
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA 
NOTA INFORMATIVA

Asunto: PROPAGANDA SUBVERSIVA 
En la mañana de hoy, y por personal del 
metro Transversal, en uno de los pasillos 
del mismo de la Plaza Cataluña, fue hallado 
un paquete conteniendo dos clases de 
hojas subversivas de las que se han 
hecho entrega en esta Jefatura Superior.

Las unas son de tamaño cuartilla 
en castellano y a multicopista, suscritas 
el 30 de Agosto de 1970 por TRABAJADO-
RES DEL METRO DE BARCELONA 
tituladas “POR NUESTRO PAN” “APO-
YEMOS A NUESTROS COMPAÑEROS 

DE MADRID” y en las cuales se pide a 
los productores del metro de Barcelona 
se solidaricen con los obreros del Metro 
de Madrid [...].

Las otras son de tamaño folio, escritas
también en castellano y a multicopista, 
se titulan “LA VI REUNIÓN GENERAL 
DE LAS COMISIONES OBRERAS” 
y están fechadas en Julio del 70, por la
“VI REUNION GENERAL DE LAS 
COMISIONES OBRERAS” [...].

Barcelona, 7 de septiembre de 1970
AHGCB. Arxiu Històric del Govern Civil 
de Barcelona
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QUAN PLOVIEN OCTAVETES
Al llarg de la dictadura es van publicar centenars de diaris, revistes 
i butlletins clandestins així com d’octavetes i fulls volanders: van 
forjar una lletra clandestina que, malgrat la repressió, va superar 
les dures condicions de la postguerra i va esdevenir un fenomen de 
rellevància creixent que va assolir la plenitud a finals dels anys 60 
i als 70. Va possibilitar la vertebració de les organitzacions 
antifranquistes i els moviments socials, va servir d’eina d’agitació 
i propaganda, de contrainformació i denúncia, va potenciar la 
socialització de la protesta i va col·laborar en la construcció d’una 
cultura antifranquista que va passar de la resistència davant del 
feixisme a ser agent actiu del canvi democràtic i social.

LA COL·LECCIÓ DE L’ARXIU
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona AHCB ha preservat una part 
significativa d’aquest patrimoni cultural i històric fins al punt de 
formar una de les col·leccions més importants de les que es conserven 
a Catalunya. En aquest sentit, cal destacar els documents que els 
particulars dipositaven a la bústia ciutadana o que deixaven camuflats 
dins dels diaris a la sala de consulta. Ara bé, el gruix de la 
col·lecció procedeix de les donacions privades, de partits, d’entitats 
i d’organitzacions diverses.

La col·lecció de premsa és molt rica, però desigual, i està formada 
per més d’un miler de títols de publicacions (diaris, revistes, 
butlletins...), tots catalogats. Un 80% són publicacions editades a 



L’IMPACTE DE LA VICTORIA A LA PREMSA DE LA REPÚBLICA
El 1939 va suposar la desaparició de les capçaleres de la premsa o la 
seva confiscació pels vencedors. Algunes van sobreviure en la 
clandestinitat o a l’exili, i poques van tenir continuïtat de forma 
regular. Cap a la fi del franquisme es van revitalitzar i van encetar 
un trajecte sovint incert en la democràcia.
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Exemples de documents dipositats a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona.
Foto capçalera: AFB. Bústia a la façana i l’entrada 
de l’Arxiu Històric l’any 1936. 
Foto bústia actual: Pere Canals

l’interior i la resta, el 20%, a l’exili. Les publicacions de partits 
polítics componen més de la meitat de la col·lecció. A continuació, 
les que procedeixen d’associacions obreres i, a molta distància, les 
del moviment universitari i les d’agències d’informació. La categoria 
“altres” incorpora publicacions diverses procedents del moviment 
veïnal, feminista, etc.

LA COL·LECCIÓ DE PREMSA



PREMSA ALS ANYS 60-70
La premsa de finals dels 60 i fins a la transició constitueix el gruix de 
la col·lecció de l'Arxiu. L’eclosió de l’antifranquisme va expressar-se 
amb l’auge de la mobilització social i política i en la diversificació 
de les organitzacions que reflectien una creixent voluntat d’agafar la 
iniciativa política en la perspectiva del canvi. Van millorar els sistemes 
de producció i distribució de les publicacions, van diversificar-se 
els continguts i van adquirir rellevància en l'oferta de la contrainfor-
mació a cops amb complicitats que van arribar a estendre’s a determi-
nats mitjans de comunicació de curs legal.

