ÍNDEX////////////////////////////

2

RECOMANACIONS

ARXIU HISTÒRIC
CJC/JCPC

DELS

A l’any del nostre 30 aniversari els CJC/
JCPC estem treballant en la construcció de
l’Arxiu Històric de la Joventut Comunista.
En ell es troba l’evolució dels nostres òrgans d’expressió externs, des del Juventud
fins l’actual Tinta Roja, documents polítics de
comissions, material propagandístic, etc. En
definitiva, com mitjançant el debat col•lectiu
hem anat forjant aquesta eina de lluita per
la joventut combativa que som els CJC/
JCPC. Visita la nostra web i consulta el nostre arxiu:
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- La repressió de la postguerra i la reorganització
del Partit Comunista a la clandestinitat del franquisme (1939-1975)

INTERNACIONAL

- La convocatòria d’eleccions anticipades a Grècia
- Assemblea General de la FMJD
- Presència de delegats internacionals al Campament de la Joventut
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Alejandro Sanz
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- Eleccions generals i lluita de classes

- Alberto Korda i la famosa imatge del “Che”
- “Live in Iruña” de Talco, “Los hongos” d’Óscar RuízNavía i “Mujeres” d’Eduardo Galeano
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- Puc passar? Només si em surts rendible
- El feixisme d’avui en dia: de dia a l’“Hogar Social”, de nit a
apallissar

CULTURA

ALTRES
FRONTS

WEB
D’ACTUALITAT
NOTÍCIES: TINTA ROJA

OBRER

- No al trasllat de la fàbrica de Valeo de Martorelles!
- Readmesos els treballadors de Coca-Cola!
- Garantia Juvenil: garantint la teva explotació
- El dret a cobrar subsidi per l’atur
- ETT: Explotació Total als Treballadors
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- A què s’enfrontarà l’estudiantat aquest curs?
- El caos de les aules massificades
- Convenis de pràctiques pels quals no es paga res a l’estudiant
- La necessitat d’una estructura estudiantil de masses a Saragossa
- Cap al congrés fundacional del nou Sindicat Estudiantil Estatal
Estatal

Alex T.
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Per a estar contínuament al cas de les notícies que ens afecten a la joventut i per
conèixer la posició dels joves comunistes
davant els temes de màxima actualitat, et
recomanem visitar diàriament el portal
digital de Tinta Roja:
www.tintaroja.es

UNIDAD Y LUCHA
En front de la informació que els monopolis
ens mostren a través dels seus mitjans, la
classe obrera organitzada compta amb el
seu propi diari: l’òrgan d’expressió del
Comitè Central del PCPE. No deixis que et
segueixin venent històries. L’UyL és el diari
del Partit de la classe obrera, escrit per treballadors i per als treballadors.

CURIOSITATS
Sabies que la majoria de divorcis
a
la
Unió
Soviètica eren iniciativa de la dona?
A una situació com la de la URSS en què
la dona comptava amb independència econòmica i instrucció igual
o superior a la de l'home, aquesta no
admitia suportar la càrrega domèstica
sola. L'índex de divorcis se situava a
1 de cada 3 matrimonis. Els sociòlegs
soviètics consideraven que aquest era
“el preu de l'amor” en el sentit que
les relacions personals es basaven
en la coincidència de caràcters i interessos entre persones lliures i iguals,
i no a la supervivència econòmica.
El divorci es va fer més accesible,
es va lliurar de càrregues burocràtiques i al 80% dels casos en
què no havia fills menors d'edat, el
tràmit es resolvia al registre civil.

EDITORIAL

A

lguns miren cap a les eleccions, quan cap on s’ha de
mirar és a les lluites obreres,
estudiantils i veïnals.
No podem saber amb claredat
quina serà la nostra situació d’aquí
a un any. Tal i com estan les coses
fins i tot resulta difícil preveure
què serà de nosaltres d’aquí a un
mes. Temporalitat laboral, incertesa amb els estudis, atur..., ser jove
de classe obrera és un repte de supervivència.
Al voltant nostre ens insisteixen que ens formem. Ens diuen
que davant la falta de feina hem
d’ampliar els nostres estudis. Però
també coneixem el cas d’amics
que havent acabat fins i tot dues
carreres segueixen aturats. Llavors,
val la pena que ens seguim formant? Després, per un altre costat, necessitem diners. No volem
dependre més dels nostres pares.
Així mirem ofertes de treball. Infojobs, Adecco, multinacionals... El
primer que veiem és que ens demanen experiència. Com a mínim
haver treballat dos anys al sector. I
la pregunta és: com esperen que
tinguem experiència si també esperen que haguem estat els últims
anys formant-nos? El que esperen
de cadascun de nosaltres és un
“super-jove” o una “super-jove”,
que tot i totes les dificultats que
ens van posant les superem. Allò
al que ells anomenen “auto-superació” i “esperit emprenedor”.
Sense cap dubte esforçar-se és
una bona qualitat. Això no ho
negarem. Però no és el mateix
esforçar-se quan les circumstàncies ajuden que quan tot va en
contra! Són molt hipòcrites dientnos que tot depèn de nosaltres

mateixos quan aproven formes de
contracte juvenil que incrementen l’explotació. Son uns autèntics
canalles quan ens parlen de ser
“emprenedors” quan augmenten
les taxes de l’FP o la universitat
expulsant a centenars de joves de
l’educació. Si hi hagués un sistema social que posés les bases per
a desenvolupar les nostres capacitats, de què seriem capaços els

SI HI HAGUÉS UN
SISTEMA SOCIAL QUE
POSÉS LES BASES PER
A DESENVOLUPAR
LES NOSTRES
CAPACITATS,
DE QUÈ SERIEM
CAPAÇOS ELS
JOVES D’AVUI EN
DIA?
joves d’avui en dia?
Des d’aquestes línies us animem
a que mireu el programa de cada
partit dels que es presenten a les
eleccions generals de desembre.
Algun crida a la mobilització per a
canviar les coses o es limita a demanar el vot? Quines de totes les
candidatures que es presenten
han participat a lluites al carrer i no
les coneixes només perquè surtin

a la televisió? O és que tu ets dels
que creu que els que manen de
veritat –els caps dels grans bancs i
multinacionals- cediran el seu immens poder sense que hi hagi un
ample moviment d’oposició al carrer, als centres d’estudi i a la feina?
Si algú vol veure el veritable motor de canvi ha de mirar a l’altre
banda. Ha de mirar als obrers de
Coca-Cola que han guanyat el
pols a la multinacional, ha de mirar
a les Brigades Forestals, ha de mirar a les associacions estudiantils
que van formant el futur sindicat
estatal, han de mirar el moviment
veïnal aixecat contra les maniobres de la OTAN. Això és força real
i no els vots.
Durant aquest curs que comença
tocarà donar molta canya. És el
moment d’incorporar a la lluita a
tots els joves que encara avui no
estan organitzats. També és el
moment d’incrementar la presència del moviment juvenil per tot
arreu. Com dèiem al nostre VIII
Congrés: “A cada barri, centre de
treball i d’estudis: Joventut Comunista”.
En aquesta última línia, al llarg
d’aquest curs se celebrarà el IX
Congrés dels CJC/JCPC i el X Congrés del PCPE. Aquests esdeveniments seran claus per guiar la lluita
de la joventut obrera i d’extracció
popular a la construcció del front
obrer i popular pel Socialisme.

QUINA ÉS

L’ÚNICA FORÇA REAL PER AL
CANVI?
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A QUÈ S’ENFRONTARÀ L’ESTUDIANTAT
AQUEST CURS?

G

airebé sense començar el
curs ja podem entreveure
quins seran els principals
atacs que l’estudiantat patirà
aquest any i quins seran per
tant els eixos de lluita sobre els
quals es centrarà el treball per
les millores de les condicions
de vida de l’estudiant.

