
0. Pròleg dels autors

El que teniu a les mans no és un llibre que reculli detalladament uns fets històrics 

de forma cronològica i completa o bé unes explicacions empíriques sobre aquests fets més 

o menys reeixides, ni tampoc és un text que vulgui assolir una sovint falsa i esbiaixada 

objectivitat sobre uns fets succeïts ara ja fa més de 30 anys. Ens seria impossible fer-ho, 

essent els qui l’hem escrit hereus de la història i el projecte polític que ens llegaren els 

protagonistes d’aquest llibre. És tan sols la nostra manera, més o menys encertada, 

d’explicar uns fets i relacionar-los amb el seu temps. Uns fets i uns temps que, per una 

simple qüestió d’edat, nosaltres ni tan sols hem viscut conscientment i que ni molt menys 

hem protagonitzat.

En qualsevol lluita és necessari, sovint, fer una aturada en el camí per recordar 

aquells que ens han precedit i veure quin és el traçat que entre tots hem recorregut. Mirar 

enrere de tant en tant és molt saludable, mentre agafem forces per seguir endavant, tot i 

omplint la memòria amb l’esforç dels precursors, que han deixat oberta la via i marcat les 

roderes per les quals nosaltres avui transitem. Això és el que hem intentat fer, sense 

altres pretensions més enllà d’aquesta. Recordar i tributar alhora el nostre més sincer 

homenatge a tota una generació de lluitadors i lluitadores, alguns d’ells autèntics 

homenots de la història contemporània del nostre poble, que, a través del treball silent i 

incansable, lliuraren els millors anys de les seves vides a la causa de la llibertat.

Malgrat tot, sí que cal dir que hem intentat ser el més rigorosos possible en l’estudi 

i el treball dels fets que hi narrem, en la mesura que les possibilitats ens ho han permès, 

perquè, a part de les nostres pròpies limitacions, entre aquestes la manca d’una certa 

objectivitat necessària en el relat, hem topat amb una sèrie de factors exògens sobre els 

qual resulta difícil d’actuar, especialment el de la inexistència de qualsevol tipus de 

documentació escrita elaborada per la mateixa organització, declaració de principis a 

banda. És el peatge que es paga quan les mesures de seguretat es duen als extrems, tal 

com pertoca en la vida clandestina i en l’enfrontament directe a règims autoritaris, però, 

sobretot, quan no existeix ni voluntat de posteritat ni vel·leïtat vanitosa de cap mena. 

Aquest fet ens ha conduït, doncs, de forma irremeiable, a la cerca, estudi i també contrast 

de fonts estrictament orals pel que fa a l’activitat interna del grup. Unes fonts que, 

lògicament, són subjectives i incompletes. Alguns dels que prengueren part d’aquesta 

història col·lectiva ens han deixat en els darrers anys, i amb ells han marxat diverses 

maneres d’entendre, de viure i, de ben segur, també, de narrar aquells fets. Molts altres 

simplement no en volen parlar. I uns quants, ni tan sols han volgut aparèixer en el relat.



En tot cas, si es tracta de resumir en poques línies les idees principals del que 

intentàvem explicar en aquest text, resulta força il·lustratiu el debat sorgit entorn els dos 

títols que se’ns acudí per encapçalar-lo. D’una banda, EPOCA, els anys de plom de la 

política catalana ens servia per resumir en poques paraules l’estat d’excitació i convulsió 

política d’un període de la nostra història, en concret la dècada dels setanta, amb el canvi 

d’un règim autoritari a un de parlamentari incipient, passant per una llarga transició de 

renúncies i claudicacions, i equiparar els episodis de violència política protagonitzats per 

aquesta organització i per d’altres d’armades als Països Catalans, amb els que es 

produïren simultàniament a la resta d’Europa amb les Brigades Roges a Itàlia o la RAF a la 

ja desapareguda República Federal Alemanya, per exemple.

L’altre, EPOCA, l’exèrcit a l’ombra, ens lligava amb dos conceptes que entenem 

importants en la idiosincràsia d’aquesta organització. D’una banda, l’aposta de qui en fou 

el seu màxim dirigent, Jaume Martínez i Vendrell, per la via militar irlandesa de crear 

l’embrió d’un potent exèrcit revolucionari, preparat per actuar en qualsevol moment que la 

situació política catalana ho requerís, i, de l’altra, el concepte de quelcom que és secret i 

roman amagat en la més absoluta clandestinitat. L’emmirallament amb el model de l’IRA 

no és nou en l’independentisme; de fet, qui fou el pal de paller d’aquesta organització, 

Jaume Martínez, abans de la Guerra Civil ja havia militat en l’organització política i militar 

Nosaltres Sols!, que adoptà el nom precisament del Sinn Féin irlandès i de qui s’inspirava 

sense dissimular el seu ideòleg i principal home d’acció, Daniel Cardona.

De fet, els conceptes de la clandestinitat i el secretisme que marcaren EPOCA 

lliguen perfectament amb la motivació inicial que ens ha dut a escriure això que teniu a 

les mans: la necessitat de rescatar de l’oblit i l’anonimat molts dels qui formaren part 

d’aquesta empresa, tot i assumint que per a alguns —massa, de ben segur— ja s’hi arriba 

tard i mai tindran en vida ni el més mínim reconeixement, que, val a dir, mai cercaren. I 

això ens ha de servir per no tornar a ensopegar mai més amb la mateixa pedra. Sense 

caure en mitificacions ni idolatries absurdes, cal que mai més un Manuel Viusà, un Jaume 

Martínez, un Antoní Massaguer, una Núria Viusà o bé un Ramon Subirats, per citar-ne 

alguns dels que formarien part d’una llarga llista, no restin en l’oblit sense que la seva 

memòria i la seva lluita col·lectiva per la llibertat i la reconstrucció nacional dels Països 

Catalans de la qual formaren part siguin reivindicades tal com pertoca.


