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L’Esquerra Democràtica (EDC) va ser una experiència política romàntica en la Catalunya de 

la transició explicable només com el fruit d’una època d’il·lusió i ingenuïtat radicalment 

democràtiques i del mestratge ideològic del professor Ramon Trias Fargas. El partit va ser un 

club d’opinió a la francesa més que cap altra cosa –però això ja va ser prou important- i els 

seus afiliats joves, al fer-ho quasi cap de nosaltres havia complert encara els vint, vam 

experimentar intensament el significat de la construcció, des del no res, d’un sistema polític 

constitucional. I, sobretot, vam descobrir la passió política, entesa com la cerca permanent 

d’un ideal llavors encara només intuït, però que va anar prenent forma sota paraules clau com 

llibertat, democràcia, república, igualtat, federació, pau, drets de les minories, dret a la 

diferència, dissens, deures civils, tolerància, laïcitat, progrés... Alumnes de la secundària més 

privilegiada i burgesa, amb poques excepcions, tot just el nostre ingrés a la universitat ens va 

descobrir horitzons desconeguts i –d’entre tota la inacabable sopa de lletres política- ens vam 

acostar, per diferents camins, al professor Trias Fargas. Sempre li vam dir així i sempre vam 

mantenir mútuament el vostè acadèmic tradicional, fins i tot quan després de l’ingrés en bloc 

a Convergència Democràtica (CDC) l’any 1978 tothom li deia “Ramon” (cosa que li produïa 

horror), excepte nosaltres. Per a molts dels militants joves d’EDC aquells dos anys que van 

entre 1976 i 1978 van ser una prova iniciàtica, un estímul a desaprendre tantes coses inútils i 

a aprendre el valor de l’autonomia moral i el significat del liberalisme històric trencat pel 

franquisme. Les relacions internacionals van ser la nostra escola i, paradoxalment, potser, 

vam trobar a l’estranger l’enllaç perdut amb les Corts de Cadis, amb la construcció liberal de 

l’Estat durant el XIX contra l’integrisme religiós, amb la Institución Libre de Enseñanza i el 

krausisme, amb el federalisme de Pi i Margall i amb el desig de construcció d’un país 



 2 

modern del 14 d’abril de 1931. Les relacions internacionals –deia, i és veritat- foren la nostra 

escola. 

 

El novembre de 1975, Jaume Casanovas, llavors secretari general d’EDC, va presentar el 

partit en un seminari de la Federació Europea de Joventuts Liberals i Radicals (EFLRY) a 

Berlín Occidental, un lloc que durant anys visitarien els joves liberals. Josep C. Vergés, 

Ramon Prujà i J.A. Plana Castellví van formar el nucli inicial de les joventuts d’esquerra, 

però aviat es desvincularien. Els esmentats pioners i els nous afiliats encara faríem junts 

l’únic exemplar publicat de la revista El Progrés. Jean-Maurice Duval, vicepresident de la 

EFLRY, radical d’esquerra francès, va visitar Barcelona del 22 al 30 de març de 1976. 

Immediatament, el petit grup de joves d’EDC demana el seu ingrés a la EFLRY, ho farà el 

novembre de 1976 al Moviment de Joventuts Liberals i Radicals de la Comunitat Europea 

(LYMEC) i el gener de 1977, a la Federació Mundial de Joventuts Liberals i Radicals 

(WFLRY), que aleshores havia quedat pràcticament inactiva. 

 

A començaments de novembre de 1976, Josep M. Bosch Bessa i jo vam assistir a l’assemblea 

anual de les Jongeren Organisatie Vrÿeid en Democratie (JOVD) a Nimega (Holanda), Josep 

M. Bosch es va quedar fins els dies 5 i 6 i va poder participar al Congrés constituent del 

LYMEC a La Haia. El gener de 1977 vaig anar a Londres per entrevistar-me amb Richard 

Moore, secretari general de la Internacional Liberal, qui em convidà a dinar, i amb la gent 

dels young liberals, que tenien la seva seu al National Liberal Club de White Hall Place. Del 

25 al 27 de març de 1977, a Gummersbach (RFA), per primera vegada, a les excel·lents 

instal·lacions de la Theodor Heuss Akademie, durant un seminari sobre les federacions de 

partits a la Comunitat Europea, vaig conèixer Volkmar Kallenbach, president de la EFLRY. 

De l’1 al 4 d’abril de 1977, Josep M. Bosch participà al seminari sobre política de defensa de 

la EFLRY a Berlín Occidental. És la primera trobada amb els que serien amics per sempre, la 

gent del Centro Italiano de Critica Liberale. Del 28 d’abril a l’1 de maig de 1977, Sergi de 

Lacoma assisteix al seminari de la EFLRY a Vikersund (Noruega) sobre política energètica i 

de recursos. Del 18 al 27 maig de 1977, Enric Bofarull Viladàs i jo vam participar, també per 

primera vegada, a un seminari al Centre Europeu de la Joventut a Estrasburg –on un temps 

després guanyaria una plaça de tutora Gemma Martín, procedent del moviment escolta i, amb 
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els anys, co-fundadora el 31 de desembre de 1987 de la Fundació Ferrer Guàrdia- sobre el 

paper dels joves liberals i radicals en la política europea, dirigit per Pete Kercher. 

 

Del 21 al 26 de setembre de 1977 va celebrar-se a Porticcio (Còrsega) el Congrés de la 

Internacional Liberal. Representaven Llibertat i Democràcia Social Ramon Trias Fargas, 

Macià Alavedra, Joan B. Cendrós, Jaume Carner i Josep Sans. Jo vaig assistir com a 

observador en la delegació de la EFLRY, que paral·lelament organitzava un seminari sobre la 

situació política i econòmica del Sud d’Europa on un dels oradors fou Pere Pi-Sunyer . El 

Congrés va saludar el restabliment de la democràcia a Espanya i va reclamar la integració de 

Grècia, Portugal i Espanya a la Comunitat Europea. Poques setmanes abans, del 31 de juliol 

al 7 d’agost, Josep M. Bosch i jo havíem estat alumnes de la School for Freedom de la 

Internacional Liberal al Queen’s College d’Oxford. 

 

El 26 d’abril de 1977, a l’Hotel Regente de Barcelona, es van constituir formalment les 

Joventuts d’Esquerra Liberal (JEL), organització juvenil d’EDC, amb un comitè directiu 

format per Joan-Francesc Pont (president), Josep M. Bosch (secretari general) i Araceli 

Drópez, Enric Bofarull i Ferran Alberch (vocals). Excepte l’Araceli, els altres quatre érem 

estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i proveníem del Grup 

d’Estudiants Liberals creat a la Facultat l’any 1974. L’Enric ocuparia un lloc testimonial a la 

llista de Barcelona del Pacte Democràtic a les eleccions del 15 de juny de 1977. 

