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Editorial
Comença la
preparació del
8è Congrés
dels CJC

E

ls dies 23, 24 i 25 de Març
estan marcats a l’agenda
dels joves comunistes amb
color vermell. En aquestes dades els
Col·lectius de Joves Comunistes celebrarem el nostre VIII Congrés, un esdeveniment clau per a la lluita comunista
al nostre país, un nou pas endavant en
l’organització de les forces obreres al
voltant del projecte revolucionari.
El Congrés té el repte de que tota la
militància de la nostra organització
reflexioni sobre el paper que ha de
jugar la joventut comunista al marc
de la crisi estructural del capitalisme.
El PCPE va definir al seu IX Congrés
al capitalisme com un sistema agònic, amb unes relacions de producció
que situaven a la classe obrera i a la
joventut d’extracció popular davant
un capitalisme amb tendència a la
reacció en tots els àmbits: les seves
sortides a la crisi són major explotació
(reformes laborals, carestia de la vida,
etc.), més retallades i privatitzacions
i la conquesta de nous mercats a través de la guerra imperialista. Aquestes necessitats econòmiques tenen el
seu reflex en altres àmbits de la vida
social, com un exercici més brutal de
l’opressió contra determinades capes
socials feminització de la pobresa o la
destrucció del medi ambient.
L’única sortida possible favorable a les
majories socials passa per la superació del capitalisme i la construcció del
socialisme: ni existeix la possibilitat ni
creem la ficció de vies intermitges o
reformistes.

Per tant, el nostre rol és organitzar a la
joventut per a la lluita per una sortida
classista a la crisi capitalista. Això exigeix continuar amb la construcció de la
joventut comunista en una nova fase,
després del gran creixement numèric
i qualitatiu de l’últim període, convertint-nos en el major pol organitzat
de joves leninistes -no només a través
de la nostra extensió, sinó de diversos
processos d’unitat amb altres destacaments com la UJC-M, UP o la JCA.
Una de les vies que analitzarem és
la sectorialització: estructurar les
cèl·lules de la joventut comunista en
funció dels centres de treball i estudi
en els que es troba, així com als barris.
Això és una condició necessària per
avançar en la nostra estratègia: una
presencia molt més propera dels joves
comunistes, de forma que puguem
enllaçar les lluites i realitats concretes
amb l’estratègia general.
Per això el nostre lema és cristal·lí en
quant al seu objectiu: <<A tot barri,
centre d’estudis o de treball: Joventut
Comunista>>. Es tracta de convertirnos definitivament en una presència
indispensable al interior de la joventut obrera i popular.
Dinamitzar les nostres cèl·lules, millorar l’agitació i propaganda, assumir
el repte de formar a un creixent número de joves al marxisme-leninisme i
millorar el funcionament dels nostres
òrgans són, entre d’altres, alguns dels
elements interns a valorar al Congrés.

Però, sense dubte, allò que és fonamental és com organitzar la lluita de
la joventut pels nostres propis interessos, fonamentalment al front obrer,
l’estudiantil i a nivell de barri. Considerem que en la intervenció de masses és en el que es decidirà el futur del
projecte comunista a l’Estat espanyol
i, per tant, aquesta serà la part fonamental sobre la que debatrem.
Durant els pròxims mesos tota la militància de la Joventut Comunista, a
través dels seus col·lectius, debatrà els
documents congressuals i escollirà els
seus delegats. Ens proposem un debat en el que cadascuna de les nostres
cèl·lules siguin protagonistes del Congrés, i no únicament la direcció.
Després de l’anàlisi i la discussió conjunta, aspirem a concloure unes tesis
que, aprofundint sobre els aspectes assenyalats, a la vegada siguin suficientment manejables i clares per servir
d’eina i brúixola a la pròpia militància
i a la nostra classe. A més dels delegats
de la pròpia organització, al Congrés
assistiran delegats internacionals de
nombroses joventuts comunistes germanes, reafirmant el seu recolzament
al projecte de la lluita dels CJC, sota
les banderes del marxisme-leninisme.
No hi ha dubte de que tota l’organització
donarà un pas al front davant un Congrés històric, que ens posarà al camí de
construir aquesta jove guàrdia que en
Espanya forjarà l’avenir.

Moviment
Estudiantil

Per no tornar enrere,

Cap a un sindicat estudiantil per a tot l’Estat!

A

l’any 2001, a l’Estat Espanyol
s’iniciava un cicle de protestes i lluita contra la implantació de la Llei Orgànica d’Universitats
(LOU). Aquest cicle va suposar un
conjunt de mobilitzacions massives
contra els primers plans mercantilistes
del govern en quant a la qüestió de
l’educació. Aquestes lluites del moviment estudiantil contra la privatització i l’elitisme de l’educació pública
van tenir la seva continuïtat a raó
de la implantació de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), més conegut com Procés de Bolonya, a l’any
2007, que venia a obrir un nou cicle de
mobilització massiva de l’estudiant,
amb l’objectiu de frenar la reforma i
elevar el nivell de consciència d’aquest
en torn a la necessitat d’una educació
pública.

Ara, i des de l’any 2001, estem assistint
a un altre cicle de mobilització, aquest
cop generat en un principi contra la reforma privatitzadora Estratègia Universitat 2015, i posteriorment i amb molta
més força al voltant de les retallades
pressupostaries sobre tot el sistema
educatiu públic, beques, instal·lacions
dels centres d’estudi, condicions de
treball del professorat i del personal
d’administració i serveis, etc.
Analitzant amb perspectiva i en clau
temporal tots aquests processos podem observar com entre un cicle i un
altre existeix sempre una parada de
duració variable a les lluites, un moment de reflux al qual l’estudiant es
replega fins que, en clau de contraofensiva, es torna a aixecar contra alguna mesura del govern.

És aquesta una dinàmica apropiada per
al moviment estudiantil? Certament
no, ja que la lluita per una educació
pública, al servei de la classe obrera i
el poble, no ha de frenar-se quan una
mesura ha sigut implantada, i aixecarse quan aquesta és anunciada; sinó
que ha de ser constant i continua en la
mesura en que l’educació per la qual
lluitem només pot aconseguir-se definitivament quan canvien les bases que
sustenten el sistema que dissenya els
models d’educació.
En aquest sentit la lluita de l’estudiant
és un torrent de força que s’ha de canalitzar de forma que puguem evitar
el funcionament cíclic del moviment estudiantil i el transformem en una força
estable i amb potencialitat transformadora. Que fa falta per això? Fa falta
avançar en una estructuració cimentada des de la base entorn a associacions
on s’agrupin els sectors més conscients i
combatius de l’estudiantat que, durant
els moments de lluita estudiantil més
àlgides, sàpiguen dirigir el moviment
cap a la victòria; i que en moments de
reflux de la lluita no descansin ni un minut, explotant totes les vies de treball
que tinguin al seu abast.
Els Col·lectius de Joves Comunistes treballem des de fa temps per la consolidació d’aquestes associacions de base, i
en la seva coordinació a nivell estatal.
La raó d’aquesta coordinació estatal
està en la necessitat d’articular una lluita homogènia per a tot l’Estat, degut a
que els atacs que l’estudiant i els treballadors dels centres d’estudi sofreixen
són per a tots els territoris. D’aquesta
manera, una lluita coordinada i dirigida a nivell estatal permetria colpejar

4

com un sol puny de manera molt més
efectiva, i elevar el nivell de mobilització al camí de la victòria.
En tot aquest procés, la joventut comunista, dels CJC desenvolupa un
paper clau: intervenir al moviment
estudiantil amb la finalitat de consolidar aquesta direcció estatal de les
associacions i avançar cap a la creació
d’un sindicat estudiantil únic per a tot
el territori. Aquesta estructura permanent serà la garantia que permetrà a
l’estudiant donar una resposta contundent, la garantia que permetrà
una mobilització ampliada a la lluita
de masses estudiantil.
Mitjançant la lluita organitzada entorn a estructures permanents el moviment estudiantil serà capaç també
de, a través de la intervenció dels comunistes, superar les reivindicacions a
curt termini en contra de les reformes
o plans privatitzadors, en contra de
retallades, etc. per col·locar-se en una
posició que indiqui una alternativa en
positiu per a l’estudiant, així com per
a tota la classe treballadora; una alternativa de futur que garanteixi aquella
veritable educació pública i científica;
l’educació al socialisme.
Marina Gómez

