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INTRODUCCIÓ

En aquest moment, en què cal continuar lluitant amb una 
força renovada per aconseguir els objectius estratègics de l’in-
dependentisme, convé situar de manera prou clara la funció 
que ha jugat i que pot jugar l’MDT en el procés que, pel que 
fa a la seva intervenció com a força organitzada, ha durat 30 
anys. Per això, farem un breu repàs històric que permeti rea-
litzar un balanç de les diferents tasques i funcions de la nostra 
organització des del moment de la seva fundació fins al mo-
ment actual.

Aquesta revisió de la història recent no pretén, de cap 
manera, entretenir-se en un record nostàlgic de fets passats. 
Volem donar testimoni sobretot d’un llarg període que cal que 
sigui valorat fonamentalment com un important esforç de 
lluita col·lectiva, un esforç realitzat no sols per l’MDT estric-
te sinó per una part remarcable de l’independentisme que ha 
arribat fins als nostres dies i que s’ha anat desenvolupant al 
llarg de tots aquests anys. Dividirem la nostra exposició en 
diferents etapes, en cadascuna de les quals han prevalgut uns 
aspectes determinats que procurarem de ressaltar en cada cas.





COM NEIX I ES CONFIGURA EL 
MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA

El Moviment de Defensa de la Terra es va constituir ofi-
cialment l’estiu de 1984, però la seva configuració real com el 
moviment que va actuar posteriorment va tenir lloc en un 
extens període que es perllonga des de l’estiu del 1982 als 
primers mesos del 1985. És a la Trobada Independentista de 
1982, celebrada a Ribes (Garraf) l’estiu d’aquell any, on es va 
presentar ja el primer projecte de creació d’uns anomenats 
Grups de Defensa de la Terra amb l’objectiu d’anar quallant 
la unitat de l’independentisme combatiu d’aquells moments 
al voltant d’un programa global de lluita en defensa de la 
identitat nacional i dels interessos populars. I al llarg del 1982 
i sobretot del 1983 es van realitzar diferents reunions prepa-
ratòries que van arribar a coordinar un bon nombre de nuclis 
comarcals d’arreu del país i les dues organitzacions polítiques 
precedents, l’IPC i el PSAN.

El procés es va cloure oficialment amb la constitució de 
l’MDT entre la primavera i l’estiu de 1984. Tanmateix, la crisi 
d’IPC, provocada al seu torn per la crisi interna de Terra Lliu-
re (1982-1983), va afectar negativament el procés d’unitat, que 
no es va produir d’una manera real fins als primers mesos de 
1985. Després de la detenció de militants destacats de Terra 
Lliure, el gener del 1985, el moviment de solidaritat desvetllat 
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va accelerar un procés de col·laboració entre les diferents or-
ganitzacions independentistes que va fer que l’MDT assolís 
vers el març de 1985 un caràcter realment unitari de tots els 
independentistes que entroncava amb el procés iniciat el 1982.

El naixement del Moviment de Defensa de la Terra va 
representar un important pas endavant especialment en el 
sentit que permetia d’agrupar en una sola organització la gran 
majoria de la militància independentista del moment. Aquest 
fet va ser celebrat per tot el món independentista de l’època, 
un moviment que s’havia desplegat sobretot a partir del 1981 
amb la creació de diversos nuclis als barris i les comarques 
més dinàmics del país. Les causes d’aquest naixement i crei-
xement ja han estat prou vegades explicades. De manera sin-
tetitzada, podem dir que el desencís d’importants sectors socials 
(principalment de la joventut de les classes populars) davant 
els enganys de la transició política que havia donat naixement 
a l’Estat paralamentari-monàrquic espanyol, va trobar una 
perspectiva de ruptura i alliberament en el nou moviment que 
es distanciava clarament de les opcions polítiques de l’espa-
nyolisme i l’autonomisme vigents. L’actuació de Terra Lliure 
apareixia com un símbol clar de voluntat rupturista i de fer-
mesa combativa en la defensa dels interessos del poble català. 
I la lluita de solidaritat contra la repressió, una lluita defensi-
va impulsada pels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes 
Catalans, va ajudar a desplegar el moviment polític de suport 
i va preparar el terreny per a l’aparició del moviment polític 
independentista. La incorporació de les organitzacions políti-
ques preexistents (IPC i PSAN) era el corol·lari lògic d’aquest 
procés d’agrupació al voltant d’una nova línia política emergent.

És important de sintetitzar amb el màxim d’objectivitat 
els veritables fonaments d’aquesta nova línia al voltant de la 
qual es va articular el nou moviment:

• Es tracta en primer lloc d’una línia política de resis-
tència, que es definia fonamentalment sobre la base 
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del rebuig a les conxorxes i opressions de la política 
sucursalista i capitalista oficial.

• Es fonamentava bàsicament en una dinàmica d’agita-
ció i mobilització. D’agitació entorn d’uns eslògans 
nous, rupturistes, de reivindicació d’unes noves bases 
de sobirania popular (nascudes de la nació catalana) i 
de rebuig de l’ocupació (política i militar) que pateix 
la nació catalana per part dels aparells d’uns Estats 
aliens i opressors. I de mobilització en suport de les 
diferents lluites populars.

• Tenia els seus referents principals en l’actuació incisi-
va d’una nova organització clandestina, Terra Lliure, 
que es proposava d’arribar amb les seves actuacions 
més enllà de les possibilitats de les organitzacions so-
cials i polítiques populars, sempre limitades dins els 
estrets marges de la legalitat vigent.

L’orientació política d’aquesta nova organització (MDT) 
seria, doncs, el resultat de ser «la casa comuna» de totes i tots 
els militants partidaris de la independència i el socialisme, 
polaritzats sobretot al voltant de la referència política que s’ha-
via obert en molt bona part per l’actuació i la presència de 
Terra Lliure. L’MDT va organitzar aquesta nova militància i la 
va dotar d’uns referents programàtics i organitzatius. És, per 
tant, en aquest moment el resultat d’aplegar les experiències 
de la lluita independentista iniciada a finals dels anys setanta. 
I de fet substituïa els Comitès de Solidaritat amb els Patriotes 
Catalans com a referent unitari d’organització militant.

Si fem un balanç global d’aquest primer període de co-
mençament del nou moviment polític que és l’MDT, podem 
dir que l’independentisme es va situar, en aquest procés ini-
cial, de manera clara com a instància política enfrontada a 
l’Estat i defensora dels interessos populars (algunes organit-
zacions nacionalistes, com ara el Front Nacional de Catalunya 
o Estat Català, havien perdut molta força i es van situar en 
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unes altres coordenades socialment i políticament menys con-
traposades al sistema polític i ideològic de la transició política 
espanyola). Amb la construcció de l’MDT, l’independentisme 
realment existent va, doncs, aconseguir de mantenir la seva 
coherència política tot superant la fortíssima pressió repressi-
va que, des dels primer moment, es va abatre damunt seu i 
que pretenia la seva extinció (persecució de la defensa dels 
objectius independentistes, prohibició d’actes antirepressius, 
prohibició dels símbols, dels eslògans, etc. i aplicació de la llei 
antiterrorista en un nombre important de casos). Per contra, 
al llarg d’aquests primers anys, les onades repressives més 
importants representaven augments successius en l’extensió 
del nou moviment. D’una manera especial, les detencions del 
desembre de 1981 i del gener de 1985 van dinamitzar les bases 
del que seria la militància de l’MDT.