PUBLICACIONS NOVES DURANT LA POSTGUERRA
D’altra banda, va donar-se una eclosió de noves publicacions 
clandestines, sovint  estimulades per les expectatives generades per 
la victòria aliada. Tanmateix, les portes a l’esperança van quedar 
tancades i barrades, i la majoria de publicacions van desaparèixer 
amb la guerra freda. Des d’aleshores, la premsa clandestina va iniciar 
una travessa pel desert que es va allargar fins als anys 60.

Algunes publicacions noves van desaparèixer per donar-ne pas a 
unes altres. Així, Marxa va prendre el relleu d’Endavant, com a òrgan 
del Moviment Socialista de Catalunya a l’interior (Joan Reventós), 
mentre aquesta capçalera va mantenir-se a mans del sector exterior 
(Josep Pallach).
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Producció i repressió 
de la lletra clandestina

TESTIMONI DE LLUÍS MARTÍ BIELSA (1946)
... I tornarem a fer la prova del soroll tal 
com havíem fet la primera vegada però amb 
les dues màquines de cosir treballant a tota 
marxa l’una a càrrec de la Francesca i 
l’altra que feia anar l’Elena [...]. Va ser 
oli amb un llum: el treball de les màquines 
de cosir no deixava sentir el crac-crac de 
la Minerva [...]. L’aparell de propaganda 
estava a punt de poder funcionar pel que 
feia a la part mecànica. Ara el que calia 
era empènyer el que havia de constituir el 
programa polític perquè l’aparell desenvolu-
pés la missió per la qual havia estat conce-
but [...].

Lluís Martí Bielsa, Un d’entre tants. Memòries d’un home 
amb sort. 2012, p. 202

La producció de la premsa, de les octavetes i dels fulls volanders va estar del tot condicionada 
per la repressió. La necessitat de preservar l’aparell de propaganda era una de les prioritats 
més grans de les organitzacions antifranquistes. La seva “caiguda” –localització per part de 
la policia– tenia unes conseqüències sovint traumàtiques. A la postguerra, les condicions en 
què s’elaboraven eren molt precàries i especialment dures, i l’exili va jugar un paper rellevant 
en la seva producció i trasllat a l’interior.

LA PRODUCCIÓ
Els aparells de propaganda eren espais ocults, 
aïllats, que sovint s’instal·laven en domicilis parti-
culars o rebotigues, on podien dissimular-se 
a través d’una doble paret per tal de no generar 
sospites al veïnat ni alterar-ne la quotidianitat.

Foto: ACEPF. Militant del PSUC confeccionant clandestinament la revista Treball a Barcelona, s/d. 
Foto capçalera: Agència EFE. Material confiscat per la policia arran la desarticulació d’una organització comunista. Barcelona, 5 de febrer de 1973.
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Revolución y Represión, març del 1971. Fullet de 28 pàgines on, al capítol III “Normas prácticas de actua-
ción”, es recullen les mesures de seguretat que havien de complir els militants antifranquistes en la seva 
activitat.

TESTIMONI D’ISIDOR BOIX 
... El 2 de enero de 1970 salía el primer número, el 7 el 
segundo y el 24 el tercero. 3 números en un mes. Este ritmo 
de aparición de una publicación clandestina, junto con su 
distribución en la misma fecha, señala una de sus caracte-
rísticas, la proximidad a los acontecimientos y, muchas 
veces, la organización de la propia acción sindical del 
momento a través de sus contenidos. 

Otros elementos que explican las características y fun-
ción de “Asamblea Obrera” son sus contenidos, muy ligados a 
los problemas del día en la fábrica, y su formato, en gene-
ral un folio por las dos caras. Características y función 
que resultan también de su forma de elaboración, edición y 
distribución de este “órgano de los trabajadores”, con una 
tirada de 1.000 a 2.000 ejemplares, y que entraba en la 
fábrica en paquetitos de unos 15 a 25 ejemplares doblados, 
ocultos en la ropa, o en el bocadillo, de los trabajadores 
y trabajadoras...

