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Aquest llibre ha estat possible gràcies a tot de persones que hi han 
contribuït desinteressadament. D’aquells sacs de dormir és, com 
tot, fruit del treball col·lectiu. Volem traslladar el nostre agraï-
ment a totes les exmilitants de Maulets i a totes les militants de 
l’Esquerra Independentista que n’han fet possible la redacció: a 
les que han escrit els articles que el formen, a les que ens han 
ajudat en l’elaboració del pròleg a partir de la seva experiència 
militant, a les que han participat del micromecenatge, al Centre 
de Documentació de l’Esquerra Independentista i a totes les que, 
continuant la lluita juvenil, donen sentit a aquest volum.

a g r a ï m e n t s



A les que van somiar
en sacs de dormir.
A totes les militants de Maulets, jir, la cajei i Arran. 
A totes aquelles que han fet de la seva joventut un front de lluita.
A les que segueixen somiant.
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p r ò l e g

GIRAR LA VISTA ENRERE PER CONTINUAR MIRANT ENDAVANT
Necessitàvem dotar-nos d’un relat propi. D’una història imbri-
cada amb totes i cadascuna de les veus que durant anys ens ha-
vien explicat la potència de la pràctica i els discursos de Maulets. 
Necessitàvem poder dir que res del que passava ara era perquè 
sí, sinó que necessàriament tenia a veure amb centenars de joves 
que havien donat alguns anys de la seva joventut al compromís 
insubornable de transformar les coses, d’emancipar els Països 
Catalans, de teixir el país omplint-lo de lluites i d’alternatives, 
de reapropiar-se de la vida que sistemàticament els era negada, 
d’aprofundir com ensorrar la precarietat vital a la qual les havien 
condemnat.

Tot comença amb algunes converses. Del que sabíem i del 
que no. De les preguntes, i dels relats que potser moltes mai ha-
víem sentit, o si ho havíem fet era de retruc als nostres casals i 
ateneus. Batalletes i debats històrics, en definitiva. La història no 
podia quedar, doncs, només com aquelles converses de bar que 
s’enfonsen com el sucre dins el cafè. Calia (re)trobar-la. Situar-la 
davant dels nostres ulls i de les nostres orelles. Calia parlar-ne 
amb les protagonistes.

Necessitàvem mirar-nos les unes a les altres i reconèixer-nos, 
saber veure en nosaltres el que som i el que vam ser. Volíem saber 
d’on veníem....
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Arran no som sis anys d’assemblees, campanyes, companyes i 
accions; partim d’una llarga trajectòria de lluita. De fet, podríem 
dir que cap de les lluites parteix de zero, perquè totes i cadascuna 
de nosaltres hem resseguit amb els dits l’invisible de la memòria 
col·lectiva. Hem resseguit els colors, les textures i les línies del 
nostre passat per cada un dels nusos del temps, dels contorns, de 
les formes, de les pressions, de la força en cada un dels lligams 
entre el poble. Fent memòria dels encerts, de les potencialitats, 
de les alegries, de les petites victòries, però també dels errors, dels 
plantejaments inacabats, dels límits, dels moments inadequats 
que han construït minut a minut la base de les lluites col·lectives 
entre totes: persones anònimes, treballadores, invisibles. Impres-
cindibles.

És gràcies a aquest garbuix de llocs, moments, anàlisis, decisi-
ons, accions, lluita i carrer que la convicció que l’organització és 
la clau de la victòria ha esdevingut una realitat innegable. Perquè 
organitzades hem sabut arribar fins on som ara; hem sabut, al 
llarg de trenta anys, trobar-nos juntes, acompanyades i fortes per 
capgirar tot allò que ens envolta. I és que sabem que la història la 
fan els pobles. Hem estripat el relat que ens volia fer creure que 
la història depenia de grans personatges que feien grans coses, per 
ser conscients que totes som importants i aprendre que ningú 
és imprescindible. Des d’aquesta idea, hem pogut fondre’ns en 
l’anonimat de tantes i des d’allà generar la força col·lectiva que 
esdevé realment imparable. Així, hem partit de la convicció que 
organitzades som capaces d’arribar fins més enllà d’on hauríem 
pogut arribar a imaginar soles. Que l’organització multiplicava la 
nostra força, la nostra capacitat d’incidir; en definitiva, multipli-
cava les possibilitats que teníem de canviar el rumb de les coses. 

Organitzades portem tants anys de lluita que hem construït al 
nostre voltant complicitats i sinergies que ens han fet ser qui som. 
Una organització juvenil part d’un moviment sencer que batalla 
per l’alliberament nacional, de classe i gènere. Un moviment bas-
tit a còpia del treball humil i incansable de centenars i milers de 
militants que han anat deixant el seu granet de sorra, que dia a 
dia i picant pedra en el combat de les idees, han aconseguit ge-
nerar un moviment arreu dels Països Catalans. Hores incansables 



13

de debat, de reflexió, de construcció d’un projecte emancipador; 
una feina constant, sense descans i contínua. Però també una fei-
na constant cap enfora, als pobles i als barris, amb la resta de 
moviment popular que a poc a poc ha anat caminant, creixent i 
ampliant tot allò que volíem ser (i que podem ser!).

L’Esquerra Independentista ha estat sempre al peu del canó, 
buscant i utilitzant totes les formes de lluita possibles. El que va 
suposar al llarg de la Transició i als anys vuitanta l’independentis-
me combatiu, amb la presència de Terra Lliure, ens va fer créixer 
i recuperar els carrers, ens va fer arrelar als barris i pobles, i va 
propiciar que tota una generació de joves s’acostés a les reivindi-
cacions del conjunt de l’Esquerra Independentista de llavors i les 
assumís com a pròpies. L’independentisme combatiu, doncs, va 
saber posar al centre de la taula, amb les seves accions, que totes 
les formes de lluita són necessàries per poder avançar. 

Maulets era part de l’ei, però era molt més; era capaç d’anar 
més enllà d’una organització juvenil emmarcada en el Moviment 
Català d’Alliberament Nacional. Arrelades arreu del territori, les 
diferents assemblees eren capaces d’esdevenir puntals referents en 
el jovent revolucionari dels Països Catalans, de travessar els límits 
del que en aquell moment definia l’Esquerra Independentista i 
arribar més enllà, de teixir lligams amb altres joves i moviments 
revolucionaris que no eren estrictament independentistes. Així, 
Maulets esdevenia un referent juvenil conegut per tota una ge-
neració de joves amb inquietuds i ganes de transformar la seva 
realitat i les condicions de vida del jovent i de les classes populars. 

Sovint, ens hem vist envoltades de dubtes i neguits, de críti-
ques. És en aquest sentit que també volíem esdevenir un projecte 
transformador, desdibuixar les nostres mentalitats sortides d’una 
màquina de treball en cadena. Volíem la llibertat de no fer les 
coses per inèrcia o per costum, sinó de vessar tota la nostra ima-
ginació a dibuixar unes formes que volien trencar amb tot el que 
s’havia fet fins llavors, una militància amb contingut, una manera 
de fer persistent, radical i crítica. Obrir-se camí en les formes de 
lluitar establertes, recuperar velles accions i defensar en qui érem 
i en qui seguim sent, també en la nostra manera de fer, i reafir-
mar-nos-hi. Una militància que per si mateixa fos revolucionària, 



14

una militància que ha esdevingut una militància de picar pedra, 
cavar fort però també d’una manera profunda , sense renúncies.

La identitat que hem anat forjant com a moviment totes 
aquestes dècades no és sinó un petit fragment de la història de 
la resistència i la lluita dels pobles, i els Països Catalans han es-
tat sempre punt de partida, punt de trobada i punt d’unió entre 
totes aquelles que ens hem fet poble i hem decidit lluitar per ell. 
Necessitàvem escriure un relat que també posés de manifest la 
nostra ferma convicció que, de Salses a Guardamar i de Fraga a 
Maó, som una nació.

I aquí, hi érem les joves. I hi som.   

SENSE DEMANAR PERMÍS
Filles d’un context social convuls, amb una herència política que 
poc tenia a veure amb les renúncies dels pactes de la Transició, 
amb l’inici del mercat lliure sagrat, Maulets irrompia als carrers 
sense demanar permís.

Aquells dies d’abril de 1988, a Cervelló un grup de joves mili-
tants de l’independentisme combatiu de finals dels vuitanta van veu-
re la necessitat d’organitzar-se en clau juvenil. L’independentisme de 
combat podia aportar propostes per transformar la vida de les treba-
lladores als Països Catalans, però volien anar un pas més enllà. 

Organitzar-se en clau juvenil era necessàriament posar-se les 
ulleres de les joves militants, que veien com sovint, en les or-
ganitzacions polítiques adultes, la seva veu quedava relegada a 
una qüestió quasi anecdòtica en algunes ocasions, i estètica en la 
majoria de casos. Era tenir un espai propi des d’on treure tot el 
nostre potencial, renegar de la funció infantil que la societat ens 
imposava, i assumir el nostre paper revolucionari dins la història. 
Esprémer al màxim les nostres condicions com a joves i actuar 
realment com a punta d’espasa.

Veníem d’un moment en què s’havia instaurat lentament la 
davallada constant de la consciència política, més enllà de les 
organitzacions polítiques existents i compromeses amb la lluita. 
Una consciència política que, després de la Transició, era fàcil-
ment tergiversable a través dels grans pactes i que restava en certa 
mesura confosa davant els nous fronts ideològics i les opcions 
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polítiques que s’obrien pas en el clima de relativa tolerància de 
l’etapa «democràtica». 

En un context en què les drogodependències arrasaven entre la 
població jove com a anihilador del pensament crític i com a neu-
tralitzador de moviments contestataris arreu de l’Estat, on la mili 
esdevenia una condemna de servei a un estat feixista, masclista i 
homofòbic, i la despossessió del jovent de la classe treballadora 
avançava a un ritme galopant (disfressada de modernitat, màr-
queting i yuppies molt sofisticats) després de l’entrada de l’Estat 
espanyol a la ue i a l’otan, organitzar-se com a joves, proposar 
una solució des del jovent, esdevenia una tasca imprescindible.

Calia el ressorgiment d’una idea que reflectia alhora una reali-
tat profunda, com és la dels Països Catalans, i que era capaç de ser 
més àmplia que la simple expressió de l’àmbit cultural i lingüístic 
català, més enllà del protagonisme que ja havia adquirit el Prin-
cipat; implicava també la voluntat de generar solucions i canvis 
profunds a l’espanyolisme que es consolidava en aquesta nova 
etapa i que actualment continua mostrant la seva cara més rància. 
Els Països Catalans com a projecte van donar impuls a una munió 
de joves arreu del territori que, amb voluntat de preservar cultura 
i llengua davant l’ofensiva de l’Estat, van trobar en l’organització 
juvenil la capacitat per fer-hi front.

Però aquells anys no van suposar només el sorgiment de no-
ves maneres de fer política i el ressorgiment d’idees i organitza-
cions. Pels carrers sobrevolava aquella bèstia que just estava fent 
la transformació per assegurar-se la seva pròpia supervivència. El 
feixisme tornava a sortir de nit i de dia, ja no des d’una òptica 
institucional, en què restava amagada sota una careta, sinó en 
la població mateixa: grups de feixistes i neonazis s’organitzaven 
arreu del territori i especialment al País Valencià. Aquesta tole-
rància totalment benvolent amb la militància d’extrema dreta, 
franquista i nazi ens deixava en una posició que ens obligava a 
prendre-hi part. L’antifeixisme i la seva lluita constant al carrer 
van ser la sortida a moltes de les frustracions d’un sistema demo-
cràtic que deixava molt a desitjar. Les joves van ser, i continuem 
sent, les primeres a organitzar-se per fer front a l’autoritarisme i 
la violència que exercien aquests grups. 
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Al País Valencià, ja des dels anys setanta, amb l’assassinat de 
Miquel Grau o amb els atemptats a casa de Joan Fuster, l’anti-
feixisme era necessari, era un dic de contenció en una lluita que 
ens havia llevat més d’una vida; era una resposta d’autodefensa 
davant l’odi desfermat, emparat i potenciat pel mateix Estat. Des 
de llavors totes les bombes, els atacs i les agressions constants 
continuen sent silenciats, així com la lluita de tantes joves que 
hi van plantar cara deixant-hi la pell i la vida i que són un clar 
exemple de dignitat. L’atemptat al Casal Alimara, la seu de l’mdt 
a Manresa, el 1989, també va ser un clar exemple dels grups que 
actuaven lliurement i del combat que es vivia al carrer, i no tan 
sols al País Valencià, sinó que també era una xacra arreu del país. 
L’assassinat de Guillem Agulló el 1992 va ser un cop dur per a 
Maulets, l’Esquerra Independentista i la lluita antifeixista al País 
Valencià. Un punt d’inflexió que va marcar un abans i un després 
en l’organització juvenil. 

El feixisme que campava pels carrers no era, però, l’únic front 
al qual constantment la totalitat dels moviments populars i inde-
pendentistes havia de plantar cara. L’Estat espanyol, ja des d’un 
inici, va marcar el que fins avui continua sent l’adn del règim 
del 78. La repressió com a arma estatal per desarticular qualsevol 
resistència o dissidència va continuar com ho havia fet durant el 
franquisme. Muntatges policials, detencions arbitràries, tortures i 
sancions econòmiques desorbitades. Des de la mort del dictador, 
l’any 1975, les detencions de membres del psan continuaven, 
com també de suposats membres d’organitzacions terroristes o 
d’organitzacions comunistes.

La repressió contra Maulets no va trigar a aparèixer. No hi 
havia hagut temps d’articular i crear l’estructura política de l’or-
ganització, que la repressió per part de l’Estat espanyol ja va col-
pejar. Núria Cadenes i Jun Sànchez eren detinguts enmig d’una 
ofensiva repressiva articulada pel psoe contra l’independentisme 
combatiu al país.

Els anys noranta van ser una dècada dura pel que fa al nombre 
de casos relacionats amb la pràctica de la tortura per part de les 
forces policials espanyoles i quant a l’increment d’agents policials 
infiltrats en moviments polítics.
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Amb l’operació Garzón, i aprofitant la necessitat de blanqueig 
de la ciutat de Barcelona davant els imminents Jocs Olímpics, la 
dècada dels noranta acabà amb més d’una cinquantena de per-
sones detingudes acusades de col·laboració o pertinença a Terra 
Lliure. Cal destacar diverses operacions contra militants indepen-
dentistes acusats de col·laborar amb eta arreu dels Països Catalans 
entre els anys 1991 i 1995. Els anys noranta van comportar també 
un auge important de repressió contra el moviment okupa, amb 
alguns episodis, com el desallotjament del Cinema Princesa de 
Barcelona, el 1996, amb més de trenta detencions. La dècada es 
va tancar amb el suïcidi de Jorge Bolancel, detingut després d’una 
protesta contra les ett, i amb una operació repressiva, important 
pel nombre de persones detingudes, després d’una manifestació 
antifeixista del dia 12 d’octubre de 1999.

Així doncs, la repressió va ser des d’un inici ja una qüestió 
cabdal en les organitzacions polítiques independentistes a la qual 
calia sobreviure, conviure-hi i no deixar mai de fer-hi front. No 
tan sols, però, les independentistes; d’altres també van viure la 
repressió durant els vuitanta i noranta. N’és un exemple el movi-
ment antiglobalització, que esdevenia una amenaça per a l’evolu-
ció del capitalisme, amb la liberalització quasi total dels mercats.

El moviment antiglobalització cada vegada es feia més fort ar-
reu. Com a resposta a la consolidació dels òrgans i de les cimeres 
mundials, tant estatals com d’empreses, o a l’organització mundi-
al del comerç, s’organitzaven en cada ciutat grans manifestacions 
i convocatòries que sovint eren durament reprimides pels cossos 
policials dels diferents estats. Com a eina de resistència dels di-
ferents pobles del món, els moviments antiglobalització van ser 
la punta d’espasa de la crítica al model capitalista que s’instaura-
va amb el canvi de segle i que aglutinava moviments autònoms, 
okupes, de resistència indígena, ecologistes i comunistes. Cimeres 
com la dels G8 a Gènova i la violència repressiva sense límits amb 
la mort de Carlo Giuliani evidencien fins a quin punt les classes 
populars i treballadores del món, organitzades, érem capaces de 
posar el sistema entre les cordes.

La primera dècada del segle xxi s’obria pas a cop de diner. 
L’entrada en vigor de la moneda unitària provava un cop més que 
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tant el psoe, com després el pp, cosien tots els punts necessaris 
per poder presentar el vestit del «benestar» a un estat que vivia 
molts canvis. L’Estat espanyol entrava als mercats europeus com 
a destinació turística estrella i marcava el camí cap a l’explotació i 
el desenvolupament dels serveis per poder servir aquest nou bal-
neari d’Europa en què ens estaven convertint.  

L’arribada del turisme de sol i platja va suposar, per als Països 
Catalans que coneixíem fins llavors, una sentència de mort. La 
destrucció del litoral. amb milers de ports esportius, hotels, ur-
banitzacions, platges artificials.... se sumava a les activitats d’oci 
elitista, com els camps de golf, amb conseqüències funestes per 
als nostres rius i per a tot el territori, amb la construcció d’infraes-
tructures totalment innecessàries, com la línia de molt alta tensió 
que travessava tot el nostre país. 

El capitalisme evolucionava i la globalització, amb l’obertura 
de tots els mercats, accentuava les diferències entre classes. Es 
començava a articular la resposta a la precarització laboral que va 
suposar aquesta falsa sensació d’estat del benestar i la del procés 
de terciarització de l’economia, emparat en l’augment del turis-
me. Unes reformes laborals aprovades durant els anys noranta 
que ens empenyien a marxar de les nostres comarques per buscar 
feines dignes.

Mentrestant, ajudant l’expansió econòmica de l’eclosió del 
neoliberalisme, l’especulació marcava l’agenda de les grans cons-
tructores i dels bancs, que s’enriquien amb els contractes hipote-
caris. Milers i milers d’edificis s’aixecaven sense pensar en l’im-
pacte per al territori i per als pobles, amb projectes urbanístics de 
grans dimensions, urbanitzacions de segones residències elitistes 
que, una vegada construïdes, o a mig construir, quedaven buides 
i que servien únicament i exclusiva per augmentar els beneficis 
d’un mercat immobiliari aleshores creixent. 

Van ser uns anys marcats per la guerra imperialista a Iraq, 
amb la resposta de rebuig massiva als carrers, en què l’Estat va 
participar per tal de refermar un cop més el seu paper geopolític 
dins l’otan. Van ser anys de lluita contra el feixisme organitzat, 
d’atacs com els del gav, d’una vertadera Batalla de València que 
feia anys que durava i que seguiria present amb tota la seva cru-
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esa. Van ser anys de recentralització amb el govern Aznar, d’es-
panyolisme, però també de resistència. De lluita de rebuig a la 
monarquia, amb les primeres accions al feixisme i a l’imperialis-
me. Perquè uns i altres estaven al servei del mateix: del projecte 
neoliberal que estava engolint tot el món i que configurava una 
nova Europa com a artefacte d’espoli de les classes populars, 
com a segrest definitiu de qualsevol mena de sobirania. Pactes 
entre elits que, un cop més, no només actuaven girant l’esque-
na al poble, sinó completament en contra nostra. Anys en què 
l’ofensiva contra els nostres cossos per part de la dreta es feia 
evident amb les primeres reformes de la llei de l’avortament, el 
matrimoni homosexual, declaracions eclesiàstiques i agressions 
al carrer al col·lectiu lgbt.

I aquesta onada expansiva econòmica va acabar trencant-se. 
L’esclat de la crisi econòmica de 2007, fruit de la bombolla im-
mobiliària i la inflació sense límits, ens va portar, al conjunt de la 
classe treballadora, a la precarietat més absoluta. Reformes labo-
rals, mesures econòmiques imposades per la Troica o la generació 
del deute econòmic fruit d’anys de «benestar» per a alguns ens 
van posar entre les cordes com a avantsala de l’onada de privatit-
zacions massives de tots els nostres serveis bàsics, com l’educació 
o la sanitat. La crisi, amb els acomiadaments massius que la van 
acompanyar, i eros també van ajudar a crear un clima de mobi-
lització perpètua i de lluita al carrer, amb les vagues generals de 
finals de la primera dècada del segle xxi. 

AMB EL TEMPS, COM MÉS PRECÀRIES, MENYS A PERDRE I TOT A GUANYAR
En aquests darrers deu anys el context socioeconòmic sembla-
va deixar en evidència les falles del capitalisme. Vam veure com 
el fals conte de l’estat del benestar es convertia en el malson de 
les execucions hipotecàries, la gratuïtat dels acomiadaments, o 
l’intent de retorn de les dones a casa. Després d’anys d’especula-
ció immobiliària, amb una economia sustentada a cop de totxo 
i encara més espoliada a còpia de tants per cent de comissions 
fruit de la corrupció, la crisi de 2008 esdevenia l’excusa perfecta 
per a una reconfiguració de l’organització social: retallades en els 
serveis públics, recentralització, reforma laboral… I la sobirania, 
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cada cop més lluny de nosaltres, venuda pels governs estatals i 
autonòmics a la Troica.

En aquests darrers deu anys, la precarització de les treballadores 
ha augmentat fins a límits insospitables: atur juvenil fins al 50 %, 
contractes majoritàriament temporals, contractes de pràctiques 
gratuïtes, feina en negre i sous de misèria que fan impossible pa-
gar un lloguer... Empreses com les ett, les quals l’organització 
juvenil feia anys que assenyalava, troben en la liberalització com-
pleta de la nostra força de treball els seus majors beneficis. Durant 
aquests anys s’intenta refermar el fet que passem de creure que si 
ens podem comprar una tele ja hem de donar-nos per satisfetes a 
creure que tenir feina és una sort, i que no és just demanar més 
amb la quantitat de gent que hi ha a l’atur. 

Però no en van tenir prou, d’augmentar l’explotació de les 
treballadores. També ataquen els serveis públics, que s’havien 
aconseguit amb la lluita incansable durant dècades, i comencen 
les retallades i privatitzacions. Els respectius governs autonòmics 
destrueixen o venen en molt poc temps allò que havia costat mi-
lions de diners públics, i allò que, encara més en una nova etapa 
de precarització extrema, resulta imprescindible per a la vida de 
les persones. La sanitat i l’educació són dos d’aquests pilars bàsics 
que es fan trontollar a cop de retallada. 

I caient com fitxes de dòmino, aquestes retallades en serveis 
bàsics acaben afectant de manera més crua les dones, enmig de 
tot un projecte d’ofensiva patriarcal que cerca de nou el nostre 
retorn a la llar i mantenir-nos disciplinades al seu servei. Perquè 
darrere de cada tancament d’escoles bressol hi ha tot de dones que 
s’han d’encarregar dels infants, i també dones joves que, encara 
que no hagin de cuidar fills, sí que acaben responsabilitzant-se 
dels de la família o cuidant-ne dels altres en feines de cangur 
en negre i mal pagades. Amb l’augment de tasques reproducti-
ves s’incrementa, en conseqüència, l’atur i la temporalitat en les 
feines pagades, de manera que s’augmenta la nostra dependèn-
cia econòmica i s’aconsegueix així frenar qualsevol possibilitat 
d’emancipació de les dones. En aquesta ofensiva, també hem ha-
gut d’enfrontar-nos a l’enèsima mesura per furtar-nos el dret al 
propi cos amb la contrareforma de l’avortament, així com també 
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seguim lluitant per tenir sobirania reproductiva com a joves me-
nors d’edat. I en aquests darrers anys de més precarització, també 
hem viscut un augment de la violència masclista. La major sensi-
bilització gràcies a la incansable lluita del moviment feminista ha 
obert paradigmes nous, però, que fan que sentències com la del 
cas de La Manada hagin rebut una resposta massiva als carrers, ja 
que, a còpia de sentències injustes, les dones hem assumit que no 
podem esperar res d’una justícia patriarcal que ens va en contra, 
i hem decidit prendre els carrers, dels quals només nosaltres i els 
nostres interessos som les protagonistes. 

Aquest paradigma d’ofensiva neoliberal i masclista ha format 
part, com dèiem, d’un projecte europeu que, malgrat fer aigües 
per totes bandes, ha sabut imposar totes les mesures econòmiques 
que calien per mantenir els privilegis d’una minoria. Amb la der-
rota de Grècia en plantar cara a la dictadura del deute hem viscut 
un nou motiu per reafirmar-nos en la lluita necessària contra la 
Unió Europea i tot el que representa. En la pròpia pell, des d’una 
òptica internacionalista amb la resta de pobles del sud europeu, 
i amb la ràbia de veure com, a l’Europa en què tot es liberalitza, 
les fronteres continuen sent un mur infranquejable tacat de la 
sang de centenars de milers de persones que fugen de les guerres 
imperialistes.

En la lluita del capital contra la vida, els estats espanyol i fran-
cès han reafirmat el seu embat per l’anihilament del poble català. 
Hem viscut atacs contra la llengua, com van ser el Decret til del 
govern Bauzá o la llei Wert, amb una clara voluntat d’uniformit-
zar sota l’espanyolisme la nostra llengua i la nostra cultura. I hem 
viscut mostres clares de recentralització, com va ser la retallada de 
l’Estatut de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Però no només en lleis hem pogut viure-ho, sinó que l’espa-
nyolisme s’ha reorganitzat als carrers de la mateixa manera que ho 
ha fet a les institucions. Com sempre, protegits i emparats pel sis-
tema judicial i policial, les manifestacions i els atacs feixistes han 
crescut aquests darrers anys. Però també amb el llegat maulet, i 
amb el record inesborrable del Guillem en el vint-i-cinquè any 
des del seu assassinat a mans del feixisme, les joves hem tingut 
clar que calia ser als carrers fent-hi front. 



22

Enmig de l’ofensiva neoliberal, patriarcal i espanyolista, però, 
hi ha hagut espurnes de combat. Espurnes de les quals el jovent 
hem format part cabdal, conscients que com menys teníem, 
menys teníem també a perdre. L’esclat de les mobilitzacions del 
15-m (i la repolitització i col·lectivització de molts malestars fruit 
de la crisi econòmica de 2007), la lluita per l’educació en català 
a les Illes o l’auge del moviment feminista que va cristal·litzar en 
una vaga general el 8 de març de 2018, són només alguns exem-
ples de com les classes populars catalanes no pensàvem ni pensem 
restar de braços plegats davant l’enduriment de les condicions 
socials i polítiques als Països Catalans.

I no podem parlar de context recent sense tenir en comp-
te les mobilitzacions independentistes que hem viscut aquest 
darrer any. L’augment de la recentralització de l’Estat espanyol, 
lligat al context de reestructuració econòmica, ha fet créixer la 
voluntat de la població de la cac de trencar definitivament amb 
l’Estat espanyol. Amb la convocatòria i la celebració del refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017, hem vist el naixement dels 
Comitès de Defensa del Referèndum (més tard, Comitès de 
Defensa de la República), i hi hem participat, els quals han tin-
gut un paper cabdal en aquests mesos de confrontació directa 
amb l’Estat. Però això no ho podem entendre pas sense la fei-
na prèvia incansable de l’independentisme revolucionari, igual 
com tampoc no podem entendre cada mobilització i acció sense 
tenir en compte el paper de les joves.

La celebració del referèndum d’autodeterminació a la cac va 
ser, sens dubte, un punt d’inflexió en la història recent de la lluita 
del nostre poble. La seva realització, malgrat la duríssima repres-
sió exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, només pot 
ser entesa gràcies a l’autoorganització popular i al paper dinamit-
zador de l’Esquerra Independentista, així com gràcies al paper de 
totes les joves que hi van ser. Al referèndum el va seguir la vaga 
general del 3 d’octubre i la del 8 de novembre, així com tantes al-
tres accions en defensa del resultat, contra la repressió, i per seguir 
emparant un projecte que va molt més enllà d’un canvi de bande-
ra, com ho mostren els aixecaments de peatges o les accions a la 
borsa o per aturar desnonaments en l’aniversari de l’1 d’octubre.
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Perquè hem vist clar novament −i ens ha servit per reafir-
mar-nos en la defensa de l’autoorganització de les classes popu-
lars− que les institucions tanquen les portes que la lluita al carrer 
obre, i que els interessos entre classes seran sempre irreconcilia-
bles. Amb el canvi de careta dut a terme per la dreta regionalista a 
la cac, van voler amagar tots els atacs a la classe treballadora amb 
la reestructuració econòmica posterior a la crisi de 2008, i es van 
voler posar al costat del poble per semblar pertànyer a la mateixa 
trinxera. Evidentment, però, només fins al moment en què van 
veure que podien perdre el control de la situació. Davant d’això, 
regressió autonomista i fugida cap enrere, per intentar desactivar 
tot el potencial que s’havia articulat de manera popular i que es 
giraria en contra dels seus interessos, uns interessos que, com dè-
iem, mai no serien els mateixos. 