 

El 5è Congrés de la EFLRY es celebra a Attersee (Austria) entre el 25 i el 27 de novembre de 

1977, destinat, sobretot, a la discussió i aprovació d’un Manifesto. El quart Congrés a Noli 

(Itàlia), dos anys abans, el setembre de 1975, no havia tingut cap participació espanyola. Ara, 

la presència de dotze representants dels grups d’Ignacio Camuñas i de Ramon Trias Fargas 

serà saludada amb una frase de Ortega convertida en lema de l’esdeveniment: Pero es el caso 

que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas todas ellas igualmente 

verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única. Era l’inici 

del nostre aprenentatge sobre aquestes perspectives infinites de la realitat i del nostre combat 

per la tolerància i per la laïcitat. Entre els delegats, Enric Bofarull, Lluís Puig, Josep M. 

Bosch, Josep Soler, Josep M. Gómez de Urrutia, Sergi de Lacoma i Joan-Francesc Pont. 
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Del 2 al 5 de març de 1978, Josep Soler i Josep M. Bosch van participar en un seminari a 

Lecco (Itàlia) sobre distensió i desarmament. Poc després, Eveli Puig en un seminari sobre 

drets civils i socials com conceptes d’alliberament al Centre Europeu de la Joventut a 

Estrasburg; Sebastià Martínez en un seminari a Ahus (Suècia) sobre el paper de l’home, la 

família i la societat; una gran delegació encapçalada per Josep Soler al summer camp de 

Savonlinna (Finlàndia) el juliol de 1978; Josep M. Bosch, al seminari sobre les eleccions 

directes al Parlament Europeu i II Congrés del LYMEC a Amsterdam del 14 al 17 de 

setembre de 1978; Ramon Masià, Lluis Puig, Xavier Molins, Joana Molina, Josep Soler, 

Francesc Olcina i Miquel Janer, al seminari de la EFLRY a Palma de Mallorca, 11-17 

d’octubre de 1978; del 20 al 24 d’octubre de 1978; Enric Bofarull al seminari sobre 

liberalisme europeu, a Gummersbach; Joana Molina i Joan-Francesc Pont al seminari sobre 

atur juvenil, a Berlín Occidental del 9 al 12 de novembre de 1978; Josep M. Bosch al 

seminari sobre drets humans a Europa, Gummersbach, 21-24 de novembre de 1978; Josep 

Soler al seminari sobre treballadors immigrants, a Brusel·les, 18-21 de gener de 1979; Ramon 

Masià al Seminari sobre cooperació juvenil paneuropea, novament a Berlín Occidental, 15-

18 de febrer de 1979; Josep Soler i Montserrat Claramunt, al seminari sobre liberalisme i 

mitjans de comunicació –amb Juan Luis Cebrián, director de El País- del 15 al 18 de març de 

1979; Jordi Sunyer al seminari sobre nou ordre internacional, al Centre Europeu de la 

Joventut, del 21 al 29 d’abril de 1979; i Rosa Moretó al seminari sobre política estudiantil 

liberal i radical, a Dublín, 28 de juny a 1 de juliol de 1979. 

 

La II Assemblea nacional de les Joventuts d’Esquerra Liberal va celebrar-se a Barcelona els 

dies 13 i 14 de gener de 1978. El seu fruit principal, el Manifest Radical, un llarguíssim 

document de 88 pàgines que començava amb una declaració de principis federalista i amb la 

reivindicació de la genuïna tradició liberal simbolitzada per Valentí Almirall i que enteníem 

personificada en el professor Ramon Trias Fargas i en el president Josep Tarradellas. El gest 

polític més significatiu va ser la supressió dels càrrecs unipersonals i la creació d’un 

secretariat col·lectiu. 

 

Durant els primers mesos de 1978 van començar a donar fruits els lligams establerts amb 

Critica Liberale. Així, Massimo Alberizzi, de Milà, s’adheria a la campanya en favor de la 

llibertat dels Joglars en la que nosaltres ens havíem compromès (vam escriure fins i tot al 
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Rei, i Sabino Fernández Campo va acusar-ne rebut) i les Joventuts d’Esquerra Liberal feien 

una declaració pública per la llibertat de l’ex-president argentí Héctor José Cámpora, refugiat 

a l’Ambaixada de Mèxic a Buenos Aires des del 24 de març de 1976, una mobilització 

impulsada per la Lliga pels Drets dels Pobles i el moviment peronista montonero. 

 

Per aquella època va obrir una oficina a Barcelona, a la Riera de Sant Miquel, la Fundació 

liberal alemanya Friedrich Naumann, dirigida per Burckhard M. Blanke, amb la finalitat 

d’ajudar al desenvolupament del liberalisme a Espanya. 

 

El dilluns, 24 d’abril de 1978, es va inaugurar a l’estatge d’EDC al carrer del Bruc, 56, la 

oficina del Sud d’Europa de la EFLRY. Aquest invent efímer va ser un intent seriós de donar 

prioritat des de l’organització europea a la política de cerca d’afiliats a les noves democràcies 

i d’establiment de relacions a l’Amèrica Llatina. La EFLRY va estar representada per 

Volkmar Kallenbach, el seu president, i per Alessandra Chirco –qui anava acompanyada del 

professor Vincenzo Ferrari- i Francisco Rabena. La Generalitat va enviar al Conseller Pere 

Pi-Sunyer i la Directora General de Joventut, Rosa Maria Carrasco. L’oficina va ser 

encarregada a Joana Molina Morales. 