Les característiques d’aquesta organització en el seu nai-
xement van marcar-ne l’evolució futura. El nou moviment 
polític era, d’una banda pels seus continguts, una organització 
d’avantguarda que agrupa tots els independentistes revolucio-
naris, cosa que li va donar una gran eficàcia d’actuació imme-
diata en el terreny de l’agitació, la propaganda i la mobilitza-
ció. Però també, aquesta mateixa definició política de tipus 
estratègic, en va limitar l’abast i la penetració social per la 
manca d’un desenvolupament tàctic que permetés d’agrupar 
sectors més amplis de les classes populars.

D’altra banda, el moviment també estava marcat pel fet 
de no desenvolupar una política concreta en àmbits d’actuació 
quotidians, per un arrelament escàs al si dels moviments socials 
i per la politització insuficient de la militància, és a dir, per un 
conjunt de limitacions que més endavant pesarien forçosament.



EL DESPLEGAMENT DE L’MDT COM A 
MOVIMENT D’AGITACIÓ I DE MOBILITZACIÓ

Entre el 1985 i el 1986 l’MDT va dur a terme un nombre 
molt important de mobilitzacions. Eren els anys de l’agitació 
política per mitjà de pintades, la propaganda al carrer i la con-
vocatòria de manifestacions. Les reivindicacions ecologistes, 
antirepressives i contra l’espanyolització van trobar un impor-
tant ressò al si del Moviment de Defensa de la Terra i aquest 
fet va comportar l’extensió de la consciència independentista 
al si de la societat catalana.

Un gran nombre de reivindicacions populars van ser re-
collides i impulsades per l’MDT, des de les agressions ecolo-
gistes a les actuacions repressives, des de les lluites obreres i 
populars per objectius socials i econòmics, fins a la defensa de 
la llengua i la cultura catalanes. I sempre a partir d’unes coor-
denades molt clares de denúncia de l’opressió del sistema 
polític i econòmic i de rebuig a tot pacte o concessió envers les 
forces polítiques i les institucions del poder. Tot plegat va crear 
un marc polític coherent on es van anar enfortint les referèn-
cies bàsiques del nou independentisme.

Les mancances apuntades més amunt van començar, però, 
a mostrar els seus primers efectes ja en aquesta època. D’una 
banda, la feble politització de la militància va comportar que 
l’MDT es posicionés de manera clarament incorrecta en algu-
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nes mobilitzacions polítiques importants, com ara quan des 
de les instàncies de direcció de l’MDT (sota la influència del 
PSAN) es va optar per l’abstencionisme en les mobilitzacions 
contra l’OTAN (incloent-hi el referèndum celebrat el 12 de març 
de 1986) i en la vaga general del 20 de juny del 1985, argumen-
tant que eren mobilitzacions «espanyoles» i que, per tant, no 
afectaven els catalans.

En aquest clima d’indeterminació amb connotacions pa-
trioteres va anar creixent entre alguns sectors de l’MDT d’ales-
hores el projecte de creació d’un Front Patriòtic, que seria la 
causa dels conflictes interns dels anys següents i que acabaria 
dividint tot l’independentisme combatiu. I també, d’altra ban-
da, existia una greu mancança derivada d’una concepció mo-
nolítica del moviment nacional i popular segons la qual l’MDT 
hauria d’absorbir i integrar tots els moviments populars en 
lloc de convertir-se en el seu motor dinamitzador. Així, l’MDT 
va acabar ofegant en bona part la dinàmica antirepressiva dels 
CSPC i obstaculitzant l’expansió dels Grups de Defensa de la 
Llengua, àmbits que haurien permès una extensió de la base 
social més enllà dels cercles més polititzats o ideologitzats.

Malgrat tot, la tasca desenvolupada per l’MDT havia ser-
vit per estendre l’independentisme com a referent polític de 
ruptura i havia permès arrelar iniciatives concretes de lluita 
política, com ara les primeres experiències d’acció municipal 
coordinades per l’AMEI (Assemblea Municipal de l’Esquerra 
Independentista). La presència de Terra Lliure i la tasca de 
l’MDT van aconseguir, doncs, d’estendre la sensibilitat inde-
pendentista al si de sectors importants de la societat catalana, 
de tal manera que diferents organitzacions com la Crida a la 
Solidaritat (1986) i, posteriorment, ERC (1991-92) van acabar 
adoptant el referent polític i simbòlic de l’independentisme. 
D’altra banda, aquesta etapa d’intensa agitació i mobilització 
es reflectia en la conquesta del carrer per part de l’indepen-
dentisme en les mobilitzacions de caire nacional. Els partits 
espanyolistes o sucursalistes (PSOE, IC-IU, CiU, etc.) van aca-
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bar perdent bona part del protagonisme mobilitzador en be-
nefici de l’independentisme.

I, d’una manera general, la forta activitat d’agitació i de 
mobilització desplegada al llarg de diversos anys continuats 
va estendre al si del moviment independentista un nou dina-
misme i una nova combativitat que restarien durant anys com 
a elements distintius d’amplis sectors populars.





ELS CONFLICTES EN LA PERSPECTIVA 
D’UN PROJECTE POLÍTIC

A partir de 1987, l’extensió social de la consciència i de la 
sensibilització independentista (que abastava percentatges no 
menyspreables de la població, especialment al Principat) va 
posar en evidència la necessitat urgent de forjar un nou referent 
polític de masses capaç d’aglutinar aquest fenomen emergent.

És en aquesta conjuntura que un sector de l’MDT, vincu-
lat principalment al PSAN, va proposar la creació d’un Front 
Patriòtic que hauria d’unir tots els independentistes al voltant 
d’una fita patriòtica, simplificant els continguts socials i ac-
centuant l’ús d’eslògans excessivament reduccionistes. La 
majoria de la militància de l’MDT es va oposar a aquesta pro-
posta, que era considerada errònia ja que es creia que podria 
agreujar més la insuficiència de l’arrelament social de l’inde-
pendentisme polític en aquell moment. Així, es va produir una 
divisió que es traduiria en la creació, per la banda del PSAN, 
de l’organització Catalunya Lliure l’any 1989. Tanmateix, cal 
que aquest conflicte sigui analitzat amb un cert deteniment 
perquè seria un error tant reduir-lo a enfrontaments persona-
listes, com presentar-lo com un simple debat ideològic.