Isidor Boix, “Sobre ‘Asamblea Obrera’ de SEAT - Años 1970-1975”

POLICIA
La desarticulació era l'objectiu fonamental de la policia: localitzar els 
espais, trobar les màquines, els materials i els dipòsits, impedir la 
circulació d’allò que estava imprès, desfer “estafetes”, castigar els 
qui s’ocupaven de la seva producció i difusió... Va convertir-se en 
autèntica obsessió per al règim. La persecució va ser implacable i la 
captura dels militants implicats en el seu desplegament –des de la 
producció fins a la distribució– comportava habitualment la violència, 
la tortura i molts anys de presó.

LA REPRESSIÓ
 A Catalunya van incoar-se 81.966 procediments judicials militars entre 
el 1936 i el 1980. Es conserven al Tribunal Militar Territorial Tercer (Bar-
celona). Més del 75% de les sentències ho van ser pel delicte de rebel·lió 
militar, que incorporava la propaganda il·legal. Amb la creació del Tribunal 
d’Ordre Públic (1963), la gran majoria de detinguts per propaganda 
il·legal va passar a aquesta jurisdicció fins la seva supressió el 1977.

El 17 de febrer de 1949 va ser afusellat Joaquim Puig i Pidemunt, dirigent del PSUC i director de la revis-
ta clandestina Treball, arran una operació policial dirigida per l’inspector Pedro Polo coneguda com “la 
caiguda dels 80”.

Foto: AFB

24.8.1946 FELICITACIÓ PÚBLICA per l’operació dirigida per 
Eduardo Quintela 
… al lograr desarticular una organización separatista, detenien-
do a todos sus componentes e incautándose de dos imprentas y 
de numeroso armamento con que contaban para la perpetración 
de delitos contra la seguridad del Estado…

Archivo General del Ministerio del Interior. Madrid
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Introducció i pàgina final del fullet clandestí Represión en Cataluña, març del 1969.

Prefectura de Policia de Via Laietana, Barcelona. Foto: autor desconegut. 

29.5.1964 FELICITACIÓN PÚBLICA Y PREMIO DE 5.000 ptas., 
(a Antonio Juan Creix), con otros, al conseguir desarticular 
… una organización clandestina del Partido Comunista, dete-
niendo a veinte de sus elementos e interviniendo gran cantidad 
de propaganda subversiva…

Archivo General del Ministerio del Interior. Madrid

Portada i pàgines interiors del còmic editat per l'Organización Comunista de España - Bandera Roja a 
Barcelona el setembre del 1972. 23 pàgines.
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Les octavetes a la 
postguerra, fins a principis
dels anys 60

V4

La col·lecció de premsa de l’AHCB es complementa amb la de centenars d’octavetes, pasquins 
i fulls volanders, eines d’agitació social i política per excel·lència. Van ser publicacions efíme-
res, immediates, de ràpida elaboració i producció, que contenien un missatge curt i tenien un 
contingut directe, de denúncia política o social, o tot convocant a l’acció a la fàbrica i altres 
espais de treball, a les facultats i altres centres educatius, al barri o a la ciutat.

Es van confeccionar en condicions molt precàries, i la seva distribució va ser restringida: 
se’n feien tirades curtes i còpies a màquina, i es buscava la col·laboració ciutadana per fer-les 
circular. Van esdevenir símbol incontestable d’una cultura escrita resistent, militant i subversi-
va, que va assolir el seu gran protagonisme des de finals dels anys 60.

LA POSTGUERRA IMMEDIATA
Als anys 40, les activitats contra el règim van tenir un caràcter resis-
tencial i antifeixista, i van ser estimulades per la perspectiva de la 
victòria dels aliats en la 2ª Guerra Mundial, que ben aviat va esvair-se. 

La denúncia del règim, del seu caràcter il·legítim i del seu contin-
gut repressiu, de l'opressió nacional a Catalunya, de la misèria i de la 
fam van ser elements recurrents d’aquesta agitació.

Crida de la CNT a la resistència contra el règim i en defensa de l’Aliança Nacional de les Forces Democràti-
ques, formada a l’exili l’any 1944 per socialistes, llibertaris i alguns partits republicans.
Pamflet del PSUC de denúncia de les condicions de vida a la Model, 1946.
Foto capçalera: AFB. Pérez de Rozas. Grup de nens apilant fustes per a la foguera de la revetlla de Sant Joan, Barce-
lona, 23 de juny de 1939. 
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La denúncia de l’afusellament del president Lluís 
Companys el 15 d’octubre de 1940 va ser un motiu 
d’agitació recurrent al llarg de tota la dictadura.