Moviment
Obrer

Ensenyaments d’una

«Escola de
guerra»,

La Vaga General del 14N

P

odem dir, utilitzant les paraules de Lenin, que l’última vaga
general va ser per la classe
obrera i per la joventut organitzada
als CJC una autèntica «escola de guerra». Sense caure en l’absurd utilització de les xifres de l’atur amb les que
acostumen a desvirtuar els mitjans de
comunicació el significat de tota la
jornada de vaga, podem dir que la del
14N va ser un èxit. Un èxit perquè va
instruir i ensenyar a la classe obrera a
unir-se als nombrosos piquets i manifestacions que van desenvolupar-se al
llarg de la nit i el dia. Un èxit perquè
va ensenyar -tornant sobre les lliçons
de Lenin- a tots els treballadors a pensar que cada una de les lluites particulars són part de la mateixa lluita contra la classe capitalista que les espolia.
En aquest sentit, vam poder observar
el confluir de nombroses lluites particulars, de diferents sectors, durant la
jornada del dimecres 14 de novembre.
Els treballadors i treballadores van
unificar les lluites, demostrant que
cada una de les seves batalles particulars són expressió de la mateixa guerra contra la banca i la patronal, es a
dir, contra l’oligarquia financera.

Però, si bé les vagues generals són
l’escola de la guerra de la classe obrera,
com continuava dient Lenin: «Les escoles de guerra no és la guerra mateixa».
La vaga general no es així un fet finalista sinó un mitjà per elevar la consciència de la classe treballadora i dotar-la
d’organització a la seva lluita cap al socialisme. En aquest sentit, els militants
de CJC hem de redoblar a favor nostre
al front obrer, denunciant quan les cúpules sindicals juguen a la guerra de xifres amb el govern i la patronal per reeditar el pacte socials i entregar els drets
de la classe obrera a l’oligarquia, amb
ridícules propostes com un referèndum
que decideixi si posar fi o no als drets
fonamentals de la classe treballadora.
La Joventut Comunista tenim clar que
els drets de la classe treballadora no es
negocien, sinó que es defensen, i per
això no entrem a valorar l’èxit o fracàs
de la vaga general segons els índexs
de seguiment imposats per la burgesia. La qüestió clau es si la vaga ha servir per organitzar i elevar el nivell de
consciència de la classe obrera i si d’ella
vam poder extraure importants lliçons
per aquesta guerra que hem de lliurar
contra el capital.

En aquest aspecte, vam poder observar
com la classe obrera va elevar la seva
combativitat als seus piquets i va lluitar
més enllà dels abusius serveis mínims
que hi havia pactats, mostrant gran
disposició a la lluita, fent front a la repressió d’uns cossos policials convertits
en dia de vaga, de forma més evident
que mai, en pinxos i pistolers del patró.
Durant les manifestacions de la tarda
el nostre discurs polític, combatiu, revolucionari, va escampar sobre l’asfalt
de tots els territoris de l’Estat, amb
gran acceptació per part de les masses treballadores, cridant visques a la
classe obrera, per la sortida de la UE i
contra les polítiques del capital.
Ara, la tasca immediata de la nostra
classe és organitzar una nova vaga
general, impulsar la unitat dels treballadors i treballadores contra les polítiques del capital i generar aquell exèrcit obrer cap al socialisme que ha de
prendre la forma de Comitès d’Unitat
Obrera. És necessari continuar sumant
al procés d’acumulació de forces per
situar-nos en un millor lloc des del
qual precipitar l’única sortida a la crisi
capitalista: la revolució socialista.
Roberto Guijarro
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Antiimperialisme

Procés de pau a Colòmbia
El pueblo como actor principal

É

s la tercera vegada que la
insurgència de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, Exèrcit del Poble (FARC-EP) i
l’Estat colombià es veuen les cares en
una mesa de negociació. Ho fèren al
1984 a l’anomenat «acord de la Uribe», amb el que era llavors president
Belisario Betancourt i que acabaria
amb l’extermini de la Unió Patriòtica,
partit polític que d’aquelles conversacions nasqué com a braç polític on no
només la insurgència podia participar,
sino també tots els actors socials i polítics que buscaven la pau. Més de 5000
militants assassinats/des o desapareguts/des suposa un rècord atroç per a
la història de la classe obrera, respecte
al terrorisme d’Estat.
Al 1998 es signaren els «diàlegs de pau»
a San Vicente de Cagüan, amb el president de llavors, Andrés Pastrana. Però
el pla de l’Estat i de l’oligarquia colombiana revoltada a les ordres dels Estats
Units, era guanyar temps amb la mesa
de diàlegs per a poder preparar millor
la força pública amb milions de dòlars
del «Pla Colòmbia». Els diners de la
Casa Blanca no només eren invertits en
el conflicte intern colombià, sinó que
també ajudaven a consolidar les polítiques expansionistes de l’imperialisme
a la zona. El govern abandonà la mesa
de negociació al 2002, fent evidents els
veritables motius pels quals s’hi havia
sumat i que, en qualsevol cas, no eren
acordar la pau.
Ara al 2012, l’Estat colombià encapçalat pel seu president, Juan Manuel San-

tos, subscriu amb les FARC-EP un Acord
de Pau treballat des del maig, amb un
apropament de les parts de manera secreta gestada a L’Havana, Cuba.
Al setembre d’aquest any, el govern
colombià i les FARC-EP feien pública
la instal·lació de la mesa de negociacions i la signatura de l’anomenat
«Acord General per a l’Acabament del
Conflicte», amb l’acompanyament de
Cuba i Noruega com a garantia i Veneçuela i Xile com a acompanyants.
Segons han fet públic les parts, el
procés té tres fases: la primera són
les conversacions exploratòries i
l’apropament de les parts; la segona
part és la discussió de cinc punts de
l’agenda i la garantia a la oposició; i finalment la implementació dels acords
per a l’acabament del conflicte.
El primer punt de l’agenda -a més de
la participació política, narcotràfic, situació de les víctimes i final del conflicte- és la «qüestió agrària», on les
FARC-EP han situat com a fonamental
la desigualtat en el repartiment de la
terra i reivindiquen aquest fet com a
principal causa del conflicte a Colòmbia. Cal recordar que la fundació del
Partit Comunista de Colòmbia al 1930
va ser una resposta del proletariat i la
classe treballadora a la creixent agressió estatal contra els/les camperols/
es que reclamaven reforma agrària,
un habitatge digne, salut i educació
gratuïtes. Aquest fet va desencadenar
una persecució del govern contra els/
les comunistes i organitzacions socials
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i populars influenciades per ells, que
deixà centenars de militants morts,
desapareguts o exiliats per l’acció
del terrorisme d’Estat. Aquesta situació va forçar als/les camperols/es
orientats/des per la praxis de la teoria
marxista-leninista a organitzar la resposta armada a diferents regions del
país en defensa de les seves pròpies
vides, de les de les seves famílies, béns
i interessos de la resta del poble. Fins
que, al 1964, varen fundar les FARCEP. D’aquest petit esbós històric es pot
entendre part de la lluita d’aquesta
guerrilla, com fonamenta la seva
pràctica revolucionària i ara, com dirigeix la seva línia política a la mesa
de negociacions. És per això que no
fou estrany escoltar a la declaració de
l’Estat Major Central, amb un discurs
del comandant Iván Márquez el 18
d’octubre per l’obertura de la mesa de
diàleg, allò que precisament el govern
després repudiaria públicament: la
denuncia del model econòmic capitalista, la doctrina militar i la ingerència
imperialista, a més de la «inversió» estrangera i la signatura de TLC’S. Amb
aquesta darrera contradicció de base i
cridant a favor de «la pau amb justícia
social i sobirania» les FARC-EP reivindiquen al poble com a actor principal:
«el poble ha de ser el protagonista
principal. EN ell rau la força irresistible
de la pau. Aquesta pau no depèn d’un
acord entre portaveus de les parts
bel·ligerants. Qui ha de dibuixar una
ruta de solució política és el poble».
Laura Calderón