És imprescindible, almenys, considerar que si bé realment 
cal valorar com un element positiu la capacitat de la majoria 
de la militància de l’MDT d’evitar l’error de la línia del Front 
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Patriòtic, s’ha de criticar amb fermesa els mitjans amb què es 
va expressar aquest debat, amb confrontacions continuades i 
fins i tot, en alguns casos, amb incidents indesitjables al llarg 
del 1987 i 1988. La manca de maduresa política s’expressava 
així de manera crua en aquesta mena d’errors greus. És cert 
que des del sector majoritari i crític envers el sector promotor 
de la línia de «Front Patriòtic» es va fer un esforç de reflexió 
al voltant d’una ponència («Per una política independentista 
de combat» —PIC), elaborada per la majoria d’assemblees lo-
cals, juntament amb els presos, però aquesta maduresa en la 
ideologia no es reflectia en l’actuació pràctica.

De tota manera, cal remarcar que la PIC va ser, des del 
punt de vista dels continguts fonamentals, la base de les reso-
lucions de l’Assemblea Extraordinària de l’MDT del febrer de 
1987 i III Assemblea Nacional (1988), en la qual es van aprovar 
els eixos principals de la que seria l’actuació de l’MDT en els 
anys següents, una línia d’acció orientada a la construcció de 
la Unitat Popular tot seguint les bases polítiques adoptades 
des del moment de la seva fundació, principalment la consta-
tació del caràcter de classe de la lluita independentista, amb 
unes classes socials favorables i unes altres d’oposades al nou 
moviment. És a dir, una concepció contraposada a la de la 
proposta de Front Patriòtic, articulada en funció de l’origen 
«ètnic» o antropològic. I d’aquí se’n desprenia la diferenciació 
necessària, ideològica i simbòlica, de l’independentisme envers 
el catalanisme conservador. Finalment, es proposava una po-
lítica d’aliances d’acord amb aquests principis.

En aquesta fase de polarització del moviment, l’MDT va 
continuar impulsant les mobilitzacions populars, tot posant-se 
com a objectiu la construcció de la Unitat Popular i per a això 
era imprescindible desenvolupar els terrenys unitaris, malgrat 
les dificultats heretades dels conflictes recents.

Així, a partir de 1989, es van fer propostes d’unitat en 
l’àmbit de la intervenció institucional municipal (al voltant de 
l’AMEI) i en l’antirepressiu. En aquest darrer àmbit es va llan-
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çar la proposta de pacte antirepressiu, que implicava la solida-
ritat envers de tots presos, independentment de la seva filiació 
o afinitat política. La concreció pràctica de la proposta seria la 
Campanya Unitària per l’Amnistia. La tasca pacient de treball 
antirepressiu unitari en totes les direccions va durar dos anys 
llargs, al final dels quals podem dir que es va aconseguir de 
modificar el clima de divisió existent en el camp antirepressiu, 
que era imprescindible de superar.

Sens dubte, en aquesta confluència progressiva de tots els 
sectors que eren objecte de repressió hi va tenir un paper im-
portant la reacció davant les maniobres d’ERC protagonitzades 
en aquest àmbit per Àngel Colom. En un primer moment tots 
els sectors del moviment antirepressiu de l’independentisme 
es van posicionar enfront de l’operació de liquidació i crimi-
nalització de l’independentisme combatiu dirigida per Àngel 
Colom i Pere Bascompte l’any 1991, de resultes de la qual tots 
els independentistes que no estaven d’acord amb l’operació 
de liquidació de la resistència independentista proposada per 
l’Estat espanyol i promoguda per Àngel Colom eren objecte 
de criminalització i repressió (tal com es comprovaria en les 
onades repressives posteriors).

L’MDT va saber situar-se adequadament en aquesta con-
juntura tot combatent les tesis ingènues (o cíniques) de Colom-
Bascompte, segons les quals l’accés a la independència es pro-
duiria simplement per mitjans electorals, a la manera d’unes 
Repúbliques Bàltiques idealitzades que havien assolit en aquell 
temps la independència. Les posicions clares de l’MDT i dels 
CSPC i de la gran majoria dels presos, juntament amb la mili-
tància de Catalunya Lliure que no s’havia integrat a ERC, van 
ajudar a crear una important base d’entesa.

En un segon moment, a finals de 1992 (després de la re-
pressió de l’Estat espanyol i l’augment de les pressions per a 
estendre les posicions de reinserció i delació promogudes per 
Àngel Colom, Jordi Vera i d’altres persones de la direcció d’ERC) 
el posicionament conjunt de presos i encausats contra la rein-
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serció i la delació va estendre encara més aquesta base unitària, 
com es va posar de manifest en l’important acte contra la re-
inserció del 12 de març de 1993 a Barcelona. El desacord de 
Pere Bascompte envers la política adreçada als presos promo-
guda per ERC, i el seu posterior abandonament d’aquesta or-
ganització, mostrava també aquest avenç en la clarificació.



EL DESPLEGAMENT DE NOUS ESPAIS 
UNITARIS. LA REACCIÓ CONTRA LA 

REPRESSIÓ I LA CONJUNTURA DEL 94

L’aspecte fonamental del treball unitari amb què es va 
comprometre l’MDT en aquesta època, seguint la seva línia 
tàctica d’Unitat Popular, va ser el procés de construcció de 
l’Assemblea d’Unitat Popular, que es va perllongar al llarg de 
quatre anys. Primer es tractava d’uns contactes establerts arran 
de les mobilitzacions per l’autodeterminació del febrer de 1990, 
i continuats fins a la convocatòria d’un manifest unitari el maig 
de 1991. A partir d’aquesta data consistia ja en un treball molt 
més ampli i profund de construcció d’una nova instància or-
ganitzativa fins a la constitució de l’Assemblea d’Unitat Po-
pular el març de 1993. Així doncs, el treball unitari no només 
no es va aturar, sinó que va adquirir més rellevància i va 
exigir una més gran responsabilitat de totes i tots els partici-
pants.

D’una manera més concreta, cal recordar encara que en 
l’àmbit de l’AUP ja constituïda s’hi van continar articulant 
propostes unitàries com l’AMEI i les tasques en diferents àm-
bits com el de lluita per la llengua o ecològica i d’altres pro-
postes de treball unitari ampli que donarien lloc uns anys 
després al Tercer Congrés de Cultura Catalana. És important 
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de puntualitzar que en tots els casos l’enfocament unitari de 
les propostes i l’interès de l’MDT per crear estructures àm-
plies van ser factors importants per al seu desplegament.

Un fet políticament molt rellevant d’aquest període va 
ser l’ofensiva repressiva de l’Estat espanyol contra l’indepen-
dentisme català l’any 1992, utilitzant com a pretext la segure-
tat dels Jocs Olímpics. En aquest cas cal recordar concretament 
que la repressió va afectar de manera molt directa una part 
important de la militància de l’MDT, el qual va saber reaccionar 
políticament a aquest atac. En el balanç de les activitats polí-
tiques desenvolupades en aquesta conjuntura, cal recordar 
sobretot la tasca paral·lela de caràcter unitari i articulador que 
va suposar la creació i impulsió de la Comissió de Portaveus, 
que va comptar amb el suport decidit i determinant de l’MDT 
(conjuntament amb d’altres sectors de l’àmbit polític i ideolò-
gic de l’AUP). La Comissió de Portaveus va vehicular la de-
fensa política dels presos i encausats i encausades indepen-
dentistes, amb l’objectiu que servís per aconseguir aturar la 
via de reinserció promoguda per l’Estat espanyol amb la col-
laboració d’ERC, que hauria afeblit i sobretot deslegitimat la 
lluita independentista.