Aquest regionalisme, aquest cop amb la careta del progressis-
me, també l’hem viscut al País Valencià i a les Illes. Una manera 
diferent de desactivar el descontentament de les classes populars 
respecte als governs anteriors, d’allunyar-les de la defensa del 
trencament total amb l’Estat −única manera per bastir unes vides 
dignes−, amb falses promeses i desviant la potencialitat de voler 
el pa sencer cap a la gestió de les molles de l’Estat. 

Nosaltres, veient aquest context, només hem pogut seguir llui-
tant des de l’autoorganització juvenil, allunyant-nos dels cants de 
sirena, conscients que l’Estat és i serà irreformable i que cal tren-
car amb les autonomies per teixir un projecte que soscavi d’arrel 
el règim del 78, més debilitat que mai.

Posant entre les cordes el règim del 78, aquest ha tret tota la 
seva força d’estat per defensar-se. L’aplicació del 155, els empre-
sonaments de membres del Parlament i dels presidents de l’anc 
i d’Òmnium Cultural −que avui encara segueixen entre reixes−, 
totes les persones exiliades −entre les quals membres dels cdr, 
com l’Adri, i la nostra companya Anna− o els centenars de proce-
diments judicials oberts contra tot de persones que aquests dar-
rers mesos van decidir no seguir sent esclaves d’aquest estat són 
mostres del clar augment repressiu que estem vivint i que, amb 
bastanta probabilitat, haurem de combatre els propers temps. Re-
pressió i criminalització. Dels cdr, d’Arran, de la cup, i de totes 
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aquelles formes d’organització que han sabut canalitzar la força 
de tantes persones i que, en dies com el mateix referèndum o la 
vaga general, han servir per colpejar juntes, i així colpejar més 
fort. Aquesta deriva repressiva en el marc de la lluita indepen-
dentista ha arribat fins on fa molt que no arribava, però ho ha fet 
en un context de criminalització de la protesta que ja s’havia vist 
augmentat, com vèiem, amb la llei mordassa i que sobrepassa, 
sens dubte, el marc independentista. La lluita contra la repressió 
que, com a moviment, hem hagut de dur a terme durant tants 
anys ha pogut fer que no la visquem des del sentiment de derrota, 
sinó al contrari, conscients de la necessitat de resistència i d’actu-
ar més col·lectivament que mai. 

En aquestes mobilitzacions, en aquesta etapa de resistència, de 
combat permanent, les joves hem estat protagonistes necessàries. 
Amb tota l’empenta com a joves i amb tots els motius com a ex-
plotades. I amb la consciència que soles no fèiem res, però man-
tenint l’esperança que juntes podem ensorrar qualsevol sistema, 
per molt poderós que sigui. Perquè amb tota la vida per davant, 
les runes no ens han fet mai por.

L’ORGANITZACIÓ ÉS LA CLAU DE LA VICTÒRIA
Per això, en tot aquest temps, un concepte: organització juvenil. 
Posar-nos a nosaltres mateixes al centre, per ser protagonistes del 
canvi del nostre futur i per ser nosaltres les protagonistes de la 
nostra existència i no regalar-la, com una cosa més, als interessos 
del capital. Nosaltres al centre, sense necessitat que ens diguessin 
què fer i què no fer, valorant la nostra capacitat com a joves de 
classe treballadora de pensar i dur a la pràctica nosaltres mateixes 
l’acció política necessària per canviar el món. Perquè les joves som 
llavor, energia i vitalitat. El nostre moment és caduc, però en cap 
cas aquesta condició és aprofitable per res ni ningú. La precaritza-
ció de les nostres vides en aquesta etapa ha estat en molts casos el 
tomb que faltava a la tapa d’un pot per mantenir-nos, a les classes 
populars, sotmeses. Aprenent que la vida adulta és explotació, 
injustícia i, en definitiva, una constant de factures per pagar.

Lògicament nosaltres, rebels, no hem volgut continuar sent 
l’etapa perfecta per al capitalisme, no hem volgut continuar sent 
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una minoria respecte de la voluntat i les decisions adultes i del 
poder hegemònic establert, i hem decidit, com a joves, prendre-
hi part i fer el que sabíem fer. Així, es desplegava una part de la 
nostra acció política, humil, com un bram al cel, que, insubmisa 
als estigmes imposats socialment, proposava una alternativa a la 
gestió adulta de la vida, el desenvolupament i l’oci juvenil. Mau-
lets era, tossudament, la necessitat d’independència i llibertat, 
d’esdevenir per a totes les joves un referent polític, una manera de 
ser i existir, alçades contra les injustícies i les mentides constants 
d’aquesta societat. I Arran seguim sent això, ni més ni menys que 
l’eina per a totes les joves que, des de l’inconformisme davant 
la injustícia i la convicció de construir una societat on siguem 
lliures, hem volgut plantar cara a cada ofensiva del capitalisme i 
el patriarcat. Des de les lluites de Maulets fins a les que ara fem, 
com a joves no hem fugit mai del nostre paper per canviar la his-
tòria, sinó que l’assumim amb la convicció que si lluitem podem 
perdre, però que si no lluitem estem perdudes.  

Les organitzacions juvenils sempre hem volgut poder apor-
tar alguna cosa a la història de totes les generacions que hi han 
passat. Aquelles que un dia van anar a la manifestació del 25 
d’abril a Alacant o València, aquelles que no fallaven mai l’11 de 
setembre a Barcelona, ni que fossin quatre gats −ara és inima-
ginable, oi?−, aquell que a partir d’un cartell o d’un adhesiu 
va decidir ser un insubmís, aquella que va transformar totes 
les seves relacions, aquelles que van muntar una xerrada al seu 
poble, aquells que van tenir una idea un dia de fer un aplec 
juvenil, aquelles que van trobar en la música combativa un 
espai a través del qual poder difondre idees, que van participar 
any rere any en les marxes de torxes, aquella que va posar-se 
cada dilluns durant mesos davant una màquina per aturar la 
destrucció del territori i defensar l’Horta, que van okupar es-
pais per no regalar-los als interessos especulatius, aquelles que 
van revoltar l’institut per defensar la llengua, que van plantar 
cara als feixistes, que van sortir nit rere nit a penjar cartells, les 
que van experimentar amb la comunicació i els mitjans i van 
repensar els cartells i els fulls de mà per passar al vídeo, al web, 
a l’anuari, a les xarxes socials.
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Totes i cadascuna d’aquestes històries i tantes d’altres amaguen 
un concepte que les organitzacions juvenils portem escrit per ban-
dera. L’autoorganització és la nostra pràctica. Aquell fer i prendre, i 
no pas demanar i esperar, aquella capacitat de construir, de repen-
sar, de lluitar d’una manera autònoma, sense tuteles ni xantatges. 
D’errar en la possibilitat de transformar les vegades que faci falta. 

Per què hem sigut això: independència i revolució. I revolució 
com a màxima de tot. Joves que no només lluitaven per l’allibera-
ment del seu poble de les mans dels estats espanyol i francès, sinó 
que pugnaven per una societat radicalment diferent.

Revolució per començar a emancipar-nos col·lectivament i 
esdevenir subjectes lliures en una societat lliure. Revolució com 
a pràctica, com a combat, com a metodologia irrenunciable da-
vant d’un independentisme i una esquerra que havien assumit 
la derrota i que només cercaven en la via possibilista per poder 
desenvolupar els seus projectes polítics.

Amb tota probabilitat, cridar independència i revolució com 
a sinònim d’aquella independència i socialisme clàssic (utilitzat 
per les organitzacions de l’independentisme combatiu des de la 
fundació del psan) no suposava una fórmula que descafeïnava 
el discurs, sinó que volia esdevenir el lema identificador d’una 
organització com Maulets, que afrontava nous temps amb noves 
eines, que experimentava amb els horitzons polítics del jovent 
dels Països Catalans, i que volia aglutinar el màxim de joves de 
manera heterodoxa i sense límits.

«Okupes, feministes, independentistes, revolucionàries, lliber-
tàries, socialistes, anticapitalistes, ecologistes… Totes aquests ads-
cripcions a un projecte ideològic concret vam saber amb major 
o menor mesura conviure. El nostre era un projecte de joves. I 
en la lluita sabíem conviure», ens comentava una exmilitant de 
Maulets de principis del segle xxi. Amb aquesta afirmació ens és 
més fàcil entendre quina era «l’heterodòxia militant» de la qual 
moltes exmilitants ens havien parlat, i que servia per articular la 
lluita juvenil per la independència i el socialisme. I aquest va ser 
sempre el seu projecte polític.

Allò que va començar amb Maulets la primavera de 1988 i que no 
s’aturava amb el naixement de les jir (Joves Independentistes Revo-
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lucionaris i Revolucionàries) va marcar el camí cap al futur. Durant 
els anys noranta el desplegament de l’organització juvenil també en 
l’àmbit estudiantil marcaria la necessitat de lluitar constantment per 
una educació digna, pública, gratuïta i de qualitat. La creació del bei 
(Bloc d’Estudiants Independentistes) a finals dels vuitanta va arrelar 
amb força a tot el territori i, a mitjans dels noranta, la divisió de l’in-
dependentisme des del punt de vista estratègic va calar també en el 
bei, i en sortí l’Alternativa Estel, en clau més combativa. Cal també 
fer un esment a la primera organització feminista de l’Esquerra Inde-
pendentista −impulsada en part per dones de Maulets−, L’Esguard, 
que, malgrat que no va durar gaire, va aportar qüestions interessants 
al si de les organitzacions des d’una perspectiva feminista.

La necessitat d’una única organització juvenil de l’Esquerra 
Independentista ha sigut una constant des dels anys noranta, en 
què la diversitat tàctica i política generava sovint petites diferèn-
cies o alineacions estratègiques històriques. Aquestes diferències 
van ser superades amb la unió de Maulets i les jir, de la qual sortí 
Maulets, el jovent independentista i revolucionari. És també en 
aquest moment que el bei, junt amb dues organitzacions estu-
diantils del País Valencià i la Catalunya del Nord, creen la cepc 
(Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans). Posteriorment, 
amb l’Alternativa Estel, comencen un procés de confluència que 
culmina el 2006 amb el naixement del sepc (Sindicat d’Estudi-
ants dels Països Catalans). És en el marc del naixement de noves 
organitzacions que el 2002 es crea la Coordinadora d’Assemblees 
de Joves de l’Esquerra Independentista (cajei).

Arribades a cert punt, l’existència de dues organitzacions juvenils 
al si de l’Esquerra Independentista ens posava davant un camp de 
treball difícil per al creixement del moviment i de l’organització del 
jovent. Era evident que existien diferències polítiques entre totes 
dues organitzacions. A vegades, però, era complicat en l’àmbit local 
veure quines eren les diferències entre totes dues organitzacions en 
aquells punts del territori on no coexistien. L’entrada a l’organit-
zació de noves generacions que no s’havien vist influenciades per 
la trajectòria i les divisions històriques de les organitzacions i del 
moviment propiciava anar més enllà del treball conjunt. La feina 
en equip com a moviment entorn de diades o campanyes i la coe-
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xistència d’assemblees de les dues organitzacions en algunes part del 
territori van afavorir un clima de diàleg entre la militància juvenil.

El repte a assolir era créixer per sobre del que totes dues orga-
nitzacions ho havien fet per separat, tant pel que feia a militància 
com a arrelament arreu del territori. Inevitablement la conclusió 
va ser la necessitat d’explorar la possibilitat de confluir en una 
sola organització juvenil. No es pot dir que fos un procés senzill: 
el repte era important i calia crear una organització forta que re-
collís el millor del bagatge de la lluita del jovent revolucionari dels 
Països Catalans. El 2008 sortia de l’assemblea nacional de Mau-
lets la necessitat de treballar per resoldre de manera definitiva la 
divisió en l’àmbit juvenil de l’ei i així construir conjuntament 
una alternativa anticapitalista juvenil als Països Catalans.

Els treballs bilaterals van començar. Comissions negociadores 
es van anar reunint per pensar com havia de ser aquesta nova 
organització i el procés que l’havia de portar a terme. A la vega-
da, s’afavoria el treball conjunt organitzant actes, manifestacions, 
campanyes i aplecs. Era necessari anar més enllà de la teoria i 
començar a treballar conjuntament. La Declaració de Reus de 
2011, en què totes dues organitzacions mostraven públicament la 
voluntat de confluir, va suposar també el primer espai on molta 
militància d’ambdues organitzacions es trobava per parlar de com 
havia de ser aquesta nova organització. Després d’unes negociaci-
ons que van durar uns dos anys, es van assolir uns acords que eren 
prou ferms per construir una nova organització juvenil. El juny 
de 2012 es va celebrar a Capellades la primera part de l’assemblea 
constituent. Els temes a debatre i les discussions a resoldre eren 
tants que no era possible fer-ho en una única trobada. El juliol 
d’aquell mateix any Arran es presentava públicament en un acte a 
Berga, en el marc del Rebrot. Amb la segona assemblea constitu-
ent, a Deltebre, el setembre de 2012, naixia Arran.

SOM PERQUÈ VAU SER
Així, en els darrers mesos hem pogut recórrer el territori i els seus car-
rers, per tal de traçar aquesta genealogia i també la geografia d’aquest 
projecte. Hem parlat amb les seves protagonistes i hem donat forma 
a un mapa de militants que avui, amb diverses trajectòries personals, 
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socials i polítiques, continuen compromeses en desenes de projectes 
transformadors arrelats a pobles i ciutats dels Països Catalans.

Hi ha una frase que durant l’articulació del llibre que teniu 
a les mans no ens hem parat de repetir: «Som perquè vau ser». 
Sabíem de la certesa d’aquesta frase. Però en finalitzar aquest lli-
bre ens «l’hem tatuat amb ferro». És aquest, doncs, un exercici 
que intenta explicar d’on venim, però també qui som. I no des 
d’una voluntat lacrimògena i romàntica, mancada d’autocrítica, 
i carregada d’èpica, sinó des del ple convenciment que avui les 
trajectòries i els sentiments poden esdevenir una cartografia de 
futur. Un mapa de futur.

És aquest un recull lineal de tota la història de Maulets? No, 
no ho és. Amb aquest projecte hem volgut donar la ploma i el 
teclat a les militants perquè, de manera diversa i plural, expliquin 
quina va ser la seva aportació (i la de les seves companyes) a una 
organització juvenil com Maulets. I, sobretot, que hi aboquin 
com van ser els debats i les reflexions que els van travessar. Que 
ens expliquin (per tenir-ho molt present) els seus encerts i errors, 
la seva anàlisi sobre el moment que els va tocar viure, i que defi-
neixin com a joves independentistes, revolucionàries i feministes 
com van saber dotar l’independentisme d’una organització sòlida 
i perduradora en el temps, permeable a altres pràctiques i movi-
ments revolucionaris, i amb vocació d’esdevenir referencial per a 
tot el jovent organitzat dels Països Catalans.

Els debats i fronts de lluita seleccionats dels quals es parla al 
llarg del llibre no són ni de bon tros els únics que han fet que el 
curs de la història de Maulets hagi sigut el que ha sigut, però sí 
que en són una bona representació. Com a mínim, tenim la cer-
tesa que van marcar moltes de les persones que van participar-hi. 

La construcció del moviment juvenil i la seva articulació diversa 
arreu del país, entenent la llengua i la cultura com a motor de cohe-
sió social i construcció nacional, la defensa del territori i la seva llui-
ta ecologista que desafiava la destrucció de l’entorn, l’aposta ferma 
per construir contrapoder des de tots els fronts i la resistència com a 
poble a la repressió de l’estat són part d’aquest recull d’experiències 
i veus que hem anat fent en els darrers mesos.

Arran
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Ja ve sonant el caragol Maulet 
que anuncia la tornada de la gent de Basset.

Arrap

Explicava el mestre Fuster que no escrivia els llibres que volia. Si 
més no, a mi em passa una mica això. Aquest text exigia un altre 
autor, potser una historiadora, un filòleg, una arabista o un antro-
pòleg. O, millor encara, un equip interdisciplinari, plural i de tots 
els territoris. Però com passa tantes vegades amb la història dels de 
baix, aquesta història no havia sigut contada. Així que perdoneu-me 
l’atreviment per investigar i explicar part de l’origen del terme mau-
lets. Justament pel silenciament de les nostres arrels hi ha hagut tanta 
confusió. Aquest text és simplement una humil aportació a la nostra 
història. Una història popular que necessita continuar essent inves-
tigada amb rigor i profunditat. Després d’anys de dubtes, reflexions 
i investigacions en fonts àrabs, britàniques, espanyoles, andaluses i 
catalanovalencianes, podem desxifrar part del sentit del nom maulets 
que van adoptar els lluitadors «bassetistes». Aquells rebels que no van 
nàixer a Xàtiva el 1707 ni van morir el 1714 en la defensa de Barcelo-
na. Aquesta és la història d’un llinatge de resistència que mai no s’ha 
aturat. Aquesta és una història que continua viva.

És la història dels de baix, un relat amb molts inicis i molt llu-
nyans. Així que comencem fa mil anys: al voltant de l’any 1000. 

Maulets: 
fills de l'aigua, la terra i el foc

d a v i d  s e g a r r a
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En aquella època, en una societat extremament diversa com era el 
Xarq al-Àndalus, vivien juntes comunitats d’orígens iber, romà, 
hebreu, germànic, amazic i àrab. I hi convivien, no sense conflic-
tes per descomptat, amb empremtes culturals gregues, bizantines, 
eslaves i cartagofenícies. Les creences eren també un mosaic de 
cristianismes, judaismes, paganismes i islams. 

Maulà és un antiquíssim terme àrab, de significat ampli, dinà-
mic i canviant. Els seus significats principals són ‘vincle’, ‘aliança’ 
i ‘protecció’. És un concepte que s’ha utilitzat ancestralment per 
assenyalar la relació d’aliança de qui s’incorporava a una comunitat, 
tribal o política. Però, la mateixa paraula, depenent del context, po-
dia també significar ‘senyor’, ‘serf ’, ‘esclau’, ‘alliberat’, ‘protector’, 
‘defensor’, ‘aliat’ o ‘amic’. Mauali és el plural de maulà. La població 
nadiua era en gran part maulà dels nous senyors. Primer, dels ro-
mans; després, dels visigots, i, en aquell moment, dels andalusins.

Quan el poder central del califat de Còrdova va caure l’any 
1031, molts dels mauali van participar en la fundació de noves 
entitats polítiques: les taifes, entre les quals, les taifes, o regnes, 
de Daniya, Balànsiya, Mayurqa i Turtuxa. Una de les claus del 
seu relatiu èxit va ésser la promesa de pluralitat cultural, religi-
osa i lingüística. Més important encara era la garantia d’accés a 
la terra i l’aigua. No és casual que, com explica Manuel Sanchis 
Guarner, la taifa de València s’iniciara amb el regnat dels síndics 
de les séquies de l’Horta. El mil·lenari Tribunal de les Aigües ja 
començava a gestionar l’aigua, que era de propietat comunitària. 

Dos segles després, naixia una nova era. Zayan ibn Mardànix 
era el rei de Balànsiya. Abu Zeid, antic governador enemistat amb 
ell, va trair el regne i es va unir a les forces de Jaume I el Conque-
ridor. Després de cinc mesos de setge, Zayan rendia la ciutat, i 
s’alçava el penó de la conquesta el 9 d’octubre del 1238. Es calcu-
la que uns cinquanta mil valencians i valencianes van abandonar 
les seues terres en el nostre primer gran èxode. En el Llibre del 
Repartiment, Jaume I explica: «E quan aço haguem feyt, entram 
nos en la vila, e quan vench al tercer dia començam de partir les 
cases ab l’arquibisbe de Narbona, els bisbes, els nobles qui estat 
havien ab Nos». L’historiador Ferran Esquilache descriu el llibre 
com «el registre del botí d’una campanya de conquesta».
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Malgrat la traïció i la covardia de les elits àrabs, la població 
nadiua va iniciar la resistència armada. Ja el 1244 es produeix 
una rebel·lió sota el comandament d’Al-Azraq, de pare musulmà 
i mare cristiana, que va lluitar per Xàtiva, Alcoi, Dénia i Alacant. 
Entre el 1248 i el 1277, la riba sud del riu Xúquer va viure una 
guerra de guerrilles contra els conqueridors. Les masses de llaura-
dors autòctons van ésser finalment derrotades per la superioritat 
militar i estratègica de les forces catòliques. Es parla de desenes 
de milers de persones que, aleshores, van ésser forçades a l’exili. 
Mentrestant, a Mallorca, la conquista cristiana es convertia en 
un bany de sang. L’historiador Antoni Furió escriu que «Jaume I 
parla de 20.000 morts». Això era aproximadament la meitat de la 
població total de l’illa. A Mallorca es va produir, doncs, el primer 
gran genocidi a la nostra terra. L’entrada a la ciutat de Mayurqa 
va ser una orgia de pillatge, violacions i morts d’infants, joves i 
grans. Hi ha cròniques que afirmen que la carnisseria fou tan gran 
que va provocar pestes i epidèmies massives. 

Fa uns pocs anys, la Universitat de les Illes Balears va trobar a 
Tindouf, Algèria, un exemplar perdut del Llibre de la Conquesta 
de Mallorca, en el qual s’explica la versió dels ocupats, en contra-
posició al Llibre dels Fets, redactat pels clergues que dominaven 
la Cancelleria Reial. Escrit pel valencià Ibn Amira, el text confir-
ma la destrucció de Mallorca i ens descobreix que, tal com passà 
a València, el governador Abu-Yahya no va saber defensar la taifa. 
Va haver d’alçar-se Ibn Sayri per liderar la revolta dels llauradors 
indígenes contra les tropes feudals. Des de les muntanyes va resis-
tir un temps, intentant l’aliança amb les forces àrabs de Menorca.

Sorgida de la flama
sols tindrem ja la vida

per arma i per escut
a totes dues mans.

Maria-Mercè Marçal

Consolidada la Corona catalanoaragonesa, es va establir l’hege-
monia feudal i catòlica. Els primers a pagar la intolerància del 
nou sistema van ésser els jueus. Cal recordar que la població 
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hebrea havia arribat a les nostres terres de la mà de grecs, romans 
i fenicis. És a dir, feia possiblement un mil·lenni que habitaven 
ací. Molt més que els nouvinguts. Cal desmentir, però, el tòpic 
que tots els jueus eren rics i comerciants. Entre la comunitat de 
religió jueva s’hi trobaven comerciants, sí, però també artesans i 
intel·lectuals, així com ramaders i agricultors. El 1391 va esclatar 
la violència antisemita que les elits catòliques havien atiat. Es van 
assaltar les aljames o jueries (guetos, barris segregats) de Barcelo-
na, Palma, Lleida i València. Centenars de jueus van ésser linxats 
i assassinats. La Corona d’Aragó els va prohibir la possessió del 
Talmud i altres textos religiosos. Per a distingir-los, s’obligà els 
jueus a portar un distintiu vermell i els musulmans, a portar-ne 
un de groc. 

L’any 1492 va ésser un dels més nefasts de la història. La unió 
dinàstica dels reis d’Aragó i Castella va crear les condicions que 
iniciarien un imperi d’abast global. Eixe mateix any, Ferran i Isa-
bel van expulsar tots els jueus dels seus regnes. Es calcula que 
cent mil vivien a Castella i uns deu mil, a la Corona d’Aragó. Al 
museu jueu d’Istanbul encara es troben els documents otomans 
que documenten que milers de refugiats van ésser acollits. Gra-
nada, l’últim regne d’al-Àndalus, va caure també. Les llibreries 
andalusines van ésser cremades per les tropes hispàniques. I, amb 
elles, es convertí en fum gran part del llegat grec, romà, persa, 
indi, àrab i hebreu. Entre les fogueres d’Andalusia, l’imperi de 
les Espanyes feia salpar les seues naus a la conquesta i destrucció 
d’Amèrica. 

L’imperi de les conquestes, l’esclavitud i la Inquisició també 
era el regne de la persecució de les dones. L’enorme diversitat 
de les arrels ibèriques va fer que la pulsió uniformadora hispa-
nocatòlica obrira la cacera de dones. Però amb quin argument 
es va perseguir les dones? I què va suposar la seua repressió? Va 
ésser enmig de les matances de jueus, musulmans, cristians pro-
testants i dissidents que els inquisidors inventen la figura de la 
bruixa. No s’ha d’oblidar que les tradicions mediterrànies iberes, 
romanes, islàmiques i cristianes primitives s’organitzaven par-
tint dels cicles naturals. Per això, els coneixements d’astronomia, 
agricultura i medicina derivaven en rituals religiosos i espirituals. 
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Part d’aquests sabers van ésser conservats per les dones rurals que 
subvertien l’ortodòxia patriarcal. Converses jueves, criptomusul-
manes, pseudopaganes, morisques i gitanes eren les sospitoses de 
bruixeries pels clergues catòlics. I, de fet, trobem arreu la simbo-
logia jueva, islàmica i pagana en elements com el sàbat, la lluna 
o la mà de Fàtima. El component de classe i gènere fou deter-
minant: homes hispànics de classe alta de les ciutats ordenaven 
perseguir dones de la terra, del camp i de les classes populars. 
L’autonomia i el coneixement de les dones representava l’últim 
refugi de la sobirania popular.

El mateix Miguel de Cervantes descriu tres bruixes en la seua 
novel·la Los trabajos de Persiles y Sigismunda: una d’elles és una 
practicant de la medicina popular amb plantes remeieres. La se-
gona és una morisca capaç de volar i que prepara ungüents amb 
herbes. La tercera, clar, és una jueva experta en arts amatòries i 
que ajuda les dones a deslliurar-se de marits molestos. Malgrat el 
seu masclisme, Cervantes posa en boca de Cenotia: «Pero noso-
tras, las que tenemos nombre de magas y de encantadoras, somos 
gente de mayor cuantía: tratamos con las estrellas, contemplamos 
el movimiento de los cielos, sabemos la virtud de las hierbas, de 
las plantas, de las piedras, de las palabras». Segons la investigadora 
Rachel Schmidt, de la Universitat de Calgary, la mora Cenotia és 
hereva de les cultures semítiques provinents d’Egipte i Babilònia, 
de Plató i Zoroastre. És més, per a Schmidt, Cenotia està orgu-
llosa del seu llegat grecollatí i jueu-islàmic i se sent superior cul-
turalment als inquisidors. L’escriptor castellà, volent demonitzar 
les dones rebels, les eleva als cims de la cultura.

Silvia Federici explica que «la cacera de bruixes, així com el 
tràfic d’esclaus i la conquesta d’Amèrica, foren els elements im-
prescindibles per a instaurar el sistema capitalista modern». Els 
enemics de l’Estat eren l’autonomia i les sobiranies de les comuni-
tats rurals. La majoria agrària, en molts casos, vivia com a cultura 
paral·lela al sistema polític de les ciutats. La propietat comunal i 
els rituals herètics i heterodoxos eren els eixos de la identitat rural 
i popular. Cal recordar que, a l’edat mitjana, les dones del camp 
treballaven i tenien control sobre la concepció i la reproducció. I 
moltes disposaven d’importants àmbits de poder i cultura propis. 
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La transmissió de les tradicions dels pobles es produïa en gran 
part a través de les dones. I això va ésser detectat per l’Església 
i l’Estat. El nou sistema necessitava unificar i dominar eficient-
ment totes i cadascuna de les àrees del territori. Incloent-hi els 
cossos. Incloent-hi les dones. Federici defensa que la persecució 
de les bruixes, i de les dones en general, va ésser una eina del po-
der per a destruir el món rural popular. Dividint les poblacions, 
convertint-les en senseterres i expulsant-les del camp a les ciutats. 
El proletariat començava, així, el seu llarg desenvolupament. Una 
classe desposseïda de terra i cultura pròpies, només posseïdora de 
la seua força de treball. El capitalisme naixia amb la crema de les 
dones sàvies.

A la Corona d’Aragó, però, restava encara un altre conflicte 
tectònic: gran part de la població era encara la nadiua, els ara 
anomenats moriscos. Pas a pas, els pactes socials van ésser vio-
lats per la Corona sota la pressió de la Inquisició. Entre el 1525 
i el 1528 es van produir rebel·lions dels llauradors moriscos en 
zones cíclicament insurgents: les serres de la Marina i el Benica-
dell i la serra d’Espadà. Milers d’agricultors armats amb fones, 
corbelles i aixades es van revoltar, liderats per Selim Almansor. 
A la serra van crear-hi una zona temporalment autònoma, però 
van ésser aixafats per la intervenció de milers de mercenaris ale-
manys enviats per l’emperador Carles V. El 1567 es van prohibir 
la música, la cultura i la llengua àrabs. Caldria assenyalar que 
encara avui continuen apareixent llibres i textos àrabs amagats en 
masos i alqueries, com les de Seròs i Aitona a Lleida. El catedràtic 
d’història medieval de la Universitat de València Ferran Garcia-
Oliver explica que el bisbe d’Oriola va deixar escrit que «cuando 
los pueblos están sujetos a un mismo imperio, los vasallos tienen 
obligación de aprender la lengua de su dueño».