Feminisme

Un exemple senzill i enorme,
La lluita de les treballadores de neteja de Jerez

A

l llarg d’aquests últims anys,
en els quals la veritable cara
del capitalisme ha quedat al
descobert, hem pogut veure importants avanços en la lluita de la classe
obrera que, si bé semblen poca cosa
enfront de les enormes dimensions de
la crisi estructural d’aquest sistema,
constitueixen autèntics punts de referència per al moviment obrer. Lluites
empreses per treballadors i treballadores en diferents punts de l’Estat que
han saltat a la primera pàgina en els
mitjans de comunicació, desemmascarant amb cada acció als responsables
d’aquesta situació catastròfica a la
qual ens enfrontem, no solament en el
plànol econòmic sinó en el sociopolític.
Una mostra del que comentem és la
vaga que van mantenir recentment les
treballadores de neteja de Respostes
Auxiliars, la concessionària municipal
dels serveis de neteja dels col·legis públics de Jerez de la Frontera (Cadis).
Una demora en els pagaments per part
de l’ajuntament de la localitat gaditana les va portar a posar-se en peu. Després d’una primera vaga amb la qual
no es van aconseguir els objectius proposats i la indiferència del consistori
davant les seves demandes, van decidir
convocar una segona vaga, aquesta vegada indefinida. Les treballadores van
deixar de netejar els col·legis de Jerez,
i aviat Sanitat va indicar que la insalubritat a les aules era motiu suficient
per decretar el tancament de classes i
aularis en diverses escoles.

És en aquest punt quan es posa en
relleu la fragilitat del sistema: els
nens no podien acudir al col·legi, els
pares es veien obligats a buscar amb
qui deixar-los i la situació era cada
vegada més insostenible. En un sistema en el qual l’escola no és tant un
espai on s’imparteix educació sinó un
lloc on deixar als nens mentre els pares van a treballar, el tancament d’un
col·legi suposa un dur cop a la rutina
adoptada per les famílies i a la seva
subsistència. Ja no hi ha tanta equivalència entre mare i mestressa de casa
a temps complet. El sistema capitalista ens deixa desprotegits, va caure la
màscara de l’Estat del Benestar.
Els mitjans de comunicació al servei de
l’oligarquia van passar a jugar el seu
paper fonamental, el de portaveus
d’un ajuntament que va assenyalar
a les treballadores acusant-les de negar als nens el dret a l’educació. Així
és com van dirigir el focus d’atenció,
creant un tallafocs que donés una treva a un govern municipal assetjat per
les mobilitzacions i els deutes. Un consistori que tornaria a trobar-se poques
setmanes després amb una altra vaga,
la dels treballadors del servei de neteja municipal.
La població no podia quedar indiferent davant una mobilització de les
dimensions d’una vaga indefinida. La
gent no podia posicionar-se del costat dels qui s’han dedicat a explotar
a les treballadores per uns salaris de
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misèria que ni tan sols arribaven a cobrar. Per descomptat que a les mares
de Jerez no els faria gràcia perdre la
possibilitat de l’escola per deixar als
nens en bones mans, però sabien que
les mateixes treballadores es trobaven
en aquesta situació. També hi havia
mares en la plantilla de Respostes Auxiliars, famílies a les quals els diners
treballats no arribava mai. La solidaritat va ser i és inevitable.
Per fi, el passat 8 de novembre les treballadores van decidir en assemblea
desconvocar la vaga. L’ajuntament havia pagat, l’objectiu s’havia complert.
La flama havia pres irremissiblement.
Tenim davant nosaltres, per tant, un
exemple local, senzill i gegantesc a
un mateix temps, del que significa
una vaga indefinida, de com aquest
mètode de lluita desemmascara a
l’oligarquia i desmantella aquest sistema que ens vampiritza i pel qual només som números. No és un cas aïllat,
els hi ha per tot arreu i són silenciats.
Però la unitat d’acció, la fermesa en
les decisions, la presa de consciència
de la classe obrera, són fonamentals
per al desenvolupament de la lluita.
Els motius merament econòmics deixen pòsit, i a poc a poc s’anirà forjant
la consciència de classe.
Claudia Lorente

Dossier
central

Crònica de la I Brigada

Lee In Mo a la RPD de Corea

En aquest número, Tinta Roja reprodueix part de la crònica de la I Brigada dels
CJC a la RDP de Corea. Una experiència única i pionera a la història del moviment
comunista espanyol. Podeu trobar-la sencera a la web dels CJC i del Tinta Roja.

«

Entre el 4 i el 14 de Setembre,
els CJC celebrem la I Brigada
«Lee In Mo» a la República Popular Democràtica de Corea (Corea del
Nord). Vam convertir-nos en la primera organització juvenil espanyola en
realitzar una brigada o delegació d’alt
nivell en aquest país socialista.

La nostra brigada buscava ampliar el coneixement sobre la realitat del país, no
era una visita de treball voluntari. Fonamentalment, les visites consistien en explicacions i interacció amb joves coreans:
als centres de treball (les nostres visites
van ser fonamentalment a granges), centres d’estudis (que va ser el que més va
abundar, degut al caràcter juvenil de la
nostra brigada), centres culturals i d’oci.
Vam poder comprovar la realitat
del socialisme en construcció, en un
país que conjuga la gratuïtat total de
l’educació - formal i informal- de la sanitat, així com la plenitud als llocs de treball, protecció del medi ambient, vida
sana en lo cultural i esportiu i l’absència
d’impostos; amb nombrosos edificis en
construcció i un avanç generalitzat del
país, que ens demostra que, lluny d’estar
estancat, el socialisme està viu a Corea.
Ens va sorprendre conèixer que les
cooperatives agràries es transformen en
granges estatals quan s’aconsegueixen
alts nivells de productivitat i introducció de maquinaria i que la propietat de
la maquinaria i les llavors és de l’Estat,
que les alquila i ven a un preu avantatjós, establint-se aquella relació de cooperació i ajuda de l’Estat de la classe
obrera i el campesinat cooperativista.
Aquest sistema, similar al soviètic abans
del XX Congrés del PCUS, es complementa amb més de 2 milions d’obrers
urbans que als pics de les collites ajuden
de forma voluntària als labors agrícoles.
El treball voluntari és una nota predominant al socialisme coreà. En un país
sense cap desocupat, el temps lliure dels
treballadors, les vacances dels estudiants
i l’ajuda dels jubilats serveix per a contribuir als treballs socials i obres d’interès
comú. Arribem a Corea en mig de les pitjors inundacions en 60 anys i vam poder apreciar l’alegria de milers i milers de
persones mobilitzades voluntàriament