 

Les relacions internacionals van ser sempre un tema molt important en el nostre grup, en la 

triple dimensió de normalitzar la presència catalana en el món, aprendre de l’experiència dels 

països democràtics i contribuir a dissenyar polítiques del progrés. Per exemple, en la reunió 

del secretariat de les JEL de 8 de juny de 1978, Eveli Puig Romagosa presenta un informe 

sobre la reunió a Estrasburg del Comitè Executiu de la EFLRY, de 50 planes! Òbviament, el 

secretariat el felicita per la seva tasca, però s’ajorna la discussió del tema fins que tothom se 

l’hagi pogut llegir. Aquell estiu sis membres de l’organització, com he dit abans, anirien al 

summer camp a Savonlinna (Finlàndia), una ocasió immillorable per a fer contactes entre les 

bases. La reunió va ser també aprofitada per dissoldre la World Federation of Liberal and 

Radical Youth (WFLRY), fundada poc després de la fi de la segona guerra mundial a 

Cambridge, el 26 d’agost de 1947, amb participació de catalans exiliats com Josep Sans. La 

EFLRY no trigaria a ocupar el seu lloc i transformar-se en IFLRY –internacional-, malgrat 

que necessitaria molts anys per adquirir realment aquesta dimensió. 
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Els summer camps es convocarien ininterrompudament entre 1977 i 1986. El Moviment de 

Crítica Radical va ser l’organització amfitriona el 1979 a Arenys de Mar i el 1986, 

precisament, al Montseny. Al summer camp de Piedilucco (Itàlia) l’any 1980 va tenir lloc, 

per cert, l’assemblea més concorreguda i memorable del Finnish-Catalonian Council, 

l’expressió lúdica permanent de les nostres bones relacions amb els liberals d’esquerra 

finlandesos, entre els que recordo Anti Marttinen i Petri Haukinen. Un article de Nil 

Santiáñez publicat a Libel (octubre de 1986) realitza una avaluació de l’experiència, que 

qualifica com una idea vàlida i positiva, malgrat els esforços que requereix la seva 

organització, i les contradiccions nascudes del desig de molts participants de gaudir d’un 

turisme liberal enlloc de discutir sobre política liberal. A la mateixa revista, Montserrat 

Alemany descriu els resultats de la participació al summer camp del 86 de representants de 

Xile, Perú, El Salvador i Guatemala. Eren els inicis del treball amb Amèrica Llatina, 

desplegats, sobretot, a partir dels anys noranta, i que ni Josep Soler ni jo podíem arribar a 

imaginar quan vam participar a una delegació a la Nicaragua sandinista entre el 25 d’octubre 

i l’1 de novembre de 1982, on vam viure –a l’Ambaixada d’Espanya- la victòria electoral del 

Partit Socialista encapçalat per Felipe González. Aquells dies a Nicaragua amb el ministre de 

Treball, el liberal independent Virgilio Godoy com amfitrió, i l’audiència amb el comandante 

Daniel Ortega, romandran sempre en el nostre record. Godoy visitaria Barcelona els dies 13 i 

14 d’octubre de 1983 i de la nostra mà seria rebut per Joan Rigol, conseller de treball, 

Heribert Barrera, president del Parlament, Mercè Sala, alcaldessa accidental, i Ramon Trias 

Fargas, que va ser l’únic interlocutor “difícil”, per dir-ho suaument. El vam portar també a 

l’òpera Carmen al Liceu i a l’homenatge a Ferrer. 

 

El juliol de 1978 es produeix, com a resultat dels acords CDC-EDC, la fusió JCDC-JEL. De 

seguida, la nostra influència es nota en l’aprovació el 25 de novembre de 1978 del programa 

municipal amb el lema millorar la vida diària, que demanava la participació basada en la 

democràcia i la crítica, així com un progrés sostenible. Com la nova organització, que 

acabaria sent la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) l’any 1980, rebutjava tenir 

relacions amb la EFLRY, el Moviment de Crítica Radical –d’acord amb el que ja havia 

previst la resolució política de la II Assemblea i ratifica la reunió del secretariat de 13 d’agost 

de 1978 a Sant Feliu de Guíxols- continua la tradició de les JEL, lloga un estatge propi al 

carrer Gran de Gràcia, 76 i el 4 de maig de 1979 celebra a Barcelona la seva III Assemblea 
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nacional, bo i recordant les paraules de Valentí Almirall: la llibertat de nedar amb la corrent 

existeix fins en lo Estat més absolutista, la qüestió està en poder nedar contra d’aquella. La 

Declaració de principis aprovada ratifica l’opció pel federalisme i pel principi 

d’autodeterminació moral com a font de legitimació d’un sistema de llibertats individuals i 

col·lectives.  

 

Del 20 al 22 d’abril de 1979, Xavier Molins Amat participa al Congrés de la Gioventú 

Liberale Italiana (GLI) i adreça un discurs al plenari. La nostra activa presència internacional 

és la que ens va permetre, a Xavier Molins i a mi, participar en la primera gran reunió a 

Espanya del Moviment Europeu, a Madrid, 26-27 d’octubre de 1979, amb la condició de 

militants de la Joventut Europea Federalista (JEF), que havíem ajudat a fundar el 29 de 

setembre de 1978 al nostre local. Un moment d’evocació del contuberni de Munic del 5-6 de 

juny de 1962 i de normalització d’Espanya en el concert dels Estats democràtics de l’Europa 

occidental. 

 

El 6è Congrés de la EFLRY va tenir lloc a Silkeborg (Dinamarca) del 12 al 14 d’octubre de 

1979, amb una delegació catalana formada per José Poal, Sebas Barajas, Josep Soler, Xavier 

Molins i Rosa Moretó. Crítica publica el seu primer International bulletin en anglès amb 

articles que reflecteixen les preocupacions del grup: l’explicació de la realitat catalana, la 

vocació d’integració europea i el desig de fer propostes polítiques de progrés (la 

despenalització de l’avortament, la reforma de la universitat, l’ecologisme anti-nuclear, el 

debat sobre la defensa europea). La participació en les activitats internacionals continuava a 

molt bon ritme: Sergi de Lacoma, seminari sobre política comunitària, Berlín Occidental, 29 

de novembre-2 de desembre de 1979; Josep Soler, seminari sobre democràcia industrial, 

Berlín Occidental, 15 de desembre de 1979; Gabriel Nadal i M. Dolors Torregrosa, seminari 

sobre la societat de consum i els grups desfavorits, Centre Europeu de la Joventut, 

Estrasburg, 10-17 de febrer de 1980; Josep Soler, seminari sobre la CSCE i la conferència de 

Madrid de 1980, Berlín Occidental, 20-23 de març de 1980; José Poal, seminari sobre el mar, 

Reykjavik (Islàndia), 15-21 de maig de 1980; Rosa Moretó i Roser Torrellas, seminari sobre 

el paper de la universitat a la societat, St. Andrews (Escòcia), 16-18 d’octubre de 1980; 

Gabriel Nadal i Josep M. Sala, seminari sobre les Comunitats Europees, la Convenció de 
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Lomé i el Tercer Món, Berlín Occidental, 27-30 de novembre de 1980; Eveli Puig, seminari 

sobre el paper dels sindicats, Oslo 28-31 de maig de 1981; ... 