L’infaust any 1609 Felip III i el Consell d’Estat van decretar 
l’expulsió de tots els moriscos. S’ordenava que tota la població 
nadiua iberoromana, que s’havia islamitzat i cristianitzat, fora de-
portada a l’Àfrica. L’antropòleg Joan Francesc Mira l’ha qualificat 
com «la primera neteja ètnica organitzada en un país d’Europa» i 
«l’eliminació rigorosa de tot un poble: d’un poble sencer, ocupant 
immemorial de les terres d’on l’expulsaven». En aquesta decisió 
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de la naixent monarquia hispànica les veus de l’agònica i submisa 
Corona d’Aragó no van ésser escoltades. Abans, els religiosos i 
nobles castellans havien debatut si exterminar, castrar o deportar 
la gent de la terra. Finalment van optar per l’expulsió. L’exèrcit 
va detenir centenars de milers de persones. Columnes de famílies 
i pobles sencers van travessar tot el país cap a un destí incert. Es 
van viure escenes dantesques quan milers van ésser assassinats, 
milers espoliats i milers de xiquets robats i esclavitzats. Però tam-
bé altres milers van poder escapar i amagar-se. Això va suposar, 
segurament, la catàstrofe més gran que s’ha viscut a la nostra ter-
ra. Els càlculs oficials parlen d’unes cent mil persones deportades 
de Castella i prop de dues-centes mil de la Corona d’Aragó. No-
més del regne de València van ésser llançades a la diàspora cent 
trenta mil persones. Un de cada tres valencians va ésser obligat 
per les armes a abandonar casa i pàtria. Garcia-Oliver planteja 
que l’etnocidi va accentuar la subalternitat de la «decrèpita Coro-
na d’Aragó». Per a ell, «Espanya hi surt guanyant» i es confirma 
que «la veritable política, el poder, residia feia temps a Madrid». 
Joan Fuster ho descriu durament a Nosaltres, els valencians: «La 
camarilla governamental de la Monarquia −l’oligarquia latifun-
dista castellana-andalusa− era, realment, el grup promotor i de-
fensor de l’expulsió».

Tot un mar de tristors ens brama a les entranyes!
Tots els cors desesperats cremen amb flames eternes!

Ibn Amira

L’interior del nostre país va quedar aleshores desert i l’economia, 
destruïda. Els millors llauradors i pagesos ja no hi eren. I l’econo-
mia es va enfonsar. Milers d’empobrits cristians sense terres van 
ésser dirigits als masos i camps, habitats ara per fantasmes. Des 
del primer moment la situació va ésser caòtica i violenta. Des del 
1663 fins al 1689 es van viure revoltes llauradores a l’Horta, la 
Valldigna i el Camp de Morvedre. I és que els nobles havien im-
posat als colons les mateixes condicions que als moriscos. Per als 
senyors, tant moros com cristians eren maualis seus: serfs de qui 
poder viure. Els nous vassalls, però, es van rebel·lar aviat contra 
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el pagament de censos. Localitats com Pedreguer, Muro, Alcú-
dia, Carlet, Albaida, Xàtiva, Algemesí i Carcaixent van tornar a 
ser zones insurgents. L’any 1693 es va produir el zenit de les re-
voltes, començant l’anomenada Segona Germania. En les matei-
xes terres ingovernables d’Al-Azraq, Josep Navarro va liderar els 
agermanats contra la monarquia i la noblesa. Les antigues terres 
morisques de la Safor, la Vall d’Albaida, el Comtat, la Marina, la 
Calderona i Espadà tornaven a encendre l’espurna de la rebel·lió. 
Després de la derrota dels agermanats, un home va poder salvar 
la vida i escapar a l’exili. Fill de l’horta d’Alboraia, d’una família 
de fusters, li deien Joan Baptista Basset.

A les corones d’Aragó i de Castella havia passat el terme àrab 
maulà com a maullato o maullatus en llatí. Però maulà era per llei 
i tradició un contracte social pactat i negociat, no era l’esclavitud 
ni la humiliació. Els llauradors catalans, valencians, aragonesos 
i de les Illes s’havien transformat en els encomanats o protegits 
dels patrons feudals. I, així, els mauali es van convertir en mau-
lets. Aviat van descobrir que per al sistema monàrquic i senyorial 
el terme només volia dir ‘serf ’. Potser les llegendes i les històries 
transmeses per mares i àvies van recordar-los que maulet també 
volia dir ‘defensors’, ‘alliberadors’, ‘aliats’ i ‘agermanats’. Mauali 
volia dir ‘esclaus’, però també ‘esclaus alliberats’, depenent de la 
intenció de la paraula. Calia elegir-ne el significat i el sentit. Els 
senyors ja ho havien fet. Ara era el torn del poble, dels agerma-
nats, dels maulets. 

El segle xviii va començar amb un conflicte d’abast continen-
tal: els regnes d’Àustria, Gran Bretanya, Països Baixos i Portugal 
rivalitzaven amb la nova potència francesa. Les naixents forces ca-
pitalistes combatien entre si per l’hegemonia geopolítica. Aquesta 
tensió va coincidir amb el problema successori a la monarquia 
hispànica. Carles d’Àustria i Felip de Borbó eren els dos aspirants 
a la corona de l’imperi. Felip V n’era en principi l’hereu natural, 
però la Gran Aliança de la Haia va constituir un eix antiborbònic 
i va proposar Carles com a rei. La superpotència marítima anglo-
holandesa va començar a encerclar la península Ibèrica. Malgrat 
tots els matisos necessaris, la majoria dels nobles de Castella es 
van decantar pel Borbó, mentre que la Corona d’Aragó optava 
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per l’austríac. Les raons són múltiples, però una de les claus és 
l’estratègia centralitzadora que la «modernització» francesa impli-
cava. L’arxiduc Carles, en canvi, va entendre que havia d’acceptar 
els furs i l’autonomia catalanoaragonesa, així com la diversitat de 
sistemes jurídics. Les masses treballadores i llauradores no parti-
cipaven en aquests jocs d’alta diplomàcia. Qui sí que estava atent 
a aquests moviments polítics era un oblidat militar que viatja-
va amb l’armada aliada. El 1705 desembarcava a Altea l’exiliat 
Joan Baptista Basset. Comandant militar ara, Basset va utilitzar 
un missatge antisenyorial per mobilitzar les classes populars. Els 
nous maualis, els vells agermanats, els llauradors i les classes baixes 
urbanes van adoptar el nom de maulets com a senyal d’identitat. 
Els llauradors, obrers i artesans elegien per identificar-se un terme 
dels seus antecessors. I, alhora, posaven el malnom de botiflers als 
defensors afrancesats del Borbó. La raó era que el símbol de la 
casa dels Borbons era la flor del lliri; en francès, la beauté fleur. 
Per als defensors de la terra, la memòria dels avantpassats, mentre 
que a les elits se’ls penjava un terme estranger. Avui dia, encara 
als diccionaris es llegeix com a definició per a botifler: «Que col-
labora amb els enemics del seu país». Basset i els seus havien elegit 
un sentit i una voluntat. I així van organitzar un exèrcit popular 
per defensar les terres valencianes. Les guerrilles camperoles tor-
naven als camps i a les viles. Simultàniament, a Catalunya, les 
Illes, Aragó i València la majoria de pobles i ciutats se sumaven al 
bàndol austriacista.

Va ésser el dia de Sant Jordi del 1707 quan milers de mercenaris 
anglesos, holandesos i francesos es van dirigir al camp d’Almansa. 
Les potències imperials combatien per l’hegemonia global un 25 
d’abril a la frontera entre Castella i la Corona d’Aragó. Molt pocs 
valencians, però, van lluitar a Almansa. La batalla es va decidir 
aviat i l’estratègia francesa, que era superior, va donar la victòria 
als borbònics. Les portes del regne de València s’obrien. Però, on 
eren les tropes mauletes? On eren els rebels bassetistes? Baptista 
Basset es trobava a València des del 1705, on els maulets havien 
pres la ciutat i decretat mesures econòmiques a favor de les classes 
populars. La nova cort austriacista, des de Barcelona, nomenava 
virrei del regne valencià Josep Folc de Cardona-Borja, home de 
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l’alta noblesa. Cardona fou enviat a València amb l’objectiu de 
dirigir l’administració i posar fi als excessos dels bassetistes. Així 
es mantenia un precari equilibri entre les forces monàrquiques-
aristocràtiques de Cardona i les llauradores-populars de Basset. 
Amb les tropes borbòniques ben a prop de València, Carles III 
va enviar milers de soldats britànics comandats per Charles Mor-
daunt, comte de Peterborough. L’aristocràcia local es va veure, 
per fi, amb superioritat militar i va decidir, el 1706, empresonar 
els líders bassetistes. Els maulets els havien ajudat a obtenir el 
poder, però les forces imperials austriacistes no podien tolerar ex-
periments revolucionaris i antisenyorials. Els soldats anglesos van 
haver d’apuntar ara els canons contra els bassetistes entre crits de 
«Visca Basset, abans que Carles III». D’aquesta manera, es con-
sumava la traïció i Joan Baptista Basset era detingut pels soldats 
i portat de Xàtiva a Dénia i, d’allà, a Tortosa, per ésser finalment 
empresonat a Lleida.

Mentrestant, als fronts militars els borbònics triomfaven a Ma-
drid i Múrcia i amenaçaven el regne de València des d’Almansa. 
Veient el perill, el rei i els nobles austriacistes van fugir per sempre. 
Els maulets que resistien a Xàtiva van ésser assassinats després de 
rendir-se, i la ciutat, cremada. Vila-real i moltes altres ciutats van 
rebre el mateix càstig. Atemorit, Melcior Gamir, jurat en cap de 
València, va negociar la rendició. Ja tot perdut, els austriacistes van 
alliberar Basset com a últim recurs. Mentre aristòcrates i mercenaris 
escapaven, les guerrilles mauletes tornaven per defensar Dénia fins 
al 1708 i Alacant fins al 1709. L’any 1710 partides de miquelets de 
la terra encara combatien els conqueridors francocastellans. Perdut 
ja el regne de València, Basset es va retirar amb les tropes mauletes 
cap al nord. La guerra continuava a Catalunya.

Els combatents valencians van arribar per participar en la de-
fensa de Barcelona. Els valencians Basset, Torres i Maians van di-
rigir la resistència, junt amb els catalans Villarroel, Bellver i Dal-
mau, entre molts d’altres. Tots ells podien haver fugit a Europa 
a gaudir dels privilegis de la cort de Viena, però es van mantenir 
fidels a la seua gent. Carles III es trobava segur a Àustria després 
d’abandonar els seus aliats peninsulars. Amb la caiguda de Bar-
celona, els líders antiborbònics van ésser empresonats. Basset va 
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ésser conduït a Alacant, i d’allà, a Segòvia, on va morir. Villarroel 
va morir en una presó de la Corunya. Però especialment sagnant 
va ésser el cas del general Josep Moragues, que va ésser degollat i 
esquarterat. Milers de sospitosos de sedició i rebel·lió contra el rei 
van ésser detinguts. Molts van ésser condemnats a presó o galeres, 
mentre que d’altres milers van haver d’elegir l’exili i travessar les 
fronteres. La confiscació de béns i propietats es va aplicar com a 
càstig als rebels. La duresa de la repressió va fer que el comandant 
de les tropes victorioses, el duc de Berwick, considerara les ordres 
de Felip V «poc cristianes», car manaven que «tots els rebels havi-
en d’ésser passats a degolla». Desenes de viles van ésser incendia-
des: Sallent, Torelló, Viladrau, Arbúcies o Manresa, entre d’altres. 
La desconfiança dels ocupants era tan gran que van desarmar la 
població, van prohibir tindre ganivets i van enderrocar masos i 
castells per evitar possibles avalots. Un cas únic d’aplicació de 
control panòptic a una població vençuda va ésser el projecte de 
la Ciutadella. Els enginyers militars van dissenyar una fortalesa 
al barri de la Ribera de Barcelona. El 1715, els veïns van ésser 
obligats a enderrocar les seues cases i a treballar en la construcció 
de la seua pròpia opressió. A les muntanyes, les guerrilles seguien 
atacant els ocupants. Per aquesta raó el règim borbònic va crear 
els mossos d’esquadra: per perseguir i reprimir els catalans. 

El 1716, i a cuitacorrents, es va proclamar el Decret de Nova 
Planta, amb el qual s’anul·laven els furs històrics de la Corona 
d’Aragó. L’autonomia, el dret, les lleis i les normes pròpies van 
ésser esborrats i substituïts per la normativa castellana. Vençuts 
militarment, presoners i desarmats, desmuntats políticament i ju-
rídica, només quedava colpejar el cor de la nació: la cultura. Com 
ja s’havia fet amb la desintegració d’al-Àndalus i de les civilitza-
cions americanes, es va dissenyar l’eliminació de la llengua. Al 
llarg dels segles següents es proclamarien infinites normatives per 
imposar la llengua castellana en tots els àmbits. Lluny d’aquests 
escenaris de guerra i devastació, el 1725 se signava el Tractat de 
Viena, que posava fi oficialment a la Guerra de Successió. Els 
Àustries renunciaven als drets sobre la Corona espanyola i reco-
neixien Felip V. Les potències imperials es repartien Europa per 
sobre dels damnats i els oblidats. 
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Els segles xix i xx són noves centúries de revoltes, revolucions, 
insurgències, vagues, guerrilles i maquis. Cada poques dècades les 
nostres ciutats s’alcen i són bombardejades. L’exèrcit és enviat una 
i altra vegada per sufocar les revoltes. Fins i tot exèrcits francesos, 
italians i alemanys ataquen casa nostra. Els nostres són afusellats 
i soterrats en llarguíssimes nits. De nou el nostre poble travessa 
mars, serres i fronteres. Exiliat una altra vegada. I al llarg d’aquests 
segles inacabables les elits nostrades traeixen el país sistemàtica-
ment. Com sempre i a la seua manera, el poble resisteix com pot, 
de front o de costat, amb coratge o amb astúcia, pacientment.

Companys, també soc terra. 
De flama soc i d’aigua, d’elements sempre en guerra.

Maria Beneyto

Han passat segles ja i avui els nostres llauradors continuen auto-
gestionant l’aigua al seu tribunal. Les nostres tradicions rebro-
ten i es reinventen. I les nostres batalles encara són recordades. 
Els milers d’exiliats del franquisme són testimoni viu. I les seues 
veus són la nostra consciència. Pagesos, masoveres, treballadores 
i obrers guarden la memòria i l’exemple de les lluites pels drets 
socials. I ja són generacions de dones combatents per la sobirania 
pròpia. Passen els segles, i els mauali no moren. Agermanades des 
dels barris i els pobles, des de les illes i les serres, renaixen cícli-
cament les aliades. Tornem a organitzar-nos en aljames (assem-
blees). I la defensa de la propietat comuna de l’aigua i el territori 
reviscola. Escrivim, llegim, cantem, eduquem, aprenem, pensem, 
estimem i vivim en la llengua de la terra. Ens ho han prohibit tot. 
I tot allò que ens han prohibit ho hem protegit. I, de nou, des 
de baix, els maulets renaixen, tres-cents anys després. Somniant 
el futur sense oblidar el passat. Passant el relleu d’una generació a 
una altra. Una altra vegada. I una altra.

Fins que, com un llamp, ens va colpejar l’11 d’abril del 1993, 
quan un ganivet trencà el cor d’un maulet de l’Horta. I les tene-
bres d’inquisicions, franquismes i feixismes ens va apunyalar a 
tots. Però precisament del cor trencat del Guillem en van nàixer 
onades de nous maulets. Era la violència del crim, precisament, 
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la que ens connectava amb els oprimits de la nostra història: tor-
nàvem a ésser jueus, morisques, bruixes, republicanes, exiliats i 
maulets. Ens despertàvem de cop maulets, amb mocador de guer-
ra estelat. Amb el roig i amb el groc. Amb por, ràbia i tristesa, 
però amb punys i carrers. La lluita ja no era per poemes i senye-
res, era per defensar la vida, era per la memòria dels caiguts i de 
les caigudes. La mort del Guillem no ens va portar la foscor, sinó 
la llum. Ens va marcar un camí de coratge i renaixement. Com 
a generació i com a nació. És de les arrels del Guillem que renai-
xem. I naixem Jordis. I Annes. I Txells. I Idrisses. I som milions a 
l’octubre. I som milions als abrils i als setembres. I serem milions 
defensant la República, la nova, la vella, la nostra, la de sempre. I 
defensarem la terra, la sagrada natura, la casa dels nostres pares i 
les nostres mares. I defensarem els drets de tothom, els drets a la 
cultura, a la salut, a la diversitat, a la dissidència. Perquè maulets 
ho som totes i tots els que ens comprometem a ésser lliures, a 
protegir-nos i a cuidar-nos. Som els mauali esclaus, sí, però no ho 
oblidem: els esclaus que s’alliberen, que s’alien i que s’agermanen. 
Som els que no oblidem que venim d’un silenci antic, però també 
d’un llinatge inacabable de resistència. Som els maulets: fills de 
l’aigua, la terra i el foc. 

Mare, si jo no lluite pel que pense, la vida no té cap sentit.
Guillem Agulló
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Transmetre una intuïció

a b e l  c a l d e r a

Una de les frases que més recordo de la Núria Cadenes deia que 
«la nostra nació és com una xarxa elèctrica subterrània, que sem-
bla que no existeix però que de cop i volta quan s’activa s’encenen 
llums arreu». Ella tot just acabava de sortir de sis anys de presó 
i molts de nosaltres, encara a l’institut o just acabat de signar el 
primer contracte de formació, començàvem a militar a Maulets.

Aquesta mateixa idea que jo havia sentit dir a la Núria Ca-
denes, anys després la vaig sentir musicada també per un altre 
militant de Maulets, en Feliu Ventura:

Que no s’apague la llum,
que no vacil·le mai més,
construïm un país de llums enceses.
Que no càpia més llum
i que peten els ploms
il·luminant la nit amb l’esperança.

Una de les tasques de Maulets ha estat transmetre una intuïció. 
Intuíem que el nostre moviment −la lluita per la independència i 
per una revolució social− tenia unes arrels molt profundes, però 
en bona part les desconeixíem. Intuíem que el nostre país anava 
més enllà dels límits autonòmics, però en bona part els desco-
neixíem. Intuíem que hi havia un país connectat per una xarxa 
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invisible que, quan se l’activava, actuava amb instint rebel, però 
no en gosàvem anticipar l’abast. 

EL FIL ROIG
Les organitzacions polítiques neixen habitualment d’espais or-
gànics o ideològics previs, i molt sovint són succeïdes per altres 
organitzacions que neixen del seu si, ja sigui per escissió, per con-
fluència o per refundació. Així mateix, aquestes organitzacions 
deixen un pòsit en forma de cultura política o d’idees que les 
acaben transcendint. I també hi ha les trajectòries de la seva mi-
litància.

L’independentisme català és un exemple d’espai polític que es 
va reproduint i transformant en el temps, recollint l’herència d’al-
tres espais polítics antics o sent llavor d’espais polítics nous, i ge-
nerant cultura política que es filtra cap a diversos àmbits socials.

Maulets també té uns antecessors, uns successors i una cultu-
ra política. No és, ni de bon tros, la primera experiència de jo-
ventuts independentistes organitzades. Però possiblement sí que 
serà l’única experiència d’organització juvenil que sense referents 
aconseguirà ser peça clau en la construcció d’un nou espai polític 
d’esquerra independentista.

Quan Maulets es va fundar el 1988 ho va fer com a organitza-
ció juvenil de l’mdt-psan −i posteriorment, de Catalunya Lliure. 
Sobre el paper, també esdevenia successora de les jsan. Per ser 
conscients de l’extrema feblesa de les jsan −que a la pràctica feia 
que Maulets fos una organització totalment de nou encuny−, jo 
vaig entrar a militar a Maulets el 1994, i fins el 2000 −quan feia 
el treball fi de carrera d’Història precisament sobre el psan− des-
coneixia totalment l’existència d’aquestes jsan. 

Maulets va ser les joventuts d’una organització política, Ca-
talunya Lliure, tutelada alhora per un partit de quadres, el psan, 
fins el 1995. En aquest sentit, era un esquema totalment contra-
posat al que entre 1997 i 2012 va exercir d’organització juvenil 
totalment autònoma respecte a qualsevol de les altres organitzaci-
ons de l’Esquerra Independentista.

La seva autonomia orgànica no era allò que n’explica l’èxit 
inicial. L’èxit inicial de Maulets va ser l’aplicació d’una agenda 
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pròpia de mobilitzacions. Maulets no exercia de planter per a 
l’organització «adulta», sinó sobretot com a organització d’agita-
ció i combat. L’empresonament de Núria Cadenes i Jun Sànchez, 
el moviment contra la insubmissió i l’assassinat de Guillem Agu-
lló eren fets que referenciaven l’organització entre el jovent més 
combatiu. Això i la implantació nacional: una veritable organit-
zació de Països Catalans.

De tot això, jo en tinc un record força llunyà. La meva gene-
ració som les i els que vam entrar-hi a militar quan el moviment 
patia la seva pitjor crisi política. Vam prendre el fil roig amb mol-
ta força però sabíem que ja no teníem gairebé ningú amb qui 
comptar. Generacionalment, ens va tocar construir el moviment 
pràcticament des de zero.

Quan l’estiu de 2012 Maulets i la cajei van confluir en la 
creació d’Arran, aquesta darrera organització es va convertir en la 
successora de Maulets i en el fil roig que en continuava la història 
orgànica. Vint-i-quatre anys després de la seva fundació, Maulets 
no desapareixia per esgotament, escissió o refundació. Desaparei-
xia per confluència i per crear una organització encara més po-
tent. Arran, com a organització, té més projecció i més militància 
de la que mai arribà a tenir Maulets en els seus millors moments 
com a organització. I que això sigui així ens ha de resultar també 
un immens motiu d’orgull per a totes aquelles persones que vam 
viure alguns d’aquests vint-i-quatre anys d’història de Maulets.

Però el llegat de Maulets no es filtra només orgànicament a 
través d’Arran. També a través de l’acció política de tota l’antiga 
militància de Maulets en organitzacions polítiques com la cup, 
Endavant o Poble Lliure. La cultura política actual de l’Esquer-
ra Independentista deu molt a Maulets. Aquesta cultura política 
també ha traspassat cap a diversos col·lectius locals i organitzaci-
ons socials.

Quantes vegades hem sentit dir que l’inici del procés sobira-
nista és a la sentència contra l’Estatut de juny de 2010? O quants 
cops hem llegit que l’inici del recanvi polític al País Valencià i a 
les Illes es troba en el 15-M? Per a aquells que fins aquelles dates 
dormien el son dels conformistes o participaven activament en 
l’autonomisme en totes les seves variants, aquestes teories els 
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serveixen per justificar les seves biografies. Però els que ja portà-
vem anys treballant per un gran canvi social i polític sabem que 
això ve de molt més lluny, perquè ho hem viscut.

El punt de partida de la cultura política antagonista, que ha 
emergit després de la triple crisi, nacional, social i democràtica, i 
que en diferent gradació i intensitat ha impregnat grans capes so-
cials, es troba en el treball de l’Esquerra Independentista i de de-
terminats moviments socials durant el primer lustre del segle xxi. 
La creació d’una xarxa de més d’un centenar de casals i ateneus 
als Països Catalans, que en l’àmbit local han estat veritables epi-
centres d’aquesta nova cultura política, té el seu origen en aquell 
període. La imbricació de Maulets amb moviments en defensa 
del territori, com a l’Ebre o a l’Horta de València, va generar uns 
primers exemples en els quals després s’inspirarien −organitzati-
vament i comunicativament− altres plataformes socials. També 
l’organització d’assemblees de joves i el moviment d’okupació en 
són exemples, tot i que en aquests casos la implicació de Maulets 
fou molt menor.

En definitiva, durant aquell període s’aconsegueix esquerdar 
la cuirassa que l’Estat monàrquic de les autonomies havia recons-
truït per evitar el contagi polític des de minories ultrapolititzades 
cap a sectors importants de les classes populars. Els qui hi entrà-
vem a militar a mitjans dels anys noranta ho fèiem sovint amb 
l’advertència del «Nen, no et fiquis en política» i en espais que 
estranyament transcendien més enllà de la minoria ultrapolitit-
zada. Els que s’hi van incorporar a mitjans de la primera dècada 
del segle xxi ho van començar a fer en ambients cada cop més 
transversals a escala generacional i en espais que interpel·laven 
ja sectors socials significatius. És en aquesta dinàmica que es va 
poder produir l’entrada del nostre moviment a les institucions i la 
radicalització social a través, molt sovint, d’elements de la nostra 
cultura política.

Maulets sempre va ser més una organització d’acció que no 
pas una organització de quadres. La nostra producció teòrica era 
escassa i la literatura sobre nosaltres mateixos, una cosa sense im-
portància. El resultat d’això és la dificultat de poder reconstruir 
la història de l’organització a través de la documentació interna. 
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Gairebé tota la lletra la produíem amb una intenció propagandís-
tica: fulls de mà i fullets. 

Evitar que uns altres no ens escriguin una història que no hem 
viscut és gairebé un deure per a tota la militància de Maulets. Te-
nim el principi i el final del fil roig, però l’hem de vestir de totes 
les experiències, memòries, punts de vista i materials de vint-i-
quatre anys d’organització i lluita. 

QUAN EL PAÍS SE’T DIBUIXA AL DAVANT
Crec que som molts els qui tenim gravat en un llibre de text de 
Socials el moment de la presa de consciència sobre els Països Ca-
talans. Allà on en el mapa polític, a principi de curs, hi separes 
amb bolígraf −perquè no es pugui esborrar− les quatre províncies 
de la resta de l’Estat espanyol. I en un altre moment del curs aga-
fes el boli i ho amplies a tota la nació completa.

Mai vaig preguntar a companys del País Valencià o les Illes 
com ho havien fet ells. Si als seus llibres de Socials primer hi ha-
vien separat la seva comunitat autònoma i després la nació com-
pleta, o bé si ja havien separat la nació completa des del principi. 
Crec que molts ho van fer d’aquesta segona manera, mentre que 
del Principat no conec ningú que ja des del primer moment pren-
gués consciència de nació completa. Les diferents velocitats, els 
diferents ritmes, deu ser això.

Les organitzacions i moviments polítics representatius tenen 
la virtut de dibuixar-te el que fins un determinat moment eren 
simplement esquemes preconcebuts. Imagino que per a un obrer 
de principis del segle xx la seva intuïció del que era la classe obre-
ra se circumscrivia a allò que veia a la fàbrica i a les lectures socials 
que podia fer −si sabia llegir− o que se li transmetien oralment. 
Era a través del sindicat quan se li devia descobrir el coneixement 
de la classe obrera amb tota la seva complexitat i amb tota la seva 
força. A una teixidora, els miners, els metal·lúrgics i els jornalers 
d’altres bandes del país se li feien presents quan l’organització sin-
dical aconseguia posar dempeus una onada de vagues que quasi 
esdevenia general. És allò del «tot un poble en moviment».

S’entrava a Maulets sabent ja que la nació sencera anava de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. De fet, aquest segurament 
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era dels primers lemes que s’hi aprenien. Però la noció de catala-
nitat que tenies se circumscrivia al teu entorn més immediat −la 
comarca− o a allò que rebies a través dels mitjans de comunicació. 
El primer contacte amb els Països Catalans reals es produïa veient 
la llista d’assemblees. El segon contacte es produïa posant cara a 
aquestes assemblees. Després vindrien les trobades de formació 
i les diades nacionals. I aquella sensació −avui extingida a causa 
de les xarxes socials− de quan miraves el telenotícies i descobries 
que els maulets de l’altra punta dels Països Catalans l’havien liat 
protestant davant la visita d’un ministre del pp.

A mitjans dels anys noranta Obrint Pas era encara un grup a 
les beceroles. Recordo que el 1995 ens van oferir de portar-los a 
fer un concert a la plaça Maragall de Berga per 45.000 pessetes 
−bàsicament destinades a sufragar el cost de la furgoneta de llo-
guer− i que vam dir que no perquè era massa car i vam portar un 
altre grup que ens costava unes 25.000 pessetes. Tot el que alesho-
res escoltàvem se circumscrivia al rock radical basc i als grups de 
rock català que tenien lletres indepes. Culturalment les referències 
de Països Catalans eren una cosa dels anys setanta. Respectable, 
però poc conegut i poc interessant per a nosaltres.

