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El MIL (Movimiento
Ibérico de Liberación)
continua d’actualitat
ara a través de la pel·lí-

cula Salvador, de Manuel
Huerga. El film és una adapta-
ció de Compte enrere, del peri-
odista Francesc Escribano, que
narra els darrers temps del mi-
litant anarquista Salvador Puig
Antich, abans de ser executat
pel franquisme. Davant el fet
emocional de la pel·lícula hi ha
la personalitat d’uns joves que
van lluitar no solament contra
el franquisme sinó, i sobretot,
contra el sistema capitalista.
La mort violenta de dos joves
del grup, Puig Antich i Oriol
Solé Sugranyes, van ajudar a
revestir de mític el MIL.

Però, què era el MIL? El grup és
fruit del context social de fi-
nals dels 60, de l’esperit del
Maig del 68 i de les escissions
antiautoritàries produïdes a
Barcelona amb relació al con-
trol comunista de CCOO. El
MIL va beure de diverses fonts:
del romanticisme de les guer-
rilles urbanes anarquistes, del
mite revolucionari del 36, del
marxisme revolucionari, del
consellisme, del situacionis-
me... Com ells mateix deien:

“El MIL es producto de la his-
toria de la lucha de clases de
estos últimos años. [...] Nace
como grupo específico de
apoyo a las luchas y fraccio-
nes del movimiento obrero
más radical de Barcelona”.

Qui vulgui aprofundir més
en el tema pot llegir el llibre de
Sergi Rosés, El MIL: una his-
toria política (Alikornio Edici-
ones, 2002) o submergir-se en
els textos polítics del Movimi-
ento Ibérico de Liberación,
amb què el Centre d’Estudis
Històrics Internacionals acaba
de treure a la llum el fons do-
cumental del MIL per fer-ne
una edició. Els documents van
acompanyats d’una introduc-
ció del catedràtic d’història
Antoni Segura i per l’exmili-
tant del MIL Jordi Solé Sugra-
nyes: “El MIL és –diuen–, sens
dubte, proporcionalment a la
seva entitat militant, el grup
d’oposició antifranquista al
qual s’han dedicat més tre-
balls, articles, documentals i
difusió mediàtica”. Això es
deu, en part, com manifesten
els editors, a la mala conscièn-
cia dels partits majoritaris,
que van fer ben poc a favor del
Salvador, de l’Oriol i, en gene-
ral, dels presos del MIL.

L’antologia que presenta el
CEHI recull 30 textos publicats
pel MIL, les Ediciones Mayo-37
i els GARI (Grupos de Acción
Revolucionaria Internacio-
nal). Entre els textos hi ha els
articles publicats a CIA (Cons-
piración Internacional Anar-
quista) sobre Quico Sabaté i
sobre la FAI. En el número 2
publiquen el text del Congrés
d’autodissolució de l’organitza-
ció política militar, anomenada
MIL: “La revolución socialista
–diuen– sólo es frenada por
partidos parlamentarios y sin-
dicatos reformistas”. Els docu-

Còmics de Shelton i de Guido Crepax van ser adaptats pels membres del MIL en les seves publicacions. SP

Memòria dels 70

Tres principis

Parlem-ne

Aquests dies s’ha celebrat el Cor-
rellengua i he vist que els assis-
tents es feien una pregunta ine-
ludible: què hem de fer per con-

trarestar la situació. La situació és que el
castellà ha envaït ja pràcticament tot
l’espai català i que els que volem mantenir
la nostra llengua topem amb dificultats so-
vint insuperables.

A l’acte de Cerdanyola Francesc Ribe-
ra, Titot (dels Brams), va dir unes quan-
tes coses prou interessants: que ell no
tenia pas la pedra filosofal; que el Corre-
llengua no ha aconseguit d’eixamplar l’ús
social del català, però ha aconseguit d’ei-
xamplar la militància; que no hi ha fór-
mules o campanyes que es puguin aplicar
de manera general, perquè cada lloc i
cada circumstància presenten caracte-
rístiques prou diferents; finalment, va dir
que els catalans militants no tenim mo-
ments de pau. Jo voldria dir-los tres prin-
cipis que a mi em funcionen prou bé.

Principi de no-agressivitat. No ens
hem d’enfrontar individualment persona
a persona; no hi guanyem res ni nosaltres
ni els altres, sinó tot al contrari: ells i nos-
altres en sortim escaldats, enrabiats. A
part que les persones, en solitari, som
molt febles.

Principi de no-renúncia. En canvi, fora
del cara a cara individual, es tracta de no
renunciar mai al català: en una botiga, en
un restaurant, en una entitat o en un
acte públic qualsevol. En aquests casos la
sensació d’agressivitat, d’incomoditat, és
ja molt més feble o fins i tot desapareix. I
a més a més, en aquest cas ens protegeix
la llei. I és per aquí que podem fer forat:
anant escampant la voluntat de no cedir.

Principi d’exigència pública. Davant
els polítics, davant les institucions, da-
vant les entitats, es tracta d’exigir incon-
dicionalment i implacablement almenys
allò que les lleis s’han dignat concedir-
nos. Exigir que els polítics ens facin recu-
perar la confiança en nosaltres mateixos
i ens facin respectables davant els altres.
Cadascú practicarà aquest principi des
de les seves possibilitats, des del seu lloc
de feina o de responsabilitat, sense
posar-s’hi pedres al fetge: simplement,
apel·lant a la llei i als principis més ele-
mentals (sovint no escrits) del dret a la
pròpia personalitat. Sense rancúnies,
sense aixecar la veu: amb tota la calma,
però sense treva. Si un alumne d’Eras-
mus aixeca la mà a classe demanant que
el professor parli en castellà, tu l’aixeca-
ràs demanant que parli en català: sense
cap complex, sense vergonya, sense por,
amb la consciència clara que dónes su-
port a la valentia del professor i al teu
dret: és un acte natural i digne. I seran les
autoritats competents les que hi hauran
de trobar la solució, no pas tu individual-
ment. Si tots féssim això, us ben assegu-
ro que les autoritats també actuarien o
reaccionarien de tota una altra manera.
Si poguéssim aplicar això al cine, la difu-
sió i la flexibilitat del català tindrien un
suport excepcional. Però aquí jo no veig
que s’hi pugui aplicar, simplement per-
què primum vivere: aquí són les autori-
tats que han de passar al davant.

ments del MIL-GAC aporten
una àmplia visió teòrica i ge-
neral del pensament polític i la
seva direcció revolucionària:
“Atacar el Capital y a sus fieles
guardianes –sean de derecha o
de izquierdas– tal es el sentido
actual de los Grupos Autóno-
mos de Combate que han roto
con el viejo movimiento obrero
y promueven unos criterios de
acción precisos”.

L’assaig recull també els cò-
mics que es van utilitzar per
mostrar gràficament d’una ma-
nera desenfadada i eròtica la te-
oria comunista i els atraca-
ments de bancs, a través dels
Freak Brothers. L’equip del
CEHI ha aconseguit oferir als
investigadors i als curiosos una
important aportació a la biblio-
grafia del moviment obrer ra-
dical dels anys 70. La repro-
ducció dels textos ajuda a com-
prendre molt millor l’ideal
d’aquells joves que van lluitar,
sense por al fracàs, amb l’espe-
rança de canviar el món.

El fons MIL. Entre
el record i la història
Edició, introducció i notes
d’Antoni Segura Mas
i Jordi Solé Sugranyes
Editorial Afers. Catarroja, 2006
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Uns joves que van
lluitar, sense por
al fracàs, amb
l’esperança de
canviar el món

Joan Solà


