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LA HISTÒRIA RECENT L’Assemblea del Bages es va crear el març del 1971 gràcies a la voluntat de diferents iniciatives cíviques i culturals
antifranquistes, amb la intenció de treballar en benefici de la democràcia. Uns quants anys després, ja mort Franco, la posició individual de
cada partit davant la imminència de les eleccions va obrir esquerdes i el col·lectiu es va dissoldre. Un llibre d’Oriol Luján n’explica la història

�

La xarxa de complicitats que es
va establir de sotamà a Manresa en
la dècada dels , en ple apogeu de
la dictadura franquista, va facilitar
la creació de l’Assemblea del Bages
el mes de març del . Una pla-
taforma amb vocació unitària que
es va formar fins i tot abans que la
seva homònima catalana i que va
manifestar com una de les seves
principals particularitats la capa-
citat aglutinadora de partits i mo-
viments situats en espais allunyats
de l’espectre polític. L’historiador
Oriol Luján (Navarcles, ) relata
la gènesi i la breu existència d’a-
questa entitat de lluita democràtica
en el llibre El pacte per la llibertat.
L’Assemblea del Bages (-),
que es presenta avui al Centre
Cultural el Casino de Manresa.

«He intentat explicar per què
l’Assemblea del Bages va ser de les
primeres de fundar-se», explica
Luján. «Al llarg dels  es van dur
a terme diverses iniciatives cultu-
rals i socials a la ciutat que van per-
metre teixir contactes entre gent
compromesa i de diferents ten-
dències. Per exemple, Art Viu, les
Rutes del Jovent... Així, quan es va
plantejar la fundació de l’Assem-
blea de Catalunya, a Manresa la

gent ja es coneixia i va ser més fà-
cil constituir-se».

El llibre és resultat del treball de
final de carrera de Luján, llicenciat
en Periodisme i en Història per la
Universitat Autònoma de Barce-
lona. Actualment, el navarclí, que
va treballar a Regió, forma part de
l’Associació Memòria i Història
de Manresa, i ha integrat l’equip de
recerca de la primera temporada
de l’Espai Memòries del Museu
Comarcal de Manresa.

El volum, editat per Zenobita i
prologat per la historiadora man-
resana Gemma Rubí, ressegueix l’i-
tinerari cronològic de l’Assem-
blea, des del naixement, enguany
fa quaranta anys, fins a la dissolu-
ció, que va tenir lloc de forma ofi-
cial el  però, a efectes pràctics,
es va fer el novembre del . Pel
camí, el col·lectiu de resistència an-
tifranquista va viure episodis com
la repressió del règim, les deten-
cions del  i les expectatives ge-
nerades amb la mort de Franco. La
principal font d’informació per a
Luján va ser el fons cedit per Xavier
Sitjes a l’Arxiu Comarcal de Man-
resa, així com les entrevistes re-
alitzades a protagonistes dels fets
relatats, com ara Joan Badia, Josep
Cònsola, Ramon Majó, Josep Hu-
guet, Emili Martínez, Ignasi Per-
ramon i Teresa Vilajeliu, entre
d’altres.

«He intentat demostrar la im-
portància de l’Assemblea i dels
moviments antifranquistes en la
Transició manresana per veure
com hi van influir i com les mobi-

litzacions ciutadanes que va ca-
nalitzar i la pressió cap al consis-
tori que va exercir van ser fona-
mentals per a la democratització
local. Aquest aspecte no havia es-
tat gaire tractat fins ara», apunta
l’historiador. Un dels trets carac-
terístics del cas bagenc és que «no
en van quedar exclosos els partits
situats més a l’esquerra, com és el
cas de PSAN i ERC, ni tampoc el
PCC, tot tres il·legals fins al final del
. Per contra, l’extrema  dreta i

els representats institucionals més
identificats amb la dictadura, a
Manresa van quedar relegats a la
marginació davant la integració
dels reformistes».

No obstant això, Luján ha volgut
desmitificar la solidesa de la unió
dels diferents col·lectius que van
sumar voluntats en la causa anti-
franquista. «L’Assemblea de Cata-
lunya s’havia vist com una plata-
forma unitària i sense fissures fins
al -, en què, amb vista a les
eleccions del , la preponde-
rància dels partits havia fet sorgir
les divergències. Doncs bé, al-
menys per al cas bagenc, jo he in-
tentat demostrar com de discre-
pàncies internes n’hi havia des
de l’inici». Segons l’autor, «els unia
la lluita contra la dictadura i la vo-
luntat de llibertat, però tenien
plantejaments polítics diferents. El
que va passar és que, entre  i

, era una organització pràcti-
cament clandestina i les diver-
gències polítiques no sortien a la
llum. 

En canvi, a partir de la mort de
Franco sí, i amb la vista posada en
les eleccions de juny de  es va
fer necessari que cada partit es di-
ferenciés per guanyar el seu ter-
reny». Luján afegeix que «a mesu-
ra que els partits i les respectives
militàncies es van conscienciar
del paper que podien tenir en la fu-
tura democràcia, van estabilitzar
posicions, van marcar territori i es
van diferenciar de la resta».

Oriol Luján situa l’acció de l’As-
semblea de Catalunya i les seves
germanes territorials en el context
dels diversos moviments que, al
llarg del segle XX i en els primers
anys del XXI, han defensat la cau-
sa catalana, perseguida durant la
llarga etapa del franquisme. El
jove historiador ha volgut «con-
nectar» les lliçons que es despre-
nen de l’estudi «amb el present,
amb dues realitats prou actuals,
com l’auge del sobiranisme i la des-
afecció política».
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L’historiador Oriol Luján exposa les llums
i les ombres de l’Assemblea del Bages

El navarclí presenta un llibre que apunta al moviment antifranquista de la Manresa dels 60 com a gènesi de l’entitat�

L’historiador navarclí Oriol Luján, autor del llibre sobre l’Assemblea

ARXIU PARTICULAR

L’Assemblea del Bages es va
formar uns mesos abans que
l’homònima catalana, fruit de
les complicitats prèvies

El llibre desmitifica la solidesa
intocable dels primers anys
del col·lectiu, que va unir
esforços per la democràcia

EL LLIBRE

EL PACTE PER LA
LLIBERTAT.
L’ASSEMBLEA DEL
BAGES (1971-1979)

AUTOR
Oriol Luján

ZENOBITA. 16 EUROS. 160 PÀGINES

L’ACTE

� LLOC: Centre Cultural el Casino. Pg. de
Pere III. Manresa. � DIA: avui, a les 20 h.
Entrada lliure. Presentació a càrrec de
Joaquim Alooy i Gemma Rubí.
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