Crida a la vaga de tramvies, 1957.

Vaga general de Barcelona. Per primer cop després de la Guerra Civil les masses surten al carrer. 
Foto: Fundación F. Largo Caballero

CRISI 1956-1959
La crisi del 1956 va estimular l’agitació escrita amb un creixent prota-
gonisme dels estudiants, dels treballadors, i amb moviments ciutadans 
que van fer servir els pasquins com a instruments de difusió.

LA VAGA DE TRAMVIES
La vaga de tramvies de febrer i març del 1951 va 
representar la primera gran acció col·lectiva de 
protesta contra el règim. L’acció es va acompanyar 
d’una imaginativa acció propagandística que va 
aconseguir la complicitat activa de la ciutadania.
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Agitació contra el director de La Vanguardia Es-
pañola, Luis de Galinsoga, pels seus insults als 
catalans, 1959.

UNA PROTESTA CREIXENT
Des d’aleshores, va incrementar-
se la protesta social, va forjar-se 
una agitació cívica de caràcter 
nacionalista vinculada a cercles 
cristians i va enfortir-se l’acció 
antifranquista vertebrada 
des del PSUC, que s’esplaiaria 
en uns incipients moviments 
socials, i es reforçaria a partir 
de les vagues del 1962.

Denúncia de l’afusellament del dirigent comunis-
ta Julián Grimau, 1963. La matinada del 20 d’abril 
de 1963, Julián Grimau, dirigent del PCE, va ser 
afusellat a Carabanchel per un delicte de “rebe-
lión militar continuada”: va ser el darrer executat 
de la Guerra Civil. Havia estat detingut després 
d’una trobada per establir com s’havia de traslla-
dar una multicopista a l’aparell de propaganda del 
partit i quan anava a reunir-se amb qui subminis-
trava el paper. Traslladat a la Direcció General de 
Seguretat, dirigida llavors per Carlos Arias Nava-
rro, va ser brutalment torturat. El seu judici, ple 
d’irregularitats, va motivar una onada de protes-
tes a escala internacional.  

Mobilització dels estudiants de la Universitat de Barcelona en suport a la vaga d’usuaris de tramvies del 1957.
Foto: autor desconegut. 1957
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La Policia dins l’Escola d’Arquitectura per 
reprimir les protestes dels estudiants contra 
la política del director. Barcelona, 1973. 
Foto: Josep Gol

Octavetes durant les manifestacions per 
l’amnistia a Barcelona, febrer del 1976. 
Publicada a Treball, número especial gràfic, 
febrer del 1976. Foto: autor desconegut

Manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelo-
na, 13 de juny de 1976. Foto: Robert Ramos

Intervenció policial en una manifestació 
a principis dels anys 70. Foto: Paco Elvira

ACEPF. Distribució de Treball. Foto: autor 
desconegut
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Les octavetes, pamflets, fulls volanders, etc., d’agitació política van prendre una volada ex-
traordinària des de finals dels 60 i principis dels 70, a redós de l’aparició de nombroses forces 
polítiques, i per les millores en les formes de producció, amb l’expansió del ciclostil i les 
“vietnamites”, així com per l’amplitud creixent de les xarxes i mètodes de distribució. Entre 
el 1974 i el 1976 la col·lecció de l’Arxiu assoleix les seves dimensions més grans en correspon-
dència amb la conjuntura marcada per la mort del dictador i la transició política.

L’agitació política

A finals dels anys 60, encara podien trobar-se pamflets que circulaven a través de participació directa 
de la ciutadania.
Foto capçalera: CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat de Barcelona). Fons personal de Xavier 
Vinader. Manifestació a Barcelona, febrer de 1976.  

L’OFENSIVA DE L’ANTIFRANQUISME, 1970-1976 
Les mobilitzacions antifranquistes van créixer als anys 70 i van 
ser la base per a la forja d’una alternativa democràtica a la dictadura. 
El novembre del 1971 va constituir-se l’Assemblea de Catalunya, 
principal plataforma unitària de l’oposició antifranquista. Va mostrar 
una gran capacitat de mobilització amb el lema “Llibertat, amnistia, 
estatut d’autonomia” i en “coordinació amb tots els pobles 
peninsulars”.