Per crear una mica de cultura política de Països Catalans, algú 
−no recordo qui− va tenir la idea de gravar unes cassets amb can-
çons d’Al Tall, «La Internacional», «La muixeranga», «La balan-
guera», «Els segadors» en versió llarga, etc. Es van distribuir per 
totes les assemblees de Maulets. Així és com per primera vegada 
molts vam escoltar:

No s’ensenya a les escoles 
com van esclafar un país,
perquè d’aquella sembrada 
continuen collint fruits.

Que en el cas dels maulets de Berga va coincidir amb el fet que a 
l’institut ens fessin llegir La mestra, de Víctor G. Labrado. La idea 
d’un país clandestí, que s’amaga del temps dins del cor de la gent, 
que cantava Obrint Pas, era pura gasolina inflamable en mans 
d’una generació que començava a descobrir el món.
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A mitjans dels noranta calia anar a buscar vint anys enrere la 
darrera gran onada de cultura popular que dibuixava els Països 
Catalans. Transició, Congrés de Cultura Catalana, grans recitals 
de cantautors, eclosió editorial i literària d’una nova generació 
d’autors. Com que allò ens quedava lluny, vam construir una 
nova onada, la ressaca de la qual encara dura.

Tot començava als casals i ateneus. Primer, fixant posicions: 
pòster del mapa dels Països Catalans i pissarra amb les «begudes 
de la terra». Segon, amb una programació cultural i musical que 
pretenia rescatar aquells referents dels setanta i projectar els nous 
referents que anaven sorgint. Tota la cultura reivindicativa que 
ha arribat fins avui va començar en aquests espais. Només cal fer 
un repàs a l’arxiu de cartells d’activitats del Casal Panxo, el casal 
impulsat pels maulets de Berga l’octubre de 1999. Perquè, enmig 
de tota aquella teranyina, hi havia Maulets com a organització 
que ho articulava políticament.

En aquells espais s’hi practicava de manera natural el treball en 
xarxa, molt abans que aquest concepte esdevingués un lloc comú 
del llenguatge guai. Un casal portava un escriptor i agradava a 
l’audiència; tot seguit aquest escriptor tenia peticions de desenes 
de casals per tal que hi anés a parlar. El mateix amb els grups de 
música. No hi havia cap comitè central a l’ombra que dirigís allò; 
era efecte contagi, era actuar en xarxa. Aquesta manera de treba-
llar, amb els seus defectes i les seves virtuts, va passar a ser adn de 
la cultura política del moviment que estàvem construint.

NOSTÀLGIA PER UN FUTUR QUE HAVÍEM DE CONSTRUIR
L’obsessió de tota la militància de Maulets −i també de moltes al-
tres organitzacions de l’independentisme revolucionari− després 
de la crisi orgànica dels anys noranta era construir el moviment. 
Aleshores tots els que veníem del fil de Catalunya Lliure −bà-
sicament Maulets i la pua– en dèiem mcan. Moviment Català 
d’Alliberament Nacional. Això d’Esquerra Independentista −com 
la recuperació de la qüestió de la unitat popular− vindrà més tard, 
entrats ja al segle xxi.

Ja havia existit un mcan anteriorment, entre 1988 i 1994. Ca-
talunya Lliure, Maulets, psan, L’Esguard, i en una primera etapa 
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Terra Lliure i els cspc alineats amb el Front Patriòtic. En les dues 
fases anteriors de l’independentisme revolucionari (1979-1984 i 
1985-1987), malgrat totes les mitificacions, l’existència d’aquest 
moviment era encara més embrionària. Però allà on volíem anar 
no era a un retorn a un passat massa imperfecte, sinó a construir 
una cosa de futur que, de tant imaginar-la, pensar-la i desitjar-la, 
sentíem com si ja l’haguéssim viscut. Teníem nostàlgia per un 
futur que havia de venir i allò ens alimentava l’optimisme de la 
voluntat.

S’ha parlat molt de la basquitis com a fenomen d’imitació cap 
al País Basc. De fet, a Maulets la basquitis estava denigrada i acos-
tumàvem a acusar d’aquest mal la gent de la pua. Però la .de l’es-
querra abertzale per a tot l’independentisme revolucionari català 
va tenir un paper molt important: era el mirall cap a on caminar. 
I no precisament per la qüestió de la lluita armada −per enten-
dre’ns, la idea de la reconstrucció de Terra Lliure després de 1995 
mai ha estat sobre la taula del moviment. Sobretot el que ens 
fascinava era la capacitat d’aglutinar i mobilitzar part del poble 
treballador, i de fer-ho a través d’un conglomerat d’organitzaci-
ons que s’autoreconeixien com a moviment. Sense l’exemple de 
l’esquerra abertzale hauria estat molt més difícil per a l’Esquerra 
Independentista poder sobreviure a la crisi orgànica dels anys no-
ranta, als intents de cooptació per part d’erc o a la temptació de 
disgregar-nos a través de la nebulosa dels «autònoms».

Entre 1995 i 1997 l’mcan va petar. Catalunya Lliure va desa-
parèixer; Maulets va patir una escissió que, juntament amb altres 
sectors, donaria lloc a la pua, i el psan va allunyar-se de tot allò 
que fes olor d’mcan com de la pesta.

La decisió d’iniciar un procés de confluència amb les jir va 
ser un encert cabdal per poder iniciar la remuntada organitza-
tiva de l’Esquerra Independentista. Aquella organització també 
venia de viure el procés d’implosió del seu espai, l’aup. Maulets 
i les JIR per una banda, i la PUA per una altra, érem bàsicament 
organitzacions compostes per persones que just entràvem a la 
vintena i que ens havíem quedat sense els referents polítics en un 
moment en què al carrer hi havia un cert potencial d’organitzar 
jovent rebel. 
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La confluència de totes dues organitzacions, materialitzada en 
una assemblea nacional a Berga el gener de 1999, es va gestar 
sobretot a través del treball de coordinació local. Jo recordo amb 
especial afecte allò que a la Catalunya central en dèiem «la inter-
comarcal», on participàvem Maulets, jir i altres col·lectius que 
suraven després de la desfeta de 1995-1997.

Per a molts, amb aquella confluència de les dues organitzaci-
ons de joves ja havíem complert la nostra part del deure envers 
la construcció del moviment: ja hi havia una única organització 
de joves. Tot i que aquest axioma tenia algun punt feble, com 
el fet que les persones enquadrades en altres organitzacions no 
juvenils tenien exactament la mateixa edat que els militants de 
Maulets. I d’aquí que el debat sobre si Maulets havia de participar 
activament en la construcció del referent polític / organització de 
masses de l’Esquerra Independentista o simplement havia man-
tenir-se’n al marge i enfortir-se acabés generant força tensions 
internes.

El Procés de Vinaròs va ser un primer intent d’abordar la cons-
trucció d’aquest referent polític. Sobre el paper va ser un fracàs, 
perquè no va acabar amb la construcció de cap organització, però 
va tenir una virtut imprescindible. A partir d’aquell moment tots 
els actors polítics −que en l’àmbit nacional eren Maulets, Enda-
vant i mdt, a banda de militància local en col·lectius o casals− van 
entendre que calia construir eines comunes en l’àmbit nacional. 
Primer va ser Alerta Solidària com a organització antirepressiva. 
Després, la confluència entre la cepc i l’Alternativa Estel per crear 
el sepc. Aquest procés nacional avançava en paral·lel a processos 
locals en què es construïen casals i ateneus, en primer lloc, i una 
cup local, en segon lloc. La constitució de la cup en forma d’or-
ganització nacional el 2008 acabava tancant el que seria el dibuix 
del moviment, que articularia eines de coordinació com la cnei 
(2007) o la tei (2011).

La generació nascuda a finals dels setanta som els qui ens va 
tocar encapçalar la construcció de l’Esquerra Independentista a 
mitjans de la primera dècada del segle xxi. Molts havíem entrat 
a militar en els moments més baixos i de més desorientació de 
l’Esquerra Independentista. Sempre vam tenir molt present d’on 
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veníem; ho esgrimíem com a argument per superar els moments 
o conflictes més difícils. Posàvem en altíssim valor el camí recor-
regut i allò que s’havia aconseguit. Això va ser sense cap mena de 
dubte el millor antídot contra la tendència a la disgregació pròpia 
de les organitzacions polítiques. Generacionalment podem sentir 
orgull d’haver actuat d’aquesta manera.

VIURE INTENSAMENT
El 2008 em van demanar si podia anar a fer una xerrada per a l’as-
semblea de Maulets del barri barceloní de Sant Andreu per com-
memorar els vint anys de Maulets. Abans de parlar, van passar el 
documental que s’havia elaborat per a l’ocasió. La cup tot just 
havia obtingut vint regidors i ni les consultes ni el procés s’albira-
ven. Tampoc l’impacte profund i durador de la crisi econòmica. 
El pp havia revalidat la majoria absoluta al País Valencià. És a dir, 
encara no teníem una perspectiva suficient per veure que tota la 
cultura política generada per Maulets i l’Esquerra Independentis-
ta tindria un impacte important en tots els moviments de canvi 
que havien de venir. Primer vaig fer l’explicació més o menys 
política que s’esperava, però finalment vaig passar al terreny per-
sonal davant un públic −escàs, com en totes les xerrades− que 
eren essencialment maulets de tot just divuit o dinou anys. Més 
o menys va anar així, el discurs: «Militar a Maulets possiblement 
serà el millor que us passarà a la vostra joventut. Viureu intensa-
ment, i això és el millor que us pot passar. Jo no em sé imaginar 
sense haver militat a Maulets».

Crec que aquestes paraules les subscriurien moltíssimes de les 
persones amb qui vaig compartir, de 1994 a 2003, militància en 
una organització que per a molts ha estat escola de vida.
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Pel nostre valencià,  
el català de totes

l a u r a  a l e g r e

Aquesta reflexió del lingüista de Castalla Enric Valor va fer qües-
tionar-me moltes coses respecte a la meua militància a Maulets. 
Sense renunciar al nostre discurs podíem fer pedagogia sobre la 
llengua al País Valencià. La qüestió del nom i l’ús de la nostra 
llengua és una d’aquelles batalles que serà difícil de resoldre. 

La memòria és molt selectiva i ho recorde com si fos ahir... 
Estudiàvem primer de bup en la línia en valencià de l’Institut 
Francesc Ribalta de Castelló de la Plana. Era a principi de curs; 
un nou món, tot per descobrir. Hi havia convocades vagues d’es-
tudiants i concentracions, sense pensar-nos-ho gaire ens hi vam 
sumar de valent. De seguida, vam saber-ne el motiu: se celebrava 
el judici contra els assassins de Guillem Agulló.

Aquells dies a molts de nosaltres ens ho van remoure tot, 
vam començar a interessar-nos per la gent de Maulets la Plana. 
En un primer moment, la gent de la classe vam flirtejar amb 
un primer intent de joves d’acpv (Acció Cultural del País Va-
lencià) i vam anar col·laborant a Maulets amb major o menor 
intensitat  El primer a decidir-se a entrar a militar va ser Oriol 
Yànez (†), després el seguírem Raül Gonzàlez, Karles Escrig i 
jo mateixa. En el meu cas, no va ser fins el 1998-1999, entre 
tercer de bup i cou, que vaig decidir fer el pas i entrar a mili-
tar. Els anys d’institut col·laborava en actes, paradetes i el que 
em demanaven.  
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L’assemblea de la Plana, com moltes altres, no tenia ni lloc on 
trobar-se. Ens reuníem a casa de militants o en alguns bars que 
eren sensibles a la nostra causa, com Bruixes o L’Ovella, ja que en 
aquella època no teníem cap local ni casal  És el 1999 quan s’in-
augura el Casal Jaume I, que ens acull i passem a tenir un espai 
on trobar-nos i deixar materials… 

Per mi l’assemblea eren els grans, els històrics, el Toni Solsona, 
el Ramon i el Tàfol, el Xavi Ginés, Xavi Ramon... Hi eren també 
Benja, Dídac de Benicàssim, Anna, Berta i d’altres que ara potser 
oblide. En la meua època a Maulets la Plana vam coincidir amb 
molta gent bonica, els històrics i més gent que hi va anar passant: 
Adolf i Rafa, Josep Lluís, Xavi, Rubén Carsi Ari, Mireia, Isabel, 
Maria, Aarón, Ferran, Kàssim, Xavi, Carles, Avel·lí..., entre d’al-
tres. Són companys que van anar passant per l’assemblea i amb 
qui, amb el temps, ens hem fet amics de lluites i experiències. 
Volíem canviar-ho tot, i en això treballem!

La militància a Maulets ha estat una escola de formació cons-
tant. Molt més de la política, que és la base; així, vam aprendre 
a defensar les nostres conviccions, els nostres raonaments −que 
crèiem els millors−, la nostra visió… Però també vam aprendre 
a cuidar-nos, a respectar-nos i en molts casos a estimar les com-
panyes de militància. La meua època a Maulets la recorde amb 
nostàlgia, veritablement, com una de les millors èpoques de crei-
xement vital.

Entendre que la qüestió nacional era més que la llengua va ser 
fàcil: també incloïa aspectes socials, culturals i lingüístics. La de-
fensa de la terra, l’ecologisme i el feminisme eren la fusió perfecta 
per entendre allò que volíem. 

La defensa de la llengua ha estat i és la meua passió; de fet, 
vaig decidir-me a estudiar Filologia Catalana per saber-ne més i 
endinsar-me en un món en què la nostra llengua fos viva i reco-
neguda. Cada dia, des de la trinxera d’un institut de Rubí, milito 
per la seua defensa. Soc professora de català amb accent del sud.

En els meus anys de militància van ser moltes les campanyes 
que des de Maulets es van llençar per defensar el català com a 
única llengua oficial de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. 
Campanyes que alguns anys van anar lligades a l’organització del 
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Correllengua i coordinades per la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (cal). Cal dir que, com a eix de lluita dins de l’ide-
ari polític de Maulets, era una reivindicació constant. 

Cada estiu posàvem en marxa, sobretot als pobles de platja, 
la campanya  «Benvinguts i benvingudes als Països Catalans», en 
què s’explicava què som els Països Catalans, la llengua i la his-
tòria pròpies del nostre país... Amb els anys la vam anar polint i 
hi vinculàvem altres temàtiques, com poden ser la lluita contra 
els treballs i contractes precaris lligats al negoci del turisme; la 
lluita per un oci més responsable i contra les drogues... A aquesta 
campanya després s’hi van afegir altres col·lectius i ara n’hi ha que 
encara la duen a terme.

Fent memòria em venen al cap diverses campanyes. Una lluita 
molt dura i constant va ser a finals dels anys noranta, quan es van 
dur a terme moltes campanyes contra els secessionistes al País Va-
lencià, contra les polítiques de Lizondo, les normes lingüístiques 
del Puig, els pactes lingüístics que proposava Unió Valenciana. Des 
de Maulets vam dur a terme la nostra pròpia Batalla de València.

D’aquesta manera, i resseguint la citació de Pompeu Fabra 
«cal no oblidar mai ni la tasca ni l’esperança», des de Maulets tre-
ballàvem l’eix de defensa de la llengua des d’una visió de cohesió 
i tret d’identitat que ens feia diferents d’altres nacions oprimides 
de dins i fora dels estats que ens oprimeixen.

Van ser moltes i diverses les campanyes a favor del català que 
vam treballar a Maulets, entre les quals en destacaria algunes, que 
esmento a continuació. 

«Defensem la terra, parlem en català!» va ser una de les cam-
panyes a través de la qual des de Maulets volíem fer veure que la 
globalització capitalista era l’amenaça de les nacions oprimides 
del món. Reivindicàvem la nostra llengua i les conseqüències ir-
reversibles que pot tenir la desaparició d’una llengua. Fèiem una 
crida a la consciència i a la responsabilitat sociolingüística del 
jovent català. Com objectiu bàsic, des de Maulets, amb aquesta 
campanya, ens vam marcar animar a usar i parlar sempre en cata-
là tothom i arreu dels Països Catalans.

Una altra de les campanyes que vam dur a terme va ser arran 
de la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Vam veure 
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que el naixement d’aquesta entitat incrementava el conflicte lin-
güístic al País Valencià. Es va fer evident que l’Acadèmia era més 
política que cultural, que tornava al discurs ambigu de la llengua 
al País Valencià. Denunciàvem que en el seu moment havia ob-
viat la Universitat Jaume I, l’Institut Interuniversitari i l’iec, ja 
que durant aquell any havia inaugurat seu a Castelló de la Plana. 
Denunciàvem també la defensa de bilingüisme absolut, l’equi-
lingüisme. Ens preocupaven molt els acords i la potestat que s’hi 
donava, com ara la capacitat de crear normativa de l’avl. En defi-
nitiva, vam lluitar perquè tot plegat no provoqués una divisió en 
la societat ni augmentés el conflicte lingüístic.

Una altra de les campanyes en què la llengua tenia un pes 
específic era «El jovent, la força i el futur dels Països Catalans», 
amb la qual reivindicàvem la catalanitat i la consciència nacional 
des de baix. Recordo que en l’anàlisi, un dels aspectes rellevants 
i preocupants era l’ús i l’estat de la llengua catalana arreu dels 
Països Catalans. Denunciàvem les polítiques d’assimilació dutes 
a terme pels estats opressors.

Altres campanyes en defensa de la llengua a la nació van ser de 
conscienciació, agitació i defensa. Generalment aquestes campa-
nyes s’emmarcaven en els actes de Sant Jordi, en què, juntament 
amb altres organitzacions i entitats, es dedicava una manifestació 
al català.

Una altra campanya que vam dur a terme en defensa de la 
llengua va ser «I tu, què fas pel català?», que interpel·lava directa-
ment els joves dels Països Catalans a saber què feien per dignificar 
i usar la llengua. Englobava la reivindicació de cinema en català, 
mitjans de comunicació...

Amb la campanya «Per una llengua viva en una terra lliure» 
vam dedicar-nos a reivindicar la llengua com a mitjà de comuni-
cació social i viu en la nostra terra.

Des de moltes comarques, un altre element de lluita i reivindi-
cació en la defensa de la llengua era l’organització del Correllen-
gua. Als Països Catalans els organitzadors eren entitats com la cal 
(Coordinadora d’Associacions per la Llengua), acpv (Acció Cul-
tural del País Valencià), l’Obra Cultural Balear o casals de moltes 
ciutats... Però val a dir que Maulets hi va participar activament, 
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en l’organització en viles i comarques, i va ajudar a dignificar-lo. 
Avui en dia encara moltes viles i ciutats organitzen el Correllen-
gua i segurament Maulets hi té alguna cosa a veure.

Com a Maulets, també vam participar en l’elaboració del pro-
grama marc de joventut de l’amei-cup (candidatures vinculades 
a l’Assemblea Municipal de l’Esquerra Independentista). Prete-
níem establir les bases programàtiques d’una política juvenil i 
transformadora als municipis dels Països Catalans. Un dels eixos 
era la llengua i la identitat nacional, en què deixàvem clara la 
reivindicació de la supervivència lingüística i cultural dels Paï-
sos Catalans, i proposàvem mesures concretes d’aplicació, com la 
normalització lingüística en totes les activitats municipals, cursos 
gratuïts de llengua, promoció i ús en tots els àmbits de la vida 
pública... Sempre, des de la visió de denúncia i combat. 

A Castelló, teníem la nostra cita particular amb la defensa de 
la llengua i, any rere any, al voltant del 21 de desembre, hi havia 
els actes de reivindicació sobre la unitat de la llengua. La convo-
catòria de la manifestació n’era el punt culminant.

Per als que no sigueu del ram de la lingüística us aclareixo 
que les Normes de Castelló són l’acord que signaren, a Castelló 
de la Plana l’any 1932, representants del món de la cultura i del 
valencianisme polític i institucions culturals de tot el País Valen-
cià, a proposta de la Societat Castellonenca de Cultura. Era un 
acord que certificava l’adopció, amb lleus matisos, de la reforma 
ortogràfica empresa a Catalunya per l’Institut d’Estudis Catalans, 
amb Pompeu Fabra al capdavant, i que s’havia materialitzat en les 
Normes ortogràfiques del 1913, i la Gramàtica catalana, del 1918. 
El 21 de desembre defensàvem la unitat de la llengua reivindicant 
les Normes de Castelló del 1932.

Podem estar satisfets que, ara que les Normes del 32 fan vui-
tanta-tres anys, continuïn ben vives i vigents. Les Normes avui en 
dia ens donen una lliçó d’unitat i són una aposta per la normalitat 
en l’ús de la llengua, defensades i assumides com a pròpies per 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. I, com deia el nostrat En-
ric Valor, «pel nostre valencià, el català de tots»; són, doncs, una 
aposta clara per la unitat de la llengua. A més del seu valor com a 
fet històric, la commemoració i la defensa d’aquestes normes ha 
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de significar una projecció cap al futur, cap a la normalitat lingü-
ística, de cara a plantejar-nos-en la presència en tots els àmbits al 
segle xxi.

Van ser anys durs…, ja que ens vam trobar que el nostre dis-
curs no acceptava ambigüitats. Però vam aconseguir consolidar la 
trobada i fer-la cita de referencia al calendari de mobilitzacions 
dels Països Catalans. Segurament hi ha moltes més campanyes 
que es van dur a terme en els trenta anys que Maulets vam lluitar i 
existir com a organització de joves als Països Catalans. La defensa 
de la llengua va ser un eix de reivindicació potent i constant arreu 
del territori. Maulets teníem la sort de tenir representació arreu 
del territori i ens movíem amb la realitat del carrer i del dia a dia.

Per sort, els temps estan canviant... Ara sembla que al País 
Valencià o a les Illes es respira un aire nou. Ara renaixem de les 
cendres i valorem el que és nostre... Ara que hem substituït l’au-
toodi que ens explicava Fuster per la reivindicació i la defensa de 
la nostra identitat com a poble. Ara que hi ha una aposta per de-
fensar la nostra llengua és quan hem de defensar més que mai la 
llengua des de tots els àmbits. Ara és l’hora d’utilitzar la llengua, 
defensar-la i reivindicar-la...  

Ara... és ara o mai.   
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El feminisme a Maulets

N Ú R I A  G I B E R T  |  N Ú R I A  R O D R Í G U E Z

Quan Arran ens proposà fer aquest escrit, de seguida ens vam 
posar d’acord. Teníem clar que no volíem fer una genealogia dels 
fets ni un escrit analític dels nostres anys de militància: volíem fer 
una anàlisi política des de les nostres experiències personals per 
recordar, un cop més, que la política la fem les persones i que allò 
que és personal també és polític. Però, com podíem fer un arti-
cle a quatre mans? Com podíem resumir en poques planes tants 
d’anys de militància i experiències? Com podíem destriar l’im-
portant del que no ho era? Després de rumiar-nos-ho una mica, 
decidírem que cadascuna de nosaltres proposaria unes quantes 
preguntes i, després, seleccionaríem les que consideràvem més 
oportunes i triaríem a quines volíem respondre cadascuna. Així, 
parlarem, entre d’altres, dels debats feministes que es van produir 
en l’organització durant els nostres anys de militància o de l’apor-
tació que creiem que Maulets va fer a la lluita feminista.

Abans de donar pas a l’escrit, volem agrair a Arran l’oportuni-
tat de poder fer un petit homenatge a les lluites que moltes joves 
vam emprendre durant molts d’anys de manera organitzada als 
Països Catalans. 
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PRESENTACIÓ DE NÚRIA RODRÍGUEZ
Militant de l’Esquerra Independentista dels Països Catalans 
(actualment a la cup de Tortosa), filla d’immigrants, arribe a 
l’independentisme a partir de la consciència de classe i arribe a 
la consciència de classe a través de l’experiència vital. Com diria 
l’Ovidi, «jo soc filla de família molt humil, tan humil que d’una 
cortina vella una samarreta em feren vermella». En el meu cas, 
vermella i morada, perquè aviat també em va venir la consciència 
feminista. No pels llibres ni per les teories o conferències, sinó 
altre cop per la meua experiència vital. Les desigualtats i violències 
per raó de gènere en un barri obrer es respiren a cada moment, 
en cada finestra, en cada cantonada i carrer. Rols, comentaris, 
família, educació, jocs, colles, esbarjo, festa, parella... Tot és 
sexista.

Arribe a Maulets el 1997 amb la forta convicció que la resig-
nació davant les desigualtats és la pitjor de les meues opcions, no 
vull callar ni ésser-ne còmplice. No em vull plànyer des del sofà 
de casa ni des de la barra del bar. Vull dir-hi la meua, partici-
par-hi, ésser activa, construir... Decideixo no ésser titella i encara 
avui no ho soc.

Com es pot sintetitzar, com es pot explicar en poques paraules 
i a tall de presentació les experiències i els esdeveniments que 
he viscut durant deu anys de militància a Maulets? Impossible. 
Faig pluja d’idees i la primera paraula que es vindica sense pudor 
és apoderament. La segueixen, però, d’altres igualment d’impor-
tants. Companyonia, formació, discussions ideològiques, tàcti-
ques i estratègiques; diàleg, debats eterns, escoles de formació i 
assemblees interminables... De fet, fins i tot, massa assemblees i 
massa formació per ésser una organització de joves. Compromís, 
militància, responsabilitat compartida (moltes vegades i, d’altres, 
no tant) i ajuda mútua. Encartellades, pintades, concerts, mani-
festacions, xerrades, performances, accions de resistència passiva 
(i d’altres no tan passives) i encara més encartellades i pintades... 
Feina, molta de feina, amb gust i compartida. Autogestió. Viatges 
arreu del país, comarca a comarca, de Salses a Guardamar i de 
Fraga a Maó. Casals, manifestacions de diades nacionals, Rebrots 
i meses nacionals. Una molt bona manera de conèixer els Països 



67

Catalans. Birres i concerts, debats polítics fins a trenc d’alba. Tot 
això, però també discussions, decepcions, malentesos i situacions 
mal gestionades.

Porres, detencions i judicis. Solidaritat en majúscules. Por 
al feixisme organitzat, agressions a locals i companyes. Cursos 
d’autodefensa, valentia i convicció, resposta organitzada i tornar 
a començar. 

Si hagués, però, de triar una sola experiència, una d’entre totes 
les lluites d’aquests deu anys, la que millor representés la meua 
samarreta roja i morada, no en tindria pas cap dubte: la lluita 
que les veïnes de la Punta havíem començat deu anys abans i a 
la qual Maulets de l’Horta ens vam afegir de manera molt activa. 
Una lluita en defensa de l’Horta de València, però no només per 
l’Horta, sinó també una lluita per la dignitat de la pagesia i contra 
l’especulació, una lluita per una ciutat més habitable i sostenible 
per al medi ambient, una lluita per tot això i molt més. Una lluita 
de resistència i dignitat en què confluírem moviments molt diver-
sos d’una manera molt constructiva i en la qual totes aprengué-
rem molt. Veïnes, okupes, llibertàries, pagesia i independentistes. 
Perquè nosaltres, els i les maulets de l’Horta, enteníem així l’esti-
ma a la terra i el dret a l’autodeterminació, una estima vinculada 
necessàriament amb la crítica al capitalisme i el sistema patriarcal. 
Perquè el moviment de defensa de la Punta estava totalment pro-
tagonitzat per les dones. Voldria, des d’aquí, retre el meu humil 
homenatge a totes aquelles dones valentes, apoderades i dignes. 
Sens dubte un espill on emmirallar-se.  

PRESENTACIÓ DE NÚRIA GIBERT
Vaig arribar a l’Esquerra Independentista a través de l’assemblea 
de Maulets de Sant Cugat l’any 98, amb catorze anys. 
Des de llavors he militat a l’Esquerra Independentista i als 
moviments socials contra especulació, estudiantils, i en espais 
d’autoorganització popular. Des del 2015, estic al projecte 
de la Unitat Popular a l’Ajuntament, com a regidora.

Si intento rescatar què és el que fa vint anys (!) em va portar a 
apropar-me a aquella assemblea que feia paradetes i pintades i un 
concert del Lluís Llach (que els agradava als meus pares i que a 
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mi em semblava un pal), em sorprenc fent-me un relat que molt 
possiblement amb catorze anys no devia fer. Però vint anys són 
molts i avui, amb la mirada no cansada però sí més lenta, el que 
em roman a la memòria són molts pedaços de memòria, imatges, 
sensacions, una nova amistat basada en la camaraderia, idees, lí-
mits, conviccions que vaig descobrir, que sobretot em donen una 
pista de per què hi vaig persistir. 

El primer apropament, instintivament vinculat al rebuig a la 
mili i a la campanya d’insubmissió −era tan evident i just deso-
beir la mili obligatòria!−, i la meva primera samarreta, com l’ad-
quisició d’un galó −una litúrgia de responsabilitat adquirida que 
sempre m’ha acompanyat, el respecte per cada samarreta que em 
posava− ho recordo amb una vivesa total.

Avui, també penso que era fruit d’una certa sensació de des-
classament. Acabava d’arribar a Sant Cugat, provenia de Gràcia i 
tot m’era estrany, diferent, extremament més repolit. Maulets i la 
seva obra mural era l’única pista de transgressió que podia tenir 
una adolescent acabada d’aterrar.

