’aquest esforç, molt poques empreses 
s’hi van adherir, i el Consell Econòmic va 
acabar sent una estructura més formal que 
no efectiva quan a autoritat econòmica.

L’equilibri precari articulat desprès 
del cop d’estat va començar a trontollar 
al desembre del 36 amb l’arraconament dins el consell de la Generalitat del POUM 
i després de la CNT. A més, el PSUC, recolzada per ERC, engegà una campan-
ya de descrèdit de les indústries de guerra col·lectivitzades per a desmantellar els 
nuclis de poder de la CNT. És en aquest context socio-polític que a la CNT hi van 
començar a sorgir crítiques cap a les decisions adoptades pels seus representants a les 
institucions. A partir de 1937 el sector més radical va començar a desvincular-se de 
l’esperit col•laboracionista i, amb un cert retard, va començar a impulsar els princi-
pis llibertaris. De totes maneres aquesta nova orientació trobava obstacles dins de la 
mateixa formació donada la manca de suport decidit dels dirigents, la divergència 
entre els diferents sectors productius i l’oposició en els centres de treball dels mili-
tants ugetistes i catalanistes. El control de l’edifici de Telefònica per part de la CNT 
des d’on de vegades es censurava la Generalitat o la República fou l’espurna que 
va estendre per tota Barcelona l’esclat dels Fets de Maig. Els combats duraren una 
setmana tot i la crida de tots els dirigents polítics i sindicals a abandonar les armes. 
Aquesta explosió violenta a la rereguarda va tenir greus repercussions polítiques, des 
de l’augment del recel del govern d’Azaña cap a la Generalitat fins els assassinats 
per motius polítics i ideològics. Així el govern de la República aprofità l’ocasió per 
imposar el seu ordre públic enviant-hi tropes des de València i posar fi a l’autonomia 
d’actuació que havia tingut la Generalitat fins aleshores.

El POUM, acusat de trotskista i agent infiltrat del franquisme, fou responsabi-
litzat dels fets de Barcelona, fou clausurat al juny i el seu líder Andreu Nin segrestat 
i assassinat. La CNT que era el vertader adversari dels vencedors de Maig, fou 
afeblida i anà perdent la seva presència en els espais de presa de decisions. Tot i això 
encara era massa poderosa per portar a terme un promès d’extermini semblant al del 
POUM. En conclusió podem dir que l’inici de la Guerra va provocar una respos-
ta revolucionària obligada per les circumstàncies, però que després del pacte per 
organitzar la producció i la resistència es va derivar en una lluita pel poder des de 
les diferents òptiques ideològiques, que féu que els treballadors visqueren el període 

revolucionari com un moment d’excepcionalitat que no va 
arribar a transformar en profunditat les seves vides. Així, ens 

trobem que la lluita de classe i nacional quedà en una difícil 
situació desprès de la victòria franquista del 1939.

Cap a principis dels anys 40 els Països Catalans visqueren 
temps on la repressió i l’exili fou una constant dins les forces revo-

lucionàries i antifeixistes catalanes. Alhora, la misèria, l’explotació 
sagnant i la fam, ho foren de les classes populars arreu del nostre 

país. Malgrat la derrota militar, una sèrie de joves patriotes creien que 
calia continuar la lluita per l’alliberament del país i s’agruparen al vol-

tant del Front Nacional de Catalunya (FNC). Feren tota mena d’accions 
de resistència: ajuda en el pas d’aviadors aliats, traspàs d’informació de 

les tropes franquistes al bàndol aliat, alçament de grans senyeres, accions 
a la universitat, explosió de monuments feixistes,… Al Pirineu català 

també apareixerien els maquis, grups armats integrats per militants anar-
quistes i comunistes, dels quals cal destacar l’intent d’invasió de la Val d’Aran, l’any 
1944, per prop de 4.000 maquis. L’any 1951, a Barcelona, a causa del malestar per 
l’encariment del cost de la vida va esclatar una gran moviment de protesta, conse-
qüència d’un augment del preu del bitllet dels tramvies, mitjà de transport popu-
lar. També van anar esclatant diverses vagues d’obrers, que la dictadura no podia 
controlar. El poble català treballador, malgrat el terror i la prohibició, anava de nou 
prenent consciència d’organització i agitació.

L’onze de setembre de 1964, en el 250è aniversari de la pèrdua de les llibertats 
nacionals, es van aplegar unes 5000 persones al lloc on hi havia hagut el monument 
a Rafael Casanova a Barcelona. Els estudiants també es van començar a organit-
zar, i l’any 1966 tenen lloc els fets coneguts com la Caputxinada: una assembla 
d’estudiants reunida en el convent dels caputxins de Sarrià on la policia hi efectuà 
desenes de detencions. L’any 1969 es crea al Rosselló el Front de Joventut Catalana, 
moviment de caràcter revolucionari i anticolonialista que lluitava contra l’ocupació 
francesa de la Catalunya Nord i es celebrava a Prada de Conflent la primera Univer-
sitat Catalana d’Estiu.

