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La primavera del 77 era nouvinguda quan una mica més de mitja dotzena de persones, 

que havíem constituït uns mesos abans el sindicat de la Construcció de la CNT a les 

oficines d’AGEL (advocats)  al carrer Méndez Nuñez , vam llogar al carrer Hospital 115 

un vell local interior que durant anys havia estat un magatzem de la fusta. 

El local tenia dues plantes molt àmplies pràcticament es una sola peça, cosa que li 

donava amplitud.  

A la planta superior el terra central era en la seva major part de fusta (taulons), però 

això no representava gaires problemes ja que a la planta inferior es podien augurar 

grans i apassionades assemblees (com així seria). 

Així va ser com amb gran il·lusió tots, en Luis Andrés ionclòs, ens vam posar la granota 

de treball de la Construcció i vam començar a desinfectar i a adequar el que seria el 

nostre lloc de trobada durant uns quants anys. La il·lusió era palesa, estàvem 

construint alguna cosa, mentre vivíem amb efervescència i ens sentíem protagonistes 

del que esdevenia a la ciutat o més enllà d’ ella. 

Mesos després, al voltant del Sindicat de la Construcció van començar a emergir altres 

locals de referència, de trobada de l’anarquisme :”La Pizzeria Rivolta”(tots ells joves 

d’un grup anarquista d’emigrants econòmics a Alemanya que havien decidit instal·lar-

se a Barcelona)davant del bar que encara avui segueix dempeus, el “Terra Alta” del 

carrer Hospital, Al carrer Riereta s’instal·lava el Sindicat de Gràfiques de la CNT,  

mentre que al carrer Cadena Miguel García es feia càrrec del bar “La Fragua”  gràcies a 

les aportacions de Martín Artajo. Miguel García era un dels homes quie juntament amb 

Faceries havia assaltat en els anys 40 els prostíbuls de Barcelona. Detingut, passà més 

de vint anys a les presons i penals d’Espanya. Es van crear altres llocs de referència 

com el “Gay and company”  o les llibreries “El Negre” i la “Cosa Nostra”. 

Però sens dubte el triangle Rivolta, Fragua i Construcción de la CNT era l’epicentre del 

que en bona part s’esdevenia en l’anarquisme a Barcelona. Aviat el Sindicat de la 



Construcció s’ompli d’afiliats, al voltant dels 4000 o 5000, dels quals un bon grapat es 

constituí en militància. 

L’assemblea era permanent, pràcticament cada dia de la setmana, i fins i tot es trobava 

temps per a desenvolupar els acords que n’emanaven, i sobretot per a viure amb 

intensitat amb els afins; la generositat i la multitud de sensibilitats estaven a l’ordre del 

dia, en un lloc de trobada que en bona mesura era intergeneracional. 

No obstant això, el fet que en Luis Andrés Edo estigués afiliat al Sindicat de la 

Construcció amb el seu historia d’històric anarquista que havia trepitjat les presons 

espanyoles en nombroses ocasions, i sobretot el fet que anteriorment hagués estat 

membre del DI, marcava de recel la presència del Sindicat de la Construcció, ja fos per 

part dels elements més radicals de la FAI, com per part d’altres diverses tendències de 

l’anarcosindicalisme que per aquell temps hi havia a la CNT. Així fou com al voltant del 

Sindicat de la Construcció i d’Edo va aparèixer el terme “ Los Apaches” ; es 

desmarcaven de les postures de l’anarcosindicalisme clàssic que ens arribaven des 

d’una bona part de l’exili i del sindicalisme de l’interior que representaven altres 

sindicats com “Espectacles” i naturalment les postures i estratègies de la FAI. “Els 

Apaches” no eren més que aquells que no creien gaire en les estructures monolítiques, 

“els passotes de l’època”, que actuaven sense directrius ni del partit ni del 

sindicalisme, i que d’una manera o altra van ser capaços de desenvolupar a Barcelona 

esdeveniments com ara les “Jornades Llibertàries del 77” . I, com deia en Luis Andrés 

en una entrevista al Viejo Topo de l’època , “sin los pasotas la CNT hubiera estado en el 

Pacto de la Moncloa”.  

En fi, va ser una època en què, al costat d’en Luis Andrés i altres, vam aprendre a viure 

amb intensitat molts d’aquells moments forjats en la mal anomenada Transició. Sens 

dubte, amb Edo i a través del que ell va definir com “ La Corriente” del riu, sempre cap 

endavant, vam aprendre a buscar el camí de la Utopia ; i en això estem.  

                                                                                                      Manel Aisa Pàmpols 

 



 



 

 