Si bé aquesta és la situació general, cal dir que a cada sector
de l’educació aquesta política
pren formes específiques i que,
no només això, sinó que a cada
centre s’adapta d’una manera
concreta. Això fa que les condicions de l’estudiantat puguin
variar enormement en funció
del centre, d’aquí la importància de la organització a cada
centre que permeti articular la
lluita concreta arrel de les reivindicacions més generals.
Així, a les universitats les reivindicacions seguiran tractant
fonamentalment sobre el 3+2,
ja que és la part més visible
del pla Estratègia Universitat
2015 i el que més reserves està
generant. Com ja se sap el 3+2
consisteix en escurçar el nombre d’hores dels títols de grau
per a que es puguin cursar en 3
anys i en augmentar el nombre
d’hores dels màsters de manera que es cursin en 2 anys. Això
respon doblement a les necessitats de les empreses. Per un
costat els títols de grau seran
devaluats, obligant als titulats
recents a baixar les seves condicions salarials si volen accedir al mercat laboral i, als que ja
treballen, a reduir el seu salari
si volen mantenir la seva feina
en front als nous titulats. Per un
altre costat per a complimentar
els estudis i accedir amb més
garanties el mercat laboral, ens

imposen cursar un màster o un
títol de postgrau. Aquests títols
no són només més cars de per
si que els graus, sinó que s’està
promocionant que la seva oferta sigui casi tota privada, pel
que el preu es dispara; i si a això
li sumem que s’han de pagar
2 anys de matrícula, tot això fa
que, en molts casos, siguin inaccessibles per l’estudiantat
d’extracció obrera i popular.
Respecte a l’educació obligatòria i batxillerat, a ningú se li
escapa que aquest any 2015/16
es comença a implantar la
LOMQE no només a l’educació
primària, sinó a les ensenyances mitjanes: 1r i 3r d’educació
secundària i 1r de batxillerat. Els
resultats d’aquesta implantació
ja són una realitat. Com ja hem
denunciat en altres articles la renovació que tots els centres han
hagut de fer dels llibres de text
només atén a criteris de benefici editorial o al fet de que les famoses proves de nivell s’iniciïn
aquest any a primària. Al curs
2016/17 tocarà el torn als alumnes d’E.S.O. i batxillerat, que
s’enfrontaran a les “revàlides”,
les quals no només són un obstacle més per a accedir al títol,
sinó que obre les portes a que
les universitats realitzin les seves pròpies proves d’accés fent
un filtrat dels seus estudiants en
funció del seu nivell acadèmic o
el seu estatus econòmic.
A nivell d’FP les principals reivindicacions se centraran a la qualitat de les pràctiques. En ser
ofertes a empreses privades la
majoria de vegades l’empresari
imposa criteris propis per a avaluar al seu benefici sense que
això repercuteixi en absolut a la
docència de l’estudiant. Per tant

exigir una regulació dels criteris
d’avaluació i una remuneració
acord a la feina realitzada durant les pràctiques són dos cavalls de batalla que es sol•liciten
en aquest sector educatiu des
de fa més d’una dècada.
I què fer al respecte? Com a comunistes lluitarem colze a colze
amb els nostres companys de
centre a les associacions estudiantils per aconseguir un canvi
d’aquestes polítiques; ens coordinarem a nivell estatal per a
fer conscient a tot l’estudiantat
de la realitat del sistema educatiu i per a incrementar de manera exponencial les forces de
què disposem per a posar fi al
sistema educatiu actual i construir un nou sistema educatiu
basat en una educació pública,
de qualitat, gratuïta i al servei
del poble treballador. Per això
no dubtarem en fer veure als
companys i companyes la necessitat d’un canvi a tot el sistema socioeconòmic imperant en
què sigui el poble treballador el
que realment decideixi sobre la
educació i la resta de drets fonamentals.

Pau Román, Responsable de
Moviment Estudiantil del Comitè Central dels CJC/JCPC
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El caos...

...de les aules massificades

N

o hi ha res millor que un
exemple per a explicar per
què les aules massificades
perjudiquen als estudiants amb
menys recursos, als de classe
obrera i extracció popular, que
no poden recórrer a acadèmies
ni canviar-se a un centre privat/
concertat. Així, any rere any,
centenars d’aquests joves són
expulsats de l’educació, veientse obligats a treballar amb les
dolentes condicions que hi ha
per la feina poc qualificada.
Per a justificar l’augment del
ràtio d’alumnes per classe se’ns
parla que falten diners. Però
falten diners per a que? Perquè
per a rescatar bancs sí que hi ha
diners. En canvi per a les necessitats de la classe obrera no. En
el cas del meu institut vàrem
haver de lluitar per a què ens
desdoblessin la classe.

Va passar quan jo cursava 1r
de batxillerat. A la meva classe
érem 48, un excés fora de la llei,
ja que el màxim eren 43. Això
suposava que era impossible
el silenci a classe, que els professors tinguessin menys temps
per a cada alumne i per a corregir exàmens/treballs i que si
algú tenia dificultats el professor tenia encara menys recursos, al tenir menys temps, per a
ajudar-lo.
El problema era que a l’institut
faltava un professor que
l’administració no volia pagar.
Davant d’aquesta situació es va
crear una assemblea al centre i
vam decidir mobilitzar-nos per
a que es desdoblés el grup, i el
13 d’octubre, alguns alumnes
junt amb una part del professorat, ens vam tancar a l’institut.

Estudiants in
fo
convocatòria rmen mitjançant pass
acla
de la vaga de
l 24 de març sses de la
de 2015

Feia 3 anys que a cap centre
de secundària es realitzava res
semblant, i això juntament amb
l’aparició a la premsa va fer que
al matí següent, quan ens vam
despertar, arribés personal tècnic de l’administració informant
que se’ns concedia el professor
que faltava.

Aquest exemple ens demostra
com lluitant podem aconseguir
les nostres reivindicacions. Només ens va faltar l’organització
per a haver mantingut aquella
lluita durant més temps i aconseguir solucionar més problemes a l’institut.

Adrià Junyent

Convenis de pràctiques...

...pels quals no es paga a l’estudiant

É

s habitual que els estudiants realitzem pràctiques
a empreses per a finalitzar
els nostres estudis d’FP o per a
accedir al mercat laboral una
vegada finalitzats els nostres estudis a la universitat.
Les pràctiques a FP venen regulades per la LOCFP. Aquesta llei
contempla diferents aspectes
però en el tema que ens ocupa
comparteixen una disposició
comuna amb el que es disposa a l’àmbit universitari i és que,
atorgant a les pràctiques un
caràcter formatiu, aquestes no
podran derivar en cap cas a la
prestació laboral pròpia del lloc
de treball, és a dir, en cap cas es
tindrà dret a rebre un sou pel
mateix treball que realitzi qualsevol treballador en condicions
normals, deixant-ho tot a mer-

cè del conveni entre l’empresari
i el centre. Sense cap dubte això
ofereix un suculent mercat a les
empreses que, sumant a la seva
creixent presència a l’educació,
tenen menys traves a l’hora de
ser elles mateixes les que decideixen com i on es realitzen
aquestes pràctiques. Així per
exemple la LOCFP regula que
l’empresa pugui modificar el
pla d’estudis en base als seus
interessos i per tant la realització d’aquestes pràctiques en
base als mateixos. Així com és
l’empresari qui avalua a l’alumne
aquest queda a la seva mercè, el
que fa que moltes vegades realitzi tasques molt allunyades
del seu pla docent per a obtenir
l’aprovat.
A les universitats es l’RD
592/2014 el que regula les pràc-

Estudiant d’FP du
rant les
no remuneradseesves pràctiques

tiques a empreses una vegada
ens hem graduat. Aquí trobem
departaments que gestionen
aquestes pràctiques per a les
diferents empreses com per
exemple el SIE a la Universitat Politècnica de València i el
COIE a la Universitat Complutense de Madrid. Aquests departaments són promoguts des
de la direcció de les empreses
als consells socials de les universitats per a aconseguir titulats
que treballin a un preu irrisori
per a les seves empreses.