I el gènere, és clar.
El gènere i totes les seves càrregues, totes les sorpreses i el trac-

te diferenciat que et té reservat el patriarcat, se’t revelen amb un 
transparència cristal·lina durant l’adolescència. Aquella contrari-
etat del primer moment es convertia en els primers interrogants 
sobre el rol que s’esperava de mi i les primeres negacions orgullo-
ses a adoptar-lo. 

I tot i que l’organització tenia moltes mancances, és cert que 
la identitat militant em va permetre significar-me i ubicar-me al 
món des d’una posició molt més lliure i escollida que l’encapsula-
da identitat del gènere. Al capdavall, estar envoltada de persones 
fortes que volien ser fortes en les conviccions i en com aconse-
guir-les ja és en si una esmena general al rol clàssicament femení 
que té assignat el patriarcat a una dona jove. 

L’assemblea local de Maulets de Sant Cugat va ser una de les 
més longeves i potents de l’organització; en una ciutat on l’asso-
ciacionisme era gairebé inexistent, aquell grup de joves va aconse-
guir fites importants, activar les barraques, muntar concerts amb 
milers de persones, muntar el Casal Popular la Guitza. I sobretot, 
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el trencament d’un pensament hegemònic, que encara que soni 
trillat, el reconec imprescindible per a tot el que hem fet després. 
La referencialitat que va generar és innegable. I la referencialitat 
és un element bàsic per a qualsevol comunitat que vulgui créixer; 
tenir referents de pensament, d’actitud, d’exemplaritat, de cohe-
rència, anima a millorar, et fa sentir acompanyada i fa avançar la 
construcció de pensament. Es pot dir que és una esmena general 
a allò que l’acriticisme i el consumisme ens tenen reservat com a 
consumidors/productors en general.

No puc escollir un sol record d’aquests anys de militància. 
Però si n’he de destacar alguna cosa, en destacaria la persistència 
i la curiositat. La persistència d’un grup de joves, amb pocs refe-
rents i amb una capacitat de treball militant que ha impregnat de 
manera definitiva la meva escala de prioritats vital. I una curiosi-
tat cultivada, que és com una fam per un món que pot ser millor. 
Tan senzill i tan fonamental com això. La pregunta constant de si 
ens podríem organitzar per viure tots millor, la cerca constant de 
respostes a aquesta pregunta.

Construir-se en la primera etapa d’adult col·lectivament, amb 
desenes de persones d’arreu del país amb casuístiques diferents, 
amb interrogants similars i amb voluntats unides, ha sigut, per a 
mi, una escola de vida.

PATRIARCAT EN L’ORGANITZACIÓ
Evidentment, l’organització no estava exempta ni de sexisme, ni 
de relacions abusives ni tan sols dels valors culturals i socials he-
gemònics, com no ho està ningú. 

Recordo, avui amb certa vergonya, cap al 2000, el moment 
en què vam començar a qüestionar el fet que si sortien dones a 
les cartelleries, aquestes obeïssin a cànons estètics normatius. Em 
ve a la memòria un cartell, molt antic, on la noia era un dibuix-
estereotip molt sexualitzat. Amb el pas dels temps, si algú estudiés 
la cartelleria, veuria com aquesta muta i acompanya de manera 
harmoniosa els debats feministes que l’organització, que les do-
nes, van anar plantejant, amb no poques dificultats. I podríem 
observar a través del paper de la dona en cada cartell, com es passa 
d’una quota testimonial i encotillada, a ser un subjecte polític 
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diferenciat i propi. De debò que crec que la imatge de Maulets i 
les voltes que hi vam donar plegades, segurament, es mereix un 
monogràfic propi. Però seguim. 

El meu pas per Maulets va ser llarg, i aquest exercici de selec-
ció i menció seria tan colossal com intentar recordar totes les ve-
gades que he vist o he viscut discriminació per qüestió de gènere. 
Si hagués de destacar elements que sí que trobo essencialment 
diferents en relació amb els espais on milito avui serien quatre: 
la pràctica i defensa de la sororitat com a eina de transformació; 
el tabú respecte a la denúncia i, per tant, socialització d’actituds 
masclistes al si del moviment; els models de lideratge i apodera-
ment femení i l’assumpció dels valors assemblearis, i incorporació 
de noves formes de relació als espais de decisió 

LA SORORITAT
Les dinàmiques que hi havia a Maulets els primers anys de la 
meva militància eren força clares: poques dones en espais decisius 
i les que ocupaven aquests càrrecs sovint tenien actituds apre-
ses molt semblants a les masculines. Es venia d’una temporada 
eixorca, en què pràcticament Maulets havia sigut l’organització 
que havia portat el pes de l’independentisme, tan desballestat per 
l’operació Garzón, i durant la qual hi havia una sensació genera-
litzada de començar de nou. Particularment, a la meva assemblea, 
vam ser durant molts anys només tres noies, i vam arribar a la 
nostra màxima representació essent cinc. 

La sororitat generalitzada l’he coneguda després −tot i que se-
gueix essent un deure molt pendent. La masculinització dels rols 
portava que les relacions es reproduïssin des d’aquests mateixos 
paràmetres: duresa, competició, lideratge. Era tan difícil fer-se 
escoltar políticament que això enduria la pràctica política. 

Amb el temps, dones diverses van anar ocupant espais de res-
ponsabilitat i les formes de participació política també es van 
diversificar. Així, es començà a conèixer i reconèixer la sororitat 
com un tresor preciós; també en això ens vam desconstruir i cons-
truir de nou.

N’és un exemple la meva assemblea local, on aquelles tres do-
nes teníem un paper subaltern. Però al final de la nostra vida 
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com a assemblea, érem gairebé tot dones i també gairebé totes 
amb papers en l’estructura nacional, a l’executiva i a les diferents 
comissions de treball nacional.

La invisibilització. El debat sobre les actituds masclistes s’en-
foca bàsicament d’enfora cap endins, però no des d’una mirada 
escrutadora, sinó més aviat des d’una assumpció de culpa redemp-
tora −tots som masclistes− i des d’una perspectiva teòrica. I, com 
a molt, en cercles reduïts. Crec que avui, en la majoria d’espais, 
gairebé sempre hi ha alguna persona o més d’una capaç d’aixecar 
la veu per assenyalar actituds masclistes. I sense que això signifiqui 
un daltabaix. Potser avui, encara no tenim suficientment definits 
de manera global −sempre hi ha dignes excepcions, i n’hi ha− quins 
són els tipus de processos col·lectius i eines que podem portar a 
terme més enllà d’acusar o punir, però de ben segur que poder-ho 
denunciar ens enforteix i que el fet que durant molts anys estigués 
de manera sistemàtica invisibilitzat, ens feia més fràgils.

Models de participació política. Com dèiem, i és evident, els 
models de lideratge de dones eren escassos. Puc comptar amb els 
dits de les dues mans les dones que recordo per tenir un paper 
rellevant en l’estructura nacional durant els primers anys; no així 
a la base ni a les assemblees comarcals. I amb els anys va ser una 
tendència que es va capgirar, però, malgrat això, aquest tret dife-
rencial en relació amb els lideratges femenins que avui trobem és 
un salt enorme. Les noves generacions tenen ja referències polí-
tiques de primera fila arreu: Isabel Vallet, Anna Gabriel, Eulàlia 
Reguant, Natàlia Sànchez Dipp o Gabriela Serra en el camp de 
la institució, i les desenes d’activistes polítiques i socials que fa 
anys que malden i que tenen avui una referencialitat innegable 
en gairebé tots els àmbits −la llista és eterna−, i les desenes de re-
gidores que han fet un pas endavant per portar la veu col·lectiva i 
la representativitat. O és tan senzill com mirar quantes portaveus 
tenen avui les organitzacions de l’esquerra transformadora; Arran 
és en això un model a seguir. Decididament l’acció positiva ha es-
tat eficient. I, malgrat tot, segueixen essent massa poques i encara 
falten àmbits en els quals tenir-ne referències clares.

El fet d’imaginar-se ser-hi, a ser-hi amb models aliens, a construir 
els nostres propis models, es presenta avui com una ascensió a l’Everest.
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Assumpció de valors assemblearis en detriment del supermi-
litant dur. Es tracta d’un procés progressiu, que ve a substituir 
l’homogeneïtat caracterial a l’hora d’entomar debats i decisions 
col·lectives. De la mateixa manera que la uniformitat estètica 
era aclaparadora, les formes polítiques també eren homogèni-
es. La incorporació del bagatge d’algunes assemblees i la refle-
xió constant sobre el nostre propi funcionament varen reforçar, 
amb bastant esforç, unes noves dinàmiques basades en l’escolta, 
l’horitzontalitat i el desterrament de formes bel·ligerants o auto-
ritàries que no s’havien censurat anteriorment. Amb tot, no és un 
assumpte resolt ni de bon tros. L’imperi del militant amb un rol 
dur, de lideratge, de molta confiança, amb valors tradicionalment 
masculins, ha estat llarg i força hegemònic. Han estat els movi-
ments socials i el feminisme principalment els qui també s’han 
dedicat a qüestionar, incansables, que absolutament tot és polític. 
I que, per tant, no pot haver-hi prioritats ni rangs entre lluites i 
les actituds que els donen suport. I malgrat tot, quan sembla que 
avances, es plantegen nous reptes fruit de les noves fórmules que 
adquireixen els rols de poder.

A més, algunes qüestions plenament assumides avui, com 
l’acció positiva o el treball no mixt, eren llavors fonts de debats 
encesos.

DEBAT FEMINISTA
Quan vaig arribar a Maulets el 1997, el feminisme no era pre-
sent a l’organització. Anys abans, però, l’Esquerra Independen-
tista havia tingut el seu propi col·lectiu feminista: L’Esguard. Era 
una organització que, a València, havia funcionat força bé, però 
de la qual, malauradament, no heretàrem el llegat. Les úniques 
empremtes que havia deixat en la militància veterana de Mau-
lets −per cert, tot homes− eren comentaris del tipus: «Eren mas-
sa radicals», «Eren capaces d’aturar un concert perquè el cantant 
del grup feia algun comentari sexista», etc. M’agradaria saber si 
aquests companys haurien fet aqueix tipus de comentaris si les 
declaracions fetes per algun d’aquests grups haguessen estat racis-
tes o feixistes. A algú li hauria semblat estrany, aleshores, aturar 
un concert «del rotllo»? En fi, podríem dir que no hi havia cap 
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consciència feminista −òbviament, parlo en termes generals. Ni 
les dones érem presents en les comissions i tasques nacionals, ni 
hi havia cap intenció de fer-nos visibles, ni la perspectiva feminis-
ta impregnava el nostre discurs, ni se’n feien campanyes. En de-
finitiva, no es treballava el feminisme, ni internament ni externa, 
ni des d’una perspectiva teòrica ni a la pràctica.

El primer debat a escala nacional que es feu durant el període 
que vaig militar fou un parell d’anys més tard, en una assemblea 
nacional en què el nucli de l’Horta va proposar la creació d’una 
comissió feminista exclusivament formada per dones a escala na-
cional. Teníem moltes ganes de posar en primera línia de lluita 
la desigualtat de drets i oportunitats que patim les dones, i con-
sideràrem que la millor manera de començar aquesta tasca era 
crear un espai exclusivament format per dones. La proposta sortia 
d’una doble necessitat, una d’interna i una altra d’externa. Per 
una banda, com ja he dit, la presència de dones en els àmbits de 
responsabilitat i la seua visibilitat era gairebé nul·la. Però no era 
només la no-presència de les dones, el que manifestava la man-
cança de treball feminista en l’organització, sinó també, i molt 
especialment, els costums androcèntrics que impregnaven tots els 
seus quefers. I, per altra banda, al mateix temps, aquesta poca 
consciència feminista també es manifestava en la mancança de 
treball extern, més enllà d’algun cartell o manifest pel 8 de març.

Tot plegat feu que algunes dones veiéssim la necessitat impe-
riosa de crear un espai exclusiu de dones amb diversos objectius. 
En primer lloc, es pretenia facilitar l’apoderament i la participa-
ció activa de les dones militants de l’organització. Totes sabem 
que, tant en aquella època com avui dia, en les organitzacions 
mixtes −com en la resta d’àmbits de la vida, i per molt d’esquer-
res i revolucionàries que siguen− els rols sexistes i els comporta-
ments masclistes hi són molt presents. Aquests costums del gè-
nere masculí imposen molts cops una manera de funcionar, de 
discutir i d’arribar a acords poc dialèctics i massa agressius (tant 
des del punt de vista verbal com gesticular). Tot plegat provoca 
sovint que les dones s’aparten i no vulguen entrar a formar part 
d’aquesta manera de funcionar. De fet, una de les funcions que 
volia complir aquesta comissió era la de revertir aquesta manera 
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de fer, que, per altra banda, no és gens sana ni respon als princi-
pis i valors més bàsics de l’assemblearisme. Ara bé, trencar amb 
aquestes dinàmiques i crear-ne de noves que no estiguen basades 
en aquests models androcèntrics no és gens fàcil. Això provoca 
que les dones que tenen responsabilitats polítiques o volen ser es-
coltades pels seus companys sovint acaben assumint els mateixos 
comportaments del gènere masculí: és a dir, que acabem cridant 
més per poder ésser escoltades. 

Per assolir el nostre objectiu d’apoderament de les militants 
calia, doncs, detectar, avaluar i actuar per canviar les actituds se-
xistes de l’organització i potenciar la presència de les dones en els 
càrrecs de més responsabilitat, així com fer-les visibles.

L’altre objectiu era convertir el feminisme en una prioritat, 
tant en el discurs com en les campanyes nacionals i locals. Com 
que som les dones les que patim desigualtats pel simple fet d’ésser 
dones, hem d’ésser nosaltres les que decidim què i com cal treba-
llar en el feminisme. Sense paternalismes. 

COM VA REBRE LA MILITÀNCIA EN GENERAL AQUESTA PROPOSTA?
El cert és que quan aquesta proposta va arribar a l’assemblea na-
cional, ja feia molt de temps que s’havia introduït el debat en 
meses nacionals, escoles de formació i xerrades que algunes mili-
tants fèiem pel país. Feia mesos que corria entre la militància un 
document prou extens on s’explicava la necessitat de crear aquest 
espai exclusivament format per dones. Així que va ésser aprovat 
pràcticament per unanimitat en l’assemblea.

En els debats previs, però, sí que hi hagué veus clarament dis-
cordants amb la creació d’una comissió de dones. L’argument 
més repetit era que una organització com Maulets no podia crear 
una comissió que vetés l’accés a part de la militància (en aquest 
cas, els homes). Aquest argument és molt recurrent: de fet, anys 
després es repetí el debat i l’argument va tornar a escena. El més 
trist, però, és que l’interès dels homes per la lluita feminista no-
més apareixia quan es debatia en el terreny teòric la necessitat o 
no d’una comissió exclusivament formada per dones (amb algu-
na honrosa excepció). En aquella ocasió, fartes d’haver de justi-
ficar-nos i fartes de veure com s’acabava desviant el tema de les 
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qüestions més importants, acordàrem crear dues comissions: una 
formada per dones i l’altra per homes, que formarien entre totes 
dues la comissió antipatriarcal. La comissió d’homes, però, mai 
no arribà a funcionar.

A partir de la creació de la comissió feminista de dones s’acon-
seguiren alguns objectius. El més important, des del meu punt de 
vista, fou el fet que es comencés a introduir la perspectiva femi-
nista en els nostres discursos i també en les nostres campanyes. 
Tot plegat ajudà a un apoderament −jo crec que força important− 
de moltes de les dones que militàvem.

Anys més tard, el debat es va tornar a posar sobre la taula: calia 
una comissió exclusivament de dones per treballar el feminisme? 
O era més coherent fer-ho en una comissió mixta, en la qual allò 
que es treballés no fos el feminisme, sinó la lluita antipatriarcal? 
Aquest debat no es produïa només a Maulets, sinó en totes les 
organitzacions d’esquerres i, fins i tot, en algunes de feministes. 
Directament des dels eua, va arribar a les universitats dels Països 
Catalans la teoria queer, que s’introduí poc després en els mo-
viments socials (especialment en els més autònoms) i finalment 
en l’Esquerra Independentista. Resumint-ho tot bastant, la teoria 
queer és hereva directa dels principis de la postmodernitat. Crí-
tica amb qualsevol concepte universal o subjecte col·lectiu, de-
fensa la desconstrucció dels subjectes. Afirma també la necessitat 
de desfer-nos dels gèneres, que són construccions socials que ens 
oprimeixen i que no ens deixen ésser nosaltres mateixes. Defensa 
que cada persona, individualment, ha de començar aquesta des-
construcció i, per tant, manifesta la incoherència de parlar del 
subjecte «dona» o «home» perquè fer-ho implicaria reforçar una 
identitat imposada de què ens volem desfer. Podríem dir que el 
discurs té coherència argumental i que hi podríem estar d’acord, 
però la discrepància ve de les conseqüències que se’n deriven. 

Aquesta teoria naix del debat a les universitats «modernitat-
postmodernitat». Hereves del pensament de Foucault i de les 
experiències soviètiques, moltes autores alerten dels perills de 
convertint-nos en massa a partir dels subjectes universals. Calia 
rescatar l’individu de l’anonimat de la massa. La qüestió és que 
aquest pensament postmodern, en principi creat per posar fi als 
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abusos de poder des d’una perspectiva, diguem-ne, d’esquerres, 
acabarà convertint-se en un corrent de pensament que convé −i 
molt− al capitalisme, car acaba defensant un fort individualisme. 
El mateix passa amb la qüestió antipatriarcal: la teoria queer nega 
el subjecte de «dona» i defensa més aviat una desconstrucció in-
dividual. Tot plegat qüestiona les premisses de la lluita feminista, 
i nega la necessitat de crear el subjecte de «dona» com a subjecte 
polític: és a dir, com a subjecte de lluita i apoderament. Pressu-
posa que això ja s’ha produït i s’opta directament per la descons-
trucció, obviant que el simple fet d’ésser dones ens condemna a 
nombroses desigualtats d’oportunitats i violències i obviant tam-
bé la necessitat de posar-hi fi si volem esdevenir subjectes lliures. 

Al segle xx, analitzat el sistema patriarcal i la necessitat d’exter-
minar-lo, sembla lògic que el següent pas teòric siga el de plantejar 
la desconstrucció del gènere i la construcció de la pròpia identitat 
experimentant tots els paràmetres i trencant qualsevol barrera. 
Fins a qui, res a objectar. El problema és que, quan aquesta teoria 
es posà de moda en els moviments socials i feministes, fou, al meu 
parer, terriblement mal interpretada. Aleshores, es comencen a 
qüestionar els espais de dones. Perquè, quin sentit té parlar de 
dones si el que cal és destruir els gèneres? Per què s’ha de parlar de 
dones i de les seues opressions? Això no és pas perpetuar el subjec-
te de «dona»? Partint d’aquestes premisses, alguns col·lectius in-
tenten crear el relat que la lluita feminista està superada i que cal 
anar un pas més enllà, que ara cal parlar de lluita antipatriarcal! 

El fet és que el debat que va introduir la teoria queer, segons 
el meu punt de vista, no era gens innocent i va provocar que 
moltes de nosaltres perdéssim un temps necessari debatent, en 
moviment socials, teories de l’àmbit especulatiu. Què vull dir 
amb això? Que una cosa és, en el terreny teòric, dir que l’opres-
sió de la dona està superada i que cal anar més enllà i passar a la 
fase de desconstrucció del gènere, i una altra de molt distinta és 
portar aquesta idea al terreny pràctic, a la nostra vida real, on, 
malauradament, el feminisme del segle xx no està encara gens 
superat, i no només això, sinó que el fet d’ésser construïdes 
com a dones ens imposa unes condicions de vida que impli-
quen nombroses desigualtats, i això no ha canviat pas. El no 
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repartiment equitatiu de les tasques de la llar, la bretxa salarial, 
la feminització de la pobresa, les violències múltiples, els femi-
nicidis, les agressions sexuals, ésser dones objecte... Seria absurd 
considerar, ni ara ni fa quinze anys, que les desigualtats per raó 
de gènere estan superades. Per tant, hauria de resultar obvi, ara 
i també fa quinze anys, la necessitat de prioritzar la lluita femi-
nista i que aquesta fos liderada per les dones. Perquè, com acos-
tuma a passar en la resta de lluites, qui pateix l’opressió és qui 
ha de decidir com vol lluitar-hi en contra. Cal, ara i fa quinze 
anys, continuar reivindicant el subjecte de «dona», però no com 
una qüestió identitària, sinó com un subjecte de lluita. Aquesta 
és la qüestió, aquesta és la trampa en què moltes companyes van 
caure: confondre el subjecte de «dona» com a subjecte de lluita 
amb el subjecte de «dona» com a identitat. Hauríem d’ésser 
molt conscients que se’ns construeix com a gènere, que se’ns 
imposen uns valors i pautes de comportament perquè, en defi-
nitiva, se’ns continua imposant una tasca social diferenciada en 
funció del sexe i, per tant, cal que com a persones ens desfem 
de les cadenes que impliquen aquests rols que no triem i que 
ens oprimeixen. En aquest cas, és lícit parlar de desconstrucció 
i crear lliurement les nostres pròpies identitats sense obeir els 
patrons de gènere. Ara bé, cal no oblidar que la societat conti-
nua educant en aquests valors, que continua imposant funcions 
socials diferenciades i que aquesta realitat patriarcal té efectes 
molt concrets i durs sobre la qualitat de vida de les dones. Po-
sar fi a aquestes desigualtats d’oportunitats ha d’ésser, per tant, 
una prioritat, perquè altrament mai no ens podrem construir 
com a identitats lliures. Posar fi a les desigualtats que colpe-
gen durament la meitat de la població i que provoquen desenes 
d’assassinats directes a casa nostra ha d’ésser una prioritat per 
a qualsevol organització que lluiti contra l’opressió del sistema. 
I, per fer-ho, caldrà una lluita específica: no enderrocarem pas 
el sistema patriarcal si no eliminem el sistema capitalista, mal-
grat que, com bé sabem, el capitalisme es beneficiï molt del 
sistema patriarcal. La defensa del feminisme des de posicions 
capitalistes és inversemblant, i també ho és pretendre fer creure 
que només amb la lluita de classes es posarà fi a les desigualtats 
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d’oportunitats que patim les dones. Com bé sabem, l’opressió 
que patim les dones és específica: no només es pateix en l’àm-
bit públic, sinó també −i molt especialment− en l’àmbit privat. 
Aquells que exerceixen l’opressió no són agents externs a la nos-
tra vida, sinó que formen part del nostre cercle personal més 
íntim (pares, amics, amants, germans, parelles, fills...). Per tot 
això vam reivindicar la necessitat del subjecte «dones» com a 
subjecte polític, com a subjecte de lluita. 

Aquest, a grans trets, és el debat que va arribar a l’Esquerra 
Independentista deu fer uns quinze anys, i cal dir que Maulets va 
ésser l’única organització que mantingué un espai exclusivament 
de dones. A moltes de les que teníem una certa formació en fe-
minisme ens sorprenia força la posició d’algunes organitzacions 
socialistes, car el seu discurs en altres lluites −com ara la qüestió 
de classe− era totalment incompatible ideològicament amb la de-
fensa de la teoria queer. Malgrat ésser una organització juvenil, 
crec que vam saber mantenir una posició molt coherent quant a 
la lluita feminista i em penso que demostràrem una gran forma-
ció i capacitat d’anàlisi. Si se’m permet dir-ho, cal que estiguem 
orgulloses d’aquest fet. 

Ara bé, això no vol dir que no es donés el debat també dins 
de Maulets. Hi hagué també la proposta, en una alta assemblea 
nacional, que desaparegués la comissió de dones. Nosaltres, però, 
(les dones que en formàvem part) no en vam permetre la dissolu-
ció. Des de la comissió, malgrat que tots els vents ens bufaven en 
direcció contrària, vam saber argumentar, convèncer i formar en 
el feminisme, i vam aconseguir que la necessitat d’espais exclusius 
de dones que lideren la lluita feminista estigués en l’adn de molta 
de la militància que vam coincidir en aquells anys. 

El darrer contacte que vaig tenir amb Maulets i els debats fe-
ministes fou el 2012 (òbviament, jo ja no militava a Maulets). 
Crec recordar que fou tot just abans de la confluència amb la 
cajei i el naixement d’Arran. El fet és que em van cridar perquè 
parlés de la lluita antipatriarcal en una escola de formació. Vaig 
parlar de la seua importància i, més concretament, de la neces-
sitat de la lluita feminista, així com de la d’espais exclusius per a 
dones. Aleshores, vaig copsar que, malauradament, el discurs fe-
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minista no estava encara gaire treballat en l’organització de joves, 
o almenys aquesta és la idea amb què vaig sortir-ne després de 
sentir els comentaris que vaig haver de sentir. El comentari que 
més mal em va fer va ésser el d’una xica que explicava que ella era 
dona, però que no se sentia pas oprimida i que les coses de què jo 
parlava ja estaven força superades. Quan vaig haver acabat, recor-
de que estava emprenyada amb mi mateixa perquè no vaig ésser 
capaç d’amagar la meua ràbia en sentir aquest tipus de comentaris 
per part de les integrants d’una organització revolucionària i de 
joves. Altres dels arguments que es donaven eren similars: que si 
no calia reivindicar el subjecte «dones» perquè això era reforçar 
els gèneres i que si naps que si cols. Vaig arribar a creure que el 
discurs individualista postmodern havia guanyat i que el capi-
talisme devia estar molt content perquè el feminisme verament 
s’havia afeblit, atès que cap de les organitzacions més radicals −en 
el sentit positiu de la paraula; el d’anar a l’arrel del problema− no 
veia la necessitat de la lluita feminista.

He de dir, però, per no acabar amb una visió tan pessimista, 
que el 2017 vaig participar com a ponent en un acte feminista 
organitzat per la cup de Tarragona i, allà, vaig trobar-hi, a prime-
ra fila, la mateixa noia que anys abans havia afirmat que la lluita 
feminista no era pas necessària.

APORTACIÓ DE MAULETS A LA LLUITA FEMINISTA
Si ens preguntem què va aportar Maulets al moviment feminista, 
haurem d’ésser molt humils en la resposta i acceptar que, malau-
radament, des de les organitzacions mixtes de l’Esquerra Inde-
pendentista la lluita feminista mai no ha estat, ni abans ni ara, 
una vertadera prioritat en llurs agendes polítiques. Essent molt 
conscient d’aquesta realitat, però sense cap pretensió de flagel-
lació, cal també reconèixer-nos que hem avançat en els darrers 
anys, especialment en la introducció del discurs feminista en les 
campanyes i anàlisis que fem. El que vull dir és que, a Maulets, 
no li podem reconèixer una gran contribució a la lluita feminista 
perquè han estat els col·lectius feministes els que realment han fet 
fort el moviment i és a elles a qui els hem de reconèixer el mèrit 
d’haver eixamplat la consciència feminista en els darrers temps .
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Un cop fet aquest aclariment, crec també que, al mateix temps, 
seria injust no reconèixer algun valor al treball que, durant anys, 
algunes de nosaltres férem en clau feminista dintre de Maulets, i 
personalment crec que aquest valor no resideix tant en les cam-
panyes feministes que vam portar a terme, sinó en la formació i 
l’apoderament de moltes dones. I això ha ajudat a fer que la lluita 
feminista estiga avui dia encara més present en les actuals organit-
zacions de l’Esquerra Independentista.