 

Els dies 24 i 25 de gener de 1980, Crítica realitza un gran esforç per organitzar a la Fundació 

Miró les Jornades sobre sexualitat i llibertat, dirigides per Dolors Torregrosa i plantejades –

amb les seves pròpies paraules- com una opció de reconstrucció de nou de tots els criteris de 

la sexualitat sobre la base de valors no manipulats i de debat entre els grups marginats per 

raó del seu sexe o de les seves opcions sexuals i les organitzacions polítiques laiques amb 

possibilitats d’ocupar el poder en el pròxim futur. Participants: Anna Balletbó, Dolors 

Calvet, Lydia Falcón, Mercè Fornells, Lubara Guilver, Empar Pineda, Teresa Batet i Regina 

Bayo. Els arxius del Ministeri de Cultura encara conserven un informe en què s’explica que 

les jornades de Crítica a Montjuïc van suposar la violació de diversos preceptes 

constitucionals (sic).  

 

París, 16 de febrer de 1980. Després d’un sopar inacabable amb mousse au chocolat a 

discrètion! per postres, ens reunim a un bistrôt de la capital Michael Steed, Marco Pannella, 

Massimo Alberizzi, Josep Soler, Xavier Molins, Gabriel Nadal i jo. Una vetllada inoblidable 

en la que vam ser testimonis –quasi muts- de l’encontre teixit per Alberizzi entre Steed –el 

professor de la Universitat de Manchester que presidia aleshores el Partit Liberal britànic- i 

Pannella, dos personatges molt interessants, amb els que vam mantenir després bones 

relacions. 

 

A la primavera de 1980 les dues cares de Jano que caracteritzen el nostre grup tornen a 

posar-se de manifest. A Platja d’Aro, del 25 al 27 d’abril de 1980, contribuïm a fundar la 

JNC i juguem un paper institucional molt destacat en la discussió dels Estatuts i en la 

redacció de la declaració de principis de consens. Dos mesos després, el 29 de juny, ens 

incorporem al servei d’ordre –rigorosament vestits de rosa- de la mani del Front 

d’Alliberament Gai (FAGC) –encapçalada per Jordi Petit- que culminaria a la plaça de la 

catedral amb el crit de consignes contra l’Arquebisbe catòlic de Barcelona... 

 

El juliol del mateix any, a Barcelona i Cadaqués, es reuneix per primer cop el seminari 

conjunt entre els Jungdemokraten (judos) o DJD alemanys –la branca jove i esquerrana de 
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l’FDP, que acabaria abandonant el partit- i el MCR. Durant alguns anys aquesta va ser una 

activitat molt important en la vida de Crítica i dels seus membres. Precisament, durant la 

nostra delegació per tornar la visita a la RFA, va tenir lloc el Congrés del LYMEC a la 

Theodor Heuss Akademie de Gummersbach els dies 4 i 5 d’octubre de 1980. Per a nosaltres 

va ser un esdeveniment amb un significat molt especial: Josep Soler Albertí va ser escollit 

vicepresident, amb el millor resultat del Congrés (53 vots contra els 44 del president, 

Francesco Giubilei o els 39 de l’altre vicepresident, John Commons). Josep Soler –i amb ell 

tot el nostre grup- veia reconeguts els seus esforços de consens, i començava a adquirir una 

experiència molt valuosa, traduïda després en quasi dues dècades de treball al si de la secció 

catalana de la Internacional Liberal. Entre els delegats al Congrés, Carme Egea, Gloria Pont, 

Anna M. Nadal, Roser Torrellas i jo mateix, que vaig tenir l’honor de ser returning officer i 

signar l’acta de l’escrutini. Aquells dies se celebraven les eleccions federals i vam compartir 

l’alegria pel 10% assolit per l’FDP, llavors en coalició amb l’SPD i molt contrari a 

l’amenaçadora candidatura del bàvar Strauss. En aquella època vam conèixer Graham 

Watson, Gijs de Vries i, poc després, Jules Maaten, que, amb el temps, ocuparien sengles 

escons al Parlament Europeu. Jules Maaten, a més, seria president de la IFLRY entre 1983 i 

1989 i secretari general de la Internacional Liberal durant els noranta. Quan el 23 de febrer 

de 1981 la jove democràcia espanyola semblava trontollar, el Bureau del LYMEC reunit a 

Brussel·les –sota l’impuls de Josep Soler, és clar- es va pronunciar en defensa de la 

Constitució espanyola i dels Estatuts d’Autonomia català i basc i en favor de la intensificació 

del procés d’integració d’Espanya a la Comunitat Europea, que patia aquells dies les 

reticències franceses. Josep Soler va ser vicepresident del LYMEC fins el IV Congrés 

celebrat a Florència els dies 23-24 d’octubre de 1982. 

 

Entre el 30 d’octubre i l’1 de novembre de 1981 va reunir-se el 7è Congrés de la EFLRY, ara 

rebatejada IFLRY, a Lugano (Suissa), al que vam assistir Josep Soler, Esteve Petit i jo 

mateix, que vaig ser escollit membre del Bureau, en una elecció no planificada prèviament, 

sinó que va ser el resultat de les converses als passadissos i, per tant, de consens. Durant els 

dos anys següents, fins el 8è Congrés a Klingenthal (França), vaig tenir ocasió 

d’experimentar el que significa viatjar una mitjana de dues vegades al mes. El Congrés va 

aprovar un nou Manifesto, en versió anglesa, que va ser traduït al castellà per Gabriel Nadal 

Vallvé i publicat per la IFLRY per facilitar el treball a l’Amèrica Llatina. Crítica va publicar 
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el segon International butlletin, amb articles en favor de la distensió, la responsabilitat del 

Partit Socialista de liderar una esquerra plural que  dugués a terme les polítiques liberals que 

no feia la UCD, el significat de l’activisme polític i les propostes de millora de les 

organitzacions internacionals. 

 

Els dies 13 i 14 de març de 1981 –sota la forta impressió del recent cop d’Estat- es va reunir 

a Sant Cugat del Vallés la IV Assemblea nacional del Moviment de Crítica Radical. Una 

frase de Ralf Dahrendorf servia d’invitació al debat: proposo una discussió sobre els grans 

temes de la sobrevivència i de la justícia a la llum del nostre desig de llibertat: no importa 

només que resolem aquest problemes, sinó la forma de resoldre’ls. L’Assemblea va 

qualificar el sistema democràtic espanyol de prematurament envellit i va proposar la 

modificació de la llei electoral per incrementar la proporcionalitat del sistema i per superar el 

que anomenàvem monopartidisme imperfecte de la por al canvi. En el seu parlament de 

clausura, Xavier Molins, elegit secretari general, va proclamar la necessitat de col·laboració 

entre tots els demòcrates d’esquerra i la constitució d’un front laic. L’allunyament de la JNC 

es reflecteix en una modificació dels Estatuts de Crítica que prohibeix la doble militància 

amb una altra organització política juvenil. La resolució sobre la pau marcava l’horitzó de les 

nostres relacions internacionals. La pau –com a objectiu- es troba en el desarmament i en la 

construcció d’un nou ordre internacional. “La pau armada” no és pau... Uns mesos abans, 

el 20 de desembre de 1980, durant la celebració de la conferència de Madrid, la Joventut 

