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₪ Terra Lliure, punt final 

 
stem davant el primer documental 
que explica la història de 
l’organització armada catalana i que 

inclou declaracions dels 
principals dirigents i dels 
militants més reconeguts. 
David Bassa1 n’és el 
director i el guionista, el 
qual explica: la meva 
intenció era omplir un buit 
que hi havia sobre aquest 
tema i per això utilitzo un to 
netament periodístic i 
cronològic.  

 
Terra Lliure, punt final  repassa la 

història de l’organització des dels seus 
inicis a l’any 1979 fins a la seva dissolució 
definitiva l’any 1995. Per tan la l’intent de 
lluita armada a Catalunya va durar 16 anys, 
es van realitzar uns 200 atemptats amb el 
balanç d’un mort, alguns ferits i sobretot 
danys materials; a més hem de 
comptabilitzar la mort de quatre activistes 
quan manipulaven explosius, els quals han 
esdevinguts els màrtirs de 
l’independentisme català: Martí Marcó, 
Carles Goñi, Toni Villaescusa i Quim 
Sanchez.  

 
En aquest documental hi intervenen 

alguns dels fundadors i membres que 
relaten la seva experiència i evoquen les 
seves reflexions sobre els motius que els 
portaren a practicar la lluita armada. Els 
principals temes que es tracten són: els 
contactes amb ETA, els entrenaments de 
milicians, la mort d’activistes per 
manipulació d’explosius o els debats i 
discussions interns de l’organització.  

 
 
 
 
 
 

El documental consta de 26 
entrevistes i a part de les que es fan als 
principals dirigents i militants de Terra 

Lliure, també hi tenen veu polítics 
de l’època com Jordi Pujol o Àngel 
Colom, el jutge de l’Audiència 
Nacional Baltazar Garzón i també 
el delegat del govern espanyol a 
Catalunya Francesc Martí Jusmet, 
entre d’altres. Està organitzat en 
diversos capítols, concretament 
deu: Context històric, contactes 
amb ETA, primers morts, primeres 
reivindicacions, naixement de 

l’MDT, crisi política, la divisió interna, les 
negociacions amb ERC, l’operació Garzón i 
l’últim indult i dissolució.  
 

Per acabar m’agradaria destacar 
algunes frases del documental i aprofitar 
per animar-vos a veure’l, ja que serveix per 
conèixer de primera mà un episodi de la 
història recent del nostre país que cal 
recordar i que sembla ens volen fer oblidar; 
només algunes perles del documental... 
 
Sense terra Lliure, avui l’independentisme no 
existiria. Vam néixer  per tallar el pas a la 
transició política. Era necessari un poder 
militar. Teníem certa fascinació pel País Basc. 
Nosaltres érem soldats per l’alliberament dels 
Països Catalans. 
 

En qualsevol cas, no podem oblidar 
que Terra Lliure era un grup terrorista 
armat i que per la via de la violència no es 
pot construir una societat democràtica. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Autor també del llibre titulat: L’independentisme armat a 
la Catalunya recent. 
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