Joan Pérez
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La necessitat d’una estructura estudiantil de
masses a Saragossa

F

ins fa un any, a inicis del
curs 2014/15, no existia a
Saragossa cap estructura
estudiantil amb un vertader
caràcter de masses. Aquelles
que intervenien al moviment
estudiantil estaven cooptades
per una determinada força política, el que restringia la seva
composició a un estret marge
ideològic o servien als interessos d’un determinat partit i resultaven aliens a la majoria de
l’estudiantat.
Com a resposta a aquella forma partidista d’entendre el
moviment estudiantil, va néixer Estudiantes Por lo Público i des de llavors s’ha avançat
amb pas ferm per fer d’aquest
nou sindicat una eina vàlida
per l’estudiantat de Saragossa
independentment de la seva
vinculació política, sempre que
apostin per unir forces a la lluita

per una educació pública al servei dels fills i filles de les famílies
treballadores i populars.

la causa dels 43 estudiants normalistes desapareguts el passat
curs a mans del govern mexicà.

Alhora que avança en la coordinació estatal amb altres estructures per a formar un nou
sindicat estudiantil que de
veritat miri pels interessos de
l’estudiantat, Estudiantes Por lo
Público aposta pel treball diari a cada centre d’estudis i per
l’organització des de la base
de manera que siguin els propis estudiants qui prenguin les
decisions. És per això que a dia
d’avui EPP compta amb una important presència a la universitat i s’està estenent a mitjanes i
FPs. A més a més també mantenen una estreta relació amb
altres col•lectius de l’educació
com són els educadors socials
del COA d’Aragó i participa activament a campanyes solidàries,
sent el cas més notori el suport a

És per tot això que per la Joventut Comunista és Estudiantes
Por lo Público el sindicat estudiantil de referència a Saragossa, en qu+e tothom pot prendre part de la lluita pels seus
drets i la defensa d’una educació realment pública, gratuïta,
laica, popular i de qualitat.

Alberto Sopeña, Coordinador
General d’Estudiantes Por lo
Público.

Cap al congrés fundacional del nou Sindicat
Estudiantil Estatal

E

l tret de sortida d’aquest
nou curs escolar 2015/16
ja s’ha realitzat, i amb ell els
estudiants tornem no només a
les aules, sinó també a les nostres organitzacions estudiantils
amb l’objectiu de continuar la
lluita i seguir aglutinant forces
davant la proximitat del congrés fundacional del nou Sindicat Estudiantil Estatal.
A finals del curs passat va tenir
lloc a Madrid la II Trobada Estatal d’Estudiants, concretament
durant el cap de setmana del 16
i 17 de maig. A ella van assistir
estructures estudiantils de tot
el país amb l’objectiu d’apropar
postures i debatre una sèrie de
documents sobre els quals començar a construir el nou Sindicat Estudiantil Estatal.
El primer dia van assistir aquelles organitzacions que havien
estat presents a l’anterior Tro-

bada Estatal d’Estudiants i des
de llavors havien treballat entre
elles. Al llarg del dia van tenir
lloc profunds debats amb un
important contingut polític sobre la importància de vincular
el futur Sindicat Estudiantil Estatal amb el moviment obrer o
sobre com treballar les lluites
populars dins del futur sindicat.
A més es va aprovar el full de
ruta que encaminava els passos
a seguir fins el congrés fundacional del mateix.
La trobada es va reprendre el
diumenge junt a noves estructures convidades per a aquell
dia a més a més de les ja presents el dissabte. Després de la
posada en comú d’opinions es
va aprovar un document caracteritzant a la UE com estructura privatitzadora i mercantilitzadora de l’educació de la mà
de la patronal europea. A més
se’n va treure una sèrie de po-

sicionaments conjunts contra
la LOMQE, contra l’Estratègia
2015 i contra la violència als
centres d’estudi.
Aquesta trobada va assentar una base sòlida per a què
aquest curs, gràcies al treball
constant de milers d’estudiants
de tot l’Estat, es donin els últims passos fins la conformació del nou Sindicat Estudiantil Estatal, aquell que trencarà
amb l’oportunisme i la manera
partidista d’entendre el moviment estudiantil que tenen
organitzacions com el Sindicat
d’Estudiants o Estudiants en
Moviment i sigui una eina vàlida per l’estudiantat de famílies
obreres i populars.
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No al trasllat de la fàbrica de Valeo de
Martorelles!

E

ls treballadors de Valeo Clima estan en vaga indefinida des del passat mes de
juliol a causa que la multinacional francesa ha presentat un pla
de trasllat de la fàbrica de Martorelles a Saragossa.
Els treballadors, que ja venien
de suportar ERTOs en el passat
que havien minvat la plantilla
de 422 treballadors el 2009 als
257 actuals, s’enfronten novament a una altre agressió per
part de l’empresa, la qual efectua l’anunci de trasllat pocs dies
abans del període de vacances
per a aprofitar-se d’una possible menor resposta. No obstant
això no ha sigut així i des del
primer moment els treballadors
han tingut clar que havien de
defensar el seu lloc de treball ja
que entenen que es tracta d’un
tancament encobert i saben
que els arguments que pre-

senta la multinacional no són
certs ja que no solament no
han presentat pèrdues, tenint la
multinacional un augment dels
beneficis del 34% durant el primer semestre de 2015, sinó que
a més la producció és de qualitat i el major nombre de clients
es troba a Catalunya (Seat 54% i
Nissan 18%).
Llavors, si econòmicament Valeo no sembla sortir beneficiada amb aquesta estratègia, què
motiva a l’empresa a tancar la
planta catalana i centralitzar
tota la producció a Saragossa?
Segons els treballadors de Martorelles es tracta de la facilitat
que tenen les empreses allà de
fixar salaris més baixos a causa
que la plantilla està menys cohesionada i no es mobilitza davant els atacs de la patronal.

Per tot el que ha passat, ni el
Partit ni la Joventut podíem
quedar-nos de braços creuats
així que hem visitat als treballadors per a mostrar el nostre
suport incondicional a la lluita i
hem realitzat parades informatives per a fer difusió del conflicte
mitjançant pamflets i cartells.
Més endavant, una vegada acabat el mes d’agost, la plantilla
ha iniciat una sèrie de mobilitzacions en les quals hem participat i ha obert un compte corrent per a fer difusió de la seva
caixa de resistència.

Álex T.

Readmesos els
de Coca-Cola!

S

ón les 6 del matí, el Madrid obrer,
el Madrid de la roba de treballar i
el cansament al rostre ja està despert o està a punt de fer-ho. Milions de
treballadors i treballadores es preparen
i van als seus llocs de treball per a iniciar la seva rutina diària. Els que tot ho
fan es disposen a continuar la seva tasca un dia més.
Podria semblar un dia qualsevol. Es respira el mateix aire viciat, la penombra
nocturna encara cobreix la ciutat com
cada matinada, però de manera imperceptible quelcom ha canviat.
I és que al municipi de Fuenlabrada, a
les portes de la fàbrica de Coca-Cola,
centenars de persones s’amuntegaven
esperant per fi el moment en què
aquells treballadors (84, 135 encara
esperen) que havien estat acomiadats
per aquest gran monopoli, entressin
novament reincorporats als seus llocs
de treball. Tot això acompanyat d’un
emotiu acte en què es va rememorar
els gairebé dos anys de lluita constant
i incansable, amb un homenatge espe-

treballadors

cial a tots aquells treballadors que no
van dubtar a prendre el camí de la lluita
per mantenir-la fins la victòria.
Els coets esclataven al cel nocturn de
Fuenlabrada, llançats pels mateixos
obrers mentre els seus companys anaven entrant per la porta en haver-se
pronunciat els seus noms, entre aplaudiments i aclamacions dels presents.
Era un dia d’alegria, un dia de victòria,
un dia per emocionar-se; va ser un dia
per a transmetre que la classe obrera
segueix en peu, que amb organització
fèrria i tenacitat, la classe obrera i el seu
moviment és una força imparable, capaç de realitzar qualsevol gesta i assolir
qualsevol objectiu.

Pablo Martín Díez
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Garantia Juvenil:
garantint la teva explotació

E

l Pla de Garantia Juvenil surt de
la Unió Europea. Té com objectiu que els joves d’entre 16
i 30 anys que no estiguin cursant
estudis o no tinguin ocupació puguin rebre una oferta d’ocupació o
formació. És a dir, que si pertanys
al 50% de joves a l’atur, puguis
d’alguna manera incorporar-te al
mercat laboral.
En paraules, queda bonic. El problema és que quan ho trasllades a
fets concrets, resulta que d’oferta
res de res.
El Pla en general és un interessant
mostrari de les diferents formes
que se li van ocorrent a la patronal
per a dessagnar als treballadors.
Per descomptat, no només als treballadors d’aquestes “garanties”,
sinó al conjunt de la classe obrera
espanyola. Alguns exemples...