Socialista de Catalunya i el Moviment de Crítica Radical havien organitzat una manifestació 

a les Rambles –amb cartells-sandwich- per la pau i el desarmament i contra l’entrada 

d’Espanya a l’OTAN. Aquells mateixos dies, l’11 de desembre, concretament, el MCR va 

convocar un míting de Marco Pannella i Emma Bonino al Palau de Congressos de Montjuïc... 

per una alternativa a la política tradicional. Membres de Crítica van participar a Roma al 

Congrés de 1980 del Partito Radicale, com ho tornarien a fer altres vegades en anys 

successius.  

 

Més seminaris internacionals: Josep Soler, director del seminari del LYMEC a Madrid, 16-18 

d’octubre de 1981; Josep Maria Sala i Oriol Romaní (conferenciant invitat), Estrasburg, 15-

22 de novembre de 1981; Xavier Molins, desarmament i control d’armes, un repte per les 

organitzacions juvenils, a Gummersbach, 3-6 de desembre de 1981, -aquesta va ser la reunió 
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dels dirigents de les organitzacions juvenils liberals [IFLRY Summit Meeting] i per aquest 

motiu va participar Xavier Molins, secretari general, com he dit, del Moviment de Crítica 

Radical, que va realitzar una intervenció sobre educació per a la pau-; Josep Soler, fam i 

malnutrició al món, Berlín Occidental, 29 d’abril – 2 de maig de 1982; Anna Maria Puigvert, 

Tere Roselló, Carme Egea i Francesc Olcina, violència a la societat i terrorisme, al Centre 

Europeu de la Joventut, Estrasburg, 18-25 de juliol de 1982; José Poal, noves tecnologies, 

Atenes, 25-28 de novembre de 1982, Carmen de Rivera, problemes econòmics i socials de 

les societats de l’Est d’Europa, Berlín Occidental, 20-23 de gener de 1983; Josep Soler, 

Carmen de Rivera, José Poal i Carme Egea, polítiques econòmiques i Estat del benestar, 

Sitges, 5-8 de maig de 1983; Carmen de Rivera i Ana López-Nieto, el diàleg Nord-Sud: 

l’estratègia liberal i radical, Centre Europeu de la Joventut, Estrasburg, 3-10 de juliol de 

1983; Ricard Merlos i Cristina Mestres, els reptes liberals i radicals en l’espectre polític dels 

anys vuitanta, Estrasburg, novembre de 1983; Esther Yáñez, polítiques alternatives de 

defensa, Berlín Occidental, 9-12 de març de 1984; José Poal, els refugiats, Anvers (Bélgica), 

12-15 d’abril de 1984. No cal dir que jo vaig assistir a tots els seminaris fins el novembre de 

1983! Recordo molt especialment el seminari d’Estrasburg de 1981 on vaig convidar Mario 

Onaindia, no sense les protestes de l’Ambaixador espanyol. 

 

Del 24 al 29 de març de 1981 vaig visitar Varsòvia, Gdansk, Lublin i Cracòvia amb una 

delegació de la IFLRY per invitació del Comitè de relacions internacionals de les 

organitzacions juvenils poloneses. L’objectiu de la visita era conèixer sobre el terreny la 

situació a aquell país després de l’establiment (i posterior suspensió) de la llei marcial el 13 

de desembre de 1981 com a resultat dels esdeveniments que centraren l’atenció mundial al 

voltant del sindicat Solidarnósc des de l’agost de 1980. La IFLRY va organitzar diverses 

delegacions de treball a llocs especialment interessants (la Unió Soviètica, l’Orient Mijtà, 

l’Amèrica Llatina, els Estats Units per a participar a la Convenció del Partit Demòcrata de 

1984, Amèrica Central, ...) que van constituir ocasions irrepetibles de coneixement de les 

persones i de les coses sobre el terreny. Al mateix temps, les diverses organitzacions 

internacionals a les que estàvem vinculats, sobre tot la IFLRY i el LYMEC, però també les 

estructures multilaterals de cooperació, convocaven periòdicament les seves reunions 

estatutàries. La participació dels membres del nostre grup en aquesta inacabable llista de 

sessions de treball va ser també una escola de participació democràtica: primer, de 
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coneixement i de respecte de les regles del joc; segon, de cerca de les fórmules per 

aconseguir els objectius previstos utilitzant hàbilment aquestes regles. 

 

El 19 de desembre de 1981, una jornada del MCR a l’Hotel Sant Agustí de Barcelona es 

planteja, provocativament, el dilema entre nacionalisme i nazionalisme. El 21 d’agost de 

1982, el secretariat del MCR fa públic un comunicat en el que anuncia que dubta a qui donar 

suport a les eleccions generals. De l’1 al 3 d’octubre de 1982 es reuneix la Conferència del 

MCR sobre les eleccions a l’Hotel Europe de Coma-ruga, en la que participa Robert Vergés, 

d’Esquerra Republicana (ERC). El resultat és el suport a ERC –pactat amb Vergés i Barrera 

(qui, a proposta del MCR, demanarà la supressió del servei militar obligatori)- i, en especial, 

als candidats Francesc Vicens i Luis Racionero, caps de llista  per Barcelona i Girona... 

Ottavio Lavaggi, president de la IFLRY, participarà personalment a la campanya. El 13 

d’octubre de 1982 organitzem, per primer cop, un homenatge a Francesc Ferrer Guàrdia a 

Montjuïc, no només per defensar la seva reparació històrica, sinó per propugnar la cultura 

laica, el lliurepensament, l’antidogmatisme, una societat tolerant i un ensenyament lliure, 

laic i racionalista. Del 14 al 16 d’octubre de 1983 va reunir-se a Sitges la V Assemblea 

nacional del Moviment de Crítica Radical i va ser escollit secretari general Ricard Merlos. És 

el teòric moment del primer relleu generacional a Crítica, en el que els fundadors ens retirem 

i donem pas a gent nova, en la seva gran majoria. El document principal aprovat és el 

Manifest per una democràcia radical, es redacta sota una frase de Jules Simon de l’any 1860: 

Le pouvoir, s’il est fidèle a sa mission, doit travailler à sa prope elimination!, i conté un 

pronunciament clar per la pau i la solidaritat internacional, contra la fam, pel drets dels 

pobles a decidir llur futur, per una distribució equitativa de la riquesa entre els països, com 

entre els homes. El 25 de febrer de 1984 Massimo Alberizzi va donar una conferència al 

CNJC sobre aspectes internacionals de la lluita per la pau i contra la fam (publicada al nº 21 

del Butlletí informatiu). 