El comportament de la majoria dels nombrosos detinguts 
del 92 (un capteniment que cal considerar objectivament heroic 
pel fet que, malgrat les fortes pressions, no van voler acceptar 
la reinserció que proposava la judicatura espanyola), tenia un 
sentit ple en aquesta perspectiva de llegat de resistència que 
s’ha transmès al conjunt de l’independentisme. La lluita sor-
gida de la repressió del 92 no sols va ser una lluita individual 
digna i exemplar, sinó que va ser una lluita de resistència col-
lectiva i que mirava al futur. La tasca de l’MDT va fer possible 
aleshores que, per mitjà de la defensa de la dignitat personal 
i política dels presos, es defensés la legitimitat política de l’in-
dependentisme de manera que la desfeta de Terra Lliure que 
portaria a la seva dissolució l’any 1995 no comportés un retro-
cés ideològic del nostre moviment, sinó que anés acompanya-
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da de la legitimació de la lluita independentista i de la seva 
voluntat d’enfrontament.

Pel que fa als canvis en la conjuntura política que es pro-
dueixen l’any 1994, segons les anàlisis de l’MDT, era aconse-
llable l’establiment d’una política d’aliances apropiada. L’ofen-
siva espanyolista del PP va comportar que es pensés a 
desenvolupar un espai d’aliances dins l’àmbit més ampli de 
l’esquerra nacional. La proposta d’una línia política d’Esquer-
ra Nacional era un desenvolupament de tipus tàctic desplegat 
per l’AUP per tal de fer front a l’ofensiva de la dreta espanyo-
lista. L’espai d’Esquerra Nacional (com a espai políticament i 
ideològicament més extens i que abraçava tots aquells sectors 
de la població favorables als interessos de les classes populars 
i a la identitat cultural catalana) encara existeix i és sens dub-
te un espai en el qual la Unitat Popular hi ha anat desenvolu-
pant la seva influència.

De fet, si observem les activitats desplegades des de finals 
dels anys noranta comprovarem que van anar sorgint diverses 
iniciatives gestades dins l’àmbit polític de l’esquerra nacional: 
va tenir lloc el Tercer Congrés de Cultura Catalana (1999-2000), 
es van estendre organitzacions de defensa de la llengua (Pla-
taforma per la Llengua, CAL...) i diferents plataformes de de-
bat i d’argumentació lingüística. I, a redós de les conclusions 
del Tercer Congrés esmentat, es va construïr la coordinació 
d’entitats per la defensa de la llengua i la identitat catalanes 
com la Xarxa d’Entitats, es van impulsar propostes noves de 
coordinació i d’infrastructures com la Federació d’Organitza-
cions per la Llengua Catalana (FOLC), el Fòrum Català pel 
Dret a l’Autodeterminació (FOCDA), el Centre de Recerca i 
Documentació de les Terres de Llengua Catalana, etc.

Cal deixar clar, però, que la proposta d’Esquerra Nacional 
no ha estat mai formulada com una expressió concreta de la 
Unitat Popular i no s’hi hauria de confondre, ja que aquesta 
proposta era concebuda com un espai polític per a l’acció, i la 
Unitat Popular és l’expressió d’un àmbit sociopolític que es 
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vol articular com un moviment organitzat i amb un programa 
polític tàctico-estratègic ben definit.

Convé advertir, tanmateix, que la línia política tàctica d’Es-
querra Nacional no va ser tan fructífera a nivell intern de l’AUP 
ja que va tenir dues expressions diferents al si d’aquesta orga-
nització. Mentre oficialment es preparava una política d’aliances 
(que fins i tot podia expressar-se en alguna forma de col·laboració 
tàctica amb ERC), un altre sector de la militància de l’AUP es va 
posar a preparar simplement la seva integració en aquest par-
tit, una incorporació que es va fer efectiva els anys 1996 i 1997. 
Cal assenyalar que, contradient el que s’havia pogut anunciar, 
aquesta integració no va anar acompanyada d’un treball orga-
nitzat com a tendència socialista dins ERC, sinó que el col·lectiu 
dels diferents militants que s’havien passat al partit esmentat 
es va anar diluint, en la mesura que alguns dels seus membres 
havien pogut anar-se instal·lant en algun nivell de l’aparell 
d’aquest partit.



LA DISSOLUCIÓ DE L’AUP I 
L’EVOLUCIÓ DE L’MDT

La proposta d’Unitat Popular sota la forma de l’AUP (As-
semblea d’Unitat Popular) no va arribar a quallar, però, per di-
verses raons:

• En primer lloc, perquè era molt difícil que tingués èxit 
una proposta tàctica com la Unitat Popular sense una 
unitat prèvia de l’Esquerra Independentista. En descàr-
rec de l’MDT, cal dir que, a més de l’àmbit antirepressiu, 
la nostra organització havia buscat reiteradament espais 
de col·laboració tàctica en el camp municipal amb Cata-
lunya Lliure, però aquestes propostes havien rebut el 
silenci per resposta.

• En segon lloc, per la manca d’una dinàmica de base po-
pular prou sòlida que marqués l’orientació de la pràctica 
política. Els sectors polítics que es van associar a l’MDT 
en la formació de l’AUP estaven, en general, mancats 
d’arrelament social. L’afebliment resultant del trencament 
del 1987 i del cop repressiu del 1992 van desproveir, aques-
ta suposada agrupació de forces, de la incidència social 
necessària mínima per a dinamitzar el projecte.

• I en tercer lloc, a causa de la constitució —a dins l’AUP— 
d’una direcció política de manera artificiosa i des-
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vinculada de les lluites socials. Amb una visió gairebé 
exclusivament propagandística de la incidència polí-
tica, aquesta direcció no posseïa capacitat de dinamit-
zació de les lluites populars ni prou connexió amb les 
organitzacions que les promovien. Aquest fet es va veu-
re agreujat per la decisió errònia de congelar l’MDT a 
partir del 1994, error que va portar la militància d’aques-
ta organització impulsés línies polítiques contradictò-
ries, que es van posar de manifest a la fi del 1995.

L’MDT va criticar en diversos documents la seva manca 
de capacitat política per a redreçar aquests errors i per a im-
pedir el fracàs d’aquest primer intent de creació d’una estruc-
tura d’Unitat Popular a nivell nacional. Només uns certs em-
brions de la Unitat Popular es van poder mantenir a nivell 
local (les CUP i algunes formes d’incidència semblants com 
les línies d’actuació en el camp sindical o en el camp de la 
cultura, línies que no eren, però, clarament separades de la 
pràctica genèrica dins l’àmbit de l’esquerra nacional que hem 
esmentat).