L’Assemblea de Catalunya va superar els embats repressius de 
la dictadura, com la detenció dels 113 reunits a la parròquia de Santa 
Maria Mitjancera el 28 d’octubre de 1973. 

Un total de 1.808 ciutadans catalans (d’origen i immigrants), 
d’altres que van ser detinguts arreu d’Espanya i residents fora de 
Catalunya, però que van ser detinguts en territori català, van ser 
sentenciats pel Tribunal d’Ordre Públic.
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Declaració dels 113 detinguts a la reunió de l’Assemblea de Catalunya a la parròquia de Santa Maria 
Mitjancera de Barcelona, el 28 d’octubre de 1973.

Pintada contra la detenció dels assistents a la reunió de l’Assemblea de Catalunya a la parròquia de 
Santa Maria Mitjancera de Barcelona, el 28 d’octubre de 1973. Foto: Josep Gol. 

El govern Arias, en plena crisi del règim, va decretar l’estat d’excepció a Guipúscoa i a Biscaia durant 
tres mesos el 25 d’abril de 1975 per “... la necesidad de proteger la paz ciudadana contra intentos per-
turbadores de carácter subversivo y terrorista...”.

Pamflet de denúncia de la repressió duta a terme pel Ministeri de la Governació dirigit per Manuel Fraga 
Iribarne, i que va tenir en els fets de Vitòria del mes de març del 1976 una de les seves principals expres-
sions.
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Als anys 70 van executar-se sis penes de mort per raons polítiques, dues d’elles a Barcelona: la de Sal-
vador Puig Antich, amb garrot vil en una cel·la de la presó Model (2 de març de 1974), i la de Jon Paredes 
Manot Txiqui, afusellat en un bosc proper al cementiri del Nord, a Cerdanyola del Vallès, 7 de setembre 
de 1975.

Octaveta (cara i dors) de Jóvenes Comunistas de Bandera Roja en un context en què encara predomina-
ven els postulats rupturistes.

Pamflet de la Lliga Comunista Revolucionària contra la monarquia, 6 de novembre de 1975.

Pamflet de la CONC, desembre del 1975.

LA MORT DE FRANCO
La mort de Franco i el nomenament de Joan Carles I com a rei, en el 
context de crisi de la dictadura, van estimular unes incertes expectati-
ves de canvi covades de feia temps. Va ser aleshores quan l’agitació 
antifranquista va intensificar la crida a la mobilització per la ruptura 
democràtica amb una monarquia que es va formalitzar com a hereva de 
la dictadura. 
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L’Assemblea de Catalunya va convocar la manifestació per l’amnistia del 8 de febrer de 1976 (després de 
les celebrades una setmana abans) amb un acte davant el parc de la Ciutadella, que la policia va impedir.



L’agitació obrera 
i universitària

L’assemblea va esdevenir un espai d’agitació indis-
pensable en el desenvolupament del moviment 
obrer.

Obrers i estudiants van tenir un protagonisme determinant en l’agitació social i política dels 
anys 60 i 70. La col·lecció de pamflets, octavetes, fullets, etc., que es conserva a la col·lecció 
de l’Arxiu és molt àmplia, i està en procés de catalogació i digitalització.

AGITACIÓ OBRERA
La premsa clandestina vinculada al moviment 
obrer és la segona en importància que conserva 
l’AHCB. Representa un 20% de les publicacions. 
Una majoria de títols pertanyen a Comissions 
Obreres, la creació de les quals va suposar un punt 
d’inflexió en l’agitació obrera. Van dotar-se d’un 
aparell de propaganda propi, sovint vinculat al del 
PSUC. Amb el temps, va produir-se una eclosió i 
una gran diversificació de materials tant pel gran 
nombre d’empreses, rams industrials i sectors que 
arribarien a disposar dels seus propis instruments 
d’agitació com per la presència de diversos agents 
vinculats amb organitzacions polítiques, en espe-
cial d’extrema esquerra, que van fer una ingent 
aportació de material. Tot plegat es va traduir en 
formes de producció i distribució diverses, múlti-
ples i ben estructurades.
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El Boletín Informativo de las Comisiones Obreras 
de Barcelona, núm. 2 (1965).
Foto capçalera: Manifestació d’obrers de la construcció, 
1976. Pilar Aymerich. 