 

A Crítica vam aprendre, entre moltes altres coses, el dret, el significat i les conseqüències de 

cometre errors. Vam ser excessivament impulsius i iconoclastes i això ens va impedir fer 

carreres polítiques normals als partits establerts. Va ser impossible continuar a la JNC o a 

CDC o a qualsevol altre partit, no ens enganyem, pel nostre tarannà però també per la 

diferència de cultura política, que ens feia trobar-nos millor amb els liberal-demòcrates o 
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amb els liberal-socialistes, d’aquí o de l’estranger, sobretot, que amb els nacionalistes 

d’inspiració religiosa, ètnica o identitària o amb els fanàtics o els integristes de qualsevol 

altra idea. Amb el professor Trias Fargas dèiem que volíem contribuir a fer una Espanya 

comuna que pogués ser l’Espanya de tots plegats i compartíem per Catalunya una idea de 

nació lligada a la teoria de la llibertat individual i de l’autonomia personal (Kant, Mill, 

Locke, Bentham, Gladstone) i a l’herència de la revolució francesa, lluny del nacionalisme 

germànic centrat en la llengua (Fichte, per exemple) i del personalisme cristià (Mounier) en 

que s’inspira el pensament del president Jordi Pujol. Ens descobríem a nosaltres mateixos 

sobretot, com republicans federals –i aquesta és la concepció que recullen els diferents 

documents oficials-, partidaris al mateix temps de construir un Estat del benestar fort i de 

limitar l’exercici del poder. Com a la frase de H.D. Thoreau mil vegades repetida: a 

diferència dels que es proclamen homes sense cap govern, nosaltres el que demanem, de 

seguida, és un govern millor.  

 

Encara estretament vinculat als meus amics del Bureau de la IFLRY, a mitjans de novembre 

de 1984 van telefonar-me per proposar-me que em presentés a les eleccions de la presidència 

del LYMEC per tal de mantenir els lligams existents des de la seva fundació entre el 

LYMEC i la IFLRY, i evitar el desplegament d’una política “pròpia” del LYMEC, més 

propera als interessos dels partits membres del European Liberals and Democrats (ELD) i, 

per tant, més conservadora, en principi. Del 24 al 26 de febrer de 1984 havia tingut lloc una 

reunió “fraccional” de l’esquerra de la IFLRY a Valkenburg (Països Baixos) auspiciada per 

D’66 amb presència de Lourdes Solé del MCR. Vaig consultar-ho amb Josep Soler i amb 

Vicenç Molina, llavors secretari general del Moviment de Crítica Radical, i acordàrem 

acceptar. Al VI Congrés, Helsingør (Dinamarca), 17-18 de novembre de 1984, vaig ser 

escollit, per molt poc, contra la candidatura del president danès sortint Bent Christoffersen, el 

que significava tornar a participar a les reunions del Bureau de la IFLRY així com al 9è 

Congrés a Dordrecht, 18-20 d’octubre de 1985, i a incorporar-me a les del Comitè Executiu 

de l’ELD. La presidenta era Colette Flesh i la molt activa secretària general, Mechthild von 

Alemann. El meu mandat –molt difícil, per la manca de suport econòmic de l’ELD- va 

finalitzar al VII Congrés del LYMEC celebrat a l’hotel Sant Agustí de Barcelona, 16-18 de 

maig de 1986, finançat íntegrament per l’Instituto de la Juventud. A la sessió inaugural van 
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intervenir José Poal, secretari general del Moviment de Crítica Radical, i Ramon Trias 

Fargas, president d’honor de Llibertat i Democràcia Social. Els següents congressos del 

LYMEC foren a Berlín Occidental, 7-8 de juliol de 1987, i a Cupar (Escòcia), 29-30 de març 

de 1988, i en tots dos vaig participar com auditor juntament amb Massimo Alberizzi. En el 

10è Congrés de la IFLRY a Södertälje (Suècia) del 6 al 8 de novembre de 1987 es va 

commemorar el 40è aniversari de la WFLRY i ja vaig ser convidat com a conferenciat (“el 

futur del liberalisme”), es a dir, com old hack, igual que en un seminari del LYMEC a Lloret 

de Mar el 13 de gener de 1994 [el text de la meva intervenció (“paradoxes de la relació entre 

liberalisme i nacionalisme”) va ser publicat a La Monja Enana, la revista en aquell moment 

del renascut Moviment de Crítica Radical impulsat per Santi Castellà, amb el suport de 

Vicenç Molina, enllaç entre el “primer” i el “segon” MCR]. Per aquella època, l’any 1994, la 

Joventut Nacionalista de Catalunya va apropar-se al LYMEC [que va celebrar el seu 

Congrés a Lloret de Mar del 14 al 16 de gener de 1994, sota l’impuls de Daniel Clivillé] i a la 

IFLRY i va demanar-ne l’ingrés: això obriria una nova època de participació de joves 

catalans a les instàncies de cooperació del liberalisme europeu. 

 

El grup de Crítica demostra a inicis dels anys vuitanta una seria preocupació per mantenir la 

presència catalana a la Internacional Liberal a través de Llibertat i Democràcia Social, i, a 

través del LYMEC, a la Federació de Partits Liberals de la Comunitat Europea (ELD). Així, 

els dies 2 i 3 de desembre de 1978, Josep Soler participa com delegat al Congrés de l’ELD a 

Londres; del 7 al 9 d’abril de 1979 ho fan Eveli Puig i Miquel Janer al Congrés celebrat a 

Luxemburg; i una nombrosa delegació al Congrés de París del 15-17 de febrer de 1980. Entre 

1979 i 1981, el grup, que nosaltres anomenàvem “LliDS”, jugant amb la fonètica, amb perdó, 

ocupava un despatx de la seu de Crítica a Gràcia. A Bonn, els dies 22 i 23 de gener de 1983, 

durant el Comitè Executiu de la Internacional Liberal, Josep Sans, Josep Soler i jo parlem de 

la necessitat de revitalitzar LliDS i superar alguns malentesos. El 5 d’abril de 1983 dinem a 

Can Jaume –del carrer Consell de Cent- Xavier Molins, José Poal, Josep Soler i jo per parlar 

monogràficament del tema. Porta la veu cantant Josep Soler, que aviat seria escollit secretari 

general. Durant aquells mesos es van establir contactes amb Eduard Punset –que fins i tot va 

participar a un Comitè Executiu de la Internacional Liberal a Toronto-, i amb Robert Vergés 

