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25 anys clamant per la llibertat
Girona va viure, el 1992, un gran concert contra les detencions a
independentistes

El Último de la Fila amb Toni Coromina | Xavier Mercadé

Entre el 29 de juny i el 14 de juliol de 1992 hi va haver gairebé 40 detencions d'independentistes
acusats de pressumpta pertinença a Terra Lliure. Les detencions van tenir lloc a
a Girona, Banyoles, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tarragona, Benicarló i València. L'ordre l'havia
donada el jutge Baltasar Garzón, motiu pel qual aquests fets es coneixen com Operació Garzón.
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Sopa de Cabra Foto: Xavier Mercadé

Com a resposta aquests fets, coneguts com Operació Garzón en referència al jutge que va ordenar
les detencions, el diari El Punt va organitzar, oper al 29 de juliol -avui fa un quart de segle- un
gran concert a La Devesa de Girona on més de 15.000 espectadors van seguir les actuacions de
Lluís Llach, Lloll Bertran, Elèctrica Dharma, Kitsch, Els Pets, Marina Rossell, Sopa de
Cabra, Josep Tero, El Último de la Fila -que va fer una excepció en els dos anys de silenci que
s'havia autoimposat- i Umpah-Pah. Santi Arisa va exercir de presentador i es van llegir les
adhesions de Maria del Mar Bonet, Luis Eduardo Aute, José Antonio Labordeta i el grup de
teatre Els Joglars. Per la seva banda, Manuel Vázquez Montalbán va llegir el manifest Els
fonaments de la nostra pau civil, signat per diferents intel·lectuals catalans.
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Alguns dels independentistes van denunciar tortures durant la seva detenció. En el rerefons
d'aquesta acció policial hi havia la imminència dels Jocs Olímpics de Barcelona. Això, va ser admès,
anys després per alts responsables de la seguretat de l'Estat, que van reconèixer que les
detencions van ser una mesura preventiva.
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