
ENTREVISTA A ORIOL LUJÁN FELIU

Si repassem la teva biografia, s’aprecia com gairebé 
tot el que has fet en l’àmbit professional s’enfoca 
en la història i la recuperació de la memòria històri-
ca. On comença aquesta passió per la història?

Vaig començar fent periodisme i desprès quan vaig acabar 
em vaig plantejar fer història. La veritat és que quan vaig 
fer segon de Batxillerat no tenia molt clar realment què 
m’agradava i vaig agafar periodisme, ja que m’agradava 
escriure. Quan vaig acabar la carrera vaig estudiar un títol 
propi de la Universitat Autònoma de Barcelona que es diu 
Menció i vaig escollir-ne una d’història moderna i con-
temporània, tot i que n’hi havia de diferents temàtiques. 
Va ser llavors quan em vaig plantejar fer la llicenciatura 
d’història.

Recentment has escrit el llibre L’Assemblea del Ba-
ges. Com decideixes escriure aquest llibre?

Quan feia tercer d’història en alguna assignatura et dema-
naven que fessis un projecte de treball d’investigació. Un 
dia vaig anar a l’Arxiu Comarcal de Manresa i li vaig de-
manar al Jordi Torner, que llavors era l’arxiver, si hi havia 
algun tema en concret i contemporani que no s’hagués 
tractat molt profundament i em va deixar consultar un 
fons cedit per Xavier Sitjes sobre l’Assemblea del Ba-
ges. Vaig anar-me introduint en el tema i em vaig anar 
engrescant.

Llavors, a quart curs, vaig voler fer el treball de final de 
carrera i vaig escollir aquest tema. Un cop escrit, amb la 
meva tutora, Gemma Rubí, professora d’història contem-
porània de la UAB, ens vam plantejar publicar-lo. Curiosa-
ment aquest any es compleixen els 40 anys de la fundació 
de l’Assemblea del Bages.

Quines fonts has fet servir per a documentar-te?

He buscat informació a diversos llocs, però principalment 
la informació més important l’he trobat a l’Arxiu de Manre-
sa, concretament el que va cedir en Xavier Sitjes. També 
he anat a l’Arxiu Nacional, he buscat articles de diaris de 
l’època i he realitzat varies entrevistes a personatges més 
directament implicats.

Un cop tens tota la informació recollida quant de 
temps et va suposar escriure-ho tot?

Mentre vas buscant informació vas escrivint, desprès tens 
un caos, però has d’anar construint un discurs coherent. 
Vaig començar a fer els primers contactes a finals del 
2008 i vaig acabar a l’estiu del 2010 i, encara ara, abans 
de publicar-lo, vaig arreglant coses.

T’has trobat amb molts impediments a l’hora 
d’accedir a la informació que buscaves?

Doncs en general no m’he trobat amb impediments. 
Sí que hi ha alguna persona a qui no he accedit a 
poder-la entrevistar, però com que em vaig centrar en 
l’activitat antifranquista la majoria de gent està oberta 
a parlar. Però és evident que no s’han conservat tots 
els documents i que acabes fent un discurs fragmentari 
del que has trobat. 

Treballant amb l’Associació Memòria i Història de Man-
resa hem fet webs que tenen vinculació amb el llibre, 
en aquest cas sí que ens hem trobat amb alguna trava 
perquè busques informació més personal de temes po-
licials i si no han passat certs anys de la mort d’aquella 
persona, no es pot consultar el document. Però pel que 
fa al llibre, com que no he volgut aprofundir tant amb 
detencions, sinó només citar-les, llavors no m’he trobat 
amb tantes traves.

L’Assemblea del Bages és una entitat que 
s’agrupava dins l’Assembla de Catalunya. Però 
va ser l’única o hi van haver altres assemblees 
en altres comarques?

L’Assemblea de Catalunya es va crear oficialment el 
novembre de 1971 i va ser impulsada sobretot pels 
partits polítics, però en formaven part també entitats i 
associacions. Aquesta organització venia d’una trajec-
tòria de finals dels anys 60 de diferents plataformes 
més o menys tranversals, de polítics i d’organitzacions 
que actuaven unitàriament contra el franquisme. A 
partir d’aquestes experiències és quan es dóna el 
pas definitiu i es planteja la possibilitat de crear una 
plataforma unitària que uneixi tots els partits polítics 
antifranquistes i que estigui oberta a tota la societat 
civil en general. 

L’Assemblea no pretenia ser una unitat centralitzada, 
sinó que es plantejava nuclis locals i comarcals. Al llarg 
del 1971 en van sorgir pocs i la majoria van néixer 
en els anys 1972 i 1973 i van ser grups que funciona-
ven sobretot comarcalment a partir de l’experiència 
de l’Assemblea de Catalunya. No va ser fins el 1976, 
arran de la mort de Franco i perquè el context de 
reivindicació es va fer més públic, quan aquests grups 
s’expandeixen per la majoria de municipis fins el punt 
que gairebé cada poble tenia una assemblea.

Un dels nuclis que es van crear el 71 va ser 
l’Assemblea del Bages, que es va fundar el març, 
curiosament, abans de la creació oficial de l’Assemblea 
de Catalunya, però quan ja s’estava plantejant que es 
crearia. La del Bages va ser de les primeres que es va 
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fundar a nivell local i comarcal gràcies a que, quan es 
va plantejar la seva creació des de l’Assemblea de Ca-
talunya, moltes entitats culturals, sobretot de Manresa, 
ja estaven organitzades degut a l’experiència dels anys 
60.