Trobem, primer, un estratagema
per maquillar xifres. En entrar a
aquest Pla els “beneficiaris” deixen
immediatament de ser aturats com
a tal. No és d’estranyar que als propers mesos les estadístiques reflecteixin una Espanya de somni.
Per un altre costat, tenim
l’existència de pràctiques no remunerades al final de molts
d’aquestes cursos. Sota el pretext
de l’“aprenentatge”, un treballador
s’eslloma per un capitalista que no
ha de donar-li ni un cèntim com a
retribució.
També
s’ha
de
recordar
que
“mitjançant
l’Estratègia
d’Emprenedoria i Ocupació Jove
es va posar en marxa el contracte
a temps parcial amb vinculació
formativa amb una reducció del
75-100% de la quota per a contingències comunes”. Forma embrollada de dir que treballes amb un

contracte que té la reducció mencionada al sou.
No s’ha de ser un geni per a preveure l’impacte que tindrien aquests
contractes sobre els contractes de
la resta de la plantilla al centre de
treball, i les seves condicions laborals en general.
Les diferents ajudes a les empreses
de formació, així com l’exempció
de certes deduccions a les que
contracten treballadors d’aquest
Pla, són una altra manera de robar
a la classe obrera. Uns diners que,
com no podia ser menys, provenen
de les butxaques dels treballadors
del país com a impostos i deduccions.
Tot sigui per a garantir... però garantir què?

Rodrigo

El dret a cobrar
subsidi per l’atur

A

l moment actual ens trobem
amb que a més de la meitat dels joves obrers se’ls hi
veu negat el seu dret a treballar i,
a causa que no compleixen amb
les exigències, també se’ls hi nega
el subsidi per l’atur. Amb aquestes condicions no podem res més
que tenir una joventut obrera a la
misèria.
Alguns dels problemes que troben
els joves al moment de demanar
el subsidi és la falta de temps treballat o l’abandonament del lloc
de treball per les condicions brutals de l’explotació a què es veuen
sotmesos. Aquest segon motiu
és molt habitual trobar-lo entre
la joventut obrera en aquest moment de la crisi general del sistema
amb l’augment de l’explotació i

l’enduriment de las condicions de
treball.
El problema de la falta d’ocupació
i la destrucció del mateix radica
al propi capitalisme. Per les lleis
d’aquest, la taxa de guany cada cop
va en descens i l’única manera per
a recuperar aquests guanys radica
en una major explotació dels treballadors, el que es tradueix a una
major jornada laboral per uns salaris cada vegada menors. L’augment
de l’explotació alhora es reflecteix
en una destrucció de llocs de treball i en l’expulsió de grans masses
obreres de les seves feines.
L’exigència d’un subsidi per l’atur
indefinit es fonamenta en la responsabilitat que tenen els capitalistes de crear ocupació a la seva
societat, ja que han desposseït al

conjunt de la classe obrera dels
mitjans per la creació del mateix.
Per tant, davant la incapacitat del
capitalisme per a solucionar el problema de la creació d’ocupació
pel conjunt de la classe obrera, la
reivindicació s’ha de centrar sobre el dret de l’obrer de tenir una
ocupació digne (dret que cap llei
burgesa reconeix) i, en cas de no
poder concedir aquest dret, el subsidi per l’atur indefinit que supleixi
les seves necessitats vitals fins el
moment en què al treballador se
li pot reconèixer el seu dret a tenir
un lloc de treball.

Jesús D. Redondo
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ETT=
Explotació Total de Treballadors

l’ocupació juvenil...

A

vui en dia, qualsevol jove
en busca de feina sap què
són les Empreses de Treball
Temporal, conegudes com ETTs.
La seva introducció a Espanya es
remunta fins 1994 quan el govern
del PSOE, amb Felipe González
com a President del Govern, les va
habilitar mitjançant la ignominiosa
Llei 14/1994, de l’1 de juny. En ella,
es defineixen com aquelles empreses “que basen la seva activitat
en posar a disposició d’una altra
empresa usuària, amb caràcter
temporal, treballadors per ella contractats”. Va ser la introducció d’un
model de contractació que avui
es troba completament implantat
al nostre mercat laboral.
Les ETTs funcionen contractant als
seus treballadors que no emprenen en centres de treball propis,
sinó que són destinats a prestar
serveis a altres empreses diferents.
Això significa que els treballadors
contractats acaben treballant a
una altre empresa diferent de la
qual els contracta. S’evidencia,
únicament en la seva definició,
el caràcter explotador i parasitari
de les ETTs. Però, aquest model
de contractació no ha sigut només dissenyat per a benefici de
les empreses de treball temporal,
sinó també per les empreses que
reben a treballadors que són cedits
per l’ETT. Mitjançant aquest procediment, les empreses sol•licitants
de treballadors, compten amb
personal que pot contractar amb
total flexibilitat pel seu benefici.
És absolutament normal que milers de joves tinguin feines amb un
contracte d'1 dia a mitja jornada, és
a dir, un contracte de 4 hores, per
a activitats com descarregar un camió, escombrar un magatzem, etc.
El grau de temporalitat frega així
el surrealista, convertint-se en una
norma.
A més de l’explotació legalitzada, les ETT incorren en nombrosos contractes en frau de llei. Per
exemple, moltes empreses tenen
treballadors que provenen d’ETT
amb contractes eventuals per
circumstàncies de la producció.
Aquest contracte a través d’una

ETT significa que l’empresa en
què treballaràs et contractarà per
a tirar endavant el treball requerit
per “conjuntures de la producció”.
Quan s’acabi aquest moment concret, el contracte quedaria extingit.
En canvi, moltes empreses demanen treballadors a ETT per a precaritzar les condicions laborals dels
seus treballadors. Una prova n’és
que els treballadors provinents
d’ETT passen a desenvolupar tot
tipus de tasques dins de l’empresa
receptora, el que ve a demostrar
que el contracte eventual per circumstàncies de la producció està

ELS TREBALLADORS
QUEDEM
COMPLETAMENT
DESPROVEÏTS
DE TOT DRET
SINDICAL I DE
TOTA POSSIBILITAT
D’ORGANITZARNOS AL NOSTRE
CENTRE DE TREBALL
en frau de llei, ja que el treballador
realitza una activitat permanent
a l’empresa en què presta serveis
de manera efectiva.
Un altre element més rellevant, és
que mitjançant les ETTs, els treballadors quedem completament
desproveïts de tot dret sindical i
de tota possibilitat d’organitzarnos al nostre centre de treball per
a reivindicar els nostres drets. En
ser contractats per una empresa i
cedits a una altre, la possibilitat de
realitzar tasques sindicals, encara
que suposadament contemplada a la llei, de facto és impossible.
D’aquesta manera, les empreses
que reben treballadors i les ETT ens
desproveeixen dels nostres drets

sindicals bàsics, mitjançant artefactes legals que a la pràctica suposen
la col•locació d’esposes que ens
impedeixen organitzar la resposta.
Per si fos poc, amb l’última contrareforma laboral de 2012, els
Serveis Públics d’Ocupació poden subcontractar els serveis de
cerca d’ocupació a les ETTs, el
que les col•loca en una posició de
domini major per a controlar el
mercat laboral. A efectes pràctics,
suposa, per un costat, la privatització encoberta dels Serveis Públics
d’Ocupació i, per l’altre, la posada
a disposició de les ETT d’un major
coneixement i control del mercat
de treball, que posteriorment serà
utilitzat per a precaritzar encara
més les condicions de treball de la
joventut treballadora.
Per unes condicions dignes de treball,
NO a les ETT

Roberto Guijarro, Responsable de
Moviment Obrer del Comitè Central dels CJC/JCPC
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Puc passar? Només si em surts rendible