per reparar voreres i vies de ferrocarril
en pobles, ciutats i en la pròpia capital.
Aquesta generació dels joves comunistes no tenim ocasió, com van fer
els nostres predecessors, de conèixer
l’experiència de construcció socialista
dels països d’Europa de l’Est i la Unió
Soviètica. Per això, les brigades dels CJC
a Cuba i a Corea són ocasions úniques
per conèixer des de dins un procés revolucionari, per parlar amb els seus pobles
i veure amb els nostres propis ulls que
l’horitzó socialista, pel que lluitem dia a
dia, ja és una realitat per a la classe obrera d’alguns països, encara closa pel bloqueig i l’assetjament de l’imperialisme.
La Brigada dels CJC a la República Popular Democràtica de Corea va ser batejada amb el nom de Lee In Mo, per l’exemple
de compromís i lluita d’un dels més longeu
«presos del llarg confinament». D’aquesta
forma qualifica Corea del Sud a qui estan
detinguts i torturats per la seva militància
comunista per les seves persones a partir
de 1950, amb el constant xantatge de que
al renunciar a la seva militància i la seva
nacionalitat nord-coreana els posarien als
seus carrers, però sense dignitat. Durant
casi 40 anys, Lee In Mo va decidir no trair
al seu país i resistir fins casi els últims dies
de la seva vida, en que va poder regressar
a la RPDC.
La nostra Brigada va ser convidada per
la Lliga de la Joventut Socialista Kim Il
Sung, d’aquí la importància que se li dóna
a la nostra visita a la RPDC i la repercussió que aquesta va tenir als seus medis de comunicació, amb una cobertura
de premsa escrita, televisió i radio. Així
mateix, va servir per estrènyer els vincles
d’amistat i les relacions bilaterals que tenim els CJC amb la Central, incloent al
seu President (Secretari General), Vicepresident, i altres membres de la direcció.
La brigada comença passant tres
dies a Xina, on vam poder assistir a les
zones més conegudes, com la plaça de
Tian’anmen, el Monument dels Màrtirs
Revolucionaris, el Museu de Història
Xina, el Palau de la Ciutat Prohibida, diferents parcs amb edificis d’arquitectura
tradicional xinesa, el Museu Militar de
la Revolució Popular, etc.
També vam poder conèixer els barris i
la vida quotidiana a Pekín, on lamentable-
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ment vam poder comprovar a peu de carrer l’afirmació que als nostres documents
congressuals es defineix a Xina com un
país amb relacions de producció hegemònicament capitalistes. Aquests tres dies
van servir per preparar bé a la Brigada, per
acudir a l’ambaixada de la RPDC a Xina i
per conèixer millor la cultura i el dia a dia
de la classe obrera xinesa.
Dia 1... per fi aterrem a Corea. Vam
ser gratament rebuts pel camarada Kim
Song Il, Secretari de l’àrea de relacions
internacionals de la Lliga de la Joventut Socialista (LJS) dedicada a Europa,
i pels que serien els nostres traductors.
El nostre primer dia a Corea va ser
molt intens, la primera visita organitzada
al programa va ser l’ofrena floral a les estàtues de Kim Il Sung i Kim jong Il, construïdes a la Colina Mansu. La segona visita del dia va ser al Gran Palau d’Estudis
del Poble, un immens edifici que serveix
com a biblioteca amb 30 milions de llibres, així com sales d’estudi. Una de les
coses més positives va ser assistir a les
classes de diferents idiomes que s’estaven
cursant en aquest moment, en elles es
trobaven persones de totes les edats,
però sobre tot gent gran interessada en
aprendre un idioma. El sopar d’aquest
dia va ser amb el President de la LJS i
altres membres de la direcció, on ens van
donar una afectuosa benvinguda.
Durant el tercer dia de la nostra estància vam visitar la Universitat Kim Il Sung.
Vam assistir a les instal·lacions esportives
de les que gaudien els joves universitaris,
una piscina amb diferents zones, perfecta
per a fer natació i entrenar, o per a relaxar-se als seus rajos demassatge.
La primera visita del nostre quart dia
va ser a la Granja Cooperativa Migok, on
ens van explicar el procés de producció
d’arròs i blat de moro, la millora i modernització de la maquinaria agrícola durant
els anys 70 i a planificació d’aquesta producció. Vam acudir més tard al Teatre del
Poble, on actuava l’Orquestra Nacional.
El cinquè dia va començar plujós,
però no ens va impedir visitar el que hi
havia previst, el monument al 50 aniversari de la fundació del Partit i la Torre de
la Idea Juche, ambdós monuments imponents i perfectament mil·limetrats al
moment de la seva construcció, que re-

Els brigadistes davant el vaixell espia
dels EEUU «USS Poble», capturat en 1968

presentaven un homenatge a la història
de la construcció socialista a la RPDC.
Ja més esclarit el dia vam acudir a la
nostra següent visita planificada al programa, una de les més emotives de la Brigada, el Cementiri dels Màrtirs Revolucionaris, on estan enterrats els principals
líders guerrillers, cadascun d’ells compta
amb un bust. De molts d’ells no es tenien
fotografies, pel que es va parlar amb els
seus familiars per reproduir els busts de
la manera més fidel a la realitat possible.
L’última visita abans del «Arirang»
va ser al Zoo de Pyongyang. Per fi vam
assistir a la representació de l’espectacle
de gimnàstica massiva «Arirang», el
qual va deixar-nos a tots commoguts.
Una exhibició en la qual participaven
al voltant d’unes 100.000 persones totalment coordinades per representar
la història revolucionaria de Corea, un
espectacle que va mostrar-nos com la
col·lectivitat i la unitat monolítica superen el individualisme en totes les seves
facetes. Sense dubte una de les millors
experiències que vam viure a Corea.
Al dia següent, encara commoguts amb
el «Arirang», va celebrar-se el 64 aniversari de la fundació de la República, Pyongyang estava replet de banderes vermelles i
de la RPDC. Va acudir als Balls Col·lectius
per l’aniversari, plens de color pels vestits
tradicionals de les coreanes i amb una
perfecta coordinació; alguns de nosaltres vam poder ballar amb els coreans les
cançons populars i revolucionaries que allà
s’interpretaven; altres, no ens vam atrevir.
La primera visita del sèptim dia va
ser interessant, era d’esperar, ja que vam
acudir als Pavellons de les Tres Revolucions: la Revolució Ideològica, la Tècnica i la Cultural. La següent visita va ser
al Conservatori Kim Won Gyun, on vam
poder assistir a interpretacions de cant,
instruments tradicionals, piano, etc. A
continuació vam visitar la Casa natal de
Kim Il Sung en Mangyondae, una caseta
on van arribar a viure 12 persones.
El vuitè dia va ser especialment agitat
per a tots nosaltres, vam poder visitar la
frontera entre les dos corees; des de fa 67
anys els Estats Units han ocupat el Sud
de Corea, establint de forma «provisional» aquesta frontera al Paral·lel 38. La
part Sud de la frontera està custodiada
legalment per soldats americans, de fet,
no van trigar en aparèixer soldats nordamericans ensenyant a un grup de turistes la frontera. La RPDC ha plantejat
centenars de propostes per la unificació,
sempre rebutjades per EEUU.
La següent visita va ser esgarrifosa,
doncs es tractava del Museu de Sichon,
sobre les massacres comesses contra el
poble coreà a la guerra 1950-1953, el
museu està al poble del mateix nom, al
qual, percentualment, va morir més po-

Espectacle Arirang, premiat amb el Guinnes al major espectable del món

blació. L’edifici era el comitè del districte
del Partit quan va començar la guerra.
Mentre que dura l’ocupació americana
d’aquesta ciutat, una mica més de 50
dies, va produir-se la major matança
que van cometre els nord-americans a
Corea, sent assassinats més de 27000
coreans, sobre una població de poc més
de 100.000. Aquest edifici va ser plenament un centre de tortura, van deixarnos de pedra les imatges de milers de coreans assassinats, nens decapitats, dones
torturades... una autèntica massacre.
La nostra novena jornada va començar amb la visita a la granja frutícola
de Taedongang. Per la tarda vam acudir
a l’Escola Bressol Kyongsan, on vam fer
un recorregut pel seu establiment amb
la directora i vam conèixer les diferents
sales per als nens, tant de jocs, esport,
ball, com d’aprenentatge. Ens quedàvem meravellats amb els nens.
El nostre últim dia a la RPDC va consistir en la visita a casa de creació de
Mansudae, on van crear-se obres d’art de
tot tipus. La següent visita va ser al Institut Superior de Llengües Extrangeres, on
van ensenyar-nos les seves instal·lacions
i algun aula, i vam poder assistir a classe
d’espanyol, els alumnes van preguntarnos coses sobre Espanya, lis agradava
el futbol espanyol, lis interessava saber
quants anys teníem, si ens havia agradat
Corea o que estudiàvem, així com la lluita dels comunistes espanyols.
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A continuació vam visitar el Institut
d’Educació Mitja nº1 Moranbong, al qual,
com a la resta del país, s’aplica el sistema
d’educació obligatòria gratuïta. Vam visitar també el metre de Pyongyang, amb una
arquitectura i decoració al més pur estil
del metro de Moscú.Al dia següent vam
acomiadar-nos tots amb tristesa però a la
vegada amb emoció d’haver viscut aquesta
experiència. El vicepresident de la Lliga va
acudir al nostre acomiadament amb altres
membres del Comitè Central de la Joventut. Entre llàgrimes i abraçades vam embarcar al nostre avió de tornada.
Durant tota la brigada van acompanyar-nos els increïbles paisatges dels
voltants de Pyogyang i els seus vermells
capvespres, els carrers amb els pioners
caminant junts a l’escola, l’exèrcit, anant
a labors de construcció o juntament als
camperols marxant cap als pobles afectats
per les inundacions, els estudiants universitaris, la pràctica col·lectiva d’algun
esport, les dones reballant en feines que
en un país capitalista estan relegades als
homes, o les característiques bicicletes.
Sense dubte una gran experiència per a
tots nosaltres, i una oportunitat única de
poder conèixer de primera mà un país socialista. És per això pel que els brigadistes
afirmem amb el cap, quan Kil Chol Hyok
-vicepresident dels joves comunistes del
país- deia: «El nostre país va resistir quan
altres baixaven la bandera vermella i tenim clar que ni ara ni en el futur deixarem de construir el socialisme».