Abans, però, d’analitzar aquesta qüestió, m’agradaria també fer 
una breu menció a una de les campanyes més importants que vàrem 
dur a terme durant aquests anys en temàtica feminista: la crítica a la 
llei integral contra la violència de gènere de l’Estat espanyol aprovada 
per Zapatero el 2004. Crec que va ésser la campanya més impor-
tant perquè, malgrat ésser una organització juvenil, hi férem tota una 
anàlisi prou encertada, com, malauradament, els fets han corroborat 
anys més tard. Aquesta llei, quan va ésser aprovada, es va vendre com 
una gran conquesta feminista. Era la primera vegada que s’assumia 
l’anàlisi feminista en la redacció d’una llei per erradicar les violències 
masclistes. Assumien la necessitat de posar fi al sistema patriarcal i 
afirmaven que, per a fer-ho, calia intervenir en tots els àmbits de la 
societat. En la redacció de la llei van participar-hi moltes feministes 
amb trajectòries de lluita molt reconegudes. Això, alhora, propicià 
que, un cop aprovada, els moviments feministes no hi fessin gaires 
crítiques. Des de Maulets vam aplaudir el discurs, però vam denun-
ciar que només era una declaració de bones intencions, perquè no 
hi havia pressupost assignat per a dur a terme totes les intervencions 
que preveia la llei i perquè aquesta tampoc no anava acompanyada 
de projectes concrets. A la fi, només s’acabava intervenint en dos 
aspectes: el del càstig a l’agressor i el de la protecció de la dona (i, 
en el cas de les dones, com sempre, amb recursos insuficients). No 
s’invertia ni tan sols en prevenció: tot era paper mullat. La campanya 
va tenir bastant èxit i reconeixement per part del moviment femi-
nista (almenys a València). Xerrades, publicació explicativa (o dosis 
de realitat), accions, cartells i adhesius, debats... La recordo com una 
de les campanyes més ben treballades en temàtica feminista. Ara bé, 
com he dit en un principi, no crec que aquesta fos l’aportació més 
significativa feta per Maulets. 
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Quan jo vaig entrar a Maulets l’any 1997, no hi havia cap dona 
amb responsabilitats nacionals: cap membre de l’Executiva Nacio-
nal (Secretariat) no era dona; a les meses nacionals, no hi parlaven 
dones i la presència de les dones a l’organització era molt minori-
tària. Jo mateixa, poc després d’entrar a militar, vaig decidir formar 
part de l’Executiva Nacional perquè no hi havia cap dona amb la 
pretensió de fer-nos més visibles i introduir canvis en l’organització 
des d’una perspectiva feminista. No ho vaig aconseguir. De fet, la 
tasca que em donaren la resta de companys dintre de l’Executiva 
Nacional fou la de secretària: és a dir, en prenia acta i les enviava 
per carta −redeu, que vella que soc!−, telefonava a representants de 
cada assemblea per a garantir llur presència en els actes nacionals i 
diverses feines per l’estil. Quan vaig començar a voler formar part 
de tasques més polítiques, no vaig ser gaire ben rebuda per la resta 
de companys. Així que, finalment, vaig abandonar aquest òrgan i 
vaig dedicar els meus esforços a la creació de la comissió de dones 
amb l’esperança que donés més bons resultats. Anys després, afor-
tunadament, tot això va anar canviant. Algunes coses, per motius 
externs, com ara el canvi generacional, que va fer que augmentés 
considerablement la presència de dones en l’organització, i d’altres 
perquè un grup de dones vam prendre la determinació de fer-nos 
visibles i introduir el discurs feminista en l’organització ja no com 
a lema o consigna, sinó des del debat i la formació. Tot plegat feu 
que durant els darrers anys de la meua estada a Maulets, les dones 
fórem majoria en els càrrecs i òrgans nacionals. Això també passava 
en moltes assemblees en el terreny local. 

Més tard, moltes de les dones que vam coincidir durant aquells 
anys a Maulets continuem actives políticament, amb responsabi-
litats en les nostres respectives organitzacions de l’Esquerra In-
dependentista, fent de portaveus, etc. N’és un exemple la Núria 
Gibert, que ha estat la cara visible del secretariat de la cup durant 
aquests temps difícils. Així, crec que aquesta és la principal apor-
tació que jo més valore de Maulets a la lluita feminista: la d’ha-
ver format i apoderat moltes dones i haver-hi aportat un planter 
important que, sens dubte, ha d’haver contribuït a una major 
visibilitat de les dones i a una major presència del feminisme a 
l’Esquerra Independentista.
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Com la Núria Rodríguez, crec que és una pregunta què s’ha 
de respondre amb la humilitat absoluta i tenint en compte en 
tot moment que qualsevol reflexió neix de la nostra perspectiva 
personal. Ni em veig amb cor parlar per totes les mauletes i mau-
lets feministes que segueixen en qualsevol lluita avui ni em ve 
de gust. Tampoc a teoritzar −seria enganyar− sobre aportacions 
teòriques pròpies. I tot i així, m’aventuro a pensar que sí que hi ha 
algun llegat tangible: Maulets va deixar un llegat en la memòria 
de centenars de persones durant la seva història; per tant, és molt 
possible que cadascú en tingui una herència subjecta a la seva 
vivència. La importància d’aquest llegat s’ha de mirar amb una 
perspectiva prudent. Per les dones que vam tenir l’oportunitat de 
militar en una organització que es qüestionava els rols imposats, 
la desigualtat material i de drets, les relacions de poder que ens 
tenallaven, ha estat de ben segur un principi molt útil per seguir 
qüestionant i analitzant la realitat que ens envolta. 

Més enllà d’això i sense cap autoritat per assenyalar una apor-
tació concreta o l’autoria d’una campanya, prefereixo pensar que 
el feminisme és un moviment fort i que creix perquè s’ha nodrit 
de diferents llocs, la qual cosa ha fet capaç aquesta multiplicitat 
de tàctiques ben avingudes, això que anomenem «els feminis-
mes». Un exemple força únic de la potencialitat de la lluita quan 
aquesta es fonamenta en els punts de trobada, en la capil·laritat 
i en la diversitat per enfortir-se en lloc de lliurar batalles internes 
per homogeneïtzar-se.

Per això crec que, bàsicament, les aportacions de Maulets al 
feminisme són de caire vivencial. I si hi ha hagut un creixement 
teòric i una maduració i aprofundiments dels postulats feminis-
tes, és per la feina que els mateixos feminismes feien a la vegada. 
Potser, Maulets va ajudar a fer-los córrer pel territori, gràcies a 
la columna vertebral d’organització arreu dels ppcc; potser vam 
contribuir a propagar els debats en una era prexarxes, qui ho sap.

És evident que vàrem tenir la nostra pròpia evolució i que 
algunes coses, filles completament del seu context, avui ens sem-
blen anacròniques. Per exemple, als noranta cridàvem «Sense les 
dones no hi ha revolució» i avui ens sembla una afirmació tan 
redundant com «Les dones són éssers humans», però en aquell 
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moment ens semblava principal. O, per exemple, el lema del 8 de 
març del 99 era «Dones en lluita per una terra lliure». A ningú se 
li acudiria avui anar al 8 de març sense una reivindicació pròpia 
de la dona. Hem canviat l’anècdota per ser un subjecte polític 
dret i fet.

Malgrat que no puguem parlar d’aportacions teòriques al fe-
minisme pròpiament, sí que podríem identificar l’obertura d’al-
guns debats inèdits, i d’altres de poc atesos al si de l’ei sobre el 
propi cos, el cos com a camp de batalla i com a subjecte de desig.

Es pretenia que els nostres cossos no fossin camps de batalla, 
mitjançant la campanya per l’avortament lliure i gratuït, contra 
l’objectivació sexual, contra la violència masclista i, per altra ban-
da, amb campanyes com «Allibera la teva ment, el teu cos i el 
teu poble», com un element discursiu d’apoderament que se su-
mava de manera natural a la resta de reivindicacions. Ja feia anys 
dels setanta, i l’alliberament sexual no era cap novetat política 
en l’àmbit mundial, però sí que ho va ser en el marc polític en 
què estàvem inscrites. L’ei parlava d’independència, parlava de 
territori, parlava de presos, parlava d’ett, però parlava poc d’alli-
beraments en clau personal. Aquest bagatge, potser pel fet que a 
l’organització hi havia força gent d’adscripció llibertària i tenien 
treballat posar la lupa sobre el subjecte, va ser un territori fèrtil 
per a l’evolució del discurs feminista de Maulets.

En aquesta línia recordo campanyes de visibilitat lèsbica i gai, 
actes contra l’homofòbia i de vindicació de la sexualitat i el desig. 

També vam tenir debats especialment amargs, quan sorgeix 
la idea mal trasllada que el patriarcat era una opressió transversal 
i que, per tant, les construccions del gènere que n’eren eines de 
reproducció de valors no ens servien per a lluitar-hi en contra. Un 
desacord per com aplicar a la pràctica la lluita contra el binarisme 
que ens va deixar certament estancades, no només a Maulets, i 
que es va traslladar en una desconfiança important en les incipi-
ents comissions de dones.

Els arguments, els menyspreus, l’afectació gestual, d’homes i 
dones ofesos per una eina de lluita que els excloïa o que feia «dife-
rències» entre militants, s’ha reproduït al llarg dels anys, en mul-
titud d’organitzacions polítiques on he estat. Al cap del temps, 
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no he pogut evitar prendre-me’ls des d’un sarcasme no lesiu: una 
altra vegada homes enfadats per no poder participar en la comis-
sió de dones, un altre cop no participa (gairebé) cap home en les 
comissions mixtes. Una espècie de peatge cíclic, com un dia de 
la marmota, que van pagar amb altes dosis de paciència, perseve-
rança i arguments les feministes de l’organització, que volien si-
tuar en uns paràmetres molt més materials els subjectes de lluita. 
Ras i curt: el subjecte «dona» existeix en tant que existeix tracte 
diferenciat i relacions de poder que exploten aquest subjecte. Co-
mencem a construir des d’aquí. I ho van aconseguir.

Segurament, en aquell primer debat, va haver-hi per primer 
cop una confrontació d’identitats que venien a reblar que no n’hi 
havia prou de ser maulet, revolucionari; que hi havia relacions de 
poder que ens afectaven de diferent manera i, per tant, teníem 
privilegis diferents. Aquesta esquerda a la nostra identitat primera 
va generar algun curtcircuit argumental i fins i tot de caire emo-
cional: «Jo vull els meus companys en la lluita feminista», i jo 
mateixa vaig sentir-me emocionalment segrestada en veure que 
els meus companys se’n sentien exclosos o contrariats.

La identitat monolítica i naïf de militant se’ns esquerdava a les 
mans per deixar pas a una visió més madura, material i realista de 
les lluites i dels seus protagonistes necessaris.

Aquest aprenentatge per a mi va significar un revulsiu impor-
tant: el pas de l’adscripció per identitat hermètica a entendre la 
interseccionalitat de les lluites, i la necessitat que dialoguin, s’es-
perin, s’escoltin. Només els protagonistes de cada alliberament 
poden marcar l’agenda i el pas, i això no pot ser cap ofensa per a 
ningú que es consideri transformador. Qui ho vegi com un atac 
és molt possible que sigui perquè ho veu des d’un privilegi estant.

Arguments emocionals famosos i, per sort, ja absolutament 
caducats són els que es proferien entorn de l’acció positiva o les 
anomenades «quotes». El meu preferit, molt semblant a la me-
ritocràcia imperant en el neoliberalisme, i ai las, tan falsa com 
la mateixa meritocràcia: «Jo no vull tenir un lloc de poder per 
quotes, sinó que hi vull el millor».

Em temo que és un argument que seguirem sentint; ara, al-
menys, ja només l’empara la dreta, però no podem obviar que 
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aquests debats han existit, i com cada encert i cada error, han dei-
xat aprenentatges sobre els quals avui seguim escrivint un trosset 
de la història; almenys, segur, la nostra.

En definitiva, diria que les aportacions com a organització són 
les que cada maulet i mauleta arreu del territori porta avui, com 
una eina per desmuntar el patriarcat. 
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La joventut, motor de construcció 
dels Països Catalans

D A V I D  P R A T  |  O C T A V I  R U I Z 

Són les 9.00 h d’un cap de setmana qualsevol d’estiu entre els anys 
2006 i 2009 en una casa de la Safor. La nit ha sigut llarga ja que 
venim de l’Arrels, un dels festivals politicomusicals que se celebra 
en aquella època a la Marina Alta. Som a mitjans d’agost i deu 
militants de Maulets (els i les membres de l’executiva) ens tro-
bem per discutir sobre com encarar el curs polític següent. El Nil 
ha dormit al sofà i es desperta. Diu que necessita un entrepà de 
mandonguilles. La gent de comarques centrals valencianes tenim 
la mateixa necessitat, i no és casualitat. El costum de recuperar 
forces a una hora determinada l’heretem dels nostres avantpas-
sats, quan el sector agrícola tenia un important pes en l’economia 
de les nostres comarques més rurals, i que ara continua quan ens 
aboquen a la construcció com a única eixida laboral.

Primer dissabte de setembre. Casal Panxampla de Tortosa. 
Comença el curs polític. A aquest casal, convertit en una segona 
casa per a molts de nosaltres −hi passàvem, allí dins, molts caps 
de setmana−, hi hem arribat militants procedents de moltes co-
marques dels Països Catalans per tal de decidir l’evolució de les 
campanyes i del treball de Maulets per a les setmanes següents: 
eren les meses nacionals. Aquelles meses nacionals eren proba-
blement un dels detalls que més influïen en la tasca transversal 
de construcció nacional que feia Maulets. A través seu es produïa 
un coneixement mutu entre assemblees i militants de tots els 
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indrets del país; diferents indrets als quals, a més, de manera 
cíclica, els tocava organitzar la pròpia trobada de la mesa naci-
onal, amb la qual cosa es produïa també un coneixement de les 
diferents realitats. Una de les premisses amb les quals treballàvem 
era assegurar-nos que aquestes meses nacionals anaren per tot el 
territori; així tota la militància podia conèixer el Casal Tio Cuc, 
d’Alacant, i quines eren les lluites que estaven portant a terme les 
companyes del sud del país; el Casal Manel Viusà, de Vic, i desco-
brir (sobretot per a les companyes del País Valencià) què era això 
de la Catalunya profunda, o anar a treballar al Rebrot, a la Festa 
per la Independència de València o a qualsevol diada nacional. 
Aquesta era la millor manera de conèixer i descobrir el país. Agafar 
el cotxe un divendres de vesprada, enfilar l’AP-7 cap amunt o cap 
avall i passar-nos el cap de setmana entre assemblees i debats. Uns 
debats que vam deixar de fer quan, després d’una llarga nit per a 
gairebé totes les assistents a la mesa, ens veiem assegudes, amb una 
ressaca considerable, per parlar de drogodependències i joves.

Aquest coneixement del país facilitava que a les assemblees 
nacionals s’hi arribara amb una estratègia veritablement nacional 
(i no una o diverses de regionals) amb la qual totes i tots podíem 
treballar a les nostres assemblees. I finalment, el fet que hi hague-
ra presència real de l’organització arreu del país acabava de tan-
car el cercle dels diferents factors que s’interrelacionen i que són 
imprescindibles per dur a terme la feina de construcció nacional. 
Si algun d’ells cau, els altres també cauen. Són tres: coneixement 
del país (i de les seues assemblees i militants), presència arreu del 
país (tan equilibrada com siga possible) i una estratègia nacional.

Pel que fa al dia a dia de les nostres assemblees, som a la meitat 
de la primera dècada del segle, en plena bombolla immobiliària. 
Després de patir la deslocalització del teixit industrial i del sector 
agrícola, el gran capital ens tenia reservat un altre paper: ser el 
balneari d’Europa. No resulta gens fàcil desenvolupar un treball 
de caire anticapitalista entre la joventut i les classes populars dels 
Països Catalans; aquella bombolla immobiliària ha creat una situ-
ació de bonança curtterminista en el terreny socioeconòmic que 
provoca que el gruix de la classe treballadora tinga feina i poder 
adquisitiu. Sabíem que això era insostenible i que ens acabaria 
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fent molt de mal, però en eixa situació ens costava trobar aliats i 
aliades entre la classe treballadora, la qual cosa es veia agreujada 
pel fet de no tindre projecte amb cara i ulls ni eines per plante-
jar una alternativa política. Les aliades les trobàvem bàsicament 
en ecologistes i persones que vivien als terrenys per on passava 
el macroprojecte urbanístic de torn, amb les que teixíem moltes 
lluites arreu dels Països Catalans: locals, comarcals i nacionals. Es 
plantejaven macroprojectes urbanístics en moltíssims pobles; lí-
nies d’alta tensió, com la que travessava les comarques centrals va-
lencianes, o de molt alta tensió, com la que baixava pels Pirineus; 
transvasaments de l’Ebre i del Xúquer; autopista de Mallorca, i 
un llarguíssim etcètera. Eren lluites que, a pesar de ser locals, co-
marcals o territorials, tenien relació les unes amb les altres, i feien 
que tinguérem com un dels principals eixos de treball la lluita 
contra l’especulació i destrucció del territori, amb la consegüent 
precarització del treball, en una economia enfocada al sector de 
serveis. I de manera natural va resultar que totes les assemblees 
d’arreu del país estàvem dins de plataformes més àmplies que 
lluitaven per la defensa del territori. La nostra era una presèn-
cia important, ja que si bé és molt cert que ens mancava mol-
ta experiència −i, de vegades, capacitat per arribar a consensos−, 
no és menys cert també que ens sobrava la capacitat de treball i 
l’organització. La tasca i l’objectiu des d’aleshores era connectar 
les lluites i conscienciar la gent que lluitava a la Valldigna contra 
l’alta tensió que a les comarques del nord tenien el mateix proble-
ma i els mateixos enemics, o a les persones que lluitaven contra 
l’especulació a Barcelona, fer-los veure que eixe mateix problema 
el teníem a València o a Palma. 

Era l’etapa en la qual els eixos socials es trobaven al centre de 
la lluita de l’Esquerra Independentista i, sobretot, de Maulets. 
Era també l’etapa en la qual les estratègies nacionals es feien te-
nint en compte totes les realitats i pensant (i imaginant) un país 
que anava de Salses a Guardamar i de Fraga fins Maó. Una etapa, 
en definitiva, en la qual qualsevol militant que havia assistit a 
alguna mesa nacional era conscient de les lluites que s’estaven 
duent a terme a la resta de comarques −gràcies als famosos, i de 
vegades pesats, informes− o en la qual la militància sabia que l’11 
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de setembre s’havia d’anar a Barcelona, el 25 d’abril a València, 
el 30 de desembre a Palma i el 7 de novembre a Perpinyà. Aques-
ta era la manera de teixir territori i de fer país. 

Però a pesar d’aquella bona feina, ens mancava, com dèiem, 
un projecte d’alliberament nacional amb cara i ulls i capacitat 
per incidir molt més. Es produïa una situació que continua exis-
tint, parcialment o totalment: generacions de militants que fina-
litzaven la seua etapa juvenil o estudiantil i, en no tindre aquell 
projecte, es desmobilitzaven i se n’anaven a casa. O deixaven allò 
dels Països Catalans per als papers i el romanticisme. Era (i és) el 
jovent qui, amb la seua empenta i il·lusió, i no disposat a renun-
ciar-hi, mantenia la flama encesa arreu de les comarques, a través 
dels moviments socials i col·lectius de defensa del territori, que 
prenien formes diverses en funció de la realitat local. Per això, 
en una realitat com la nostra, la força, l’empenta i la il·lusió del 
jovent no només són fonamentals, sinó que resulten el motor de 
construcció nacional dels Països Catalans.

Tot això feia, per una banda, Maulets mereixedor d’un aplau-
diment ben fort, però, per una altra, reflecteix una realitat di-
fícil. Faltaven militants més grans que feren el seu dia a dia a 
la comarca, ja que moltes militants estudiàvem fora del poble i 
ens trobàvem que allí només fèiem militància el cap de setmana. 
En dos dies havíem de fer no només d’organització juvenil, sinó 
d’organització política adulta. Era una de les coses que ens va 
caracteritzar, a les darreres fornades de militants que finalitzàrem 
l’etapa juvenil a Maulets, el jovent independentista i revolucio-
nari: aquella maduresa forçada per la falta de referents polítics 
adults, que ens obligava a complir un paper molt més que d’or-
ganització juvenil. I mantenint viva una flama que ara continua 
nodrint Arran.
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La lluita en colors

J O A N  J U B A N Y

Des de la fundació de Maulets (1988), vaig te-
nir l’oportunitat de practicar-hi la meva passió 
pel disseny gràfic i la comunicació. Inspirat en el 
mestre valencià Fèlix Bella, vaig poder fer-ne els 
primers cartells, amb il·lustracions en blanc i ne-
gre del solsonenc Joan-Marc Passada, fins a passar 
el relleu al mataroní Fot-li Foc, que va continuar 
desplegant la creativa «època taronja» parida pel 
valencià David Segarra.

Des d’una perspectiva gràfica, la primera etapa, 
des de la fundació (1988) fins a la ràtzia de l’operació Garzón (1992), 
va consistir a dotar d’imatge corporativa (logotip i tipografia propis) 
una organització de joves que havia nascut de la suma de múltiples 

col·lectius locals d’arreu de la nació catalana 
(Alacant, Barcelona, Cardedeu, Girona, Mata-
ró, Reus, Solsona, Tarragona, València, Vina-
ròs, Xàtiva ). El mític cartell «Llibertat Núria 
Cadenas, maulet empresonada» va difondre el 
nom de Maulets a tot el territori.

Els primers cartells, adhesius i fulls infor-
matius eren pura manualitat. Llavors no hi 
havia ni ordinadors ni programes de disseny 
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gràfic: la creació d’originals la fèiem a base de 
calcomanies Letraset, ampliacions o reducci-
ons amb fotocopiadora, tisores, barra de cola, 
retocs amb ròtrings i típex. El resultat, un co-
llage de retalls enganxats sobre un full de pa-
per. Amb això anàvem a fer fotolits per enviar 
les arts finals a impremta o copisteria.

La introducció del color a la imatge gràfica 
de Maulets va venir a mitjan anys noranta, amb 
l’accés als primers ordinadors amb aplicacions 

de disseny gràfic. Vam passar de la imatge dura en blanc i negre dels 
anys vuitanta, hereva del cartellisme de l’mdt, a 
un grafisme que volia ser fresc i engrescador.

Maulets ha estat una escola on el jovent hem 
après a fer nostres  les lluites que anàvem desco-
brint: el roig de la revolució social, el verd de la 
defensa de la terra, el rosa de l’alliberament gai 
i lesbià, el violeta de la lluita feminista  Cada 
lluita amb el seu color, i totes representades en 
un símbol que les aplega: l’estelada d’estel roig.

Sempre hem reivindicat l’estelada d’estel roig 
com la bandera, el símbol, del conjunt de llui-
tes socials i d’alliberament nacional del nostre 
poble. De fet, el cartell de la primera convocatòria conjunta jir-
Maulets (1997) fou simple i clar: una estelada d’estel roig amb el 
lema «Per la revolució independentista», amb el mapa de la nació 

completa.
Anàvem a guanyar, i ens ho crèiem. Vam 

deixar enrere les fotos d’encaputxats per do-
nar pas a joves amb la cara descoberta avan-
çant amb pas ferm. Del blanc i negre al color. 
De l’autoconsum a voler créixer. Una evolució 
gràfica que visibilitza com veníem d’anar «al 
contraatac» i anàvem «a guanyar» la indepen-
dència i la revolució. 

L’any 1998, després d’un intens procés de 
coneixement mutu (personal i polític), vam su-
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perar l’escissió de l’mdt, en la qual ens havíem 
trobat immersos el jovent des de la fundació  
de Maulets (sector psan) i les jir (sector ipc). 
Un trencament que ens havíem trobat fet, amb 
els nostres «grans» explicant-nos que malvats 
que eren la gent de l’altre sector. Em sento 
satisfet d’haver contribuït a recuperar la uni-
tat del jovent de l’Esquerra Independentista. 
Aquesta unió també va implicar alguns canvis 
en l’àmbit comunicatiu: recordo que el dia de 
l’assemblea de confluència em vaig llevar a Catalunya (de Fraga a 
Maó i de Salses a Guardamar) i me’n vaig anar a dormir als Països 
Catalans. Cada organització havia fet servir la seva nomenclatura 
i ara tocava unificar-les; adaptar-nos a un nou llenguatge comú i 

parir una nova imatge, tot mantenint un fil 
conductor. 

Però l’autèntica revolució gràfica a 
Maulets la va dur en David Segarra ja to-
cant la primera dècada del segle xxi, amb 
les seves trencadores creacions visuals amb 
l’omnipresent color carbassa que identifi-

cava la nostra organització. Poc ho imaginava, quan aquell xa-
valín tímid però de conviccions fermes em va visitar per primer 
cop a Clic Traç sccl (cooperativa de disseny gràfic i comunicació 
visual), a Mataró.

Per part meva, en tenir complerts els trenta anys (2001) em 
vaig «jubilar» de Maulets −devia ser dels pocs que plegava sense 
mals rotllos, expulsions o sectarismes diversos− amb la tossuderia 
de superar escissions i aconseguir la unitat de l’Esquerra Indepen-
dentista. Després d’impulsar el Procés de Vinaròs, he continuat 
desenvolupant la meva vocació de comunicació visual a la cup, 
on vaig crear els primers webs, vaig fer el redisseny del logo i el 
manual d’estil i vaig implementar el groc com a color corporatiu 
de la Candidatura d’Unitat Popular.

* Les imatges d'aquest article es poden trobar a l'Annex II en una 
mida més gran.
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Defensar la terra, 
defensar la sobirania

La lluita de Maulets per defensar 
la identitat, la independència i el territori

J O R D I  N A V A R R O

L’independentisme combatiu que representava Maulets a finals 
dels anys noranta del segle xx va saber aglutinar les lluites en 
defensa del territori, el feminisme i la llarga lluita per la inde-
pendència. Tot, des d’una perspectiva de combat ideològic i de 
lluita al carrer. 

El tombant de segle es va caracteritzar per la reestructuració capi-
talista. Feia relativament pocs anys que s’havia esfondrat el mur 
i l’antic bloc soviètic i, en aquest marc de descomposició, el ca-
pitalisme s’expandia arreu del planeta i ho devastava tot, sense 
trobar-hi gaire resistència. 

Eren els inicis de l’actual fase d’expansió del capitalisme cone-
guda com a globalització, que va coincidir amb l’emergència del 
llavors incipient moviment antiglobalització, l’únic moviment 
social que va intentar oposar-se a la globalització. El moviment 
antiglobalització va aglutinar l’esquerra mundial i els nous mo-
viments de resistència indigenista. I en aquesta síntesi van sorgir 
algunes friccions. 

L’esquerra d’arrel estatalista i l’esquerra postmodernista no ve-
ien amb bons ulls la resistència que els pobles i les nacions sense 
estat desplegaven contra la globalització. La vella esquerra esta-
talista no acceptava el dret a l’autodeterminació i l’esquerra uni-
versalista carregava contra les organitzacions com Maulets i els 
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moviments indigenistes que defensaven sense embuts la plena lli-
bertat nacional i la identitat vinculada a la terra, al territori. 

En aquest context, Maulets, organització juvenil de l’indepen-
dentisme i que va exercir de xarnera generacional, va formular 
nous plantejaments des de l’esquerra independentista que sinte-
titzaven la lluita per la llibertat nacional i la defensa del territori 
i l’ecologia. Maulets recollia el llegat de lluita de l’organització 
Terra Lliure, que havia emprès accions contra projectes d’extra-
cció durant la dècada dels vuitanta del segle xx, i va empeltar-hi 
el vincle entre identitat i territori. Però sobretot va armar-se ide-
ològicament contra el capitalisme que devastava el territori i els 
ecosistemes dels Països Catalans.

Maulets va reforçar aquest eix en el context de gestació de la 
bombolla immobiliària, que a partir de finals dels anys noranta i 
fins al 2008 (una dècada) va devastar territoris, camps de conreu, 
ecosistemes i formes de vida rural, agroramadera i silvopastoral 
arreu dels Països Catalans. En aquest context va sorgir la cam-
panya «Les arrels no neixen del ciment», que va desplegar actes 
arreu. A Mallorca, a l’Horta, al Bages, a l’Empordà...

Accions contra la construcció del túnel de Bracons, contra 
el projecte d’interconnexió elèctrica (mat), contra l’especula-
ció a l’horta valenciana, contra el Quart Cinturó al Vallès, 
contra els transvasaments, contra l’especulació i construcció 
de carreteres a Mallorca, contra el Pla Caufec al Barcelonès  
Xerrades, exposicions, manifestacions, accions directes, con-
ferències, concentracions.... Mobilització i denúncia i cons-
trucció d’alternatives que agafarien forma amb el naixement 
de candidatures d’unitat popular, les quals també plantaven 
cara en l’àmbit institucional, sobretot a l’hora de combatre els 
plans urbanístics expansius. Maulets va ser una força moto-
ra bàsica per al desplegament del municipalisme amb vocació 
ecologista i anticapitalista i cada cop amb més pes del feminis-
me, també de l’ecofeminisme.

AFEBLIMENT DE L’EIX ECOLOGISTA
Des de l’esclat de la bombolla immobiliària i la consegüent crisi 
econòmica que va desfermar-se al sud d’Europa a partir de l’any 
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2008, l’esquerra mundial va anar perdent interès per les lluites en 
defensa del territori i l’ecologia. Una tendència que va mimetitzar 
l’esquerra independentista dels Països Catalans, que dissortada-
ment es trobava en un potent procés de creixement i acumulació 
de forces. 

L’impacte de la crisi sobre les classes populars va fer bascular 
les reivindicacions cap a posicions de caire més econòmic i social, 
i en aquest context van sorgir dues branques de reivindicació: 
un bloc de caire més socialdemòcrata i un bloc que qüestionava 
directament el capitalisme com a sistema social. Tots dos blocs 
reclamaven millores econòmiques per a les classes populars i en 
certa manera no qüestionaven el productivisme. La socialdemo-
cràcia simplement volia més estat del benestar i més creixement 
econòmic; l’anticapitalisme, tres quarts del mateix, tot i que de-
nunciava amb més força els abusos del capitalisme.