REFUNDACIÓ DE L’MDT

Aquesta valoració essencialment negativa de l’experièn-
cia de l’AUP, dissolta consensuadament el desembre de 1997, 
va demanar una reformulació de les qüestions organitzatives. 
I a partir d’aquesta crítica, l’MDT va decidir a la seva VI As-
semblea Nacional (Barcelona-Sabadell, 6-7 juny 1998) la seva 
«descongelació». Tant en aquesta VI Assemblea com a la VII 
(Salt-Girona, 3 juny 2000) va reorientar la seva línia: es va cons-
tituir com a partit polític, embrió del futur partit revoluciona-
ri, i es va proposar de desplegar una activitat en dues perspec-
tives principals: en el desplegament d’una xarxa sociopolítica 
nacional i popular; i en la recomposició de l’Esquerra Inde-
pendentista. L’avanç vers aquests dos objectius s’havia de 
produir per mitjà del desplegament d’unes línies de treball en 
els camps següents:

1. En la política municipal.
2. En la defensa de la llengua i la cultura, i la promoció 

i enfortiment d’una xarxa sociocultural.
3. En la defensa del territori i dels drets socials de les 

classes populars.
4. En la renovació i el reagrupament de l’independentis-

me d’esquerra.
5. En el foment del debat, la formació i la reflexió al si de 

l’Esquerra Independentista.
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La primera d’aquestes línies de treball es va desenvolu-
par a través de la promoció de l’AMEI (Assemblea Municipal 
de l’Esquerra Independentista), que va impulsar el desplega-
ment de les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) i del seu 
programa.

La segona es va vehicular fonamentalment a través de la 
impulsió del Tercer Congrés de Cultura Catalana (1999-2000) 
i dels projectes que van sorgir d’aquesta iniciativa o d’àmbits 
pròxims.

La tercera ha constituït fins avui la directriu d’actuació 
de tots els nuclis d’acció de l’MDT i dels diferents àmbits d’in-
cidència de la seva militància (casals independentistes, lluita 
sindical, lluites populars diverses, etc.).

Pel que fa a la quarta línia d’acció, l’MDT va treballar per 
plasmar-la al si de l’anomenat Procés de Vinaròs, iniciat l’abril 
de l’any 2000.

Finalment, la cinquena línia va ser vehiculada a través de 
les seves publicacions (especialmemt La Veu i els seus opuscles) 
i, més tard, el seu web, a través del qual s’han aportat anàlisis 
i reflexions al conjunt del moviment

En aquestes diverses activitats, i fins a l’actualitat, l’MDT 
es va esforçar per crear al si de l’Esquerra Independentista i 
al si de les organitzacions populars en general un clima de 
diàleg i de debat obert, intentant de portar al terreny de l’anà-
lisi política objectiva els diversos elements de discussió neces-
saris per a la dinamització del moviment popular i indepen-
dentista.



LA DEFINICIÓ I L’AFERMAMENT DE 
LA DOBLE LÍNIA D’ACCIÓ: LA UNITAT 

POPULAR I LA RUPTURA DEMOCRÀTICA 
PER LA INDEPENDÈNCIA

Entrant ja al segle XXI, és a dir, a partir dels anys 2002-
2004, l’MDT va anar afermant la que seria la seva doble línia 
d’acció, és a dir, d’una banda, el desplegament de la Unitat 
Popular; i d’altra banda, el concepte de Ruptura Democràtica 
per la Independència. Aquestes línies d’acció es poden trobar 
formulades amb precisió als acords de la VIII i la IX Assem-
blees Nacionals de l’MDT, assemblees que van tenir lloc el mes 
de febrer del 2003 i el mes maig del 2005, respectivament.

El desplegament de la Unitat Popular es porta a terme 
principalment per mitjà de la implicació en lluites concretes, 
l’enfortiment de la dimensió nacional de la CUP i també con-
tribuint activament a definir els continguts d’un programa 
d’Unitat Popular. Com hem comentat, aquesta tasca de defi-
nició ja havia començat l’any 1987 i havia anat acompanyant 
tota la tasca de desenvolupament de l’AMEI i de les CUP que 
s’anaven estenent arreu del territori.

La tasca principal de l’MDT en aquesta línia d’acció al 
llarg de la primera dècada del segle XXI seria la de treballar 
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perquè el conjunt de les CUP, candidatures disperses arreu del 
territori, anessin reforçant la seva consciència d’organització 
nacional i anessin així consolidant la seva estructura organitza-
tiva per tal d’esdevenir un referent amb identitat i estructura 
pròpies amb capacitat de disputar una part important de l’es-
pai polític a d’altres iniciatives polítiques presents al nostre 
país. Per tal de no restar com una proposta residual es van 
haver de dur a terme a terme diferents debats amb una inten-
sitat important que van portar a definir la CUP com una alter-
nativa amb un caràcter propi. (La ponència “La CUP, l’alter-
nativa necessària”, aprovada a l’Assemblea Extraordinària de 
l’11 de gener del 2009, és una mostra resultant de la tasca feta 
vers aquest primer objectiu). Les batalles pel reforçament de 
les instàncies nacionals i pel tractament adequat de la projec-
ció institucional de la CUP han estat objecte de l’acció tenaç i 
permanent de l’MDT al si de d’aquesta organització popular, 
amb vista a convertir-la en el referent de masses de l’Esquerra 
Independentista i de les classes populars en lluita.

Pel que fa a la Ruptura Democràtica per la Independència, 
cal dir que l’MDT ja va fer la formulació explícita de la neces-
sitat d’una Ruptura Democràtica Nacional-Popular a la VIII 
Assemblea nacional (febrer del 2003), un objectiu democràtic 
que amb la denominació d’“Els Països Catalans que volem” 
ja havia precisat en els seus continguts generals a la VI Assem-
blea Nacional del 1998. Ara bé, la formulació precisa va tenir 
lloc l’octubre de 2004 amb la publicació de l’opuscle que té 
justament el títol de “Cap a la Ruptura Democràtica per la 
Independència”. En aquest opuscle es formula aquest objectiu 
tàctic:

“La independència dels Països Catalans no és res més (ni 
tampoc res menys) que una ruptura democràtica. És canviar 
democràticament una font de sobirania aliena per una de prò-
pia, d’acord amb l’àmbit nacional. Es tracta, doncs, d’una pro-
posta plenament democràtica, és a dir, fonamentada en la 
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voluntat popular i que no té cap altra dificultat que la de cercar 
la manera de fer efectiu un dret i una voluntat col·lectius. En 
aquest escrit volem exposar, a més, que aquesta ruptura ja és 
possible avui, és a dir, que es pot preparar —s’ha de començar 
a preparar— ja des d’ara mateix”.

La importància d’aquesta definició és verament remarca-
ble ja que va emmarcar políticament un moviment que s’esta-
va desplegant i que faria la seva eclosió en les grans manifes-
tacions organitzades per la PDD els anys 2006 i 2007.