Al País Valencià, i de retruc, a tots els Països Catalans, els treballs de Joan 
Fuster i Manuel Sanchís Guarner, iniciaren un notable revifament cultural. També 
va destacar l’aparició d’un fenomen molt important: la Nova Cançó, i amb ella els 

Setze Jutges, format per cantautors amb 
un clar sentiment catalanista i antifran-
quista. Cal destacar cantants com Quico 
Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet, 
Lluís Llach, Raimon, Ovidi Montllor... 
De la pròpia evolució del FNC influen-
ciat per les noves idees que corrien per 
Europa i fruit del contacte amb socialis-
tes valencians neix, l’any 1968, el Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional 
(PSAN), que començà a difondre la idea 
d’uns Països Catalans lliures i socialistes. 
A principis de 1970, es constituí el Front 
d’Alliberament Català. El FAC inicia la 
lluita armada per a aconseguir la indepen-
dència nacional i la una reunificació dels 
Països Catalans, dins un sistema socia-
lista. Tot i així, l’activitat del FAC quedà 
circumscrita al Principat de Catalunya. 
Va partir diverses detencions i molts dels 

seus militants van ser empresonats o van haver d’exiliar-se.  El 2 de març de 1974, 
Salvador Puig i Antich, anarquista català, va ser executat pel règim feixista. Eren les 
darreres fuetades d’un règim que agonitzava. També durant aquells anys, diver-
ses llibreries, entitats culturals i associacions d’arreu dels Països Catalans, patiren 
atemptats terroristes de grups filofeixistes.

Davant l’agonia de Franco i el procés de reforma democràtica al Principat es 
conforma el 1971 l’Assemblea de Catalunya, concebuda com un ens polític inter-
classista els punts fonamentals de la qual són democràcia, accés del poble al poder 
econòmic i polític, l’amnistia a les preses polítiques i l’estatut d’autonomia com a 
pas previ a l’autodeterminació. Al País Valencià i a les Illes, també es constituïren 
més tard, però, ens interclassistes anàlegs malgrat que no s’hi inclogués explícita-
ment l’objectiu de l’autodeterminació. Val a dir que el PSAN participà en aquestes 
plataformes democràtiques tant al Principat com al País Valencià. És precisament 
aquesta ambigüitat primerenca del PSAN respecte al procés de reforma del règim la 
que, en part, origina l’escissió del PSAN-P el 1974, que juntament amb OSAN de 
la Catalunya Nord, formà l’IPC.

Durant els darrers anys del Franquisme i l’època de Transició la lluita de classes 
s’agreuja. Malgrat això, no es conforma una unitat popular favorable a la ruptura de-
mocràtica i les lluites per l’amnistia i per les llibertats nacionals queden abandonades 
per la socialdemocràcia i el PSUC/PCE. L’amnistia fou parcial i deixà a la garjola a 
les preses catalanes; el règim sortit de la reforma fou el d’una monarquia triada per 
Franco; pel que fa a l’ordenació territorial la descentralització autonòmica suplantà 
el dret d’autodeterminació, i la reunificació del país quedà prohibida per la Consti-
tució de 1978. Així, l’independentisme català modern neix com a fruit de les lluites 
anteriors però, també, com a conseqüència d’una nova fornada de militants en un 
context marcat per l’etapa del desenvolupament franquista i la resistència estudiantil 
que reberen les influències del marxisme i dels processos d’alliberament colonials.
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Barricades durant el s fets de maig del 37
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El passat dimecres 10 de setembre, en motiu de 
la vigília de la diada nacional de Catalunya, es pre-
sentà a la ciutat de Granollers la coordinadora de 
l’Esquerra Independentista del Vallès Oriental i el 
Baix Montseny. Més enllà del desenvolupament de 
l’acte, des de l’editorial volem ressaltar la rellevància 
que suposa un esdeveniment d’aquestes caracterís-
tiques. I és que aquest acte significa el tret de sor-
tida d’una coordinadora oberta a tots els agents de 
l’Esquerra Independentista, amb la voluntat d’unir 
esforços per a fer front a un sistema econòmic me-
diambientalment insostenible i humanament insoli-
dari i uns estats opressors que condemnen i empreso-
nen al nostre poble.

Per a donar una resposta cal que siguem conscients 
que només nosaltres, persones amb consciència de la 
necessitat d’implicació i treball constructiu, podrem 
fer possible un capgirament de la situació. I és que 
esperar els esdeveniments sense posar-hi de la nostra 
part és una posició tan ingènua com mancada de lò-
gica. És per això des de l’Accent del Vallès Oriental i 
el Baix Montseny fem també una crida a formar part 
dels diferents espais que dia rere dia cerquen la supe-
ració del capitalisme i la fi de l’opressió nacional als 
Països Catalans.