–que s’havien iniciat a la Conferència de Coma-ruga de 1982-,... Aquesta activitat havia 

començat amb la participació de Josep Soler i Gabriel Nadal com a delegats de Llibertat i 
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Democràcia Social al Congrés de la Internacional Liberal a La Haia, del 9 al 12 de setembre 

de 1982. L’informe que redacten, molt crític amb el paper del grup català, afavorirà una línia 

d’entesa amb Josep Sans, concretada a la clarificadora reunió de Bonn, ja esmentada. El 

grup, en aquells moments, portava una vida molt reduïda, com es constata a l’Assemblea del 

7 de juliol de 1982 al Col·legi d’Advocats de Barcelona. Crítica, per contra, manté un nivell 

d’activitat internacional molt alt, jo formo part entre 1981 i 1983 de diverses comissions de la 

Internacional Liberal i Josep Soler participa al Congrés de l’ELD a Venècia del 7 al 9 de 

maig de 1982. 

 

Els anys 1983 i 1984 els congressos de la Internacional Liberal tenen lloc a Estocolm i Tel 

Aviv, respectivament, i en els dos casos la gent del MCR hi participa a les delegacions del 

grup català i de la IFLRY. A Tel Aviv el criteri dels sectors partidaris d’una certa 

equidistància entre israelians i palestins com a camí vers la pau generarà no poques 

situacions tenses amb els nostres amfitrions. El 15 de setembre de 1984, a la terrassa de l’àtic 

de l’Hotel Hilton de Tel Aviv, Llibertat i Democràcia Social va oferir un cocktail de 

celebració del seu 10è aniversari.  

 

El Congrés de la Internacional Liberal de 1985 va celebrar-se a l’Eurobuiding de Madrid, del 

2 al 5 d’octubre. El gruix de la delegació espanyola estava format per varies dotzenes de 

membres del Partido Reformista Democrático (PRD) liderat per Antonio Garrigues Walker i 

pal de paller de l’operació política dissenyada per Miquel Roca Junyent. Encapçalava la 

delegació catalana el secretari general de Llibertat i Democràcia Social, Josep Soler, i, amb 

ell, Ramon Trias Fargas, Robert Vergés, Núria Vallés i Isidre Alsina. Josep Sans portava el 

barret del Moviment Liberal per l’Europa Unida (MLEU) i José Poal i jo el de la IFLRY. El 

tema del Congrés, els mitjans de comunicació lliures en una societat democràtica. Per la seva 

banda, el Congrés de l’ELD havia tingut lloc a Groningen (Països Baixos) del 5 al 7 de juny 

de 1985 i jo vaig encapçalar, lògicament, la delegació del LYMEC. Paradoxalment, Michel 

Poniatowski va incorporar-se al Comitè Executiu i així vaig trobar el “mític” ministre de 

l’Interior que feia perseguir els estudiants durant les manifestacions contra el Sha de Pèrsia 

nou anys abans, quan jo estudiava francès al campus de Grenoble. En qualsevol cas, la 

presència de David Steel compensava amb escreix la d’altres personatges. 
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El Congrés de 1986 de la Internacional Liberal va reunir-se a Hamburg del 2 al 4 d’octubre 

de 1986, sota el tema de la desregulació i intervenció de l’Estat- la visió liberal. La delegació 

catalana, de la que vaig formar part potser per primer i únic cop, incloïa Robert Vergés, 

Ramon Trias Fargas –aleshores vicepresident de la Internacional Liberal-, Josep Soler i José 

Poal. Abdoulaye Wade, líder del Partit Democràtic del Senegal i futur president del país, va 

desplegar una gran activitat d’explicació sobre les dificultats patides per la democràcia 

senegalesa. Així mateix, el Congrés de l’ELD ens havia portat a Josep Soler i a mi, com a 

delegats del LYMEC, a Catània (Sicilia) del 9 al 12 d’abril de 1986. El tema: l’individu i 

l’Estat en relació a l’empresa i a la nova indústria. Antonio Garrigues presidia la delegació 

del PRD [admès el 6 de desembre de 1985] i CDC no havia encara concretat la seva 

aproximació a la federació de partits. Carles A. Gasòliba i jo vam coincidir el vespre del 5 de 

desembre de 1985 a Paris al sopar d’homenatge a Willy de Clercq al restaurant Ledoyen, als 

Champs Elisées. L’ELD –seguint el canvi de nom del grup parlamentari des de l’1 de gener 

de 1986- afegiria aviat la R de reformista al seu nom i esdevindria ELDR. 

 

A començaments de 1984 es trasllada la seu del MCR a un local del carrer Madrazo, 130, 

més econòmic. La VI Assemblea Nacional del Moviment de Crítica Radical es va convocar 

sota el tema de la situació dels drets humans a Espanya després de dos anys de govern 

socialista, va repetir l’Hotel Subur de Sitges com a lloc de celebració els dies 26 a 28 

d’octubre de 1984 i va escollir Vicenç Molina Oliver nou secretari general, el qual va produir 

una notable dinamització de l’activitat de pensament. Tanmateix, es va començar a discutir 

sobre la viabilitat de l’organització. Sota el seu mandat es publiquen molt dignament dos 

exemplars de l’INFO CRITICA RADICAL, que fins aquell moment era un fanzine. En el 

primer número (novembre-desembre de 1984) l’editorial reivindica un liberalisme entès com 

la lluita constant per l’eixamplament de les llibertats individuals i els drets civils, la negació 

crítica i no violenta dels principis dominants, el dissens contra el poder, acceptant el repte 

de trencar-lo, fraccionar-lo i controlar-lo contra tota temptació autoritària i 

l’aprofundiment de la democràcia més enllà del quadre institucional. I encara més, ... una 

praxis política que no creu en paradisos perduts exempts de conflictes, sinó que vol una 

constant “situació de transició” de les formes socials, cap a la realització de més i més 

espais de llibertat per cada individu. En el seu article, Vicenç Molina conclou que contra la 

inseguretat i el desencís, contra el pes del nacionalisme i de l’estatalisme, contra la 
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manipulació ideològica del catolicisme, del conservadurisme i del marxisme dogmàtic, hem 

d’oferir una opció de llibertat, de confiança en el paper de l’individu, de lliure 

desenvolupament de totes les possibilitats de l’home i de participació democràtica enfront la 

rutina, la mandra, la burocràcia i la despersonalització. L’editorial del segon número 

(gener-abril de 1985) critica la Llei anti-terrorista. L’article de Vicenç Molina reivindica fer 

possible la llibertat –precisament el lema de les JEL de 1978!- com alternativa a la por, a la 

mediocritat, a la crisi i a la desesperança. 