Ens pots explicar quina importància va tenir 
l’Assemblea de Catalunya en la transició a la demo-
cràcia?

És una experiència clau encara que pugui semblar que 
tinguessin una activitat clandestina. És una experiència de 
lluita unitària i arran d’això, l’any 1976, la gent surt més al 
carrer i fa seves les reclamacions pròpies de l’Assemblea.

Si preguntes per la transició a la societat, la gent té la 
imatge del crit de llibertat, amnistia i estatut d’autonomia, 
que són els punts que reivindicava l’Assemblea. A més, les 
persones directament implicades desprès van ser càrrecs 
de responsabilitat política, fet que també reflexa la impor-
tància que va tenir aquest moviment. Que hi haguessin 
aquest moviment en què tots anaven a una pel mateix 
objectiu feia més fàcil que hi hagués mobilitzacions i que 
s’assolís el que es perseguia.

Creus que l’actuació de l’Assemblea hauria de ser 
un reflex per a trobar una via per afrontar la crisi 
política actual?

Hi ha una gran diferència que fa complicat comparar-ho, 
i és que en aquells moments hi havia un objectiu molt 
clar, que era assolir la llibertat. En el llibre faig una re-
flexió comparant-ho amb la trajectòria que hem assolit 
actualment, en el sentit que aleshores els partits actuaven 
contra el sistema com a òrgans de transformació social, i 
ara, en el fons, sembla que els partits hagin deixat de fer 
aquesta funció de transformació social i l’ha passat a fer 
la pròpia societat civil. Això ha passat amb les consultes 
per la independència i amb els moviments del 15-M.

L’experiència que han deixat aquests darrers moviments 
pot ser un punt d’inici per afrontar la situació actual i 
veure com actuen els partits polítics, però és complicat 
perquè les receptes que s’apliquen per sortir de la crisi no 
són les que proposa la societat civil, sinó les que proposa 
el poder econòmic, polític i financer.

Penses que faltava un llibre d’aquestes caracterís-
tiques?

De l’Assemblea de Catalunya n’hi ha un parell de referèn-
cia, però el fonamental van ser la tesi doctoral presentada 
per Robert Bernad l’any 2001. I de publicacions de nuclis 
locals n’hi ha hagut, sobretot el d’Osona, però del Bages 
no n’hi havia cap. Hi havia alguna col·lecció de llibres que 
parlen sobre la Transició, algunes publicacions que parlen 
sobre el moviment feminista, el moviment obrer... però 
pròpiament de l’Assemblea del Bages no n’hi havia cap. 
Crec que era important fer un llibre per tenir un punt de 
partida per assolir una base.

Per què és tan important conèixer la història, i 
sobretot, conèixer la història general a través de la 
particular?

A partir del passat podem entendre el que passa avui en 
dia, així que és un element d’interpretació molt important. 
Serveix per veure la trajectòria d’un moment a un altre i 
interpretar el context actual a partir de les experiències 
passades; això no vol dir que la història s’hagi de repetir, 
però hi poden haver certes tendències passades que po-
den ajudar a entendre les actuals.

Creus que a la societat catalana li interessa poc el 
nostre passat?

A la gent en el fons li interessa la història, però potser les 
formes d’accedir-hi no són fàcils. Jo crec que una de les 
principals formes en què la gent accedeix a la història és a 
través de les pel·lícules o els documentals.

El problema de la història és que moltes vegades s’ensenya 
per mitjà de llibres o publicacions i a vegades amb unes 
interpretacions que per la societat en general és més com-
plicat d’accedir-hi, per això crec que s’han de buscar noves 
fórmules sense deixar de banda el rigor.

I és important tenir nocions de periodisme per a 
poder difondre la història?

Sobretot és important per escriure. L’experiència del dia 
a dia d’un periodista pot assemblar-se una mica a la del 
historiador, encara que el periodista pugui treballar més 
ràpid. En la història tens l’avantatge que tens més temps 
de reflexió, de canviar el discurs, de matisar, etc.

Ets coautor del llibre El pubillatge navarclí (1967-
2001). Però com a autor, és el primer llibre que 
escrius?

Recentment he escrit una publicació sobre els 40 anys del 
pavelló de Navarcles, dins de la col·lecció dels quaderns de 
Navarcles, però com a llibre pròpiament és el primer que 
escric.

Com valores l’experiència d’haver escrit aquest llibre?

Porto mitja vida escrivint, coses més o menys curtes, per 
tant m’hi sento a gust. Clar que és un cas diferent perquè 
és un tema més llarg i potser hi ha plantejaments que els 
llegiré d’aquí uns anys i no hi estaré d’acord, però estic 
content de com ha quedat i m’hi he sentit molt a gust 
escrivint-lo.

I finalment, tens algun projecte en ment?

Si tot va bé pel què fa a estudis faré el doctorat en història, 
concretament sobre els diputats catalans a Madrid, del 
1844-1854. A part, he començat a escriure una novel·la, 
sense terminis i per gust personal, i si mai l’acabo ja em 
plantejaré si la publico o no.