Des de l’Accent del Vallès Oriental i el Baix 
Montseny entenem que aquesta iniciativa ha de ser-
vir perquè l’Esquerra Independentista sigui capaç de 
què cada organització pugui actuar des del seu àmbit 
de manera coherent amb la resta del moviment. I per 
aconseguir aquesta fita cal que els partits institucio-
nals, les organitzacions polítiques, les organitzacions 
juvenils, els sindicats obrers i estudiantils o els casals 
i ateneus parteixin d’uns espais d’anàlisi i posada en 
comú i coordinin la resposta. Només així s’esdevindrà 
un moviment fort que ens permeti lluitar des de cada 
front i però sabent colpejar plegades. 

La unitat popular necessària per l’assoliment de 
la independència i el socialisme dels Països Catalans 
sols serà possible si l’Esquerra Independentista tam-
bé està unida. És per això que des del suplement de 
l’Accent a les nostres contrades celebrem que hi hagi 
organitzacions que dediquen de manera decidida part 
dels seus esforços a debatre, entendre’s i organitzar-se 
amb la resta del moviment. Perquè si es volen superar 
les fractures i l’atomització cal procurar que la lluita 
dels independentistes es faci avançar entre totes. Si el 
camí és assolir uns Països Catalans lliures i socialistes 
no hi ha altra opció.

Agenda de l’Esquerra Independentista

OCTUBRE
Divendres 10 
 Cicle de Cants i Autors 
 22:30 Pau Riba a Quatre Bandes presenta Virus Laics
 Preu: 12 euros
 Organitza: Casal Popular l’Esquerda i Associació Cultural  
  Lloc: Roca Umbert - Fàbrica de les Arts, 

Avinguda Prat de la Riba, 75-77 (GRANOLLERS)

 Barrakes  Palautordera
 23:00 Concert amb Agosto, Skafam i Belda i el conjunt de Badadoc  
 Organitza: Assemblea Barrakes
 Lloc: Auditori Ovidi Montllor (SANTA MARIA DE PALAUTORDERA)

Dissabte 11
 Cicle de Cants i Autors
 22:30 Le Petit Ramon
 Preu: 3 euros
 Organitza: Casal Popular l’Esquerda i Associació Cultural  

Lloc: Casa de Cultura Sant Francesc, 
Carrer Espí i Grau, 1 (GRANOLLERS) 

 
 Barrakes  Palautordera
 21:00 Teka i trago
 23:00 Concert amb Orquestra Mitjanit  
 Organitza: Assemblea Barrakes
 Lloc: Auditori Ovidi Montllor (SANTA MARIA DE PALAUTORDERA)

Diumenge 12
 Botiflerada popular
 12:00 Xerrada sobre l’espai català de comunicació  amb David Bassa
 14:00 Dinar Popular
 16:00 Teatre de Guerrilla amb l’obra “Jo em dic Jordi Pujol...i tu?”
 17:00 Actuació del Cesc Freixas
 
 Barrakes  Palautordera
 19:00 Concert amb Miquel del Roig
 Organitza: Assemblea Barrakes
 Lloc: Auditori Ovidi Montllor (SANTA MARIA DE PALAUTORDERA)

Divendres 17
 Xerrada Antirepressiva
 19:00 Explicació dels cas del Franki i en Jona de l’Eixample 
 Organitza: Assemblea de Joves de Cardedeu - CAJEI i Endavant

Lloc: Casino Popular de Cardedeu,
Passeig Mestre Pau Casals 15 (CARDEDEU)

 Cicle de Cants i Autors
 22:30 Lo Noi del cirerer Aleix Garriga i Xavier d’Edimburg
 Preu: 3 euros
 Organitza: Casal Popular l’Esquerda i Associació Cultural  

Lloc: Casa de Cultura Sant Francesc, 
Carrer Espí i Grau, 1 (GRANOLLERS)

Dissabte 18
 Cicle de Cants i Autors
 22:30 Dídac Rocher 
 Preu: 3 euros
 Organitza: Casal Popular l’Esquerda i Associació Cultural  

Lloc: Casa de Cultura Sant Francesc, 
Carrer Espí i Grau, 1 (GRANOLLERS)

Dissabte 25
 40 anys del PSAN i de l’independentisme català 
 18:30 Presentació a càrrec de Jordi Moners (fundador del PSAN) 

Lloc: Llibreria-Restaurant Anònims, Carrer Ricomà 57 (GRANOLLERS)

Vallès Oriental i Baix Montseny