Internacional

18º Festival Mundial de la
Joventut i els Estudiants,
Els desafiaments actuals del Moviment Juvenil Antiimperialista Internacional

A

quí segurament tocaria un
article «sopa de sobre» (preparat per a publicar a qualsevol numero, i generalment insípid)
on caldria parlar de la història dels
Festivals Mundials de la FMJD, de la
seva glòria passada, de com varen estar apunt de desaparèixer i com, afortunadament, als darrers anys la FMJD
va aconseguir recuperar-los. Però a la
secció de Internacional del Tinta Roja
ens hem compromès a preparar articles que superin la simple declaració i
aportin elements polítics que ens permetin apropar-nos a la realitat de la
situació internacional des de la perspectiva dels comunistes.

Una mica d’història...
Per aquells que no coneixen en absolut què és això dels Festivals Mundials:
els Festivals Mundials de la Joventut i
els Estudiants (FMJE) són organitzats
per la Federació Mundial del Jovent
Democràtic (FMJD) des de l’any 1947.
A la seva primera etapa (1947-1989)
els festivals eren un gran fòrum de
debat de joves de tot el món on es discutia sobre la situació del jovent i el
paper d’aquest en la lluita per la pau.
Actualment hi ha nombrosos fòrums
internacionals de tota manera (fins i
tot l’Església Catòlica en té un), i no
obstant la FMJE va ser pionera i ha
estat durant molts anys l’únic esdeveniment juvenil de masses d’aquestes
característiques al món.
Sempre amb un caràcter antiimperialista i de classe, els FMJE aconseguiren
reunir a totes les seves edicions entre
20 i 30.000 joves de més de 200 països. La major part dels festivals van ser
acollits per països socialistes, atès que
en aquell moment les posicions de
classe eren hegemòniques a la lluita
antiimperialista. La propaganda anticomunista imputava a aquest fet el
seu èxit. Res més allunyat de la realitat. Les dues edicions que es produïren
a països capitalistes (Àustria, 1959 i
Finlàndia, 1962) tot i que tingueren
menys assistència (proporcional al menor suport estatal de l’esdeveniment)
també varen ser molt reeixides.

No obstant, la desaparició del camp socialista va ser un cop dur per a la FMJD
i els Festivals Mundials, que varen estar apunt de desaparèixer. Des de 1989
fins al 1997 no se’n va celebrar cap.

Els festivals al món post
soviètic
Amb molt d’esforç, la FMJD ha aconseguit recuperar l’organització dels
Festivals. Tot i així, el món d’avui és
força diferent, el centre de gravetat
del moviment antiimperialista està situat als països governats per dirigents
desenvolupistes, participants de processos de convergència econòmica regional. Països que tenen governs molt
heterogenis, en la majoria de casos,
formats per coal·licions electorals que
pugnen entre elles per quotes de poder, aliats de les burgesies nacionals no
monopolistes (que estan tan interessades en trencar el vassallatge envers el
gran capital estranger com en treure la
màxima rendibilitat explotant als seus
treballadors), i països que, en definitiva, lluiten contra l’imperialisme sense
una perspectiva de classe, des d’una
concepció localitzada o regionalista on
és prioritària la consolidació i el desenvolupament del seu projecte nacional.
Aquestes nacions, amb l’excepció del
festival de L’Havana al 1997, han estat
les que han acollit les edicions del festival en aquesta nova etapa, qüestió que
a vegades està portant problemes. Un
exemple clar el trobarem a la darrera
edició. Al 2010 es va celebrar el festival
a Sud-àfrica, amb el govern del Congrés Nacional Africà com a amfitrió.
Aquesta festival va complir un objectiu
polític important, atès que era el primer que es celebrava a l’Àfrica subsahariana, però els conflictes constants
entre les faccions del govern varen fer
que l’esdeveniment es desenvolupés en
condicions anàrquiques, i s’empobrís el
debat polític. Com si no en tinguéssim
prou amb això, dos anys després, el
govern sud-africà, sobirà i antiimperialista, es taca les mans de sang obrera
massacrant miners en vaga.

Propera aturada, l’Equador...
Recentment la FMJD ha determinat
que la 18ena edició del Festival es celebrarà a l’Equador. Sense cap mena
de dubte, s’han decidit per la millor
opció; de fet era la única proposta
seriosa que hi havia sobre la taula. El
govern de Rafael Correa ha mostrat
el seu suport a l’esdeveniment i ha
promès unes dotacions pressupostaries i logístiques molt bones per a que
tot el Festival sigui un èxit. Això és
cert però no és incondicional: com a
contrapartida el Festival es celebrarà
al 2013, gairebé un any abans del que
tocava i se’l farà coincidir amb el procès electoral a l’Equador, on l’actual
president farà front a una dura batalla electoral. Un any menys significa
condicionar a totes les organitzacions
que participem a la FMJD per a que
avancem el nostre calendari i perdem
molts debats a l’hora de fer i preparar
de manera adient l’agitació als nostres
països i els debats de cara al Festival.
Però al món d’avui, l’antiimperialisme
no és internacionalisme proletari per
l’alliberament i la igualtat de tots els
éssers humans, ni molt menys!, és garantir una balança comercial solvent
a favor dels països que han iniciat
processos sobirans per a emancipar-se
dels grans inversos estrangers.
No dubtem que l’Equador pugui ser
un magnífic amfitrió i que el Festival
sigui un gran èxit, ni tampoc que hem
de donar suport al procés antiimperialista a Amèrica Llatina; però si volem
construir un moviment fort i a escala
mundial, caldrà fer-ho des del debat
en posicions de igualtat.
Els comunistes, per la part nostra banda, farem el que toca: participar al Festival i a tots els altres esdeveniments
com hem fet sempre, defensant davant
de qui sigui les posicions internacionalistes de la classe obrera. Deixant sempre ben alta la bandera roja i pugnant
per a que s’entengui per fi que no es
derrotarà a l’imperialisme sense abans
derrotar al capitalisme que el genera.
Guillermo Villaverde
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Actualitat