E

l nou drama europeu són
els refugiats. La indignació
recorre el saló de qualsevol
família a l’hora del telenotícies
al veure com moren o són tractats pitjor que animals. Existeix
cert consens social a l’hora de
criticar el tracte que estan rebent aquestes persones. Ja sigui per un sentiment de culpa
(admetent que els propis Estats
europeus tenen gran part de
responsabilitat en la situació
d’aquests països, especialment
Síria), per caritat cristiana o per
simples lloances a la multiculturalitat, els refugiats han mobilitzat a la anomenada opinió
pública.
És cert que existeix un sector de
la població que està utilitzant
aquesta tragèdia per a rebre
l’atenció mediàtica i desenvolupar un discurs reaccionari i
feixista basat en la suposada
primacia que haurien de tenir
els patris de cada Estat front els
immigrants. Tot aquest ideari
està rodejat de crítiques a les

cultures i costums d’aquests
pobles i a les seves maneres de
viure.
El cert és que els diferents
governs no estan afrontant
l’assumpte per una qüestió humanitària. Ni tan sols de caritat
cristiana i “amor al proïsme”. El
fet que els governs estiguin actuant respon a dues qüestions.
En primer lloc per a pal•liar
el rebuig de la població que,
quasi en la seva totalitat, s’ha
indignat amb la situació. Però
també perquè els immigrants
són un suculent plat per a qualsevol Estat burgès. Suposen mà
d’obra barata, increment de la
natalitat i poca despesa (especialment si són irregulars). A la
situació actual de crisi això suposa augmentar el nombre de
treballadors que demanden
una feina i, per tant, poder incrementar l’explotació.

D

La creació d’“Hogares Sociales”
per part del partit MSR a Madrid
i Saragossa no és sinó l’exemple
d’aquest intent per a demostrar
una cara més social que els hi
permeti aprofitar-se de les necessitats d’aquestes famílies per
a fomentar l’odi cap als immi-

Ni pau entre classes, ni guerra
entre pobles.

Ana Escauriaza

El conegut “si no vols aquestes
condicions venen 20 darrera teu
que es barallaran per a treballar”

El feixisme d’avui en dia: de
dia a l’“Hogar Social”, de nit
a apallissar

es de l’inici de la crisi
hem vist com grups neonazis intenten obrir-se
pas als barris obrers de tot el
país. Es dediquen a la recollida
d’aliments, a realitzar cursos i
actuacions amb l’única finalitat
d’aconseguir calar el seu discurs
entre les famílies humils i, especialment, entre els joves. Rere
aquest rostre d’aparent solidaritat (reservada només per als espanyols) l’únic que s’amaga és
racisme, odi i violència contra
immigrants i antifeixistes.

és el que impulsa als governs a
l’hora d’obrir fronteres i destinar
fons pels refugiats. Situació que,
alhora, incrementa el discurs
racista al atraure als obrers que
es veuen afectats directament
per l’entrada d’immigrants a ser
acomiadats o veure les seves
condicions laborals empitjorades.

grants, quelcom que clarament
a qui beneficia és a la burgesia
d’aquest país al dividir als treballadors.
Aquestes Llars Socials, lluny de
ser un mer local que serveix per
recollir aliments i realitzar activitats, són autèntiques casernes d’operacions on cada cert
temps organitzen jornades amb
neonazis de tot el país i entre els
quals està la persecució de joves antifeixistes que, paradoxalment, són els que generalment
acaben detinguts.
Aquesta complicitat per part
de les forces de l’Estat no en ha
d’estranyar ja que en definitiva
són les organitzacions feixistes
les que fan aquesta “feina bruta” que no poder fer les forces
repressives “oficials” amb l’única

EUA i la Unió Europea lluitant contra ISIS

finalitat clara de transmetre por i
desmobilitzar alhora que deslegitimen les postures d’esquerra,
provocant que se les catalogui
com a violentes al veure’s immiscides a aldarulls d’aquest tipus.
Bilbao, Toledo, Saragossa, Madrid... Poques són les ciutats
que es lliuren de contar amb
un trist historial d’agressions
feixistes als últims 12 mesos a
diferents joves amb estètica antifeixista, però només en contades ocasions els agressors són
detinguts.

Cristian Ferrer
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La convocatòria d’eleccions anticipades a Grècia

E

l Partit Comunista de Grècia (KKE) lluny d’alimentar
amb falses il•lusions, continua sent guia de la batalla
de la classe obrera grega contra els monopolis i el sistema
capitalista.
El diumenge 20 de setembre, el poble grec es va trobar davant la convocatòria
d’eleccions anticipades després de la dimissió d’Alexis
Tsipras com a Primer Ministre
després de vuit mesos al govern.
La situació a què ha dut la crisi capitalista a la classe obrera
i els sectors populars de Grècia els darrers anys s’ha caracteritzat per la pèrdua constant de drets i empobriment
a passes de gegant del poble
treballador. La gestió del capitalisme a Grècia per part

de Syriza, lluny de donar una
resposta davant d’aquesta
situació, ha obeït als interessos dels grans monopolis, ha
signat el memoràndum i els
diferents paquets de mesures
que ataquen directament els
interessos del poble grec. El
resultat d’aquestes eleccions,
la nova victòria de Syriza, només significa la continuació
de l’aplicació de totes mesures
a favor de la gran burgesia.
La Joventut Comunista de
Grècia (KNE), al costat del Partit Comunista de Grècia (KKE),
ha plantat una dura batalla a
les escoles, les universitats, les
escoles professionals, als centres de treball i als barris per a
frenar totes aquestes mesures,
per a conscienciar als joves treballadors i d’extracció popular
que l’única sortida a favor dels
seus interessos passa per la

lluita contra el capitalisme i els
que l’alimenten.
El KKE representa l’única resposta per als problemes de
la classe obrera i sectors populars a Grècia. Els CJC/JCPC,
juntament amb el nostre Partit, ens solidaritzem i donem
suport als nostres camarades
grecs que estan a primera línia
a les lluites obreres, a les lluites
estudiantils, a les vagues, a les
lluites contra els paquets de
mesures i memoràndums, i en
definitiva, a la lluita contra els
monopolis i el sistema capitalista.
Ester Cubero, Responsable de
l’Àrea Internacional del Comitè
Central dels CJC/JCPC.

Assemblea General
de la FMJD

Presència
de
delegacions
internacionals
al
Campament de la Joventut

quest novembre els CJC/JCPC tenim la important cita política internacional, l’Assemblea
General de la Federació Mundial de la Joventut Democràtica (FMJD). Aquesta Assemblea coincideix amb el 70 aniversari de la FMJD, moment que
la joventut del món es va organitzar, després d’haver
estat derrotat el nazi-feixisme amb la contribució de
la URSS i els moviments d’alliberació nacionals. I és
que davant la barbàrie de la Segona Guerra Mundial, on la sang de la joventut va regar els camps de
batalla, els joves van prendre el compromís que això
no passés mai més.

urant els dies 13, 14, 15 i 16 d’agost es va celebrar a
Madrid el II Campament de la Joventut, que va comptar amb la presència de delegacions internacionals
del Fronte della Gioventù Comunista d’Itàlia i de la KNE de
Grècia.

En un món que s’aventura cada cop més profundament a la barbàrie capitalista, l’Assemblea de la
FMJD ha de servir per a que les forces antiimperialistes de tot el món donin una passa endavant a la
lluita contra les guerres imperialistes i el sistema que
les engendra. Només així serà possible que la Federació sigui un instrument de lluita per a la joventut
del món.

Dins els actes programats, els delegats internacionals van
tenir l’ocasió de tenir una trobada amb Sócrates F., Secretari General dels CJC/JCPC, i conèixer la situació actual de
la joventut a l’Estat espanyol. Amb l’assistència d’aquestes
delegacions internacionals s’enforteixen les relacions entre
organitzacions germanes, fent ús de l’internacionalisme proletari del qual els comunistes ens caracteritzem.

A

Alberto S. C.

D

Dins del marc d’activitats sobre la solidaritat internacionalista,
els delegats van participar a una xerrada sobre l’oportunisme
i les lluites que les seves diferents joventuts comunistes havien realitzat; a Itàlia, amb la pèrdua de la denominació històrica a mans del revisionisme, i a Grècia, amb el referèndum
i la lluita de la joventut grega contra l’oportunisme.