 

En l’esfera internacional, María José de la Poza i Lourdes Solé van participar al women’s 

seminar a Copenhague sobre mitjans de comunicació i democràcia del 4 al 7 d’octubre de 

1984; Nil Santiáñez i Esther Yáñez, al seminari sobre pornografia i prostitució a Berlín 

Occidental, del 8 a l’11 de novembre de 1984; Carme Egea al training course per a 

responsables de relacions internacionals a Gummersbach del 29 de novembre al 2 de 

desembre, al mateix temps que es produïa l’intercanvi amb el judos a Colònia; es va aprovar 

el 7 de desembre de 1984 una resolució política, en la qual, entre altres temes, es criticava 

novament el servei militar obligatori i l’adscripció d’Espanya a l’OTAN; Carme Sánchez i 

Núria Gibert van participar en el seminari sobre els drets de gais i lesbianes, a Berlín 

Occidental, del 21 al 24 de març de 1985; Francesc Olcina i Nil Santiañez, en el seminari 

sobre nacionalisme, a Berlín Occidental, 26-30 de desembre de 1986; Asun Serrano va jugar 

un paper central a la delegació a Xile de la IFLRY, juliol-agost de 1988. 

 

El 28 de setembre de 1985, l’Assemblea extraordinària del MCR va acordar deixar en 

suspens les activitats de l’associació o, almenys, reduir-les al mínim, sota la responsabilitat 

de José Poal Marcet com a nou secretari general. A aquesta situació, que no era ni una 

dissolució ni una continuïtat (és a dir, un desafiament a la teoria del terç exclòs) se la va 

anomenar congelació. Es va tancar el local de Madrazo: el MCR i la JEF, així com els seus 

llibres i documents, van refugiar-se a la seu de Joventut i Societat a la Via Laietana. Amb el 

temps, els llibres –la passió liberal- s’integrarien a la biblioteca de la Fundació Ferrer 

Guàrdia al carrer Avinyó, 44, i els arxius del MCR, en caixes precintades, a un racó del Mas 

Lilou, a l’espera que algun voluntari els desi i els porti a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
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Després de l’esmentat període dit de congelació, el Moviment de Crítica Radical va 

recuperar força i vigor amb la convocatòria de la VII Assemblea nacional, a Barcelona el 12 

de desembre de 1992. Per a molts dels ja vells ex-joves liberals va ser una alegria... però 

aquesta és un altra història. 

 

Algunes vaques sagrades (old hacks) de la IFLRY ens vam reunir al Mas Lilou, el meu 

refugi empordanès, els dies 13-14 de febrer de 1993. El motiu fonamental era tornar-nos a 

veure en un ambient distès, però també tractar d’institucionalitzar una mena de club 

transnacional que adoptaria el nom de Fundació Piero Gobetti, en record del jove liberal 

italià víctima del feixisme i autor de La rivoluzione liberale. No podien mancar Massimo 

Alberizzi, Graham Watson, Andy Anderson, Jules Maaten i Anne-Else Hojberg. Mentre 

bevíem cervesa i gammeldansk, vam parlar telefònicament amb Susan Johnson –que després 

d’exercir com a secretària general de la IFLRY entre 1982 i 1984 va ser directora de la 

Internacional Liberal i s’havia traslladat posteriorment a Washington D.C.-, Tarja Laitiainen 

–que va representar el seu país al Perú i ja enraonava un excel·lent castellà- Claus-Jürgen 

Cohausz, Madeleine Sjostedt, Andreas Gasche i Andrea Gopfrich. Com tantes altres coses, 

va quedar només en bones intencions, però encara conservo l’exemplar en la seva llengua 

respectiva del llibre de Salman Rushdie Els versos satànics que cada un dels participants em 

va portar com a obsequi, i com a homenatge a l’escriptor perseguit pel clericalisme. Jules 

Maaten, per cert, havia publicat el desembre de 1989 una narració curta dedicada a la seva 

experiència de vuit anys al lideratge de la IFLRY amb el títol Never again IFLRY. 

 

Les relacions internacionals d’aquell grup de joves liberals –de liberals amb accent a la i, 

dèiem sovint, per a marcar l’opció progressista, en una cultura que havia oblidat el significat 

de liberal i encara més de radical (per això darrer, caldria rellegir Marcel·lí Domingo)- van 

ser una experiència personal d’aprenentatge per a cada un de nosaltres. Però no ens la vam 

voler apropiar, sinó compartir-la amb els nostres conciutadans. Així, la gent de Crítica va 

ajudar a la institucionalització del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), en 

el seu ingrés com a membre de ple dret al Youth Forum de la Comunitat Europea i al Consell 

de Comitès Nacionals de Joventut (CENYC), al desplegament de polítiques actives de 

distensió mitjançant el diàleg Est-Oest –el Festival de Moscou de l’estiu de 1985...- fins la 

caiguda del mur l’any 1989, a la continuïtat en el temps del grup català a la Internacional 
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Liberal, al foment d’una visió lliurepensadora de la política i de la societat, basada en valors 

humanistes, exigentment ètics, i a l’impuls d’iniciatives adreçades a construir poc a poc una 

república de ciutadans responsables en el compliment dels seus deures i en l’exercici dels 

seus drets. 

 

La vida de les Joventuts d’Esquerra Liberal entre 1976 i 1978 i del Moviment de Crítica 

Radical entre 1978 i 1986 va estar sempre marcada per la discussió permanent, per 

l’assemblearisme d’arrels llibertàries més o menys organitzat, per una política molt 

ideològica i gens electoral, per la independència econòmica, per la manca d’adaptació a 

qualsevol clàssica militància de partit, i per una certa hiperactivitat a tots els nivells, un 

només dels quals va ser l’internacional que he tractat, sobretot, de descriure aquí. Un 

document de Vicenç Molina de 1985, quan renuncia al lideratge de Crítica, es pregunta, 

precisament, si ha mort el liberalisme d’esquerra, escrit en el que torna a reivindicar els 

precursors (Mill, Combes, Mazzini, Pi i Margall, Companys, Alomar...), com continuarà fent 

durant les dues dècades següents –ara des de la revista Espai de Llibertat de la Fundació 

Francesc Ferrer Guàrdia- per tal de concloure l’opció per una defensa dels valors de llibertat, 

individualitat i participació i d’una societat descentralitzada, federalitzada i solidària 

d’homes lliures. 

 

 

 

 