[Pa], circ... i crisi

L

a població té assumit que la
crisi estructural del capitalisme
i els seus terribles efectes han
arribat per a quedar-se. Tothom té a la
boca allò de que «d’aquesta no en sortirem», i si ho fem, el paisatge social
que quedarà dibuixat farà d’èpoques
passades un somni que els fills de
l’endemà no s’acabaran de creure.
Sempre és interessant observar amb
cura les reaccions en la consciència de
la classe obrera i les capes populars
respecte a diversos temes, per exemple: els sense sostre. Abans eren només uns miserables, antisocials, alcohòlics, pàries, a vegades uns cràpules,
«algú de fora», o uns drogoaddictes,
uns tolits que deixaven veure les seves
deformitats per a imposar-se sobre
la competència o, com no, segur, uns
ganduls incorregibles. Eren marcians,
hi havia una muralla xinesa entre el
seu món i el nostre. Però avui el pidolaire és diferent. Ara podria ser el
nostre veí, ara podríem ser nosaltres,
una mirada al nostre possible futur.
Aplicades tant pel PSOE com pel PP,
les contrareformes laborals, que havien de ser «oli de bacallà» (fan mal
gust, però curen) i que havien de repartir entre tots el pes de la sortida
de la crisi, no sembla que hagin portat
més que atur i més misèria; el nombre
d’aturats de llarga durada està batent
rècords, i el mateix es pot dir de l’atur
entre els joves.
Més ràpid que poc a poc, s’estan
instal·lant les bases per a canviar un
marc on el capitalisme de la burgesia,
per a regenerar-se, ha de recomposar la seva taxa de beneficis afectada
per unes dinàmiques que el propi sistema crea. Això significa que el total

del producte social que corresponia a
aquells que generen tota la riquesa ara
es reduirà de forma extraordinària...
aquesta és la sortida del capitalisme a
la crisi que ell mateix genera.
Posem un exemple concret: una de
les mesures aplicades, que són necessàries pel sistema i lesives per a
la classe obrera i les capes populars:
la pujada de l’aportació per recepta mèdica que, entre d’altres coses,
llastra qualsevol política sanitària de
medicina preventiva i dispara els costs
d’oportunitat. M’explicaré: deixant
de banda el que es diu habitualment,
la gent no és addicta a les pastilles.
És odiós prendre pastilles, car és la
plasmació material de que hom està
malalt. La mateixa lògica alimenta
la reticència a anar al metge: no volem ser molt conscients de que estem
malalts, tot i que així podem estar-nos
negant l’accés a solucions. La taxa sobre les receptes, evidentment, actua
com un reforç negatiu a un incompliment endèmic del tractament: això
és molt greu pels tractaments, que
té un efecte notable sobre la salut
del pacient (colesterol, diabetis, hipertensió), la qual cosa provocarà un
augment del risc a patir accidents cardiovasculars. I el tractament d’aquests
accidents és, a la llarga, molt més costós pel sistema sanitari que el fet de
prendre diàriament una pastilla.
Podríem posar mil exemples per a
exemplificar com el capitalisme, amb
els seus pegats, està excavant el precipici pel qual caurà el dia de demà...
amb tots aquells que vagin a sobre seu.
Si, tot i tenir a les persones més
intel·ligents a sou de la burgesia, el
sistema no té més remei que aplicar
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mesures que generen un marc en el
qual el capitalista és incapaç de regenerar la força social de treball...es fa
palès per amunt, per avall, pel mig...
per tots costats...la limitació històrica
del regne de la burgesia i la necessitat
de que la classe obrera i les capes populars amb el seu Partit Comunista al
capdavant construeixin la única alternativa possible: el socialisme.
Però la cosa no és tan fàcil com sembla: el sistema té els seus mecanismes
per a distreure’ns. Això està quedant
claríssim a Catalunya, on té al poble
treballador embadalit amb el teatre
de la independència, la promesa de la
nova Ítaca, un nou començament sense la llosa que suposa estar a l’Estat
espanyol. A l’altra banda de l’Ebre,
també la burgesia ho té collonut, atès
que pot dissimular les seves misèries
amb banderes.
En aquest marc cobren força les CUP
que, sorgint del radicalisme petitburgès, ara estan cercant al seu propi Anguita. Tot i la innegable composició
i base popular, degut a la manca de
visió estratègia, de centralització del
moviment, i degut també a la seva
formació i heterogeneïtat (en el mal
sentit de la paraula), el projecte està
condemnat a sumar-se aviat a aquella
reformulació de la socialdemocràcia
que a Grècia, per exemple, ha adquirit el nom de SYRIZA i que, en cas de
materialitzar-se, portarà la necessitat
de tornar a aclarir els camps entre
aquells que, amb abnegació sí defensen la independència programàtica de
la classe obrera i aquells que juguen
un important paper al circ burgès,
aquesta vegada sense pa.
Ramón Fernández

Cultura

Temor roig,
La caça de bruixes anticomunistes al Hollywood daurat

«L’artista ha de prendre partit. Ha
d’escollir lluitar per la llibertat o
per l’esclavitud. Jo he escollit. No
tenia un altre alternativa.»
Paul Robeson
No hi ha major temor per la burgesia
que els obrers adquireixin consciència
de la seva funció social i s’organitzin
per avançar cap a la presa del poder.
Al Estats Units de principis del segle
XX les vagues eren cada cop més freqüents. A la par, els comunistes, liderats
per John Reed i Benjamin Gitlow, van
trencar amb la Segona Internacional, i
van formar el Partit Comunista (CPUSA, per les seves sigles en anglès). Com
a resposta de l’avanç, el senat va crear
una institució, el “Overmann Commitee”, encarregada d’investigar a tots
els sospitosos de comunisme. Recolzant-se a “l’Acta de Sedició de 1928”
van desencadenar la primera onada de
repressió, coneguda com “Temor Vermell” (“Red Scare”), que va estendre’s
fins a 1921 i que va saldar-se amb la
il·legalització del CPUSA i la detenció
de milers de comunistes, dels quals una
part van ser expulsats del país.
Posteriorment, al 1938, el congrés
nord-americà va formar el “Comitè
d’Activitats Antiamericanes”, presidit per Martin Dies Jr., vinculat al Ku
Kluz Klan, que va prosseguir amb les
persecucions. Al Juny de 1940, abans
de que els EEUU entressin a la Segona
Guerra Mundial, el congrés va aprovar
la “Llei de Registre D’Estrangers”, que
declarava il·legal recolzar, afavorir, suggerir o desitjar que el govern fos derrocat. Obligava a tots els estrangers
a omplir un formulari que inclogués
els seves dades personals i les seves
idees polítiques. Al CPUSA només el
10% dels militants parlaven anglès, la
immensa majoria eren estrangers, per
tant la llei va actuar durament contra
els comunistes, el que va portar a que
els seus líders fossin arrestats al 1949
i, onze d’ells, finalment condemnats.
Entre 1947 i 1957 va produir-se la gran
onada de “Temor Vermell”, coneguda