Tamara Modrego
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Eleccions generals

E

l pròxim 20 de desembre
tindran lloc les eleccions
generals més importants
des de la Transició del franquisme a la monarquia parlamentària. Es tracta d’un moment
crucial en el qual les classes
dominants tractaran de plasmar l’intent de reorganització
del sistema burgès, que es ve
preparant als darrers anys.
Crisi a la cúspide i reorganització burgesa
El PCPE ve explicant des de fa
temps com el que en un principi va ser una crisi econòmica capitalista es va anar transformant,
progressivament, en una crisi
a la cúspide. Els de dalt ja no
poden seguir governant com
abans, ja que els pactes assolits a la transició del franquisme
a la monarquia parlamentària
donaven constants mostres
d’esgotament i, a la vegada, es
manifestava una creixent desafecció popular cap a les institucions, després d’anys de polítiques antipopulars, que minvava
la legitimitat amb què les classes dominants venen exercint la
dictadura capitalista.
Davant el clar inici d’una crisi a
la cúspide, en què es veien implicades les principals institucions de l’Estat (monarquia, sistema de partits polítics, model
territorial, etc.), s’havia d’actuar.
Des del poder es va posar en
marxa una operació d’alt nivell
estratègic dirigida a recompondre la dominació del bloc
oligàrquic que domina l’Estat
espanyol amb mà de ferro. Era
necessària una reorganització
que exigia canalitzar la resposta
popular a les polítiques de gestió de la crisi dins dels marges
de l’assumible. Per això, es van
afavorir tot tipus d’iniciatives
polítiques dirigides a canalitzar
l’ira popular, tractant d’impedir
que els de baix deixessin de voler viure com abans. Per tant,
des dels monopolis mediàtics
es va canalitzar el descontentament cap a un programa democràtic de mínims dirigit a la
reforma democràtica del capitalisme, com si això fos possible. A la vegada s’atacaven amb
ferotgia les formes organitza-

tives i de lluita del moviment
obrer i sindical, posant en relleu sagnants casos de corrupció en què estaven implicades
les mateixes cúpules sindicals
que es van apartar radicalment
de tota concepció classista de
lluita, tractant de restringir i
criminalitzar el dret a vaga, atacant la negociació col•lectiva i
el dret d’organització sindical a
l’empresa i, en tot cas, aplicant
una dura repressió contra el
moviment sindical combatiu.
L’operació va donar a llum
dues noves forces polítiques
que havien de jugar el paper
de reserva de les forces principals que, des de feia dècades,
es tornaven el govern espanyol
en règim d’alternança: el PP i
el PSOE, ambdós sacsejats per
notables casos de corrupció i
deslegitimats per les polítiques
antipopulars que, tant en un
com en un altre cas, van aplicar
per gestionar la crisi capitalista.
Podem i Ciutadans van néixer
per a jugar aquest paper, fent
creure a les enormes masses
de descontents que és possible
un nou capitalisme democràtic,
transparent, sense corrupció,
amb participació ciutadana i
justícia social. Una nova versió del “capitalisme de rostre
humà” predicat per la socialdemocràcia dècades enrere. Un
vertader carreró sense sortida
en què les masses obreres i populars terminen sent còmplices
en una reorganització del poder
dirigida contra elles mateixes,
un trampós joc de trons dirigit
a recompondre el poder dels
monopolis a llarg termini i en
què, per canviar per a que res
canviï, es procedeix a substituir
al vell monarca per carn de la
seva carn i sang de la seva sang,
mentre que els súbdits continuem sent els mateixos.
L’excepcionalitat
d’aquestes
eleccions generals.
A aquest escenari, de la força de
partida inicial dels denominats
partits emergents, les últimes
enquestes, a costa dels resultats que tinguin les eleccions
catalanes del 27 de setembre,
atorguen a Podem i Ciutadans
el paper de simples acompan-

yants del PSOE i PP, tal com ja
es va demostrar amb els pactes assolits després de les eleccions autonòmiques i municipals. El PSOE i el PP en situació
d’empat tècnic, amb un 24.6 i
un 23.4% respectivament, i Podem i Ciutadans en el paper de
forces de reserva amb un 18.6 i
un 16%, mentre Esquerra Unida,
a l’espera del resultat dels seus
desesperats jocs malabars, tan
propis del pitjor oportunisme,
agonitza amb un 5% de previsió
de vot. Així, el bipartidisme es
transforma en una espècie de
quatripartidisme que, envoltat
per una bona dosi de manipulació mediàtica, es presenta al
nostre poble sota la forma de
la senzilla elecció: o vostè vota
al pol centre-dreta, podent escollir al seu gust entre PP i Ciutadans, o ho fa al pol centreesquerra, podent escollir llavors
entre PSOE i Podem (veurem
llavors on queda EU), en funció
del cabreig que el senyor o senyora en qüestió tingui.
Però la realitat és tossuda i el poder del capital s’expressa amb
coherència, més enllà de faràndules democràtiques. Per tant,
mentre la població discuteix
entre dues cares de la mateixa
moneda, tot va quedant lligat i
ben lligat. Per tant, amb absoluta excepcionalitat històrica,
s’aprova la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat i s’emprèn
una compulsiva carrera legislativa, en què s’enquadren la
Llei de Seguretat Ciutadana i la
reaccionària reforma del Codi
Penal, entre molts altres canvis
legislatius, per tal que la línia
que interessa al veritable poder,
el que té la seva font als consells
d’administració dels monopolis, segueixi el seu curs amb independència del fet que a les
eleccions generals guanyi tant
un gestor com l'altre.
I és que la jugada és perfecta i
així li ho reconeixem al bloc oligàrquic que domina aquest estat. Pot vostè escollir entre una
Catalunya independent o part
d’Espanya, però sempre que els
rics segueixin sent ells i els pobres seguim sent nosaltres i, per
descomptat, que la UE i l’OTAN
no es mencionin. Pot vostè es-
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collir entre el pol centre-dreta
i pol centre-esquerra, fins i tot
ens permeten escollir entre
dues opcions dins del mateix
pol, això sí, de nou segueixen
sent ells els explotadors i la classe obrera, i el conjunt de treballadors i treballadores, els explotats. I és que pagant, Sant Pere
canta.
La classe obrera davant la lluita
electoral
De la mateixa manera que en
tots els ordres de la vida social,
la classe obrera ha de procurar
la seva més estricta independència i unitat organitzativa,
política i ideològica també en
la lluita electoral. No es tracta
de votar el bon amo, o a l’amo
menys dolent, sinó de votar per
a expulsar als amos del poder.
L’experiència històrica ensenya
que per la via electoral només
es pot castigar a les classes dominants i generar certs problemes de gestió, per tant la lluita
electoral és part de la lluita de
classes general, en què el nostre moviment obrer ha de recuperar les seves millors tradicions
de lluita, organització i defensa
dels seus interessos de classe.
No hi ha terreny neutre en la
lluita política. Més enllà dels
cants de sirena capitalistes, el
cert és que avui aquest sistema
d’explotació no pot oferir res a
les immenses masses obreres i
populars d’aquest Estat, que no
sigui una lenta agonia i un constant patiment. El cert és que avui
existeix un desenvolupament
de les forces productives que
permetria satisfer les necessitats
del conjunt del poble, millorar
les condicions de vida substancialment i garantir una societat
amb ple treball. Avui es podria

oferir alts nivells educatius i una
assistència sanitària de qualitat
per a tots i totes. No existeix raó
perquè el conjunt del nostre
poble gaudeixi d’un habitatge
digne, perquè es faci realitat la
igualtat entre homes i dones,
pel complet reconeixement
dels drets sexuals de cadascú,
per a viure en harmonia amb
el medi ambient. Tan sols hi ha
una condició: els explotadors
han de ser expropiats, ja que la
propietat privada, nodrida del
treball col•lectiu expropiat a la
classe obrera, és l’únic límit real
que impedeix que visquem en
una societat de persones lliure
i iguals, en una societat socialista-comunista. I juntament amb
la seva propietat, el conjunt de
valors i idees reaccionàries que
anestesien a la classe obrera i
als sectors populars, impedintlos avançar amb pas ferm cap
a una societat protagonitzada
per ells mateixos i amb el poder i l’economia en les seves
mans.
En aquests termes se celebraran
les pròximes eleccions generals.
Els treballadors i treballadores
han d’escollir no només entre
un pol centre-dreta i un centre-esquerra, ni tampoc entre
les opcions existents a cada un
d’aquests; la vertadera elecció
serà entre el pol de gestió del
capitalisme i el pol revolucionari enfrontat al poder dels
monopolis, a la Unió Europea,
a l’OTAN i totes les aliances imperialistes depredadores dels
nostres dies.
La militància comunista té,
doncs, un dur treball per davant. Primer, és necessari superar els impediments legals
que obstaculitzen la lliure concurrència electoral, recollint