L’MDT I L’EVOLUCIÓ DEL MOVIMENT 
POPULAR INDEPENDENTISTA

Com hem vist abans, al llarg del canvi de segle es van 
anar teixint les iniciatives unitàries que haurien de permetre 
el desplegament que es va produir posteriorment. Així, la ini-
ciativa Tercer Congrés de Cultura Catalana, impulsada entre 
d’altres per l’MDT, va donar lloc a diferents instruments cul-
turals i polítics com la Xarxa d’Entitats, el Fòrum Català pel 
Dret a l’Autodeterminació, la Federació d’Associacions per la 
Llengua Catalana... i va proveir una part important del grup 
que va treballar activament per a dinamitzar la Plataforma pel 
Dret a Decidir (PDD), creada l’any 2005.

La PDD, organitzada inicialment a partir d’una coordi-
nadora d’Entitats, va ser de fet i bàsicament una gran eina de 
mobilització popular. L’MDT va contribuir en el procés de la 
seva creació i hi va donar suport des del primer moment per-
què es tractava de manera evident de l’expressió pràctica de 
les seves propostes tàctiques en l’àmbit de la Ruptura Demo-
cràtica per la Independència. És sabut que, al contrari, una 
part de l’Esquerra Independentista no va saber entendre el 
caràcter polític de la PDD ni les seves possibilitats com a ins-
trument de mobilització i de conscienciació d’amplis sectors 
de les classes populars catalanes, i se’n va mantenir al marge, 
un error que l’MDT va combatre amb fermesa.
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L’efectivitat de la PDD va ser molt ràpida: el 18 de febrer 
del 2006 convocava una manifestació en la qual van participar 
centenars de milers de persones sota el lema “Som una nació. 
Tenim dret a decidir”. I el mes de desembre de l’any següent 
– 2007 – repetia una mobilització semblant en reivindicació de 
les infraestructures. Posteriorment, el model inicial de la PDD 
va entrar en crisi i es debatia entre o bé continuar sent exclu-
sivament una organització d’entitats amb un nucli dirigent 
més o menys estable, o bé fer un salt organitzatiu i territoria-
litzar la plataforma, una proposta que, com ha demostrat l’ANC, 
era la més encertada, en la mesura que podia garantir la con-
tinuïtat del projecte un cop la fórmula inicial emetia signes 
d’esgotament. El sector de la PDD que apostava per mantenir 
el model inicial va bloquejar l’evolució de la plataforma i la 
va portar a un cul-de-sac, del qual no en va sortir mai més.

El paper de la PDD, però, va ser important perquè va 
marcar l’inici del que ha estat analitzat com l’“emancipació 
del moviment popular del Principat de la tutela dels grans 
partits”, és a dir, CiU i el PSC-PSOE. Fins aleshores, aquestes 
formacions polítiques només havien permès que es poguessin 
fer efectives les grans manifestacions que elles mateixes con-
vocaven. L’MDT va ser part activa en aquest procés d’“eman-
cipació popular”. La desestabilització del que s’havia anome-
nat fins aleshores l’“oasi català” ja havia estat advertida per 
Jordi Pujol mateix, que era conscient de la precarietat de les 
estructures de control quan va desaconsellar de tirar endavant 
cap debat entorn de l’autogovern. També el període de govern 
del Tripartit (2003-2010) va contribuir, de manera indirecta i 
involuntària, a fer trontollar l’edifici.

En aquest marc polític en evolució, a partir del setembre 
de l’any 2009, sobretot a través de la seva militància enqua-
drada a la CUP, l’MDT va donar també suport a les Consultes 
sobre la Independència, que es van desplegar fins l’abril del 
2011. Hi va participar i va defensar en diferents articles i con-
ferències la conveniència que l’Esquerra Independentista s’hi 
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impliqués en pes. I més tard l’MDT ha donat suport a l’As-
semblea Nacional Catalana, fundada el 10 de març del 2012, 
entitat que, com és sabut, ha organitzat les mobilitzacions més 
importants fins avui a favor de la Independència, en ocasió de 
les dues diades de l’11 de setembre successives (del 2012 i del 
2013), i ha fet una tasca molt gran de sensibilització a favor de 
la Independència arreu del territori.

Al País Valencià, al llarg del 2012, l’espai de la Ruptura 
Democràtica per la Independència es va concretar en la inicia-
tiva Nosaltres els Fusterians, impulsada per l’MDT, ERPV i el 
PSAN. Aprofitant l’aniversari de la mort de Joan Fuster, es va 
dur a terme una campanya de sensibilització independentista 
arreu del País Valencià.

A l’hora de valorar la tasca de l’MDT en aquesta conjun-
tura que va des del 2005 a l’època actual, cal assenyalar que 
no s’ha tractat tan sols d’afavorir aquestes instàncies unitàries 
amb el suport militant que era possible mobilitzar i amb la 
cobertura política que oferia la concepció, cada dia més ben 
perfilada, de la Ruptura Democràtica per la Independència, 
sinó que es feia una tasca important de debat ideològic que 
ajudava a clarificar les posicions al si d’un moviment en ràpi-
da expansió, una realitat que a causa de la seva tendresa, de-
manava esforços d’anàlisi importants.

L’MDT ha explicat repetidament i amb insistència les con-
tradiccions que comportava l’extraordinària extensió social de 
l’independentisme a la Catalunya estricta tot aportant anàlisis 
i criteris per a abordar aquesta realitat complexa. L’MDT ja 
havia fet referència al “sobiranisme legalista” el mes de no-
vembre de 2004 i definia més tard amb precisió el concepte del 
sobiranisme conservador. A partir de l’any 2013 ha identificat els 
sectors polítics conservadors sota l’etiqueta de “sociovergents”, 
en la mesura que, a més de representar les interessos de sectors 
capitalistes, mostren que treballen per interessos propis d’una 
casta política identificada pels dirigents més conspicus del 
PSOE (PSC-PSOE) i CiU. Les temptatives criptoautonomistes 
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d’alguns dirigents sociovergents de voler fer, per exemple, un 
referèndum sobre la independència catalana a escala espanyo-
la, han estat combatuts durament per l’MDT.

Al llarg de tot aquest procés, els moviments tàctics de 
l’MDT han anat adreçats a fer que el procés cap a la Indepen-
dència, accelerat sobretot a partir de l’any 2012, no es deturés: 
es va fer un debat intens per tal d’evitar que, tal com pretenia 
CiU, l’ANC no es quedés encallada aquell any en l’objectiu 
del “pacte fiscal”. I s’ha anat creant consciència política de les 
falses sortides (Estat associat —com Puerto Rico als EUA—, 
Estat federat, etc.) que es podien amagar darrere de la reivin-
dicació força ambigua de l’“Estat propi”, de manera que l’ob-
jectiu de la Independència s’ha imposat no sols en l’àmbit 
social sinó també en l’àmbit institucional.