com “macartisme”, en “honor” al paper que va exercir el senador republicà
Joseph McCarthy. No per casualitat va
coincidir amb la victòria soviètica a la
Guerra Mundial, la Guerra de Corea i
l’inici de la Guerra Freda, punt àlgid
per la lluita de classes a nivell internacional. Tampoc és casualitat que
estigués dirigida als personatges més
avançats a l’art, gèrmens de la nova
cultura proletària en lluita contra la
cultura dominant basada en la reproducció ideològica del capitalisme. Al
1947, el comitè va fer declarar a 41
artistes. Entre ells, el dramaturg Bertolt Brecht, que després d’haver fet les
seves declaracions va emigrar a Suïssa,
i que posteriorment terminaria a la
RDA. Altres van ser acomiadats dels
seus treballs, empresonats i expulsats
indefinidament de l’escena. Deu d’ells,
coneguts posteriorment com “Els deu
de Hollywood”: Herbert Biberman,
Lester Cole, Albert Maltz, Adrian Scott, Samuel Ornitz, Dalton Trumbo Edward Dmytryk, Ring Lardner Jr., John
Howard i Alvah Bessie van al·legar que
tenien dret a negar-se a declarar sota
protecció de la primera esmena de la
constitució. Van ser acusats de desacato i condemnats a penes d’entre sis i
dotze anys de presó; només un d’ells
va evitar gran part de la seva condemna, el cineasta Edward Dmytryk,
que continuant l’infame exemple del
director de cinema Elia Kazan, terminaria per delatar a desenes de companys i camarades “per salvar la seva
piscina”, com diria Orson Welles al respecte de tals delacions. Més enllà de
Hollywood, altres artistes també van
donar amb els seus ossos a la presó
per la caça de bruixes anticomunista,
el més famós d’ells és el cas del gran
novel·lista Dashiell Hammett.
En resposta a aquesta persecució importants noms de l’art van formar el
grup “Comitè per la Primera Esmena”,
entre ells John Huston, William Wyler,
Humphrey Bogart, Katharine Hepburn o Groucho Marx.
Aquest mateix any el comitè va començar a pressionar per a que es deportés a Charles Chaplin. A pesar de
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que fos cridat a testificar en varies
ocasions, mai va presentar-se i va ser
acusat per escriure una carta a Picasso,
declarat comunista. En 1952, durant
un viatge, se li va impedir el regrés
als EEUU. Un altre cas similar és el de
l’artista Paul Robeson, que va combatre amb la Brigada Lincol a Espanya,
també va ser vetat, i va actuar fins
que en 1949 dos concerts seus van ser
atacats per grups racistes sota complicitat policial. Va escollir com lloc
d’exili la URSS i en 1952 va se condecorat amb el Premi Stalin de la Pau.
La fúria anticomunista semblava no
tenir límits. Vincent Harnett, productor de televisió, i tres membres del
FBI van publicar al 1950 “Canals Vermells”, una llista amb 151 presumptes artistes subversius. Les empreses
tenien prohibit donar treball a qualsevol membre de la llista negra; van
arribar a ser 320 els artistes vetats.
Després d’això, McCarthy va carregar
contra les editorials de llibres, arribant a classificar 30.000 llibres escrits
per “comunistes, pro-comunistes, excomunistes i anti-anticomunistes”.
Aquests llibres van ser retirats de la
venta; entre ells “Robin Hood”, però
ensenyar a treure als rics per donar als
pobres. L’infame senador va ser finalment destituït en 1953, al començar les
investigacions per infiltracions comunistes entre alts mandats del exèrcit.
El comunisme internacional estava més
fort que mai, ja era imparable, però els
anàlisis no van estar a l’altura de les
circumstàncies. La deriva revisionista
assumida pel PCUS després del seu XX
Congrés al 1953 va portar al debilitament progressiu dels partits comunistes i obrers en tot el món. En EEUU,
la gran repressió sofrida pel CPUSA va
agreujar aquestes conseqüències i a la
llarga va convertir-se en un partit subsidiari de l’oligarquia, arribant a recolzar a les eleccions al Partit Demòcrata
des de finals dels 80’s.
Adrián José Bertol

Oci

Una pel·lícula...

Un llibre...

Un disc...

Vals con Bashir (2008), documental
animat del director Ari Folman, que recrea la matança de refugiats palestins als
campaments de Sabra i Chatila, durat la
Guerra del Líban de 1982. Folman, antic
soldat israelià va estar present a la major
massacre de civils palestins de la història
– al voltant de 2500 segons la Creu Roja -.
L’Exèrcit israelita, en aliança amb les milícies cristiano-falangistes libaneses van
portar endavant l’expulsió i matança de
milers de refugiats palestins al sud del Líban. El 16 de Setembre de 1982 va registrar-se una trucada telefònica del general
israelita encarregat de la presa de Beirut
al seu ministre de defensa: informa <<Els
nostres amics -els cristiano-falangistesavancen als campaments. Hem coordinat
la seva entrada.>>; el ministre respon
<<Enhorabona, l’operació dels nostres
amics ha sigut aprovada>. El ministre de
defensa era Ariel Sharon, primer ministre anys més tard. L’operació: l’entrada
als campaments de Sabra i Chatila, on ja
només quedaven dones, nens i ancians.
Durant 40 hores van ser assassinats, a foc
i ganivet, més de 2000 refugiats, multitud de dones, violades. La pròpia ONU
va qualificar-ho de <<genocidi>> -sense
cap vot en contra-. Trenta anys després,
la massacre sobre el poble palestí per
part del Estat terrorista d’Israel continua.
Vals con Bashir mostra amb una lírica i
esquinçadora narració la tragèdia de Palestina perpetrada pel sionisme.

Canto General, de Pablo Neruda, és
potser l’obra poètica més gran escrita
als darrers 150 anys. Una obra monumental, amb més de 15000 versos, estructurada en quinze cants que lloen
al continent americà amb tota la seva
extensió, partint de la natura brutal i
desbordant, per anar apropant-se a la
sva història centenària i acabar cantant la immensitat dels treballadors i
les lluites de tots els obrers del continent. Neruda parteix de la vista general i històrica del continent fins a aturar-se en el seu propi ‘jo’, com a poeta
i com a militant comunista. Aquesta
epopeia monumental, crònica del poble d’Amèrica Llatina, conté molts dels
millors versos que s’han escrit mai, entre els que s’ha de destacar el memorable poema d’amor i compromís «A
mi Partido», l’avantdarrer del llibre i
que és, sense cap mena de dubte, la
més alta expressió literària del paper
de l’intel·lectual orgànic; aquell que,
compromès en cos i ànima amb la classe obrera, és un treballador més al si
del seu poble. El «Canto GEneral» no
és només una lectura obligada pel jove
o veterà comunista, sinó per a tots els
homes i les dones del món des que són
nens, com un dels tresors culturals que
ha donat la història de la humanitat.
No és casualitat que un dels llibres imprescindibles que portava el Che a la
motxilla fos aquest.

International War Criminal (2004),
EP del grup de Nova York The Slackers, que porta els més elegants i rabiosos ritmes del ska clàssic, el reggae, el
rocksteady i, fins i tot, del jazz i el soul
a les ones més combatives que l’estil
ha conegut en molts anys. La banda de
Brooklyn, que ja havia demostrat anteriorment amb nombroses campanyes de
solidaritat internacionalista -per exemple, amb les comunitats indígenes de
Mèxic- denuncia en aquest cas amb tota
la seva contundència lírica i musical la
política de l’imperialisme americà. Gravat sota la influència de la invasió de
l’Irak, i Afganistan, les cançons de l’EP es
centren en la denuncia de la guerra imperialista en si mateixa, i en les campanyes de manipulació mediàtica - la vergonyosa mentida repetida mil vegades
de les armes de destrucció massiva- que
varen precedir a la invasió i continuaren
després per a justificar el genocidi o episodis de tortura com els d’Abu Ghraib o
Guantánamo. Temes com Propaganda,
o la cançó que dona títol al senzill, International War Criminal, són bona mostra
de la possibilitat de combinar compromís social i qualitat artística de primera.
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Jocs escolars cubans
Un exemple més de que la diferència està a la base
El boxejador professional cubà Lázaro Álvarez, campió del món de Bakú 2011. Millor 56 kg del planeta

«Cal fondre la condició de bon
estudiant amb la de bon atleta i
la condició de bon atleta i de bon
estudiant amb la condició de bon
revolucionari»
Fidel Castro

A

l’hora d’estudiar el cas dels
Jocs Escolars Cubans, cal que
evitem un anàlisi fet des de
la perspectiva de la nostra experiència esportiva a Espanya, en el marc del
capitalisme. Al nostre sistema educatiu, l’Educació Física és, d’una banda,
poc més que una assignatura de poca
importància; i d’altra banda un sistema esportiu orientat a l’obtenció de
talents esportius en general (i futbolístics en particular).

En canvi, els Jocs Escolars de Cuba es
duen a terme a una societat en la que
l’educació psicomotriu és un dels fonaments del sistema educatiu, que fa
servir el moviment i les activitats físicoesportives com a mitjans per a assolir el
desenvolupament integral de les persones. Després dels quatre primers cursos
educatius, als quals el contingut psicomotriu té un lloc principal, és al cinquè
any quan el contingut esportiu guanya
pes, amb els alumnes apuntant-se a diferents disciplines, de les quals després
participaran als Jocs Escolars.