milers de firmes; després serà
necessària una tasca titànica
que permeti trencar el silenci
mediàtic sobre la nostra pròpia existència. I sempre caldrà
que apel•lem als milers d’obrers
i obreres, d’estudiants, de veïns
i veïnes dels nostres barris, juntament amb qui hem estat lluitant els darrers anys; que projectem aquestes lluites a la lluita
electoral, que recaptem tots els
suports possibles, que siguem
capaços d’explicar tantes vegades com sigui necessari el que
avui pot semblar-nos obvi i que
situem la nostra proposta política amb audàcia, sense concessions a la dreta o esquerra,
amb valentia i esperit combatiu,
reagrupant al moviment obrer i
popular en un vot conscient de
ruptura que expressi la força
del poble treballador.

R.M.T
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La repressió de la postguerra i la
reorganització del Partit Comunista
a la clandestinitat del franquisme
(1939 - 1975)
Entre la derrota i la resistència
armada
Va ser l’estiu més dolorós de tots
els que es recorden a la història
d’Espanya. Era 5 d’agost de 1939 i
encara no havia sortit el sol quan
Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana,
Joaquina, Dionisia, Victoria i Luisa
s’acomiadaven per sempre. Eren
afusellades les 13 Roses, la majoria menors d’edat. Formaven part
d’un grup molt més nombrós de
joves comunistes, prop de 70, la
majoria afusellats aquell mateix dia.
Va ser un dels primer intents de
reorganitzar a les JSU i el PCE a la
clandestinitat i va mostrar com la
repressió franquista no donaria ni
un mínim de treva.
Feia pocs mesos de la derrota. Amb
el cop d’Estat i la traïció de Casado
van començar a caure els primer
comunistes a Madrid i van ser entregats a Franco juntament amb
els fitxers del PCE i la JSU. Amb les
autoritats franquistes dominant tot
el país, les presons estaven abarrotades per centenars de milers i els
mateixos van ser obligats a fugir a
la força i iniciar un llarg exili. Cada
matinada s’afusellaven desenes
de lluitadors. Era la resposta a la
pau honrosa que buscava Casado
i els altres conspiradors contra la
República, aquesta era la carta de
presentació d’una de les dictadures més atroces que han assolat el
planeta.
A l’interior del país la situació era
summament complicada pels comunistes i el poble en general. Cal
remuntar-se a les condicions generades després de la caiguda de
Catalunya al febrer del 1939, amb
una desmoralització creixent fruit
de les intrigues i traïcions i de la
situació de tremenda dificultat. Tot
i que la política del PCE era resistir costés el que costés, intentant
enllaçar el conflicte espanyol amb
l’imminent conflicte internacional
i tot i les enormes dificultats quedava encara a tota la zona Centre i
Llevant un exèrcit de vora un milió
d’efectius amb importants reserves
per a resistir, bona part de la direcció comunista va abandonar el
país precipitadament. Encara estan

borroses les pàgines de la història,
les quals requereixen d’una anàlisi crític i seriós, però el cert és que
no es va disposar d’un bon pla pel
treball en la nova situació de clandestinitat i es va deixar a un gran
nombre de militants sense orientacions, que va suposar la caiguda
sistemàtica de cada intent de reorganitzar el PCE o les JSU.
A l’exterior la situació no era molt
més fàcil. Milers d’espanyols van
caure en les tenalles de Hitler,
ocupant camps de treball i concentració. D’altres van continuar
la guerra contra el feixisme que
s’havia iniciat tres anys enrere a
Espanya: van ocupar els primers
llocs en el combat a tots els fronts
europeus, especialment al sud de
França on es trobava la majoria de
l’organització del PCE a l’exili, jugant
un paper clau en l’Alliberament del
país.
L’ambient d’eufòria davant la cada
vegada més evident derrota nazi va
generar nous plans per a traslladar
la lluita guerrillera a Espanya, on
sobrevivien des de la Guerra Civil
nombrosos fugitius a les muntanyes. Es creia que els Aliats intervindrien favorablement al conflicte espanyol i que el poble s’alçaria amb
rapidesa contra Franco. Van ser els
anys de l’Operació Reconquesta
d’Espanya als Pirineus, els anys de
la resistència armada i la creació
d’Agrupacions Guerrilleres, sent
l’Agrupació Guerrillera de Llevant
i Aragó la més important de totes
elles.
Intrigues
al
PCE
i
canvi
d’estratègia: de la lluita armada
a la lluita de masses.
La dispersió de la direcció del PCE,
la situació de guerra i la pèrdua de
nombrosos quadres va suposar el
caldo de cultiu perfecte perquè
l’aparell de Carrillo s’apoderés del
control de l’organització. A partir
de 1947 era evident que la guerrilla
no podia assolir els seus objectius i
mentre milers de militants perdien
la seva vida a les muntanyes, Carrillo, que es trobava més preocupat
pel control de l’aparell que per la
situació a l’Estat espanyol, no va

ordenar la retirada de les escasses
unitats que resistien fins al 1952.
S’iniciava així una nova etapa en
la lluita contra la dictadura. La
nova orientació de l’organització,
anomenada la política de Reconciliació Nacional, on es buscava
una solució pacífica al problema
espanyol, suposava a la pràctica la
progressiva pèrdua de l’orientació
classista del PCE.
El PCE, tot i la seva cada cop major degeneració ideològica, seguia
sent la principal força d’oposició
al franquisme i la que amb major
virulència patia la dura repressió.
Les presons estaven repletes i les
penes de mort no cessaven, sent
el cas més sonat d’aquests anys
l’execució de Julián Grimau.
Des de finals dels 50, i especialment a la dècada dels 60, s’obria un
important cicle de mobilitzacions
obreres i populars que mostraven
la situació insostenible a la qual estava sumida el país. En aquest context naixien les Comissions Obreres, impulsades per comunistes als
seus centres de treball, que es van
convertir en la principal organització de masses antifranquista.És
destacable les vagues l’any 1962 a
zones d’Astúries, Madrid, País Basc
o Catalunya. Als barris van sorgir associacions veïnals i a la universitat
la protesta també va anar en augment. A totes les lluites els comunistes van estar presents amb força
i tenacitat.
Després dels últims espeternecs, el
20 de novembre de 1975 va morir Franco. Començava una nova
etapa amb l’anomenada Transició,
on la claudicació carrillista del PCE
iniciada anys enrere aconseguia liquidar la sigla històrica dels comunistes.
.