Finalment, l’MDT ha promogut com a línia d’acció la de-
fensa de la República Catalana Independent, un objectiu que 
es proposa per al moment actual per tal com té la potencialitat 
d’estendre més i més les adhesions a l’objectiu de la Indepen-
dència, a partir de definir les conquestes socials que hauria de 
permetre el nou Estat i que podia tenir també la virtualitat de 
fer difícil una involució dels sectors més moderats cap a ob-
jectius no independentistes, com ara els que hem esmentat 
més amunt.

Tota aquesta tasca de debat i de lluita ideològica en els 
processos de desplegament de la Unitat Popular i de la Rup-
tura Democràtica per la Independència no hauria estat possi-
ble sense la constància i la tenacitat de la militància de l’MDT 
a través de les seves publicacions i del seu web, i sobretot per 
mitjà del nou portal obert al conjunt de l’Esquerra Indepen-
dentista, Llibertat.cat.



ACCIÓ POLÍTICA DE L’MDT I 
ECLOSIÓ DE LA CUP

La tasca pacient de l’MDT ha estat fonamental per als 
avanços polítics de la CUP com a referent unitari de masses i 
com a instrument amb una incidència nacional creixent. A par-
tir del 2004, després del fracàs del Procés de Vinaròs a l’hora 
de crear una estructura unitària de l’Esquerra Independentis-
ta, l’MDT i altres sectors del moviment van analitzar que la 
CUP era la instància organitzativa que podia esdevenir el re-
ferent unitari del moviment i política de masses, cosa que no 
seria possible sense una incidència institucional. Per tal d’ac-
celerar aquest procés, es va decidir concórrer a les eleccions 
europees, que va servir per promoure el programa i la simbo-
logia de la CUP arreu del territori i crear-ne nous nuclis. La 
participació en aquestes eleccions va servir per obrir el debat 
explícit sobre la qüestió del referent de masses de l’Esquerra 
Independentista, de manera que els diferents agents del mo-
viment s’hi han hagut de posicionar encara que inicialment 
fos per negar-li aquest paper a la CUP.

Les eleccions municipals del 2007 i sobretot les del 2011 
van marcar dues fites en el procés d’esdevenir aquest referent 
de masses. Les eleccions autonòmiques del 25 de novembre 
del 2012 van acabar d’afermar aquesta tendència ascendent, 
una tendència que la representació institucional ha anat acrei-
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xent, tal com analitzaven les previsions i les propostes de 
l’MDT.

L’acció política de l’MDT ha anat, però, més enllà del su-
port actiu a la CUP i la participació en lluites i mobilitzacions 
concretes. En la línia del reforçament estratègic, a partir del 
2009, ha realitzat diferents activitats i elaboracions per a re-
marcar la importància de l’opció estratègica que va néixer l’any 
1979 amb l’aparició de l’IPC, Terra Lliure i els CSPC, amb una 
estratègia pròpia, fonamentada en l’organització autònoma de 
les classes populars i la ruptura política amb el poder de l’Es-
tat capitalista. Els llibres publicats pel segell Edicions del 1979 
són una expressió concreta d’aquesta voluntat de memòria 
històrica revolucionària i conseqüent.

Altrament, l’MDT ha pres posició sobre qüestions políti-
ques rellevants i amb incidència en la vida quotidiana de les 
classes populars: des de la lluita de gènere a l’anàlisi de la 
situació econòmica i fins al paper social del consum de les 
drogues i l’orientació del lleure del jovent independentista, la 
funció de la simbologia del moviment, etc., sense abandonar 
les anàlisis sistemàtiques de la conjuntura a nivell nacional i 
internacional.

Totes les anàlisis de la realitat i les reivindicacions de les 
mobilitzacions populars anaven orientant la lluita cap a la re-
ivindicació d’un nou país, d’una manera més i més evident a 
partir del 2007, en què es va publicar l’opuscle “Cap a la Re-
pública dels Països Catalans”. Aquesta evolució va anar acom-
panyada d’una tasca de lluita ideològica per tal d’anar frustrar 
els intents dilacionistes dels sectors més institucionalitzats i 
immobilistes dins el poder autonòmic i d’anar contribuint a 
superar la despolitització al si de les classes populars catalanes.



LA CONSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ 
POLÍTICA I ORGANITZATIVA

La qüestió de la direcció política del moviment ha estat 
una preocupació constant de l’MDT, un cop va arribar a un 
cert nivell de maduració, que podem situar en el moment de 
l’elaboració de la PIC (“Per una Política Independentista de 
Combat”) l’any 1987. En aquell moment, l’experiència de les 
pràctiques dirigistes del PSAN al si de l’MDT van fer neces-
sari aprofundir en aquesta qüestió de la Direcció Política, un 
tema que més tard ja va ser tractat d’una manera més clara 
a la VI i la VII Assemblees Nacionals de l’MDT (dels anys 
1998 i 2000) i que es va formular explícitament a la VIII As-
semblea Nacional de l’any 2003.

A l’hora d’abordar la qüestió, convé precisar el concep-
te de direcció que ha anat desenvolupant l’MDT. Cal recor-
dar, com a dada general, que sempre ha preconitzat la ne-
cessitat de la construcció d’una direcció política com una 
prioritat important de l’Esquerra Independentista, pel fet 
que ha partit i parteix de la constatació que aquest espai 
polític està mancat d’una estratègia comuna i d’un pla d’ac-
ció a mitjà i a llarg termini que fes possible rendibilitzar el 
treball polític i social i avançar, consolidant cada pas, vers 
els objectius de la Independència, el Socialisme i l’Allibera-
ment de Gènere.
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Posar sobre la taula la qüestió de la direcció política en 
els debats de l’Esquerra Independentista ha significat veure’s 
acusat, sense fonament, d’erigir-se en direcció política pel 
sol fet de parlar-ne. I el cert és que l’MDT no ha escrit en 
cap document que per ell mateix fos la direcció política de 
l’independentisme català, ni tan sols que volgués esdeve-
nir-ne per autounció. Per contra, s’ha explicat, de manera 
repetida, que la direcció política és un concepte més complex 
que no s’esgota en una organització, sinó que és una funció 
que es va configurant dialècticament a partir de l’anàlisi 
múltiple de la realitat i de la interacció dels diferents sectors 
en lluita.

La concepció de la direcció política que pensem que escau 
més a les circumstàncies actuals del nostre país és una mica 
més difusa i dialèctica que l’esquema clàssic de la simple 
avantguarda, de manera que en les funcions de direcció hi 
poden entrar estructures organitzades (plenament conscients) 
però també agents individuals o de petit col·lectiu que, d’una 
manera més o menys conscient, estan exercint tasques de Di-
recció Política en diferents àmbits del moviment, en la mesu-
ra que existeix la possibilitat interna de cadascun d’aquests 
agents d’organitzar i dinamitzar les diferents activitats i mo-
bilitzacions.