La vaga a l’empresa Motor Ibérica va produir-se en un context de gran conflic-
tivitat obrera i va acaparar l’atenció per la seva duresa (repressió, piquets da-
vant els esquirols, etc.), per la durada (del 27 d’abril al 6 d’agost de 1976), per 
la participació activa de les dones i pels actes de solidaritat que va generar.

El Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB) 
va introduir noves formes d’agitació i propaganda, decisives en l’expansió 
d’un moviment que va aconseguir esfondrar el SEU i va assolir un elevat grau 
de mobilització democràtica.

Convocatòria de jornada de lluita de l’11 de desembre de 1975 amb les reivindicacions laborals bàsiques.La repressió sobre CCOO va tenir un moment especialment significatiu amb la detenció de Marcelino Ca-
macho i altres dirigents, i el seu judici davant del Tribunal d’Ordre Públic en el procés 1001. Va iniciar-se el 
20 de desembre de 1973 en un ambient de crispació i temor per l’atemptat contra l’almirall Carrero Blanco.

AGITACIÓ UNIVERSITÀRIA
La premsa estudiantil representa un 3% del total de 
la col·lecció de l’AHCB. La documentació vinculada 
al Sindicat Democràtic d’Estudiants de Barcelona 
(SDEUB) suposa un important punt de referència 
de l’agitació universitària. Des de finals dels 60 i 
principis dels 70 la radicalització política, la presèn-
cia de nombroses forces d’extrema esquerra al 
costat del PSUC i la formació de comitès de curs 
com a organismes unitaris reivindicatius i polítics 
van comportar la diversificació de les publicacions.
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Tancada de les dones dels treballadors de Motor Ibérica a la parròquia de Sant Andreu de Palomar en suport a la vaga. Van muntar 
una cuina a la sagristia. Juny del 1976. Foto: Pilar Aymerich. 



Foto: Josep Pagà. Els cartells van ser una eina de comunicació cada vegada més estesa en el moviment 
universitari. Eren lletra escrita informativa, de denúncia i per convocar actes i accions. En aquest cas, 
el SDEUB convocava a un acte contra l’imperialisme a la Facultat de Medicina de Barcelona. 

Durant els primers mesos del 1976 l’agitació a través de les octavetes va mantenir-se en els mateixos 
paràmetres que abans de la mort de Franco.

A principis dels anys 70 els comitès de curs van ser els agents actius de la lluita universitària contra la llei 
d’educació (1970), la denúncia de la repressió, la forja de la solidaritat antifranquista i en la vinculació dels 
estudiants amb la lluita contra la dictadura.
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Des de finals dels 60 el protagonisme el van prendre sectors socials diversos, més enllà 
d’organitzacions polítiques, d’obrers i d’estudiants. Associacions i grups catòlics, associa-
cions de veïns i la lluita feminista tenen una especial representació en la col·lecció de l’AHCB. 
Altres col·lectius, com els objectors de consciència, antimilitaristes, comitès de solidaritat, 
pagesos, etc., completen un ric mosaic pel que fa a les publicacions. Van produir una lletra clan-
destina variada que als anys 1974-1976 es va arribar a barrejar amb publicacions d’associacions 
que tenien dipòsit legal.

L’agitació social

LA MOBILITZACIÓ DE CATÒLICS
La participació de catòlics va 
adquirir una nova rellevància en la 
denúncia de la repressió, amb 
la formació de tendències noves 
com Cristians pel Socialisme, etc.

Revista Cristianos por el Socialismo.

Durant la jornada de lluita de l’11 de desembre de 
1975, el mateix dia que va constituir-se el primer 
govern de la monarquia, va ser detingut Francisco 
Téllez, treballador afiliat a les il·legals CCOO. El 
van traslladar a la caserna de la Guàrdia Civil de 
Badalona, on va ser torturat de forma salvatge 
fins al punt que el metge forense del jutjat de 
guàrdia en va determinar el trasllat a l’Hospital 
Clínic el dia 14, on va estar ingressat fins al 18 de 
gener. Malgrat la vigilància policial, els metges 
van fotografiar l’estat de Téllez i les imatges van 
tenir una àmplia difusió, com mostra aquest pa-
mflet editat pel PSUC. Pax Christi va elaborar un 
complet dossier sobre l’afer.
Foto capçalera: Pere Monés. Manifestació de barraquis-
tes del barri del Carmel de Barcelona reclamant habitat-
ges dignes, 13 de juny de 1976.
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LA MOBILITZACIÓ DELS INTEL·LECTUALS
El compromís dels intel·lectuals venia ja de finals dels 50, sovint en car-
tes de denúncia pels maltractaments policials i la repressió. 