Víctor Moreno
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Alberto Korda i la famosa
imatge del ‘Che’

S

egurament quan mencioneu a
Ernesto ‘Che’ Guevara penseu en
aquella imatge que tant s’ha comercialitzat. Però, algú sap qui va realitzar aquesta fotografia? Segurament no.
Aquesta fotografia va ser tirada a
l’enterrament dels morts a l’atemptat
terrorista al vaixell La Coubre el 1960.
Va ser titulada com Guerriller heroic. El
Che es trobava en aquells moments
entre la marxa fúnebre pel Carrer 23.
Anys després el seu autor diria “és increïble, aquesta ha estat la imatge més
reproduïda de la història i es va prendre de manera improvisada i casual”.
La Coubre va ser un vaixell francès encarregat del transport d’armament i
municions des d’Anvers, Bèlgica. Mentre descarregaven l’armament perillós
es va produir una primera explosió i
quan els voluntaris ajudaven als ferits i
rescataven als morts es va produir una
segona, causant uns 75 morts i 200 ferits. El govern de Cuba va culpar als Estats Units ja que existien dades de que
agències dels EUA tenien l’objectiu de
sabotejar el proveïment cubà d’armes i
municions de tercers països.
El cèlebre fotògraf va ser Alberto Díaz
Gutiérrez, més conegut com Alberto
Korda. Aquest fotògraf cubà va néixer
el 14 de setembre de 1928 a L‘Havana,
al si d’una família modesta. Des de
molt jove va treballar com venedor
ambulant, comptador, investigador de
mercats i agent comercial. Això va fer
que a la dècada dels 40 cursés classes
comercials al Candler College i a La Habana Business Academy. El seu pare va
aconseguir-li una càmera petita i Korda
la duia arreu. Mentre treballava com a
venedor, fotografiava a nens pobres
que feien joguines amb qualsevol
cosa. En aquests moments es va adonar que havia de dedicar el seu treball a
aquella Revolució que prometia acabar
amb les desigualtats.
Va aprendre fotografia amb Newton
Estapé i després amb Luis Pierce, conegut com Luis Korda, amb qui va fundar els Estudis Korda, on va treballar
15 anys des del 1953. Era un estudi
dedicat a la moda i publicitat. Se’l coneix com el creador de la fotografia de
moda cubana, juntament amb la model Norka Méndez.
És probable que Alberto Korda sigui
també l’autor de més fotografies hagis
vist dels primers dies de la Revolució
cubana. Va prendre un total de 55.000
fotografies.

Amb el triomf de la Revolució Cubana,
al 1959, va treballar com a fotògraf per
a Fidel Castro. Va oferir voluntàriament
els seus serveis pel diari de L’Havana
Revolució. Al 1959, quan Fidel va anunciar la seva intenció de realitzar la seva
primera visita a l’estranger (a Veneçuela), l’editor del diari va enviar a Korda
perquè cobrís l’esdeveniment històric.
A Fidel li agradaven les fotografies que
apareixien publicades al diari, pel que
Korda va passar els següents nou anys
acompanyant-lo on anés.
A partir de 1980 es va dedicar a la fotografia de moda i publicitat, com als
seus inicis, de manera independent.
També va treballar com a Director de
fotografia de la revista Opina fins el
1982.
La historia curiosa de la famosa fotografia del ‘Che’ és que Alberto Korda
no va ser qui la va fer tan famosa, sinó
Giangiacono Feltrinelli, un editor italià
que buscava fotos d’Ernesto i va demanar a Korda que se les facilités. Aquest
el va obsequiar amb un parell de copies d’aquesta fotografia abans que el
‘Che’ morís. Aquest editor després de
la mort del Comandant va demanar
imprimir milers de còpies.
A l’any 2000 davant una campanya de
vodka Smirnoff que va utilitzar la fotografia, Korda va demandar a l’empresa
perquè segons va afirmar “utilitzar la
imatge del Che Guevara per avendre
vodka és un insult al seu nom i memòria. Un cop guanyada la demanda,
va donar els diners obtinguts a un hospital pediàtric a L’Havana.
Alberto Korda va morir al 2001 a París
d’un atac de cor.

Ariadna Núñez

Oci
Un disc...
10 Years: Live in Iruña –Talco
(2014)
Aquest novembre trauran un
nou disc, però, mentrestant, seguim escoltant el concertàs d’Iruña, Euskadi, gravat a
un CD el 2014 per a celebrar els 10 anys de
la banda. Aquí trobarem els millors temes de
Talco, aquells que més encenen a la joventut
combativa d’Itàlia... I més enllà.
Les seves melodies combinen ska amb influències de Mano Negra i del punk clàssic, a
més de ritmes balcànics i no obliden les seves
herències dels barris obrers del nord d’Itàlia
parlant enèrgicament d’antifeixisme, antiracisme i contra la discriminació.

Una pel•lícula...
Els fongs - Óscar Ruiz Navía (2014)
Cinema social colombià amb una
temàtica gens senzilla: els somnis. Retrats d’una societat de
classes, a una ciutat allunyada
de l’estereotip que es sol tenir
d’aquesta, Cali. No és el Cali de la
salsa, és el Cali dels concerts clandestins de punk.
Un protagonista allunyat del prototip d’heroi,
obrer d’un dels sectors més reprimits de la ciutat, recorre la geografia urbana amb el propòsit
de pintar-la i expressar tot allò que una realitat
social difícil l’impedeix, sota el lema “Mai més
guardarem silenci”.

Un llibre...
Dones - Eduardo Galeano (2015)
Si l’anterior mes d’abril ens deixava Eduardo Galeano, la veu dels desheretats i dels
ningú, no ho va fer del tot. Quedava per
ser publicada una selecció dels seus
millors textos acuradament recopilada per l’autor amb una temàtica
comú: les dones.
Són les oblidades de la història, des
de la revolucionària Rosa Luxemburg a la tenacitat de les Mares de la Plaça de
Maig, des de les obreres del París de la Comuna a Rigoberta Menchú, d’Alexandra Kollontai
a les militants desaparegudes per la dictadura
argentina.

		
Rocío Negrete,
Sots-Directora d’Oci i Cultura de Tinta Roja.

JO VAIG ASSISTIR AL CAMPAMENT DE LA JOVENTUT I
HI TORNARÉ L’ANY VINENT!

A

principis d’estiu vam saber que a l’agost se
celebraria el II Campament de la Joventut. El
lloc de la cita era la localitat de Mangirón, a
la serra de Madrid, una zona emblemàtica de la
Guerra Nacional-Revolucionària per ser un lloc estratègic pel control dels embassaments d’aigua
que proveïen Madrid.
Després d’acreditar-nos i plantar la tenda vam començar el que van ser quatre dies en els quals més
de 200 joves de tot l’Estat espanyol vam rebre
formacions, vam practicar esport i vam compartir
experiències entranyables.
Em va entusiasmar especialment que comptéssim
amb l’assistència de joves comunistes d’altres
països. M’interessa molt la formació, estic convençut que per a canviar el món cal conèixer-ho,
per això crec que les xerrades més atractives van
ser les que van donar els camarades grecs i italians
sobre el context de la lluita de classes als seus països. També vam ampliar el nostre coneixement
sobre el Sàhara de la mà d’un dels nostres participants a l’última Brigada que vam organitzar allà.
Després de les xerrades sobre el TTiP i la Llei de
Seguretat Ciutadana (Llei Mordassa), impartides
des d’una perspectiva de classe per destacats quadres del PCPE, molts coincidíem que serien les més
útils quan tornéssim als nostres centres d’estudi i
treball.

estudiantil a l’Estat espanyol i la Federació Mundial de la Joventut Democràtica (que també compleix 30 anys).
Apart de formació, s’havien preparat activitats esportives i d’oci. Em va agradar saber que hi havia
varietat, i que a més dels populars i sempre atractius tornejos de futbol i bàsquet es podia practicar
voleibol, jocs de taula, o es podia gaudir de la piscina. Tot i això, sense cap mena de dubte, l’activitat
que més vaig gaudir va ser el matí que ens vam
desplaçar al que durant la guerra es va conèixer
com el Front de l’Aigua, caminant entre trinxeres
i defenses d’ambdós bàndols escoltàvem com es
van desenvolupar els combats. A més, no vaig desaprofitar la possibilitat de participar en un seminari
de boxa!
Les nits fresques a la serra van ser amenitzades
per jocs nocturns, passes de pel•lícules i concerts.
La intensa activitat ens deixava rendits i no ens demoràvem a l’hora d’anar a dormir, així garantíem
estar en plenes facultats per afrontar el següent
dia.

La última jornada la vam passar amb les emocions
a flor de pell; un homenatge al 70 aniversari del
final de la II Guerra Mundial, missatges de suport
a col•lectius de treballadors en vaga, la gravació d’un vídeo de suport al Partit Comunista de
Mèxic després de l’assassinat d’un camarada i el
Aquest any se celebra el 30 aniversari dels CJC/ cant dels himnes van posar fi a un II Campament
JCPC i s’havien organitzat activitats entorn aquesta rodó que sense cap mena de dubte repetiré l’any
temàtica: durant el campament es va poder con- vinent.
sultar material dels 30 anys, es va fer una ponència sobre la història de la Joventut Comunista i
Eric Rodríguez
es va repassar el desenvolupament del moviment