Les successives marques sectorials de l’Esquerra Independen-
tista van anar abandonant definitivament l’eix ecologista, i l’es-
querra anticapitalista en general, també. Els estralls del capita-
lisme sobre les classes populars i l’estat del benestar han centrat 
en bona mesura les reivindicacions de l’esquerra més combati-
va. Tot plegat va fer créixer de manera desproporcionada la visió 
urbanocèntrica de l’independentisme combatiu. Tanmateix, cal 
alertar que la crisi ecològica que genera el capitalisme tindrà uns 
impactes brutals sobre el clima i també sobre les classes populars. 
La depredació de recursos per seguir fer funcionant el sistema 
capitalista a escala global devorarà també les classes populars si 
no s’hi fa alguna cosa. 

Cal per tant reivindicar els drets ambientals i els drets de la 
naturalesa com a elements de cohesió social. Els vincles amb el 
territori, la identitat nacional (un procés de construcció d’arre-
lament molt complex i amb moltes variables arreu del món), la 
justícia social, la lluita per l’autodeterminació, la lluita contra el 
patriarcat  formen part d’una mateixa lluita, i en aquest sentit 
caldria que l’Esquerra Independentista es dotés de més discurs i 
praxi ecologista, alhora que caldria reclamar que l’ecologisme es 
doti de més discurs social, anticapitalista i republicà.
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LA CRISI GLOBAL DEL CAPITALISME
L’economia (la capitalista però també el socialisme d’estat) s’ha 
escindit de l’ecologia, i això ha generat una potent crisi ecolò-
gica que té conseqüències per a l’espècie humana. L’augment de 
temperatures; la pèrdua de sòl fèrtil; la sisena extinció; la deserti-
ficació; la contaminació atmosfèrica, hídrica i edafològica; l’escas-
setat d’aigua… ens aboquen a un escenari d’incerteses de difícil 
resolució. La resposta d’Occident és seguir amb la bogeria expan-
sionista i les desigualtats, alhora que dona cobertura a les grans 
empreses com Repsol, Montsanto, Exxon..., que es dediquen a 
accelerar la degradació ambiental i a engruixir els seus balanços 
econòmics. 

La solució a aquest escenari de devastació no vindrà de políti-
ques socialdemòcrates i ecosocialistes. El neoliberalisme tenyit de 
color verd serveix simplement per no afrontar la realitat. A Ca-
talunya la marca successora del psuc, icv, va representar aquest 
ecologisme més reformista i pactista amb el règim, com el repre-
senten ara bec i cec, que insisteixen en les mesures reformistes i 
inofensives per al règim (però no s’atreveixen a enfrontar-se a la 
indústria automobilística o a l’mwc). No serveix de res fer refor-
mes epidèrmiques que no canviaran res; la raó de fons sempre és 
la mateixa: enfrontar-se a les oligarquies econòmiques. 

LA REPÚBLICA ECOLÒGICA, SOCIALISTA I FEMINISTA
El capitalisme i els règims que el sostenen a Catalunya, als Països 
Catalans, al sud d’Europa, a la ue i arreu del món, han declarat la 
guerra a l’equilibri ecològic. La lògica d’acumulació i creixement 
s’ha instal·lat en el model de producció i qüestionar aquest model 
implica l’enfrontament directe amb les forces del capitalisme, in-
closos els sindicats grocs i les mateixes organitzacions ecologistes 
impulsades per les empreses. 

Modificar el model productiu i fer-lo respectuós amb l’entorn, 
el clima, la democràcia i els drets humans, socials i polítics només 
és possible en el marc d’una república que estrenyi llaços amb 
altres pobles del món. Com apunten de manera brillant Marc 
Cerdà i Salvador Lladó (responsables del Grup de Territori de la 
cup) en un article referencial i de lectura obligada, titulat «Recu-
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perar sobiranies: una proposta contra la crisi ecològica global», 
cal reivindicar el concepte de sobirania ambiental entesa com una 
proposta d’apoderament que ha de servir per combatre l’extrac-
tivisme capitalista. 

En definitiva, cal abandonar l’antropocentrisme (la versió 
neoliberal i l’ecocapitalista) i iniciar un procés constituent que 
posi la vida al centre del debat i arrenqui de les urpes del capi-
tal la gestió dels béns comuns naturals, imprescindibles per a la 
vida. Cal també activar eines i polítiques que permetin garantir 
un equilibri amb l’entorn. Només la República ecològica, femi-
nista i socialista pot garantir el desplegament d’aquest programa 
de mínims que ens ha de servir per fer una aportació catalana i 
internacionalista a un nou relat civilitzador. 

El llegat de la lluita de Maulets s’ha de reivindicar. Va ser l’or-
ganització que durant molts anys va alçar la torxa de la lluita eco-
logista, independentista, feminista i socialista. El seu bagatge va 
ser una excel·lent aportació a un moviment independentista que 
avui, en ple segle xxi, hauria de recuperar l’eix ecologista si vol 
esdevenir coherent i un ferm defensor del territori. 
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P E P  P E R A I R E 
L U A R D  S I L V E S T R E  |  J O R D I  L Ó P E Z - P E X

Rebrot, lluita i compromís

Em va tocar tocant Mediterrani. 
Per barret Pirineus, i una llesqueta. 
Per sabata Oriola d’estranquis. 
I per cor duc a Alcoi, la terreta.

Per senyera, senyors, quatre barres. 
Per idioma, i senyores, català.
Per condició, senyors, sense terres. 
Per idea, i senyores, esquerrà.

Ovidi Montllor

rebrot
1 m. Brot que surt accidentalment en una planta llenyosa.
2 m. Herba que torna a créixer o brotar després d’haver estat dallada.

LES ARRELS NO NAIXEN DEL CIMENT
L’any 2001, el Rebrot, l’Aplec dels Joves dels Països Catalans, 
començava a caminar. L’Esquerra Independentista agafava em-
branzida de nou després dels durs anys noranta i trencava amb 
l’atomització del moviment. El jovent independentista vam 
donar una lliçó de maduresa i l’any 1999 vàrem aconseguir la 
unificació de les dues organitzacions juvenils que convivíem a 
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l’Esquerra Independentista: Maules i les jir (Joves Indepen-
dentistes Revolucionaris i Revolucionàries). D’aquesta manera 
sorgia Maulets, el jovent independentista revolucionari, que va 
esdevenir el referent juvenil del que en aquella època s’anome-
nava l’mcan (Moviment Català d’Alliberament Nacional).

Maulets, com a organització de joves independentista i re-
volucionària, vam considerar que ens calia un espai on poder 
arribar a molta més gent d’aquella a la qual estàvem arribant, 
amb l’objectiu de conscienciar, organitzar i mobilitzar el jo-
vent dels Països Catalans. Aquest espai havia de ser compartit 
per totes les assemblees d’arreu del territori, per aconseguir 
una dinàmica d’unitat nacional i una imatge d’organització 
forta, ja que fins aquell moment treballàvem sobretot local-
ment i comarcal. Tot i així, sí que es treballaven campanyes 
conjuntament amb totes les assemblees, i tant les diades naci-
onals com altres projectes, com l’anuari −que vam començar 
a editar l’any 1999−, ens donaven una certa cohesió i ens aju-
daven a projectar una visió nacional que creiem que era molt 
important en aquells moments.

Durant aquells anys, l’independentisme era minoritari a la 
nostra societat i, a més, l’Esquerra Independentista no passàvem 
pel nostre millor moment com a moviment polític que pretenia 
derogar el règim del 78 i canviar el model econòmic que encara 
ara segueix regint les nostres vides. Aquest va ser un dels motius 
que ens van portar a la conclusió que una de les nostres tasques 
com a Maulets era aconseguir eixamplar la base social de l’inde-
pendentisme i que, com a organització juvenil, era clar que la 
nostra tasca havia d’anar adreçada al jovent dels Països Catalans, 
per aconseguir d’aquesta manera una generació de futur com-
promesa amb la llibertat nacional i social de la nostra terra. En 
aquell moment vam considerar que un aplec com el Rebrot, on 
es poguessin conjugar música, diversió, lleure, xerrades i moltes 
altres activitats, era una molt bona manera d’aconseguir un espai 
on poder fer que la nostra generació comencés a prendre consci-
ència del compromís polític que enteníem necessari per avançar 
en la lluita del nostre poble.
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ELS INICIS (EMPELTANT FUTUR)
Va ser així, doncs, en una mesa nacional a Valls, com es va 
aprovar la proposta d’organitzar un aplec juvenil, amb una 
forta càrrega política, amb la clara intenció de compactar l’or-
ganització, de teixir complicitats entre la militància, d’arribar 
a nous sectors del jovent català, de qüestionar el model d’oci 
imperant, de formar-nos políticament i d’estrènyer els llaços 
socials, polítics i culturals que compartim arreu dels Països 
Catalans.

A partir d’aquí, vam posar fil a l’agulla, per poder veure nàixer 
el primer Rebrot, que es va fer a Berga el 2001. Però per què a 
Berga? 

Enmig de tot plegat, l’any abans el Casal Panxo de Berga 
s’havia fet càrrec de l’organització de l’Aplec del Pi de les 
Tres Branques −aplec independentista amb més de quaran-
ta anys d’història− i havia organitzat tant les activitats de 
l’aplec com una festa de cultura popular el dia anterior a la 
capital berguedana. 

El Casal Panxo, que havia estat impulsat per l’assemblea local 
de Maulets, com tants altres casals i ateneus d’arreu del país, feia 
una aposta política forta per recuperar l’Aplec del Pi de les Tres 
Branques −que cada any es realitza, encara, el tercer cap de set-
mana de juliol al pla de Campllong i que durant els anys noranta 
havia perdut força i participació. 

Després de debatre-ho i madurar-ho molt en diferents me-
ses nacionals i valorar durant força temps totes les opcions 
que teníem sobre la taula, vam decidir que també apostàvem 
per la recuperació d’aquesta diada, ja que durant la dècada 
dels vuitanta havia esdevingut una diada de referencialitat. A 
més, si hi sumàvem que a Berga, com en altres viles dels Països 
Catalans, hi havia una assemblea forta de Maulets i el Casal 
Panxo, que tenia un paper d’aglutinador de col·lectius i de 
lluites a la ciutat, amb un ampli suport social, que ens assegu-
rava una bona organització de la logística, doncs ja vam trobar 
els ingredients per fer rebrotar, al Pi de les Tres Branques, un 
aplec de joves dels Països Catalans!



106

REBROTANT DE LES CENDRES!

AUTOGESTIÓ
Un dels principals objectius del Rebrot era que havia de ser un espai 
autogestionat, que no depengués de subvencions ni de recursos eco-
nòmics exteriors que ens poguessin condicionar a l’hora de plantejar 
els continguts polítics que crèiem imprescindibles per desmarcar-nos 
dels festivals que es feien durant l’estiu en altres parts del territori, 
amb la política combativa i revolucionària com el nostre eix prin-
cipal. De fet, l’autogestió no es basava només en la part econòmica, 
sinó també en la mà d’obra: la militància feia torns interminables per 
tirar endavant tot aquell muntatge, que als ulls de la gent que venia 
era de tres dies, però que en veritat suposava mesos de feina per a 
moltes persones d’arreu del país. Sense totes aquelles persones mili-
tants que, amb un altruisme important, hi van dedicar moltes hores 
de la seva vida i molts esforços, no hauria estat possible res d’això. 
Elles han estat les imprescindibles i, alhora, referents.

LLUITES COMPARTIDES
Com no podia ser d’una altra manera, el Rebrot pretenia ser un 
aplec on posar en comú les lluites que compartíem les diferents 
assemblees locals i comarcals de Maulets, per posar en comú les 
dificultats i les potencialitats de cadascuna, com les lluites en de-
fensa de la terra, en contra de la precarietat laboral, en defensa de 
la llengua, en contra de la globalització neoliberal, i tantes altres 
que han trobat en Maulets una de les organitzacions disposades a 
estar a la primera línia de les trinxeres.

Però no només es tractava de posar en comú les diferents llui-
tes. També teníem com a objectiu donar a conèixer lluites que es 
duien a terme en diferents punts del nostre allargat país, com per 
exemple la lluita en defensa de l’Horta de València, o en defensa 
de l’Ebre; la lluita estudiantil a les aules; la lluita contra la mat, o 
la lluita antirepressiva que patíem tantes de nosaltres.

INTERNACIONALISME
Les lluites del país no eren les úniques que tenien protagonisme al 
Rebrot. Fidels a una de les característiques de les esquerres d’allibe-
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rament de les nacions sense estat que hi ha al món, l’aplec era un 
espai molt adequat per convidar-hi les diverses organitzacions ju-
venils en lluita per l’alliberament social i nacional d’arreu del món, 
amb tres objectius ben clars: donar a conèixer les seves lluites al 
nostre país, els Països Catalans; enfortir les relacions de solidaritat 
internacionalista entre les diferents organitzacions i països, i que 
coneguessin millor la lluita juvenil que estàvem duent a terme a la 
nostra terra. D’aquesta manera, organitzacions juvenils d’Euskal 
Herria, de Galiza, de Castella, de Còrsega o de Sardenya, per po-
sar-ne exemples, van ser-hi presents en les diverses edicions. 

CULTURA POPULAR I FIRA D’ENTITATS DELS PAÏSOS CATALANS
Una altra de les fites importants que ens vam marcar va ser la 
d’aconseguir un espai que fos gratuït, on totes les entitats que així 
ho volguessin tinguessin l’oportunitat de donar a conèixer els seus 
projectes. És per això que donàvem veu a col·lectius que estaven 
treballant en diferents àmbits, com el cooperativisme, els casals i 
ateneus dels Països Catalans o entitats en defensa de la llengua, 
com la cal (Coordinadora d’Associacions per la Llengua), o en 
defensa del territori, etc. Aquesta fira d’entitats compartia espai 
amb la cultura popular i amb els concerts de tarda amb grups 
com Al Tall o Pomada o en Feliu Ventura.

MÚSICA COMBATIVA 
Un dels reclams més importants eren els concerts que s’organit-
zaven a la nit al camp de futbol, que durant força edicions van 
ser de pagament, per fer viable l’autogestió de l’aplec. Per aquest 
escenari van passar-hi molts grups, majoritàriament de música 
combativa, com els Bad Manners, els Habeas Corpus, els Obrint 
Pas, Kop, Soziedad Alkoholika i una llarga llista que no cal que 
reproduïm sencera!

ESCLAT
Una de les propostes més ambicioses que vam fer va ser l’Esclat, 
que era un concurs de grups novells dels Països Catalans. Els grups 
que s’hi presentaven feien primer concerts a les seves respectives  
comarques i més tard editàvem un cd −sí, aquella cosa que ja ha 
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passat de moda−, que es regalava amb la revista Enderrock. Els grups 
guanyadors de l’Esclat tenien com a premi tocar al Rebrot, però cre-
iem que la gràcia no era tocar al Rebrot, que també, sinó el fet que 
donàvem a conèixer molts grups que acabaven de començar a tocar.

D’AQUELLS SACS DE DORMIR...
En una època en què l’Esquerra Independentista, malgrat el crei-
xement sostingut, era un moviment reduït i encara més dividit i 
descoordinat que avui, el Rebrot era l’acte més gran −o, si més no, 
un dels més grans− que l’ei organitzava al llarg de l’any. Aquest 
fet suposava un esforç important per a l’organització, ja que pos-
siblement va nàixer com un projecte molt ambiciós, però alhora 
va ser un altaveu excepcional per a una organització juvenil que 
lluitava per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans i 
que en conseqüència tenia pocs altaveus mediàtics .  

El Rebrot ha passat per formats força diferents però amb uns 
objectius finals comuns. Així, hi ha hagut des d’edicions amb un 
gran cartell de grups musicals i amb l’objectiu d’arribar a un gran 
nombre de joves, fins a formats més petits, amb la idea d’esdeve-
nir espai de trobada del jovent més conscient del país i abando-
nant el sobreesforç econòmic i humà que suposava fer-se un lloc 
entre els grans festivals musicals del moment. 

Per a la generació mauleta que el vam veure nàixer i créixer, va 
suposar una molt bona eina i sobretot un lloc d’aprenentatge mili-
tant, no només pel compromís que vam adquirir per tirar endavant 
un aplec de quatre dies d’activitats, sinó per totes les interaccions 
que teníem amb altres persones, assemblees i lluites, que ens han 
ensenyat a avançar cap a la transformació social i a no defallir en 
cap moment. Aquest és, segurament, el millor llegat que hem dei-
xat a les generacions que veniu darrere: l’aprenentatge militant, el 
suport mutu, la tendresa revolucionària, els lligams de les lluites 
que compartim i els Països Catalans com a subjecte polític.

El combat maulet continua! 
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Els colors de la lluita

A I D A  C O R T É S

La línia ideològica de Maulets des d’un bon principi venia mar-
cada per la línia del Moviment Català d’Alliberament Nacional 
(mcan), format aleshores pel Partit Socialista d’Alliberament Na-
cional (psan) i per un dels sectors del Moviment de Defensa de la 
Terra (mdt) i de Terra Lliure. A partir del 1989 aquest sector de 
l’mdt passà a anomenar-se Catalunya Lliure.

La línia política de l’mcan la dictava bàsicament el psan, i 
de fet controlava totes les organitzacions que en formaven part, 
inclosa l’organització juvenil Maulets. L’agitació i les campanyes 
es basaven en la proposta de Front Patriòtic, que es reduïa pràc-
ticament a la independència, la unitat nacional i la combativitat. 
Aquesta combativitat es reflectia més en les formes i en la defensa 
de l’organització armada que no pas en el contingut ideològic.

Malgrat tot, es van fer algunes campanyes en l’àmbit nacional 
que tractaven de temes més socials o juvenils, com les drogode-
pendències o el servei militar obligatori. Hi havia, però, una des-
connexió important dels diferents moviments socials existents, 
com ho mostra el fet que en encarar la mili obligatòria s’optés 
per una campanya a favor de la no-incorporació, en un moment 
d’apogeu de la lluita per la insubmissió.

La majoria de l’agitació, però, anava en la línia indicada an-
teriorment, amb lemes a favor de la independència i la unitat 
nacional, afegint-se a la proposta d’anomenar Catalunya tots 
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els Països Catalans, la combativitat amb consignes com «Canya 
contra Espanya», i sobretot campanyes antirepressives marcades 
per casos com la detenció i empresonament de les militants Nú-
ria Cadenes i Jun Sànchez, o l’assassinat de Guillem Agulló, que 
comportà una llarga campanya de denúncia del feixisme i les se-
ves complicitats.

Maulets funcionava com a estructura captadora de militància 
jove per a l’mcan, mà d’obra agitadora i organització de formació 
de quadres per nodrir posteriorment les diferents organitzacions 
de l’mcan, més que no pas com a organització que volgués apor-
tar una lluita estratègica a tot el moviment des de la perspectiva 
juvenil. Això es reflectia en el fet que no es promogués el debat 
i la formació en l’àmbit nacional, ni es volguessin o poguessin 
assumir les contradiccions pròpies d’incorporar noves anàlisis i 
perspectives a la línia política o estratègica.

En el terreny comarcal o local, però, les dinàmiques eren unes 
altres. En molts casos hi havia moviments com el d’okupació, an-
tiespeculació, insubmissió a la mili, antifeixisme, feminisme, etc., 
que organitzaven jovent, als quals no podíem ser aliens. En altres 
casos convivíem a la mateixa població o comarca amb les jir (Jo-
ves Independentistes Revolucionaris i Revolucionàries), vinculats 
a l’altre sector de l’mdt, els quals, com el seu nom indica, dona-
ven més centralitat a la lluita pel socialisme. Si bé en el terreny 
nacional no es volia sentir res de relacionar-se amb les jir i no es 
promovia la participació en espais unitaris, localment aquestes 
dinàmiques s’anaven succeint.

Es començà a donar importància al debat i a la formació, i a 
fer campanyes amb un contingut més debatut i elaborat dins les 
assemblees.

Pel que fa al moviment, es venia d’una dinàmica en què els 
espais unitaris eren casos aïllats, per la consciència que estaven 
dominats per altres organitzacions. Seria el cas per exemple de 
Revolta (confluència d’mcc i lcr, de caire trotskista) o la Crida 
a la Solidaritat, que tenien un pes important en mobilitzacions 
unitàries. Però també és cert que si des del moviment no s’hi 
participava era altament difícil poder-hi fer propostes que fossin 
assumides per la resta. Es començà a canviar aquesta dinàmica 
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participant en espais unitaris, en alguns moments per clara neces-
sitat, com en el marc de l’operació Garzón del 1992, que afectà de 
ple l’Esquerra Independentista −amb més contundència el sector 
de l’mdt, però també el de Catalunya Lliure.

Pel que fa a la lluita antipatriarcal en totes les seves vessants, durant 
força temps va quedar relegada a fer alguna consigna cada 8 de març.

A poc a poc es va anar prenent consciència que no podíem ig-
norar totes aquestes lluites i perspectives, i que calia entomar-les 
amb formació i l’elaboració d’un discurs propi, i no anar simple-
ment a remolc d’altra gent que fes coses. Així vam anar prenent 
consciència de la importància d’omplir de contingut paraules 
com independència o socialisme, i del fet que les lluites d’allibe-
rament nacional, de classe i personal havien de ser columnes es-
tratègiques fonamentals i transversals en el nostre discurs i en el 
nostre projecte polític.

El paper de Maulets havia de ser el de dinamitzar i integrar la 
perspectiva juvenil a totes aquestes lluites que al final esdevenen 
una de sola.

Aquestes reflexions sobre cap a on havia d’anar el moviment es 
van fer també des d’algunes assemblees de Catalunya Lliure, i s’ini-
cià una línia encaminada a treballar per la indestriabilitat d’aquests 
tres eixos de lluita. Un reflex d’aquesta feina va ser la campanya del 
1995 «Catalunya, un poble en lluita per la seva llibertat», en què es 
publicà un document ideològic en aquesta línia. Així mateix, s’or-
ganitzaren diversos actes a les Cotxeres de Sants de Barcelona amb 
el títol Els Colors de la Lluita. Jornades contra la Norma, en què es 
va tractar de la lluita antipatriarcal des de diferents vessants, amb la 
participació de persones d’orígens i militàncies diverses, i Maulets 
i la lluita juvenil hi van ser presents. Es va fer èmfasi en temes dels 
quals fins aleshores s’havia tractat de manera residual des de l’in-
dependentisme: el feminisme, la lluita juvenil, la transsexualitat, 
l’avortament, l’homosexualitat, etc.

S’arribà fins i tot a crear una organització de dones dins l’mcan 
que s’anomenà L’Esguard, en la qual van participar moltes mili-
tants de Maulets. Un dels objectius d’aquesta organització era 
justament aportar la perspectiva feminista a la línia estratègica de 
tot el moviment.
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Des del psan es mostrà una oposició total al gir ideològic que 
comportava la indestriabilitat dels tres eixos de lluita. De fet, ne-
gaven la mateixa existència d’una opressió específica cap a joves i 
dones i, per tant, la necessitat de lluitar contra aquestes opressions. 
I s’afirmava contundentment que assumir la lluita d’alliberament 
gai i lesbià portava necessàriament a la marginalitat, fins al punt 
que els militants del psan que eren gais se n’havien d’amagar.

Donat el xoc entre les dues posicions ideològiques, el PSAN 
decidí liquidar una organització com Catalunya Lliure, que ja no 
controlava, i mirar de controlar el que quedés de Maulets, des-
prés d’uns tortuosos processos disciplinaris, amb expulsions de 
militants, i arribant a dissoldre de manera expeditiva l’assemblea 
comarcal del Barcelonès, en un moment que tenia més militància 
que mai (passava la quarantena de persones) i havent participat 
activament en l’impuls del gir estratègic explicat.

Malgrat les dificultats, d’aquesta experiència en vam aprendre 
força coses. Una de molt important és que l’estructura organitzati-
va, tant teòrica (la que surt als estatuts) com pràctica (la presa real 
de decisions), acaba influint de manera molt rellevant en la línia 
política que se segueix. Una organització que es considera revoluci-
onària ha de ser capaç de donar veu a les diferents visions i perspec-
tives que puguin tenir les seves militants; ha de saber canalitzar les 
aportacions i els debats i fomentar-los, i assumir les contradiccions 
que de ben segur que comportarà aquesta dinàmica.

És bàsic, doncs, tenir una militància compromesa amb l’or-
ganització, perquè aquesta és l’eina que ens permet lluitar. I el 
compromís implica participar en els canals i les eines de forma-
ció, debat i presa de decisions. És important, però, no acabar 
considerant les organitzacions polítiques com un fi en si matei-
xes. Són una eina política que hem de cuidar, respectar i millorar 
amb la feina del dia a dia. Tenir una militància compromesa és el 
que permet avançar i créixer, i evita el perill que poques persones 
acabin prenent totes les decisions.

La indestriabilitat dels tres eixos de lluita (nacional, social i 
personal) implica assumir moltes contradiccions que caldrà tre-
ballar per poder-hi conviure. I més quan cal exigir que la mi-
litància sigui coherent amb la línia ideològica de l’organització  
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política en la qual milita, també en la seva vida privada. No és 
fàcil posar en pràctica que allò que és personal és polític i assu-
mir-ne les conseqüències.

És important tenir certa paciència i constància a l’hora de 
plantejar qüestions antipatriarcals. És dur haver de treballar temes 
que pensem que ja haurien d’estar assumits per la majoria, però 
és un perill tensar excessivament el moviment. Hem d’aprendre a 
treballar en àmbits com l’antipatriarcal, que comporten assumir 
moltes contradiccions i canvis de manera de fer i pensar en el 
nostre dia a dia de manera madura, conciliadora i pedagògica. 
Plantejar qüestions sobre si cal expulsar qui utilitzi un llenguatge 
sexista o similars sol provocar que l’organització s’embranqui en 
debats estèrils i incòmodes. I, lluny d’això, el que volem és una 
feina constructiva, que ens faci créixer com a organització, com a 
militants i com a persones.

Això no significa que s’hagi de renunciar a res ni posposar 
cap front de lluita per una suposada ocasió futura més propícia. 
L’argument que primer aconseguim la independència, o el soci-
alisme, o el feminisme, i després ja lluitarem per la resta és una 
trampa contrarevolucionària. De la mateixa manera que la mane-
ra de prendre decisions d’una organització està directament rela-
cionada amb el tipus de lluita i amb la línia política que tindrà, 
en la lluita d’alliberament d’un país és tan important el que es vol 
aconseguir com de quina manera es vol fer. Principalment per-
què el resultat de la lluita dependrà sobretot de qui s’hi implica. 
Un procés d’alliberament que no tingui en compte les diferents 
lluites socials, nacionals i antipatriarcals no tindrà tots aquests 
sectors de la població potencialment revolucionaris al capdavant 
de la revolta, i són els únics que poden garantir la lluita sense 
defalliment ni renúncies.

Un projecte d’alliberament que no tingui en compte els tres 
eixos estratègics (personal, de classe i nacional) no serà realment 
emancipador, no serà el nostre.
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On tot comença

S Ò N I A  D O M È N E C H

Era l’any 2007 i estava farta −en el bon sentit− de veure cartells i 
adhesius de Maulets pel carrer. Tenia setze anys i en feia un parell 
que m’havia tornat indepe, no sabia ben bé per què. Com tampoc 
mai he sabut ben bé per què vaig aparèixer a la sala principal del 
local del cjib, asseguda en una taula plena d’homes d’un a deu 
anys més grans que jo. Bé, en realitat sí que ho sé. Primer, un 
amic que formava part de l’assemblea em va recomanar que no 
hi entràs. Després va rectificar: «Sí, vine, que hi fan falta dones».

Asseguda en aquella taula, flipant, me recorria una mescla de 
nervis, por i emoció. Tenia unes ganes immenses d’aprendre. I no 
debades. Aquella assemblea de Maulets va ser una gran escola. La 
primera. 

Després d’uns mesos de veure passar moltes cares, i molt va-
riades, de gent bastant més gran que jo, al cap de poc temps ens 
vam convertir en una assemblea d’unes deu o dotze persones molt 
joves. La majoria, amb molt poca experiència.

Aquell estiu vaig deixar de ser l’única dona del grup; per sort, 
va entrar-hi na Blanca. També molta gent va partir a viure a Bar-
celona per estudiar. Era l’any 2008. Record una època en què 
els hiverns eren durs. Érem poques les que quedàvem a Palma. 
Somiàvem tenir un casal i no teníem ni un lloc on reunir-nos. El 
menjador o el terrat d’una casa podien ser l’espai de l’assemblea. 
I, si a ningú ens anava bé −totes vivíem amb les nostres famílies−, 
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amb un parc ens conformàvem. Trèiem les bateries i les targetes 
als mòbils i llestos.