Anant una mica més a fons, l’MDT ha remarcat, amb 
una insistència especial, que el nivell més mal proveït actual-
ment al si de l’esquerra independetista (i al si de l’indepen-
dentisme en general) és el de la Direcció Política Estratègi-
ca, pel fet que és justament aquesta direcció la que ha de 
cobrir tot un seguit de funcions generals i imprescindibles, 
com per exemple:

• Proposar els principals desplegaments estratègics (crea-
ció o reforçament de determinades organitzacions) i 
aliances tant les de tipus tàctic com les que tenen pro-
jecció a llarg termini.
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• Ajudar a articular el debat polític del moviment.
• Elaborar propostes d’acció política i social a mitjà i 

llarg termini.
• Preparar la presa de decisions en moments-cruïlla.

Considerar que els moviments polítics no tenen (o no han 
de tenir) direcció constitueix un greu error analític, una de les 
mancances greus de la ideologia de tendència llibertària. Des 
de l’MDT critiquem el model dirigista que concep les diferents 
instàncies del moviment com a corretges de transmissió del 
“Partit”. I considerem equivocat també el model de la simple 
xarxa o coordinadora, que es limita a ser un espai per a im-
pulsar campanyes d’agitació sense debat ni capacitat de refle-
xió, de planificació, ni de previsió suficients.

Pel que fa al dirigisme, l’MDT parteix de la convicció que 
és un perill greu que cal combatre amb fermesa ja que es fo-
namenta en l’obsessió pel control del moviment i, per aquesta 
raó, no desenvolupa estructures d’incidència noves quan con-
sidera que no hi pot assegurar un control directe. No aspira a 
convèncer pel debat, sinó que es limita a imposar les seves 
posicions per mitjà de la recol·leció de vots de la militància 
que ha aconseguit mantenir satel·litzada. I és finalment incapaç 
de fer servir el pensament dialèctic de manera creativa, a cau-
sa de la seva dificultat per interactuar amb la realitat social 
com a conseqüència de la seva relació unidireccional (de dalt 
a baix) amb les organitzacions populars.

El caràcter dialèctic que ha de tenir tota direcció arrelada 
en el moviment té els seus enemics principals, doncs, en dife-
rents actituds nefastes com:

• D’una banda, l’elitisme, que concep la direcció en fun-
ció d’una suposada formació acadèmica o xarxa d’in-
fluències d’algunes minories suposades selectes;

• I, d’altra banda, en els postulats de caire anarquitzant, 
que amaguen sovint el pitjor dels dirigismes, basat en 
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la manipulació de l’assemblearisme per part de gru-
pets més o menys informals de persones i marcat per 
la manca de debat seriós i de transparència.

La Direcció Política ha de ser, doncs, una funció trans-
parent que s’exerceix a diferents nivells d’una manera ober-
ta. I la Direcció Política Estratègica ha de ser dinamitzada per 
aquelles organitzacions (els partits) que es proposen de ma-
nera explícita i transparent les funcions de caire estratègic 
exposades més amunt.

La preocupació de l’MDT per la qüestió de la Direcció 
Política ha tingut dues expressions principals: d’una banda, 
en forma d’anàlisis polítiques; i d’altra banda, en forma de 
propostes concretes adreçades a articular, d’una manera or-
ganitzada, les tasques de la direcció estratègica.

Per la banda de les anàlisis, d’entrada convé deixar ben 
clara la diferència que cal establir entre la necessitat d’unitat 
al si del moviment i el que és pròpiament la construcció d’una 
organització estratègica. Així, per exemple, cal tenir clar que 
el procés conegut com a Procés de Vinaròs, que es va esten-
dre entre els anys 2000 i 2002, anava adreçat sobretot a la 
construcció d’estructures unitàries d’enquadrament i a l’ar-
ticulació de formes de coordinació. I, en aquest sentit, el seu 
èxit principal fou la unitat aconseguida, en part gràcies als 
esforços de l’MDT, per al reforçament de la CUP per part de 
tothom.

Pel que fa a les propostes concretes, l’MDT n’ha formu-
lat fins ara tan sols una de manera clara, a partir de les re-
solucions de la X Assemblea Nacional de l’MDT, que va tenir 
lloc a Badalona el 19 de gener del 2008. Es va fer pública en 
forma d’una “Crida a la unitat estratègica de l’Esquerra In-
dependentista”, adreçada a “a tota la militància de l’Esquer-
ra Independentista de referent marxista”, tot precisant que 
cal que “s’articuli ... sobre la base d’un pacte estratègic prou 
sòlid, dins el qual es proposin condicions d’harmonització 
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política conjunta per al desenvolupament dels projectes uni-
taris”.

El text anava adreçat especialment “a la militància en-
quadrada a Endavant (OSAN) i al PSAN”, organitzacions 
que també es reclamen del marxisme, i exposava aquesta 
proposta com una de les conseqüències de la necessitat de 
“garantir el desenvolupament estable de projectes unitaris 
emergents, com ho són les CUP”.

Aquesta crida, sorgida principalment de la necessitat de 
pacificar les tensions al si de la CUP en un moment especial-
ment delicat de la seva evolució, no va rebre cap resposta po-
lítica de les organitzacions abans esmentades.

La construcció de la Direcció Política Estratègica resta, 
doncs, avui un objectiu no resolt de manera satisfactòria per 
l’Esquerra Independentista. I caldrà trobar-hi una solució 
adequada que permeti l’enfortiment d’unes instàncies estra-
tègiques amb capacitat de cobrir les necessitats del moment, 
tot superant les pràctiques sectàries i les mancances organit-
zatives.





CLOENDA

A tall de síntesi final i, des d’una visió global de l’evolució 
del moviment independentista en el seu conjunt —a partir del 
desplegament de la seva estratègia nova l’any 1979—-, cal re-
marcar que l’MDT s’ha esforçat per cobrir dues funcions fo-
namentals, en dos períodes singulars de la història de l’inde-
pendentisme:

• En una primera època, al llarg de la dècada dels anys 
80 del segle passat, l’MDT ha estat l’estructura fona-
mental d’enquadrament en la Primera Expansió de 
l’Independentisme, aquella que va difondre la sensi-
bilització independentista (una sensibilització vincu-
lada, en primera instància, a la tasca dinamitzadora 
de Terra Lliure) a desenes de milers de persones.

• I, en una segona època, a partir de l’any 2006, l’MDT 
ha treballat activament per a aconseguir l’orientació i 
la configuració més adients (desplegant la Unitat Po-
pular i incidint també en el nivell de la Ruptura De-
mocràtica Independentista) en el moment de la Sego-
na Expansió de l’Independentisme, aquella que ha 
estès aquest objectiu ja a centenars de milers de per-
sones fins a convertir aquesta opció en el centre de la 
dinàmica política en una part creixent de la nació ca-
talana.
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Ens trobem ara en aquesta segona onada. I són ingents 
les tasques que cal portar a terme, si volem garantir l’èxit i 
l’orientació adequada d’un procés que ha d’abordar fins i tot 
l’inici de la construcció d’una República Popular Catalana In-
dependent ben articulada amb la lluita arreu dels Països Ca-
talans. Des d’aquestes ratlles fem una crida oberta al conjunt 
de la militància independentista a reforçar les tasques i les 
funcions de la direcció política estratègica, una instància avui 
—més que mai— necessària.



30 anys
de lluita
(1984-2014)
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