Declaració aprovada el 13 de desembre de 1970 pels intel·lectuals que van tancar-se al monestir de 
Montserrat en protesta pel consell de guerra que s’havia celebrat a Burgos entre el 3 i el 9 de desembre 
contra setze militants d’ETA.

La Coordinadora de Comissions de Barris va cridar a la protesta contra Catalana de Gas per l’explosió 
al número 69 del carrer Consortes Sans Bernet d’Horta l’11 de gener de 1973. Va provocar un mort i vuit 
ferits, que es van afegir a la llista de víctimes d’anteriors i recents sinistres (al carrer Capitán Arenas, 
al carrer Ladrilleros de Sants…). Segons va denunciar l’Assemblea de Veïns de Sant Gervasi, a 31 de 
gener de 1973 les deflagracions de gas havien provocat 33 morts.

LA LLUITA VEÏNAL
El moviment veïnal va experimentar un fort impuls la primera meitat 
dels 70 amb la consolidació de les associacions de veïns i la seva 
coordinació. 
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El conflicte s’havia iniciat pel 1972 quan Amics de la Ciutat i l’Associació de Veïns Plaça Lesseps van 
oposar-se al pas elevat a l’encreuament del primer cinturó amb la projectada Via 0. La campanya “Sal-
vem la plaça Lesseps, pas elevat, no” va aconseguir la paralització del projecte i que l’alcalde Massó 
n’avalés el soterrament parcial si bé van continuar les protestes contra la Via 0 prevista al Pla comarcal, 
que no va ser definitivament abandonada fins al 1985.

El moviment veïnal va denunciar el caràcter dels ajuntaments franquistes i va assumir com a objectiu pro-
pi la formació d’ajuntaments democràtics, que va endarrerir-se fins a les eleccions municipals del 1979.



Crida feminista a l’abstenció davant el referèndum sobre la Llei de reforma política de desembre del 1976.
Dibuixos al pamflet “Mujer, no vayas a votar”, 1976.
La Mujer en Marcha: Portavoz de las Mujeres Democráticas de Tarrassa, núm. 2, 1971.

LA LLUITA FEMINISTA
Les Jornades Catalanes de la Dona celebrades a la Universitat de 
Barcelona (maig del 1976), la formació de la Coordinadora dels 
Grups Feministes i de les vocalies de dones a les associacions de 
veïns van ser decisives en l’articulació del moviment feminista.

ECOLOGISME I MOVIMENT ANTINUCLEAR
A finals del franquisme van emergir reivindicacions de caràcter ecolo-
gista, sobretot a les zones costaneres afectades per l’urbanisme 
salvatge en paratges naturals, i en contra de les centrals nuclears. 
Ambdós anirien agafant embranzida a finals de la dècada. L’any 1977 
va formar-se el Comitè Antinuclear de Catalunya.
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MOVIMENTS SOLIDARIS DIVERSOS
La solidaritat contra la repressió va ser un component central de 
l’agitació antifranquista: la denúncia de l’acció policial, de la situació 
dels detinguts i condemnats, de les execucions, etc., va ser perma-
nent. Aquesta solidaritat es va estendre a nous col·lectius afectats 

Crida a la solidaritat amb els exiliats llatinoamericans.

L’AGITACIÓ SOCIAL / 23

La Unión Militar Democrática (UMD) va constituir-se el setembre del 1974. Si bé el nombre oficial 
d’afiliats va ser reduït, va adquirir importància política pel que representava dins l’exèrcit franquista. 
L’estiu de 1975 van ser detinguts els principals dirigents, sotmesos a consell de guerra, condemnats i 
expulsats de l’exèrcit. La UMD es va dissoldre el 1977.

per la repressió (com els detinguts de la Unión Militar Democrática), 
i es va expressar també envers exiliats polítics de països llatinoame-
ricans, i pobles, com el saharaui, sotmesos a un nou domini colonial 
a causa de la desastrosa política del franquisme.

Pamflet dels Amigos del Pueblo Saharaui, gener del 1976.
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