Els tardans millennials teníem poc marge per a les aliances po-
lítiques. Record fer alguna campanya per l’habitatge amb la cgt, 
una campanya pel català amb Joves de Mallorca per la Llengua... 
El 15-M no havia esclatat encara i el panorama de les esquerres 
rupturistes a Mallorca era bastant desolador. Amb tots els respec-
tes −i admiracions− per les irreductibles que vam ser-hi, allà.

La nostra assemblea de Maulets va iniciar un canvi en el recor-
regut de l’Esquerra Independentista a Mallorca. No m’atrevesc a 
jutjar si bo o no tant. Simplement un canvi. Es va produir un bot 
generacional: moltes de les que hi érem, hi som. De les que hi havia 
abans, no n’hi ha gairebé cap. Vàrem tenir el repte de crear els nos-
tres propis referents. Crec que vàrem ser valentes i vàrem arriscar 
molt: les concentracions antitaurines, l’emblemàtica concentració 
antimonàrquica, els reiterats intents d’okupació o els primers anys 
del Casal Popular Voltor Negre en són exemples. La perseverança 
va ser l’eina en un moment d’absència de qualsevol altra. 

Moltes d’aquestes coses les fèiem a l’estiu. L’estiu era l’oasi en-
mig del desert. Totes les nostres companyes «exiliades» −que dè-
iem nosaltres− tornaven i s’havia d’aprofitar. Tres mesos de con-
centracions tornant de la platja, assemblees amb tanta gent que 
no cabíem als llocs habituals, festa i lluita. Per després començar 
a preparar la Diada. 

En aquells moments el 31 de desembre era el dia més increïble 
i emocionant del món dins el meu ordre de prioritats particular. I 
crec que això era compartit per gairebé totes. Record les reunions 
prèvies al local de l’Obra (ocb) on anàvem a batallar el nostre 
espai propi. Els cartells, la difusió al fotoblog, a les parets de tot 
arreu. Després, preparar la mani, les accions, pintar mil pancar-
tes, els pals, les banderes −les nostres i les seves−, els plafons, qui 
duu el megàfon?, qui duu el carrito?

I al final, manifest llegit i a servir mil llaunes gelades a un euro 
a la plaça dels Patins, amb un grup de fons que cada any era més 
dolent.

El feminisme en aquella època era només un subtítol que apa-
reixia en algun lema d’alguna campanya. Record que va arribar 
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una companya que ens va revolucionar. Vàrem crear la Comissió 
de Dones, que agrupava dones de Palma, Mallorca Nord i Pla i 
Llevant. Ens reuníem a Inca i, durant uns mesos, ho vàrem petar. 
Varen entrar-hi dones que no eren militants de Maulets. Comen-
çàrem la campanya «Posa’t les ulleres liles». Un munt d’adhesius i 
alguna acció o performance. Començàrem a parlar de patriarcat, 
de feminisme, d’autoorganització. Ens vàrem organitzar per a fer 
Els Monòlegs de la Vagina en dos teatres mallorquins. Va ser un 
moment molt dolç.

No sé per què la comissió es va desinflar. No ho record bé. 
Potser aquella companya que ens va obrir els ulls va haver de par-
tir. O vam partir la resta. Però el cas és que va desaparèixer. Però, 
gràcies a aquest efímer espai polític, vaig obrir una porta que mai 
més es tancaria.

Igual d’efímeres eren les assemblees de la Part Forana de Mallor-
ca. De vegades n’hi havia una, de vegades dues, de vegades cap, de 
vegades no ho sabíem. La manca d’arrelament i de referents polítics 
sempre va ser un problema per a la implantació d’assemblees fora 
de Palma, tot i que hi va haver alguns moments molt bons.

Però no tot eren decepcions. Després d’un intent frustrat −i 
molt frustrant− d’okupació, vam aconseguir un local. Era la pri-
mavera del 2009 i no ens ho podíem creure. El barri no era el més 
ideal, però bah. No teníem ni un euro, però «a la Diada sempre 
feim mil euros venent birres». A qui li importa el barri o el pres-
supost si ens ofereixen un espai per muntar un casal!? Ens vam 
tirar a l’aventura i el Voltor Negre, encara avui, nou anys després, 
és obert. El fet de tenir un espai propi va suposar un salt qualita-
tiu molt important. Tant pel que fa a la cohesió i l’estructuració 
interna, com pel que fa a la projecció pública de l’assemblea.

Aquella assemblea que també es caracteritzava per anar molt al 
seu aire quan es tractava de qüestions relacionades amb l’estructu-
ra nacional. Ara bé, no crec que això fos una característica només 
pròpia d’aquell temps. Ja se sap, si ets en una illa... La informació 
flueix menys, tot i tenir militants establertes al continent. Record 
assemblees on es parlava de «nacional» i jo no entenia res. En rea-
litat, gairebé cap de nosaltres entenia res. Els ritmes, el llenguatge, 
l’estructura, el context, aquí, eren uns altres.
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Els anys del procés de confluència vam voler dir-hi la nostra. 
I és que estàvem convençudes que era el que tocava fer i volíem 
apostar-hi amb totes les forces. Llavors vaig ser jo qui va partir 
a viure a Barcelona. I vaig entendre què era això de «nacional». 
Militar a la diàspora no és gens fàcil. Sobretot quan comences a 
conèixer el funcionament d’altres assemblees locals, que es basen 
en la proximitat i l’arrelament, en les relacions amb l’entorn po-
lític i associatiu. I veus que la teva manera de militar és incompa-
tible amb això. Que a Mallorca hi passen moltes coses i no basta 
només d’anar-hi a l’estiu, per Nadal i per Pasqua.

Record la nostra assemblea de Maulets amb un gran afecte, 
perquè va ser l’inici de moltes coses, tant en el terreny personal 
com col·lectiu. La primera experiència política de moltes vides 
militants, el nostre camp de pràctiques. Hi vaig militar de mane-
ra presencial només durant dos anys i ho record tot amb passió i 
amb un gran embull al cap. Amb ganes, però sense saber per on 
començar. 

Segur que el relat ha quedat, per a algunes, massa nostàlgic. 
Però estic segura que si demanau a qualsevol persona que vos par-
li sobre els seus primers anys de militància, ho farà amb nostàlgia, 
si és que hi va estar de gust.
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Com més curt ens lliguin, 
més perill tindran

T O T I  J U A N O L A

Des de l’endemà mateix de la caiguda del cap i casal d’aquest país 
d’aquell setembre del 1714 davant la maquinària militar més po-
derosa de l’època −els estats imperi espanyol i francès−, en aquest 
país hi ha dues coses indestriables de la nostra història com a po-
ble: resistència i repressió. Tanmateix, des de la restauració de la 
monarquia borbònica del 1975 amb el cap d’estat rei Juan Carlos 
de Borbón (designat successor a dit pel general Franco, cal no 
oblidar-ho) i el posterior desenvolupament de l’Espanya regiona-
lista de les autonomies, les elits polítiques nostrades ens han vol-
gut fer creure que aquest era un poble submís i mesell, entenent 
el seny, aquell mític seny català, com una mostra permanent de 
vassallatge i submissió envers el poder de l’Estat. Però la història 
és tossuda i ens parla permanentment de revoltes de la gent de 
la terra. Ja al segle xiv, protagonitzàrem l’alçament remença i la 
constitució del primer sindicat d’ajuda mútua. Fórem segadors, 
angelets de la terra, rabassaires... i en aquells anys també es cons-
tituí el potent i combatiu sindicalisme obrer. Les revoltes mineres 
a la capçalera del Llobregat, les vagues obreres a les colònies tèxtils 
del Ter, les bullangues a la mítica «Rosa de Foc», la Setmana Trà-
gica, la revolta del 6 d’octubre del 1934, l’autoorganització obrera 
i camperola que, junt amb les institucions republicanes legítimes, 
plantaren cara al cop d’estat feixista del general Franco. Creuàrem 
l’Ebre i el món quedà bocabadat per un poble que només podia 
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oposar coratge i valentia davant la força bruta del militarisme 
feixista espanyol, el suport del nazisme alemany, el feixisme italià 
i la passivitat (si no col·laboració) de les democràcies occidentals.

El febrer del 39, el nacionalcatolicisme espanyol arribà al Piri-
neu i acabà vencent un poble que ja ho havia donat tot. Però ni 
així ens donàrem per vençuts: els republicans catalans participa-
ren activament en la resistència a l’ocupació nazi de l’Estat francès 
i contribuïren decisivament a la seva derrota. Participaren, junt 
amb el republicanisme espanyol, en l’operació d’alliberament de 
la Val d’Aran l’octubre del 1944; organitzaren la resistència del 
maquis, que perdurà fins al 1963. Just en aquells anys, una nova 
generació de joves revolucionaris prenia el relleu a la lluita anti-
feixista. Són els anys de les lluites estudiantils i obreres: la creació 
del psan, de l’ipc, del Moviment de Defensa de la Terra i d’altres 
organitzacions de combat. És en aquest context on neix Maulets, 
seguint el fil roig de la història d’aquest poble que sempre ha 
combatut el despotisme del poder, ja sigui vingut de ponent enllà 
o del nostrat llevant ençà. Avui Arran segueix aquest mateix fil 
roig de la història, de la conscienciació, de la mobilització. 

Des de Maulets sempre hem dit que el jovent som la força i el 
futur d’aquest poble.

Davant les reivindicacions de justícia social i d’alliberament 
nacional, l’Imperi −l’Estat espanyol− sempre ha respost d’una 
mateixa manera. Executaren i penjaren el cap del general Mora-
gues en una gàbia durant onze anys per venjança de la resistència 
d’aquest poble a l’ocupació borbònica del 1714.

El nacionalcatolicisme espanyol no en va tenir prou, amb els 
centenars de milers de morts a les trinxeres i, fins ben entrats els 
quaranta, al Camp de la Bota i en tants d’altres seguiren afuse-
llant sistemàticament republicans: camps de concentració, bata-
llons de càstig, purgues a l’administració, etc. Més de dos mil 
catalans varen ser deportats als camps d’extermini nazis alemanys. 
Centenars de resistents executats, desnonaments sistemàtics de 
masovers pel seu suport a la guerrilla i la llei de fugues estaven a 
l’ordre del dia.

La restauració borbònica del 1975 representà la instal·lació 
d’un nou model repressiu més subtil, més selectiu. Però és ben 
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cert que centenars d’independentistes han conegut les comissari-
es, les presons i les tortures de l’Estat espanyol. El mateix Tribunal 
d’Estrasburg condemnà Espanya per no investigar les tortures als 
independentistes durant la ràtzia repressiva ordenada pel jutge 
Garzón el 1992. Núria Cadenes, militant de Maulets, fou con-
demnada a sis anys de presó per, entre altres coses, «sus intensas 
inquietudes catalanistas». Guillem Agulló, militant de Maulets, 
fou assenyalat pel poder mediàtic de l’Estat i assassinat pel fei-
xisme, sempre amb connivència del poder. Pedro Cuevas en fou 
l’instrument executor, però ja des de Maulets ho denunciàrem 
com a crim d’estat. Els i les militants de Maulets, d’Arran, de 
l’Esquerra Independentista i del moviments socials hem conegut 
massa sovint l’assetjament policial, campanyes criminalitzadores, 
jutjats, presons...

Avui aquest poble viu novament temps que seran recordats, 
temps que ens han de portar a recobrar i a exercir el nostre dret 
a decidir i el nostre futur com a país i com a societat. Davant 
del mandat popular de l’1 d’octubre, l’Estat ha respost novament 
amb una ràtzia repressiva i el que ja és, sense embuts, un estat 
d’excepció i de setge permanents. El moviment popular és citat 
sistemàticament davant dels tribunals de justícia espanyols. El 
feixisme campa impune per carrers, viles i ciutats, i les agressions 
a ciutadans republicans estan a l’ordre del dia.

Jordi Sánchez i Jordi Cuixart romanen com a ostatges polí-
tics com a càstig i escarment al moviment popular. El Govern de 
la Generalitat resta empresonat i exiliat. Davant d’aquesta nova 
ofensiva repressiva de l’Estat, tenim un poble dempeus decidit a 
no retrocedir. I és aquí i ara on Arran i el conjunt del moviment 
popular segueix el fil roig de la nostra història. El jovent som la 
força i el futur, que dèiem. Doncs via fora, que tot encara està fer, 
i farem que tot sigui possible!

visca la terra!
el combat maulet continua!
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L’herència

M A R  A M P U R D A N È S

Sovint per saber cap a on volem anar ens cal recordar d’on venim. 
D’on venim cadascuna de nosaltres però, sobretot, quina història 
compartim col·lectivament.

Jo em vaig polititzar en l’entorn de la Coordinadora d’Assem-
blees de Joves de l’Esquerra Independentista a Caldes. Vaig viure 
els últims moments de la confluència i, com tantes altres militants 
d’Arran, he viscut el naixement, el creixement i la consolidació d’una  
organització juvenil, fruit d’ambdós espais polítics, que actualment 
ha de ser més conscient que mai dels seus orígens. I és que, al cap i 
a la fi, totes hem compartit batalletes i hem intercanviat crítiques, 
però sabem que sense la lluita de Maulets no seríem Arran.

Si alguna idea evoca el nom de Maulets és la idea de combat. 
Combat entès de moltes maneres i en àmbits diversos, més enllà 
del cos a cos: combat com a resposta al règim i a totes les peces 
que en fan funcionar els engranatges. Maulets va ensenyar-nos 
a lluitar contra les mil i una formes de dominació, explotació i 
opressió que adopta el sistema i n’hem agafat el relleu.

En el moment del seu naixement, després de l’engany de la 
Transició, calia tornar a despertar la consciència política a tota 
una població castigada per la dictadura, literalment a través de la 
cruenta eliminació de qualsevol dissidència política, però també 
per mitjà de l’escapçament de drets civils, socials i polítics i d’al-
tres formes de control i opressió.



128

Aquesta situació, però, no ha estat superada, tal com des de 
l’Estat s’intenta fer creure, sinó que encara ara és necessari fer 
una esmena a la totalitat del règim del 78, que viu del relat oficial 
d’aquell moment i adapta les maneres d’apuntalar-se amb el pas 
del temps.

El feixisme, la repressió, l’especulació  són, entre d’altres, 
qüestions que actualment trobem a l’ordre del dia, tant com du-
rant aquella època. El sorgiment de grups d’extrema dreta a les 
institucions i als carrers, l’empresonament de la dissidència polí-
tica o el desenvolupament de macroprojectes urbanístics s’han de 
combatre ara amb la mateixa fermesa amb què ho feien aleshores.

El que hem après de Maulets és que tot això no s’ignora, sinó 
que es combat. Cal articular un discurs clar al respecte que en 
desmunti els fonaments; cal proposar alternatives; cal plantejar 
campanyes, accions i mobilitzacions que ho aturin.

Ningú diria ara a aquells Maulets que no s’havia d’impedir al 
feixisme que campés lliurement pels nostres carrers. La resposta 
antifeixista articulada als barris i pobles era una qüestió de super-
vivència davant el feixisme organitzat arreu del territori. Actual-
ment trobem un debat obert entorn de com cal reaccionar davant 
l’extrema dreta, però nosaltres, com a Maulets, ho tenim clar: al 
feixisme se’l combat.

D’altra banda, i com a exemple, l’Estat espanyol començava 
llavors a fer-se lloc dins els mercats europeus com a gran destí tu-
rístic del sud d’Europa, amb totes les repercussions que això tenia 
en els àmbits econòmic i social per a la població. Ara trobem en 
la consolidació del model turístic el destapament de l’altra cara 
de la moneda: contractes temporals, pagaments en negre, expul-
sió de la gent dels seus barris  Si contra el model urbanístic que 
pretenia destruir el nostre territori s’actuava amb contundència, 
ara ho fem també treballant amb el teixit veïnal, assenyalant de 
manera directa els culpables de la misèria que el turisme genera i 
mobilitzant-nos per construir alternatives.

És evident, però, que davant l’intent d’enderrocar un règim, 
els seus organismes no es queden de braços plegats. Maulets co-
neixia de primera mà aquesta repressió i nosaltres, davant la ma-
teixa situació, tampoc ens permetem el luxe de defallir.
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Ara mateix tenim una oportunitat d’or per evidenciar com 
l’Estat fa un ús desacomplexat de la repressió contra qualsevol 
intent d’esquerdar el règim. Davant les seves amenaces no podem 
retrocedir, i saber que tantes altres abans van emprendre la nostra 
lluita ens ha de servir per encoratjar-nos, perquè els devem a elles 
seguir endavant; en cas contrari, la seva perseverança cauria en 
l’oblit.

Tanmateix, quan parlem de repressió hem de ser conscients del 
potencial que tenim. Els qui ens reprimeixen veuen en les nostres 
idees, propostes i pràctiques un perill. Si han d’identificar-nos, 
detenir-nos i empresonar-nos és perquè saben que podem posar 
en risc la supervivència del seu sistema, dels seus privilegis.

El que el jovent de Maulets va veure és que, com a joves, ne-
cessitem dotar-nos d’espais d’autoorganització per treballar, en 
el si del moviment, en relació amb les particularitats que ens són 
pròpies i que, alhora, ens permeten molts cops ser a primera línia 
en nombroses lluites.

Relegades a feines precàries, amb dificultats per accedir als 
estudis, amb una manca de possibilitats d’emancipar-nos  Totes 
aquestes situacions han de conduir-nos a articular moviments de 
resposta en què involucrem totes aquelles persones que les patei-
xen i, alhora, a plantejar un projecte propi on no tinguin cabuda. 
Aquest projecte era per a Maulets i és per a nosaltres la construc-
ció d’uns Països Catalans lliures, socialistes i feministes. Queda 
molt camí per recórrer en aquesta direcció, però gràcies als pri-
mers maons que van posar les qui ens han precedit cada cop hi 
som més a prop.

De ben segur que, a moltes de nosaltres, avis i àvies ens expli-
quen com sortien als carrers quan eren joves i com veien les seves 
famílies i veïnes organitzar-se. La meva àvia sempre em diu: «Fes 
el que creguis que has de fer, però amb compte». Perquè ja n’hi 
ha prou, d’aquell discurs que diu que a les joves res ens preocupa, 
que som una generació perduda que ni estudia ni treballa ni s’im-
plica en res del que passa al seu voltant. Avis i àvies són conscients 
que les joves hem de prendre el relleu del que fa tants anys que es 
combat i és a elles a qui devem també seguir, perquè Maulets és, 
al seu torn, la seva herència i la de tantes altres lluites anteriors.
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Així com a finals dels anys vuitanta aquell grup de joves va 
veure la necessitat d’organitzar-se en clau juvenil, cada cop són 
més les joves que veuen en Arran l’eina necessària per fer front 
a l’Estat, al capitalisme i al sistema patriarcal. De ben segur que 
amb la mateixa il·lusió, amb gran valentia i amb aquelles ganes de 
canviar les coses, sabent que anys de lluita ens precedeixen i que, 
més d’hora que tard, guanyarem.

Gràcies, Maulets, de part de l’organització juvenil de l’Esquer-
ra Independentista, de part del jovent en lluita arreu dels Països 
Catalans.

En som l’herència.
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C A R M E  i  G U I L L E M  A G U L L Ó 

Si no existíreu, 
caldria inventar-vos

Què podem dir de vosaltres, en el trentè aniversari de la fundació 
de Maulets, i actualment Arran…? Doncs que sou i heu sigut 
imprescindibles, i que si no existíreu, caldria inventar-vos.

Sou tot allò que nosaltres haguérem volgut i no puguérem ser 
en la nostra joventut, però també representeu tots els valors que 
definien Guillem i ens sentim orgullosos perquè ell sí que va po-
der formar part d’aquest projecte.

Perquè quan Guillem ens explicava que la seua vida no la com-
prenia si no era lluitant i defensant en el que creia, reflectia la 
vostra filosofia de vida i els principis que vosaltres representeu.

Per a cada acció que feu, se us criminalitza i es posa crit al 
cel, per part de tots els poders que us volen doblegar i con-
trolar. Sense voler que s’entenga que la vostra no és més que 
la reacció a les agressions que patim contínuament per part 
del règim que imposa les seues pròpies regles del joc, que són 
repressives, anihiladores, depredadores, exterminadores i sols 
a favor d’uns pocs.

Amb quina facilitat sou el punt de mira als mitjans de comu-
nicació que estan al servei de l’estat opressor i amb quanta ràbia 
se’ls ompli la boca criminalitzant-vos i assenyalant-vos! I no és, 
però, per cap altre motiu més que pel que vosaltres representeu 
i que tant els molesta per seguir en el seu règim capitalista. Per-
què sou antifeixistes, antiracistes, feministes, anticapitalistes,  
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antipatriarcals, defensors dels drets nacionals i socials dels Pa-
ïsos Catalans; sou comunistes, internacionalistes, solidaris.... i 
sou alegres i combatius.

Sou els imprescindibles. Perquè sense eixos valors que vosal-
tres representeu no podríem mai arribar a canviar aquesta societat 
i transformar-la en una de justa i sense classes socials.

Com a família de Guillem us volem agrair la vostra determi-
nació, el vostre coratge a l’hora d’agafar la flama de la resistència, 
perquè sense vosaltres Guillem no estaria present. 

Gràcies, gràcies, gràcies,

Carme i Guillem 
Pares de Guillem Agulló
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D’aquells sacs de dormir

E P Í L E G

D’aquells sacs de dormir, d’aquelles assemblees, d’aquelles pinta-
des i pancartes, d’aquella il·lusió cristal·litzada en Maulets fa tants 
anys, i de la voluntat d’unir el jovent independentista i revoluci-
onari en una sola organització va arribar la confluència amb la 
cajei i amb altres assemblees de joves fa ja sis anys. De les ganes 
de vèncer, com deia el nostre lema fundacional, naixia Arran.

Arran no seríem el que som sense el llegat de tantes joves que 
van deixar-hi la pell durant anys, que van escriure una pàgina en 
la història del Moviment Català d’Alliberament Nacional, i van 
dotar així les joves d’un espai propi on organitzar-se. Perquè no 
som ni més ni menys que això, una nova pàgina de totes les lluites 
que han anat teixint la nostra història de resistència i combat per 
un món just. La pàgina en què les joves hem pres la iniciativa i 
hem decidit escriure amb veu pròpia.

Som una part més d’una lluita necessàriament col·lectiva. La 
millor manera d’entendre que només s’avança així, col·lectivament; 
d’entendre que el coneixement perdura quan es teixeix entre totes. 
És veure com les organitzacions juvenils també avancen, es con-
soliden i maduren malgrat que el pas de les militants sigui sem-
pre efímer. Compartir allò que aprenem de generació en generació 
és sempre un objectiu primordial perquè aquestes pervisquin, i en 
aquesta transmissió de coneixements, quan girem la vista, podem 
veure Maulets i tota l’Esquerra Independentista que ens ha precedit. 
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Sense tot el que van fer, no faríem el que fem. Sense totes les que hi 
van ser, no seríem.

I què és l’organització juvenil? És la manera com adquirim el 
nostre compromís respecte al món. La manera com aportem el 
nostre gra de sorra sabent-nos capaces de tot, rebutjant els models 
liberals d’allò que volen que aprenguem perquè transformant el 
que significa ser joves transformem així també el significat de ser 
adultes. És l’eina que converteix la ràbia en força, la il·lusió en 
projectes, els dubtes en debats i aquests en aprenentatges.

És compromís, convicció, esforç i tendresa. És entendre’ns 
part d’un projecte que va més enllà de nosaltres, saber que for-
mem part d’un engranatge on cal que totes ens comprometem. És 
mirar més enllà del nostre melic, mirar les companyes i saber-nos 
camarades. Lluitar contra allò que ens oprimeix i aprendre a viu-
re sense reproduir les mateixes lògiques en què ens han educat. 
L’organització juvenil no és només una escola de militància, és 
una escola de pensar el món, de pensar-nos a nosaltres mateixes, i 
de viure diferent perquè no només ens creiem un projecte polític, 
sinó que el sabem nostre.

És passar de rebutjar el món tal com és a lluitar per defensar 
la vida per sobre del capital. És saber que, malgrat que ho diguin 
mil cops, no canviarem d’opinió quan ens fem grans, perquè la 
rebel·lia juvenil no és per estupidesa o desconeixement del món, 
sinó que és la convicció inconformista de saber que la utopia és 
pensar que aquest sistema és sostenible, la convicció que el co-
munisme és l’única alternativa a aquesta vida de misèria per a 
milions de persones al món. És sortir de les seves lògiques i de-
cidir com a joves, com a dones i com a treballadores com volem 
organitzar la vida.

És esforç, són hores i hores dedicades amb tota l’empenta juvenil. 
Són assemblees, debats, actes, manifestacions i accions. Són deten-
cions i dies sencers a comissaria esperant les companyes. Són errors i 
encerts. Són dubtes. És un esforç que, tot i que de vegades és cansat, 
mai és debades perquè no para de fer-nos créixer. Un esforç que no 
neix ni acaba en l’individu, conscients que soles no som res, cui-
dant-nos i sabent que cada cosa que fem la fem per a totes, perquè 
sabem que una només guanya quan hi guanyem totes.
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I també és tendresa. Perquè sabem que el nostre projecte no 
cerca la violència, ni l’odi, ni la guerra, sinó que busca que no hi 
hagi ni una persona explotada al món, que vol una vida digna 
per a cadascuna d’elles, que creu necessari que posem fi a totes 
les absurditats del capitalisme i el patriarcat. El nostre projecte 
neix d’entendre que cada dia ens declaren la guerra i d’assumir 
que farem servir totes les eines que calguin fins a aconseguir que 
no calguin més. El nostre projecte viu de recordar-nos que ells 
defensen la mort mentre que nosaltres defensem la vida, i que cal 
que ens endurim sense perdre mai la tendresa.

Arran, com a organització, agafem també el compromís, la 
convicció, l’esforç i la tendresa. El compromís per seguir amb la 
lluita de tantes joves per l’alliberament dels Països Catalans; la 
convicció de defensar un projecte al servei de totes; l’esforç in-
cansable per anar-hi, anar-hi i anar-hi, i la tendresa de saber que 
portem un món nou als nostres cors.

Arran vam prendre el relleu per seguir teixint el fil roig de la 
història, per ser l’organització des d’on el jovent treballador català 
fes la seva aportació a la lluita revolucionària de manera auto-
organitzada i amb més força que mai. En definitiva, Arran vam 
adquirir el compromís i continuem fermes en aquest propòsit de 
continuar el combat maulet fins a la victòria.

Passem per temps difícils, però alhora encoratjadors. La re-
pressió torna a colpejar-nos amb força, però també broten i es 
consoliden espais de lluita i d’organització arreu del país. L’auge 
del moviment feminista, la lluita per l’autodeterminació, els col-
lectius de defensa de l’habitatge, la lluita contra la gentrificació i 
la destrucció del territori, la lluita per uns serveis públics al servei 
del poble... Una efervescència política que cal impulsar i fer més 
forta, perquè si la repressió busca que oblidem allò que defensem 
o que hi renunciem, la millor manera de combatre-la és mante-
nir-nos fermes a la nostra trinxera i continuar defensant el projec-
te que alliberi la classe treballadora dels Països Catalans. 

És una època de resistència que no només ens farà evitar que el 
capitalisme i el patriarcat avancin, sinó que ens permetrà fer-nos 
més fortes. Tenim el deure històric com a joves de no retrocedir 
ni un pam, per deixar a les noves generacions escenaris de lluita  
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millors, per obrir escletxes que no puguin tancar. Perquè cap llui-
ta és en va, malgrat que la victòria no sigui immediata, ja que 
cada petit gra de sorra que aportem és en si mateix una part de la 
victòria que, de ben segur, més tard o més d’hora, aconseguirem. 
Perquè el jovent en lluita som l’única garantia de futur per al 
nostre poble.

Arran
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David Segarra, militant de Maulets l’Horta
Abel Calderas, militant de Maulets Berga
Laura Alegre, militant de Maulets La Plana i de Sant Cugat 
Núria Gibert, militant de Maulets Sant Cugat del Vallès
Núria Rodríguez, militant de Maulets l’Horta
David Prat, militant de Maulets a Pedreguer
Octavi Ruiz, militant de Maulets l’Horta
Joan Jubany, militant de Maulets Mataró
Jordi Navarro, militant de Maulets Girona
Pep Peraire, militant de Maulets Manresa
Luard Silvestre, militant de Maulets Maresme
Jordi López-Pex, militant de Maulets Sant Cugat
Aida Cortès, militant de Maulets Barcelona
Sònia Domènech, militant de Maulets Mallorca
Toti Juanola, militant de Maulets Garrotxa
Mar Ampurdanès, exportaveu d’Arran Països Catalans
Carme i Guillem, pares de Guillem Agulló
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