El caràcter complementari del rendiment esportiu als Jocs Escolars Cubans
del podem contrastar observant com
evoluciona després de la pràctica esportiva. Aquelles persones que demostren especial aptitud -alliberats
de la necessitat d’afrontar les seves
necessitats materials bàsiques i de pagar per la pràctica esportiva- van accedint a les Escoles d’Iniciació Esportiva
escolar, després a l’Escola Superior de
Perfeccionament Atlètic i, finalment,
a les Escoles Superiors de Formació
d’Atletes d’Alt Rendiment, on es formen com a atletes d’elit
Tot i així, existeix també una estructura paral·lela de participació esportiva a tots els nivells que garanteix
que l’activitat físico-esportiva sigui
un pilar de la societat cubana, i que
s’organitza a través de les organitzacions de masses cubanes, com la Central de Treballadors de Cuba.
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Coneixent el marc de desenvolupament dels Jocs Escolars i el seu caràcter educatiu, hem de fer esment al
Institut Nacional d’Esports, Educació
Física i Recreació (INDER són les seves sigles en castellà), creat el 23 de
febrer de 1961, als primers anys de la
Revolució. La primera edició dels Jocs
Escolars es produí dos anys després, a
l’agost de 1963, amb la presència del
Comandant Fidel Castro, ocasió en la
qual va pronunciar les paraules que
encapçalen aquest article.
Les comparacions entre l’esport infantil i juvenil a Espanya o qualsevol altre
país capitalista amb la Cuba socialista,
demostren que, al cap i a la fi, la diferència comença a la base. Bons estudiants que són bons atletes, que són
bons revolucionaris: no hi ha una cosa
sense l’altra.
Alberto Sánchez Colomo

PCPE

En defensa
d’octubre

A

mb motiu del 95 aniversari
de la Gran Revolució Socialista d’Octubre, diverses
organitzacions comunistes de tot el
món (entre les quals es troba el Partit
Comunista dels Pobles d’Espanya) van
fer pública una declaració conjunta a
manera d’homenatge i reivindicació
de la gesta heroica del proletariat rus
que va prendre el cel per assalt. Pel
seu alt interès, reproduïm alguns extractes per als lectors del Tinta Roja:
El Gran Octubre de 1917 i els posteriors
esdeveniments històrics han avalat la
correcció de la teoria marxista-leninista relativa a la inevitabilitat del derrocament revolucionari de la dictadura
de la classe burgesa i l’establiment de
la dictadura del proletariat, contemplant la seva victòria en la lluita de
classes contra el capital i la reeixida
construcció i desenvolupament del
socialisme com a primera fase del comunisme, amb l’objectiu d’aconseguir
eradicar per complet la divisió de la
societat en classes, la salvaguarda de
la completa prosperitat i el lliure desenvolupament multifacètic de tots els
membres de la societat. La lluita per
les reformes socials en el marc del capitalisme i la lluita parlamentària són
formes subordinades de lluita de classes per a l’establiment revolucionari
de la dictadura del proletariat i per
si mateixes no portaran a canvis en el
sistema socioeconòmic.
El poder obrer o socialista, independentment de com es diguin els òrgans
de poder, està format per col·lectius
d’obrers i no sobre una base geogràfica, i és la forma organitzativa de la
dictadura del proletariat. Com els soviets en la URSS, les formes futures
d’organització del poder obrer expressaran la dictadura del proletariat
perquè la seva formació i el seu treball

es basaran en la realitat objectiva, en
l’organització dels treballadors en el
procés de producció social. Aquests
òrgans de poder, que són triats pels
col·lectius obrers, funcionen com una
xarxa unificada i garanteixen el caràcter de l’estat com un estat de la classe
obrera, el control del manteniment
del seu caràcter de classe en nom de
la classe obrera, dels treballadors. La
formació d’òrgans de poder socialista fora dels col·lectius obrers, independentment del seu nom, resulta
en formes temporals i inestables com
demostra la mateixa experiència de la
Unió Soviètica, que a mitjans dels anys
30 va procedir a l’elecció dels òrgans
sobre una base geogràfica.
L’experiència de la URSS va demostrar el paper irreemplaçable de
l’avantguarda revolucionària del partit de la classe obrera com a força dirigent en la construcció i el desenvolupament de la nova societat. La teoria
leninista sobre el partit manté intacta
la seva significança. L’experiència ha
confirmat la posició leninista que no
pot haver-hi cap moviment revolucionari sense un partit revolucionari. Tal
partit va ser el partit bolxevic, el partit
de Lenin. Molts problemes fonamentals i particularment seriosos, que
cap país capitalista pot resoldre completament, van ser resolts en la URSS
sota la seva direcció. Això va ser confirmat amb l’experiència dels partits
germans dels països de la comunitat
socialista. En particular, van resoldre
el problema de la plena ocupació, van
garantir l’educació gratuïta, l’atenció
mèdica, la utilització dels assoliments
de la ciència i la cultura. En la URSS
l’habitatge, les instal·lacions públiques, el transport, etc., eren gairebé
gratuïts. No només se satisfeien les
necessitats bàsiques materials i mentals de tots els membres de la societat,
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sinó que també es van crear les condicions per al desenvolupament multifacètic i el perfeccionament de la personalitat humana. Cap país capitalista
ofereix tanta seguretat al poble com
ho va fer la Unió Soviètica socialista.
La mutació política i ideològica dels
més alts òrgans del Partit i de l’Estat
va portar a la revisió del marxismeleninisme en el 20 Congrés del PCUS
i després en el 22 Congrés. El PCUS
va renunciar a l’element fonamental
del marxisme, la dictadura del proletariat, i va proclamar el «estat de tot
el poble», que va evolucionar cap al
denominat concepte de socialisme
desenvolupat i la política de la «perestroika». La renúncia principalment
dels principis bàsics del comunisme
en la teoria i en la pràctica va portar
a la contrarevolució i, amb el suport
de l’imperialisme internacional, al derrocament del socialisme en la Unió
Soviètica, a la seva dissolució i a la restauració del capitalisme en els estats
que es van formar al seu territori.
No obstant això, el rumb de la història
pot ser revertit en un o un altre país,
però no pot detenir-se. El caràcter social de la producció, que s’aprofundeix
i enforteix constantment, està en greu
contradicció amb l’apropiació privada
capitalista. Com a resultat d’aquesta
contradicció, totes les contradiccions
econòmiques i polítiques del capitalisme s’estan aguditzant. Per aquesta raó,
els comunistes declarem sòlidament
que la revolució no pot detenir-se. A la
contrarevolució li seguirà la revolució!
Treballadors i gents explotades i oprimides, aixequeu-vos i lluiteu!
Visca la Revolució Socialista!
Proletaris de tots els països, uniu-vos!

Història d’una
fotografia

Liborio Noval, 2001

Liborio Noval Barbera,
Liborio Noval
Cuba, 1934 — 2012
Aquesta fotografia va ser presa el 16
d’Abril del 2001 al 40è aniversari de la
proclamació del caràcter socialista de
la Revolució, al barri de El Vedado, a
La Habana. Com feia quatre dècades,
molts manifestants enarboraven fusells d’assalt, i el mateix Fidel Castro,
de 74 anys, va pujar a la tribuna amb
un fusell a l’esquena que va agitar
a l’aire en salutació a la multitud. El
gran contrast ens fa tornat a donarnos compte de lo recognoscible que
és ja per tots el Comandant Fidel, i no
ens estranya veure’l abrigallat, un cop
més, per les masses populars cubanes.

Liborio Noval Barbera va ser fotògraf
revolucionari cubà, mort el 29 de Setembre d’aquest any, després d’una
vida sencera dedicada a la seva estimada pàtria, Cuba, fotografiada en totes
les situacions i contextos possibles. Va
començar la seva vida professional a
una agencia de publicitat al 1951, i
després de la reeixida Revolució, a la
revista INRA i al periòdic Revolució.
Va ser fundador del hereu d’aquest
últim, renombrat com Granma.
Liborio va ser un dels grans fotògrafs cubans, havent-hi rebut el Premi
Nacional de Periodisme José Martí,

màxim reconeixement que s’entrega
als professionals d’aquesta professió
a Cuba. Corresponsal de guerra al
Vietnam i Nicaragua, se’l coneix també per haver sigut fotògraf inseparable del Comandant Fidel. Sempre al
seu costat, brindant-nos diferents retrats al llarg dels anys, és un d’aquells
intel·lectuals que qualsevol poble
combatiu s’alegraria de tenir en el seu
haver-hi.
Compromís, compromís i
compromís, això és el que també ha
d’acompanyar als intel·lectuals en
lluita per la Revolució.

